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'MOGE DE HARMONIE DER BURGERS DE ONZE 

O V E R T R E F F E N ' -IJSSELSTEINSE KERKKLOKKEN EN HET CARRILLON -

door K. Peeters 

Voorwoord 
IJsselstem heeft iets met klokken,al eeu

wen Rond het jaar 1700 ontstond immers 
grote hilariteit m het IJsselstadje, toen de heer 
van de Rijpickerwaard de klok luidde bi) het 
overlijden van Kees Iedereen verkeerde m de 
veronderstelling dat het Kees de knecht betrof 
Tot verbijstering van velen bleek het te gaan 
om Kees, de aap van de boerderij Sindsdien 
dragen de IJsselstemers met ere de bijnaam 
'Apeluiders' 

In het leven van de meesten van ons spelen 
klokken een sfeervolle rol op de achtergrond 
Klokken zijn de luide verkondigers van vreug
de, verdriet en godsvrucht En het carillon laat 
ons met haar speelse klanken genieten van de 
aangename momenten van het leven 

Dit artikel geeft een beschrijving van de 
klokken der beide St Nicolaaskerken Omdat 
de oude (NH) St Nicolaaskerk veel ouder is 
dan de St Nicolaasbasihek, ligt het voor de 
hand dat bij eerstgenoemde kerk het verhaal 
over de klokken (m deel i) relatief veel ruimte 
in beslag neemt Daarnaast speelt bij deze 
geschiedschrijving een grote rol dat de 
(gemeente)toren van de N H Kerk vanaf 1956 
voorzien is van een carillon 

Mijn dank gaat uit naar de heer L Murk 
voor zijn assistentie bij het zoeken naar 
geschikte bronnen m het gemeente-archief en 
m zijn pnve-archief Tevens ben ik de heren 
pastores van de St Nicolaasbasihek erkente
lijk, omdat ZIJ mij alle gelegenheid gaven het 
parochie-archief te raadplegen 

De klokken van de oude St Nicolaaskerk 
In 1309 of 1310 bouwt men op de plaats 

van het huidige kerkgebouw een bedehuis 
Het is de eerste kerk op IJsselsteinse bodem 
De oudere kapel m het buurtschap Eiteren 
blijft bestaan als plaats van devotie 

Ruim een eeuw later, in 1417, geeft Jacoba 
van Beieren haar troepen de opdracht om 
IJsselstem te verwoesten Volgens K Donga 
en L H Boot (H K IJ -uitgave nr 24/25) 
brandt de kerk daarbij geheel af hoewel dat 
met de bedoeling van Jacoba schijnt te zijn 
geweest Hoe dan ook, herbouw is noodzake
lijk en kort na de ramp wordt daarmee begon
nen Het tegenwoordige godshuis van de N H 
Kerk dateert m elk geval uit de eerste helft van 
de 15e eeuw 

De m 1535 voltooide Renaissance-toren van 
Pasqualim heeft zo goed als zeker een oudere 
kerktoren vervangen In de Pasqualim-toren 
worden m 1535 vier klokken gehangen Ram
pen blijven het kerkgebouw in haar bestaan 
niet bespaard In 1568 al breekt er na bliksem
inslag brand uit m de toren Het 'WiUecor-
boeck voor de Noortsyde van Pols-broeck', een 
handschrift uit het laatste kwart van de i6e 
eeuw, geeft de volgende nadere bijzonderhe
den 

'Op Vrydach den Ken Septembns anno XV 
acht ende tzestich, des avondts onder tlojf tus-
schen vijff ende ses uyren is den toorn van 
St Niclaes parochykercke van Isselsteyn doer den 
donder ende bhxem ontsteken ende die cap boven 
van dien gebrandt, waer mne dne van de doeken 
door die groote hette gesmouten ende gepreser
veerd is, oercondt mijn secretaris hant' 

Duidelijk IS dat drie van de aanwezige klok
ken door het vuur verwoest worden Nog voor 
de restauratie is voltooid, wordt de toren m 
1569 van drie nieuwe klokken voorzien 
Thomas Bot(h) en W van Aelten uit Utrecht 
zijn de gieters 

In 1651 wordt een van de vier klokken (vrij
wel zeker het exemplaar dat gespaard bleef bij 
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de brand van 1568) opnieuw gegoten 
Opvallend is dat, naast het brons van de 

oude klok, een m de kerk staand kanon als 
klokspijs moet dienen' Meestal is m de histo
rie het omgekeerde het geval klokken als 
smeltmateriaal voor kanonnen Overigens 
blijkt het luiden van de klokken m deze fase 
van het bestaan der oude St Nicolaaskerk niet 
geheel zonder gevaar geweest te zijn De toren 
is dan namelijk bouwkundig gezien m zo'n 
slechte toestand, dat de koster met ware 
doodsverachting de gelovigen met klokgebeier 
tot de dienst moet oproepen, omdat het bouw
werk op instorten staat 

Bekend is verder dat er m 1675 ^^ ^^ P^^" 
quahm-toren nog drie klokken hangen De 
grootste van dit trio begeeft het m 1733 en 
wordt vervangen In 1780 wordt er weer een 
nieuwe klok aangeschaft, zodat er, evenals 245 
jaar eerder, weer vier bronzen zwaargewich
ten m de toren te vinden zijn 

Een volgend houvast m de beschrijving van 
de klokken van de gemeentetoren is de 'Voor-
loopige lijst der Nederlandsche Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst' uit 1908 De sa
menstellers van deze inventarislijst treffen m 
de toren van de N H Kerk te IJsselstem twee 
klokken aan de ene gegoten door Thomas 
Both en W van Aelten m 1569, de ander door 
P van Hasselt en Steven Seest m 1780 

De meesten van u zijn er van op de hoogte 
dat drie jaar na het verschijnen van voornoem
de Monumentenlijst een verwoestende vuur
zee van de N H Kerk met veel meer overlaat 
dan geblakerde muren en een zwaar bescha
digde toren De fatale datum is 10 augustus 
1911 We citeren K Witteveen m H K IJ - uit
gave nr 18 

'De brand begon m een belendende fabriek 
van houtwaren Een deel van dit magazijn was 
verhuurd aan een sigarenfabnkant Vermoedelijk 
heeft een jongen achteloos een lucifer we^egooid 
m de sigarenmakenj Stof genoeg voor het vuur 
De duizenden houten stelen voor schoppen, har
ken, houwelen en hamers m de rest van het 
gebouw maakten het er met beter op Door over
springende vonken raakten de vogelnesten m de 
toren m brand Omdat de drie IJsselstemse 
brandspuiten niet m staat waren om zo hoog 
water op te voeren, droeg men m allenjl emmers 
water de toren m Men slaagde er m het vuur te 
bedwingen Maar de toren ging opnieuw bran
den, waarschijnlijk doordat wederom vonken 
waren neergekomen op het meer dan droge hout 
van het torendak Nu sloegen de vlammen direct 
uit, zodat men wel begreep dat met emmers water 

en met handspuiten niets meer te redden viel 
Veel, heel veel, ging er helaas verloren ( ) zoals 
de dne luidklokken' 

Volgens deze aangehaalde tekst (en andere 
geraadpleegde bronnen) worden bij de brand 
de drie aanwezige klokken vernield Aan
gezien de Monumentenlijst uit 1908 melding 
maakt van twéé aanwezige klokken, zijn er 
verschillende conclusies mogelijk De eerste 
mogelijkheid is, dat er tussen 1908 en 1911 
nog een derde klok m de toren is gekomen 
Daarvoor heb ik geen bewijs kunnen vinden 
De tweede mogelijkheid is, dat de samenstel
lers van de Monumentenlijst uit 1908 met 
goed rondgekeken hebben op de klokkenzol-
der en een m een duistere hoek hangend 
exemplaar over het hoofd gezien hebben 
Tevens is het mogelijk dat men in IJsselstem 
ten onrechte m de mening verkeerde dat er bij 
de brand drie klokken werden vermeld Dit 
lijkt mij overigens met waarschijnlijk De laat
ste mogelijkheid is dat men in 1908 wel die 
derde klok heeft gezien, maar dat het om de 
een of andere reden niet de moeite waard is 
die m de lijst te vermelden Zeker is dat bij de 
fatale ramp een klok van 341 jaar oud (name
lijk het exemplaar uit 1570) ten prooi valt aan 
de verzengende hitte Hoe het ook zij, onop
geloste details hebben binnen een artikel hun 
charmes' 

In 1916 IS de restauratie van de kerk beëin
digd en die van de toren m 1929 In 1930 giet 
de firma Van Bergen uit Heiligerlee drie nieu
we klokken De gewichten ervan zijn 2160, 
1280 en 879 kg Ze worden door de kerkelijke 
gemeente aan de burgerli jke gemeente 
geschonken (de toren is dan immers al 
gemeente-eigendom) onder voorwaarde, dat 
de N H Kerk het recht heeft om van de klok
ken gebruik te maken voor het aankondigen 
van de godsdienstoefeningen, bij kerkelijke 
plechtigheden en begrafenissen 

Het IS mogelijk dat zelfs een geïnteresseer
de lezer(es) langzamerhand het spoor bijster 
raakt door al die komende en gaande klokken 
Het doet een beetje denken aan het kmder-
raadseltje over het aantal passagiers m een 
autobus, nadat er voortdurend mensen m- en 
uitgestapt zijn Ten behoeve van hen die de 
genoemde gegevens concreet voor zich willen 
hebben, is op een der volgende pagina's een 
schematisch overzicht geplaatst van de klok
ken in de toren van de N H Kerk 

De nieuwe klokken (van circa 1929) han
gen goed en wel zo'n tien jaar m de toren, als 
ons land op wrede wijze betrokken wordt bij 
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Historie van de klokken van de gemeentetoren 

1535 Vier nieuwe klokken 

1568 Drie klokken door brand verwoest ' ^535 

1569 Drie nieuwe klokken erbij 

153 5 \ 1535 \ 1535 \ 

i C ^ 

De klok uit 1535 wordt omgesmol- / ̂ "5^ \ / '^5^9\ 
-' ten tot een nieuwe klok 

1675 Nog 3 klokken aanwezig i569\ h569\ 

1733 
Een klok uit 1569 begeeft het en 
wordt vervangen 

i5^9\ h733 

1780 Een nieuwe klok erbij 

De samenstellers van de Monu-
1908 mentenlijst geven informatie 

over 2 klokken 

1911 
Bij de band worden alle klokken 
verwoest 

1930 Drie nieuwe klokken 

1943 De 3 klokken worden verwijderd 

'1930 i930\ /19301 

1945 
Na de bevrijding 
keert één klok terug 

Er komt een carrillon. Twee 
1956 klokken doen, met die uit 1930, 

dienst als luid- en carillonklok 

^95^\ 195^ 
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afb.i 
De uit ig}ö date

rende Imdklok 
van 8jg kg, 

welke na de oor
log in de toren is 

teruggekeerd 

de Tweede Wereldoorlog. Naarmate de oor
logshandelingen voortduren, wordt het voor 
de bezetter een steeds groter probleem om 
aan geschikte materialen te komen. Op i8 
juni 1941 vaardigt het Duitse opperbevel de 
eerste zogenoemde Metaalverordening uit. 
Iedereen is verplicht alle roerende metalen die 
gemist kunnen worden in te leveren. Uit
drukkelijk wordt er aan toegevoegd dat de ver
plichting tot inlevering niet van toepassing is 
op kerkklokken. De metaalvoorraad van de 
Duitsers raakt verder uitgeput, zodat een jaar 
later (op 21 juli 1942) een nieuwe verorde
ning van kracht wordt. Hierin bepaalt de 
Rijkscommissaris, Seyss Inquart, dat ook 
kerkklokken, gedenktekens, melkbussen, bier-
leidingen e.d. opgeëist kunnen worden. De 
Duitse bezetter probeert de Nederlanders 
ervan te overtuigen dat het hun plicht als 
vaderlander is de klokken af te staan. In een 
krant uit die dagen wijst men erop dat: 

"... de Europeesche verplichtingen in den strijd 
tegen het bolsjewisme kunnen leiden tot maatrege
len en omstandigheden die zelfs ook in het per
soonlijk leven ingrijpen, dus zeker ook in het cul-
tureele en nationale leven. In het uiterste geval 
kunnen tenslotte heter eenige kerkklokken sneuve
len dan dat Stalin's horden hier zouden komen 
huishouden, om ons de zegeningen van het bolsje
wisme te brengen." 

Die 'eenige kerkklokken' blijken er tenslot
te in ons land vele duizenden te zijn. In 1941 
(na de eerste Metaalverordening) levert de 
gemeente IJsselstein de klokresten in, die 
sinds de brand van 1911 in of bij de toren zijn 
blijven liggen. De Duitsers geven er ƒ1335,-
schadevergoeding voor. Op 16 februari 1943 
verdwijnen, na de tweede Metaalverordening, 

de drie klokken uit de gemeentetoren. De 
oneervolle klus wordt geklaard door de firma 
Meulenberg uit Heerlen. De lichtste klok (die 
van 879 kg) is na de capitulatie in goede staat 
teruggevonden en weer in de IJsselsteinse 
gemeentetoren gehangen, waar hij tot op de 
dag van vandaag nog hangt als luid- en caril-
lonklok. 

Op 6 september 1949 informeert de ge
meente bij de firma Van Bergen naar de kos
ten van vervanging van de twee verloren gega-
ne klokken. Deze bedragen ƒ18.524,- en 75% 
hiervan zou door het Rijk worden vergoed op 
grond van de 'Wet Wederopbouw Publiek
rechtelijke Lichamen'. Opgemerkt moet wor
den dat op dit te vergoeden bedrag ƒ2700,- in 
mindering wordt gebracht. Dit is namelijk het 
bedrag dat de gemeente in 1943 verzuimd 
heeft te declareren op grond van art.4, 2e lid, 
der Metaalverordening van 1942. (Overigens 
bevindt zich in het gemeente-archief een brief 
van het ministerie van Financiën, gedateerd 
21 maart 1958, waarin sprake is van een ver
goeding van ƒ22.068,73). lïi februari 1955 
hangt er nog steeds slechts één enkele ^lok in 
de gemeentetoren, maar daar staat tegenover 
dat de ambities van de gemeente IJsselstein 
aanzienlijk gestegen zijn. Men wil een caril
lon! 

Het carillon in de gemeentetoren 
In een brief, gedateerd 15 februari 1955, 

gericht aan klokkengieterij Van Bergen, ver
zoekt de gemeente om informatie over de aan
schaf van een volledige beiaard met drie luid-
klokken (tevens carillonklokken) als basis. De 
gedachten van de gemeente gaan uit naar een 
klokkenspel van drie octaven, compleet met 
beiaardklavier en automatisch speelwerk. De 
ongeschonden uit de oorlog gekomen klok (F-
klank) kan dan dienst doen als grootste luid-
klok en is tevens de ondertoon in het carillon. 

Dan is er een hiaat in de correspondentie 
over het klokkenspel. Intussen blijkt de 
gemeente in zee te zijn gegaan met een con
currerende klokkengieterij. Ruim vier maan
den later krijgen B & W namelijk een brief 
(28 juni 1955) van klokkengieterij B. Eijsbouts 
te Asten, waarin een woordvoerder van de 
firma schrijft het bijzonder aangenaam te vin
den dat ze de opdracht mag uitvoeren tot het 
leveren van een carillon. De levering omvat 37 
klokken, te weten: 

luidklok toon A circa 480 kg 
carillon- tevens luidklok C circa 270 kg 
carillonklok toon D circa 200 kg 
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cariUonklok toon Dis 
carillonklok toon E 
7 klokken toon F2 

chromatisch t/m b2 
12 klokken toon C3 

chromatisch t/m b} 
13 klokken toon C4 

chromatisch t/m C5 

circa 170 kg 
circa 145 kg 

circa 650 kg 

circa 430 kg 

circa 200 kg 

Tevens wordt geleverd een bijbehorende 
klokkenstoel, klepels voor het handspel, een 
speelklavier, magnetische hamers voor het 
automatisch spel op 23 klokken, een automa
tisch speelwerk met filmband en alle elektri
sche apparatuur, 2 luidassen voor de klokken 
A en C. De totale prijs voor het carillon be
draagt ƒ33.425,-. Wellicht ten overvloede moet 
opgemerkt worden dat de reeds aanwezige F-
klok (879 kg) de 38-ste klok van het carillon 
vormt. 

Van oudsher is het de gewoonte geweest 
om grotere klokken te voorzien van een naam 
of opschrift. Deze traditie is ook bij een aantal 
klokken van het IJsselsteinse carillon voortge
zet. We noemen de opschriften van de diverse 
klokken. 

Luidklok toon A: 
Mijn taak is rouw of vreugd verkonden 
in droeve of in blijde stonden. 
O dat ik nimmer moge duchten 
een loos alarm of vals geruchte. 
EIJSBOUTS ME FECIT 

Carillonklok tevens luidklok C: 
Op 26 mei ig^^ besloot de gemeenteraad tot 
plaatsing van dit klokkenspel ter herinnering aan 
de bevrijding in ig4^. 

Carillonklok toon D: 
Ludens laudo Deum (Al spelende loof ik God) 

Tweede halftoon, toon Dis: 
Non singuli, sed cuncti valemus (Als enkeling 
kunnen we niets, wel gezamenlijk) 

Carillonklok toon E: 
Vincant nos cives concentu (Moge de harmonie 
der burgers de onze overtreffen) 

Carillonklok toon F: 
Auctorem omnium augeo (Ik verheerlijk de 
Schepper in alles) 

Het kleinste klokje: 
Parvulus parvulis pulsor (Ik, de kleinste, luid 
voor de kleinsten 

ajh 2 
Luidklok C met 
het herdenkmgs-
opschnji 

Dan breekt de grote dag aan waarop het 
klokkenspel officieel wordt overgedragen aan 
de gemeente. Er zijn tachtig genodigden, 
onder wie dominee E.R.Damsté, pastoor 
L.H.B. Sanders, burgemeester J.J. Abbink 
Spaink van IJsselstein en de burgemeesters 
van Amersfoort, Oudewater en Schalkwijk. 

Op maandag 30 april 1956, Koningin
nedag, vindt een eerste feestelijke bespehng 
van de nieuwe beiaard plaats. Tussen 11.45 ^^ 
12.45 '^ur speelt Chris Bos, stadsbeiaardier 
van Utrecht, de volgende melodieën. 

1. Wilhelmus 
2. O Nederland 
3. Merck toch hoe sterck 
4. Giga 
5. Driekusman 
6. Skotse Trije 
7. Thema met variaties (S.Nees) 
8. Klokkenspel-suite 

- Het Sneker Klokspel 
- Advocaten en procureuren 
- Ik voer laatst uit Holland 
- De lustige boer 
- Rondo 

9. Wilt heden nu treden 
10. Gelukkig is het land 

Het namiddagprogramma neemt Stef van 
Balkom, stadsbeiaardier van Den Bosch, voor 
zijn rekening. 

1. Wilhelmus 
2. Vaderlandse liederen 
j . Preludium en Menuet (J. van Hoof) 
4. Londonderry Town 
5. Stefansturm 
6. Driekusman 
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7. Gavotte pastorale (C.Clément) 
8. Rintintin 
9. Het patertje langs de kant 
10. Heer Jezus heefi- een hojken 
n. Daar was een sneeuwwit vogeltje 
12. Komt vrienden in het ronde 
13. De gilde viert 
14. Het liedje van de beiaardier (E.Hullehroek) 
15. Tineke van Heule 
16. Hollandse boerendansen 

Op 29 september 1957 verschijm ,iet keu
ringsrapport van de Nederland- iClokkenspel-
vereniging. Het is een lijvig verslag, waarin 

ajb3 
Dne klokken uit 

het carrillon 
Let op de trekdra-

den aan de kle
pels. 

o.a. alle mogelijke facetten van timbre, stem
ming, klankkleur en samenklank van de klok
ken beoordeeld worden. Het betreft hier een 
zeer gedetailleerd oordeel door vakspecialis
ten. De gemiddelde IJsselsteiner zal er niet 
van wakker liggen dat in de kleinere klokken 
van het carillon ..."de partiaal welke doorgaans 
als een reine kleine terts wordt gestemd, hier als 
een neutrale terts is gestemd, hetgeen als nadeel 
heeft dat de samenklank van meerdere klokken 
vooral in de mineur-accoorden minder consone-
rend wordt." 

Het keuringsrapport is doorspekt met der
gelijke volzinnen. Sommige passages doen 
denken aan de woorden waarmee een wijn-
kenner het bouquet, de smaak en de afdronk 
van een mooie wijn bejubelt. Hier volgt zo'n 
stukje uit het keuringsverslag. 

'Wat het timbre betreft dient voorop te worden 
gesteld, dat alle klokken wat de uitklinktijd aan
gaat ruimschoots aan de eisen voldeden en dat het 
karakter van het timbre in de meeste gevallen wel
dadig aandeed.Van de meeste klokken moet het 
timbre worden gequalijiceerd als helder, opgewekt, 
gaaf en rond.Wat de overige klokken betreft, is 
opgevallen dat de c" bij de aanslag een ietwat hees 
bijgeluid heeft.' 

De beiaard-inrichtmg wordt grondig geïnspec
teerd: 

'De wijze waarop de klokken in de klokken
stoel zijn opgehangen is in zoverre enigszins 
anders dan gebruikelijk, dat hier de kleinste klok
jes het laagst - vlak boven de cabine - zijn opge
hangen en de overige klokken hoger hangen naar
mate ze groter worden. Gezien de goede accoes-
tiek in de toren brengt deze wijze van ophangen 
in dit geval geen bezwaren met zich mede, terwijl 
het voordeel is, dat de beiaardier nu een betere 
controle heeft over zijn spel, doordat de kleinste en 
minst resonerende klokjes het dichtst hij hem 
/haar hangen en de sterkst klinkende en meest 
resonerende klokken ook het verst verwijderd han
gen.' 

Beoordeling van de speeltafel: 

'De speeltafel is geconstrueerd volgens de 
gebruikelijke standaardmaten en voldoet wat de 
bouw en afwerking betreft aan de eisen van deug
delijk vakmanswerk. Met vreugde stelden wij vast, 
dat ook hier {gelijk tegenwoordig meer geschiedt 
hij drie-octaafsbeiaarden in c') het pedaal een 
omvang heeft van c' tot en met g", in tegenstelling 
tot vroeger, toen men hij kleinere beiaarden met 
een pedaal van slechts één octaaf placht te vol
staan. 

Waardering verdient het voorts, dat zoveel 
mogelijk middelen zijn gebruikt om te voorko
men, dat de beiaardier tijdens het spelen wordt 
gehinderd door het nimmer geheel te vermijden 
klepperen van de toetsen van het manuaal en 
pedaal in het frame. Opgemerkt moet echter wor
den, dat de speling van de toetsen van het manu
aal in het frame zeer gering is, in verband waar
mede het van groot belang is, dat het in de cabine 
steeds zo droog mogelijk blijft, aangezien bij 
onverhoopt vochtig worden van de toetsen het 
hout zodanig zou kunnen gaan uitzetten, dat de 
toetsen na de aanslag in het frame blijven vastzit
ten, althans niet tijdig genoeg weer omhoog 
komen. Gelukkig bleek, teneinde dit gevaar te 
keren, inmiddels reeds een electrische verwar
mingsinstallatie in de cabine te zijn aange
bracht.' 

Voorts geeft de voorzitter van de 'Neder
landse Klokkenspel-vereniging', R. de Waard, 
enkele adviezen voor het automatisch spelen
de klokkenspel. 

'Wist u dat dit systeem de mogelijkheid biedt 
om op ieder uur en halfuur van de dag een ande
re melodie te laten klinken, zodat men aan deze 
melodie en eventueel het karakter daarvan kan 
weten hoe laat het is! Wat bijvoorbeeld te denken 
van het volgende 14-uren programma, van 8.00 
tot 22.00 uur: 
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8.00 uur: 'Wordt wakker, het zonnetje is al op.' 
8.J0 uur: 'De morgen breekt aan.' 
g.oo uur: 'Daantje zou naar school toegaan.' 
Vervolgens onderscheidene liederen, waarbij in de 
namiddag wellicht een lied als 'Middagslaapje' 
van J.Worp op zijn plaats zou zijn. Verder bij
voorbeeld: 

ij.oo uur: 'Dealde viert' {borreltijd} 
17.30 uur: 'Eerst een beetje meel, dan een beetje 

melk.' 
18.00 uur: 'het Angelus' 
i8.]o uur: 'Het zonnetje gaat van ons scheiden.' 
ig.oo uur: 'Door heel de omtrek melden.' 

En dan verder naarmate het later wordt: 'Eine 
Kleine Nachtmusik' of één van de wiegeliederen 
van Schubert of Brahms. Wat te denken van een 
serie regenliederen voor een periode van slecht 
weer, liederen met betrekking tot de verschillende 
jaargetijden. Een band voor bijzondere gelegenhe
den, zoals het bezoek van buitenlandse gasten, 
zou verrassende effecten teweeg kunnen brengen.' 

Zelfs de stand van de galmborden wordt in de 
keuring betrokken. 

'Zoals de stand van de galmborden thans is, 
klinkt de beiaard het sterkste op een afstand van 
100 a 200 meter afstand van de toren. Wil men 
echter zoveel mogelijk bevorderen dat de heiaard 
ook op een grotere afstand goed zal kunnen wor
den gehoord, dan is een meer horizontale stand 
van de galmborden stellig aan te bevelen.' 

Mogelijk zal daar in de toekomst wat aan 
gedaan kunnen worden, door de galmborden 
draaibaar te maken. De slotconclusie van de 
keuring van het IJsselsteinse carillon geeft de 
inwoners van onze IJsselstad gelukkig reden 
tot gepaste trots. 

'Het bovenstaande samenvattende moeten wij 
vaststellen, dat de heiaard als geheel alleszins een 
felicitatie waard is en door de Nederlandse 
Klokkenspel-vereniging onvoorwaardelijk wordt 
goedgekeurd.' 

In de eerstvolgende jaren na 1957 doen 
zich ten aanzien van het carillon geen specta
culaire ontwikkelingen voor. Af en toe is er 
enige bezorgdheid over het feit dat door het 
verteren van de gaasafdichting van de galmga-
ten en de lichtopeningen van de gemeenteto-
ren de vogels onbelemmerd toegang hebben 
tot het inwendige van de toren en het zich 
daarin bevindende carillon, hetgeen vervuiling 
met zich meebrengt. Om de vogels uit de ge-
meentetoren te weren, adviseert 'Monumen
tenzorg' roosters aan te brengen. De directeur 

r iKM'E'i»ÜK.J B" 

van de Technische Diensten IJsselstein be
treurt dit advies, omdat door dergelijke roos
ters in de galmgaten het geluid van de klok
ken ernstig zal worden gedempt. 

In 1966 besluit men een elektrische luidin-
stallatie in de toren aan te brengen. Enkele 
jaren later, als de restauratieplannen van kerk 
en toren vaste vormen gaan aannemen, wordt 
duidelijk dat ook het carillon aan een grondige 
revisie toe is. De kosten die daarmee verband 
houden, zijn niet-subsidiabel. Tijdens de uit
gebreide restauratie van de N.H.Kerk in 
1982/1983 wordt het carillon door de firma 
Eijsbouts totaal gereviseerd. Het zal geen ver-
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bazing wekken dat hiermee grote bedragen ge
moeid zi)n Het totale bedrag van leveringen 
en werkzaamheden door de klokkengieterij m 
rekening gebracht, is ƒ97 811,30 Hiervan is 
ongeveer 16% (nameli)k ƒ15 386,20) besteed 
alleen al aan het demonteren en afvoeren van 
alle klokken, klepels en klokassen naar de 
klokkengieterij 

Na deze grondige restauratie blijft het 
(gelukkig alleen m figuurlijke zm) een jaar of 
tien stil rond het carillon In deze periode 
schenkt Maria Blom, oud-beiaardier twee 
canllonklokjes Het totaal aantal klokken 
komt dan op 40, waarvan er op het moment 
van schrijven 39 als canllonklok gebruikt wor
den en een (nog) uitsluitend als luidklok In 
1991 komt het IJsselsteinse klokkenspel 
opnieuw m de belangstel l ing te staan 
Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart brengt het 
idee naar voren om het carillon uit te breiden 
met een vierde octaaf Deze suggestie vmdt bi) 
een aantal IJsselstemers weerklank De han
den worden meen geslagen om via een specta
culaire actie de beiaard te kunnen uitbreiden 
met tien klokken Als afsluiting van dit deel 
van het artikel volgen enkele citaten uit een 
publikatie m het Utrechts Nieuwsblad van 
donderdag 4 maart 1993 

UITBREIDING CARILLON WEER STAP 
DICHTERBIJ - van onze correspondente 

IJSSELSTEIN - De uitbreiding van het 
IJsselstemse carillon m de toren van de N H Kerk 
met éen octaaf komt steeds dichterbij 
Gistermiddag kon wethouder J Kromwijk, als 
mede-initiatiefnemer en voorzitter van het comité 
Een Ton Voor Ons Carillon bekend maken dat 
via sponsoring inmiddels ruim tachtigduizend 
gulden IS toegezegd Dat gebeurde tijdens de ont
hulling van een groot bord m het plantsoen van 
de N H Kerk bij de Utrechtsestraat, waarop de 
sponsors van elke klok vermeld staan 
Eind 'c)i maakte stadsbeiaardier Boudewijn 
Zwart m deze krant zijn grote wens kenbaar om 
het gat tussen de grootste (luid)klok (die door een 
gift van Terberg kon worden aangesloten op het 
klavier) vol te maken met tien klokken, oftewel 
een vierde octaaf Deze oproep leidde tot de 
oprichting van het canllon-comité, bestaande uit 
mevrouw ACM Roest Crollius, mevrouw S van 
Zwieten (secretaris) en de heren L Murk (histon 
sche knng), J M Bodewes, B Zwart (stadsbei-
aardier), P H Wmkelaar (stichting bevordering 
muziekonderwijs) en wethouder] Kromwijk 
De Soroptimisten Club Utrecht Nedersticht pakte 
de uitbreiding van het carillon op als inauguratie

project bij haar oprichting en wist daarmee ruim 
f4 ^00,- (goed voor een zogenaamd diskantklok-
je) bijeen te brengen 
Na de grote actiedag m mei hoopt het canllon-
comité het benodigde geld (ruim f106 000,- , 
red ) bijeen te hebben om de tien klokken te laten 
gieten Als alles volgens plan verloopt, kan 
Boudewijn Zwart dan rond de kerstdagen een nog 
mooier carillongeluid over IJsselstem uitstrooien " 
Met vier octaven kan het nog veel warmer klinken 
en ook wat lager Dat vinden de meeste mensen 
aangenamer De meeste muziek is ook gericht op 
vier octaven Zeker moderne muziek vraagt om 
een grotere omvang Uitbreiding van het carillon 
IS voor mij een enorme vooruitgang Ik heb dan 
meer mogelijkheden om het carillon te laten 'zin
gen' ", aldus een enthousiaste Boudewijn Zwart, 
die bijzonder is ingenomen met de actie 
Het IJsselstemse carillon dat, mede door zijn 
ideale plaatsing m de 'gesloten' toren (waardoor 
het geluid gefilterd door de luiken naar buiten 
komt) en de rustige ligging, m ons land al hoog 
staat aangeschreven, wordt met de completering 
van het vierde octaaf nog unieker 

De klokken van de Nicolaasbasiliek 
De R K St Nicolaaskerk is, als laat-ige 

eeuws bouwwerk, nog jong vergeleken met 
haar IJsselstemse naamgenoot Ze wordt tus
sen 1885 en 1887 gebouwd naar een ontwerp 
van architect Alfred Tepe Pastoor J W van 
Leuffen vermeldt m het 'Liber Memorialis' 
(een parochie-logboek) m 1887 de schenking 
van een drietal klokken Ze zijn m 1886 gego
ten m de klokkengieterij van Petit & Fritsen te 
Aarle Rixtel Traditiegetrouw krijgt elke klok 
de naam van de milde gever Hier volgen de 
gegevens van de betreffende klokken 

GROTE KLOK 

Deze weegt 1510 kg, heeft een diameter van 
I 32 m en het opschrift luidt 
'Deo optimo Maximo Sanctoque Ecclesiae 
Patrono Nicolao dicabit me Antonius (van 
Kippersluis, red ), cujus et nomen gero 
IJsselstem 1886 Petit et Fritsen me funde-
runt ' 
Antonius, wiens naam ik draag, heeft mij toege
wijd aan de Allerhoogste God en aan de heilige 
Nicolaas, patroon van de heilige Kerk 1886 Petit 
en Fntsen hebben mij gegoten 

TWEEDE KLOK 

Deze weegt 735 kg, heeft een diameter van 
1,035 ni en het opschrift luidt 
Tn honorem Beatae Immaculatae Virginis 
Mariae Ecclesiae nostrae in IJsselstem me 
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dono dedit Gertrudis (Groeneveld, red.), ita et 
ego vocar. 1886. Petit et Fritsen me funde-
runt.' 
'Gertrudis, zo word ik genoemd, heeft mij ten 
geschenke gegeven ter ere van de gelukzalige onbe
vlekte maagd Maria van onze kerk in IJsselstein. 
1886. Petit en Fritsen hebben mij gegoten. 

KLEINE KLOK 

Deze weegt 435 kg, heeft een diameter van 
0,87 m en het opschrift luidt: 
'Sanctissimo Jesu Cordi sacratum ab Erkelina 
(v.d. Voorn, red.), cujus et ego nomen accepi. 
IJsselstein 1886. Petit et Fritsen me funde-
runt.' 
'Door Erkelina, wiens naam ik heb aangenomen, 
ben ik toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. 
IJsselstein 1886. Petit en Fritsen hebben mij gego
ten'. 

Nota bene: de genoemde gewichten zijn 
volgens opgave van de firma Petit & Fritsen. 
De firma Meulenberg, die op last van de 
Duitse bezetter deze drie klokken in 1943 ver
wijdert, noemt als gewichten respectievelijk: 
1410, 680 en 420 kg, een aanzienlijk verschil! 
Het verschil in gewicht is in ieder geval voor
delig geweest voor de Duitsers, die immers 
een (bescheiden) kilogramvergoeding uitke
ren aan de gedupeerden. 

Op 10 mei 1940 heeft de Tweede 
Wereldoorlog ons land in zijn greep. Zoals op 
één der voorafgaande pagina's is vermeld, 
probeert de Duitse bezet ter via twee 
Metaalverordeningen de metaalvoorraden op 
peil te houden. 

Pastoor-Deken W.H. de Grijs ziet de bui al 
hangen. Hij is echter altijd een man geweest 
die de blik op de toekomst gericht houdt. Zo 
doet zich het merkwaardige feit voor dat de 
eerwaarde heer De Grijs begin februari 1943, 
vooruitlopend op het einde van de oorlog, 
pogingen doet om bij Petit & Fritsen al drie 
nieuwe klokken te bestellen, terwijl de te ver
vangen exemplaren nog in de toren hangen! 
De klokkengieterij laat in een brief van 18 
februari 1943 weten dat het IJsselsteinse R.K. 
Kerkbestuur met haar bestelling op de voor-
keurslijst zal worden geplaatst, maar dat er 
nog geen overeenkomst voor de levering van 
nieuwe klokken kan worden aangegaan. 
Daags daarna (19 februari) worden de klokken 
van de St.Nicolaaskerk op bevel van de Duitse 
Wehrmacht uit de toren verwijderd door de 
firma Meulenberg uit Heerlen. 

Vanzelfsprekend is niet alleen de stad 
IJsselstein haar klokken op die manier kwijt

geraakt. Van de 9000 luid- en speelklokken 
die ons land in 1940 telt, gaan er 4660 verlo
ren. Overigens hebben de Duitsers ook hun 
eigen klokken niet gespaard: van de ongeveer 
120.000 Duitse klokken worden er zo'n 
90.000 omgegoten tot koper en tin. 

Door een samenloop van omstandigheden 
krijgt de bezetter de gegevens van de 
Nederlandse klokken als het ware op een pre
senteerblaadje aangeboden. Het geval wil 
namelijk dat in 1937/1938 nijvere medewer
kers van de Nederlandse Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (in opdracht van het minis
terie van Defensie) een rapport hebben opge
steld van alle klokken m ons land. In die lijst 
is vermeld welke exemplaren grote cultuur
historische waarde hebben. Dat is circa 10% 
van alle klokken. De Duitsers krijgen dit rap
port in handen en hoeven vervolgens niets 
anders te doen dan een groot deel van de go% 
die (historisch gezien) van minder waarde is 
uit de aangegeven torens te halen. 

Van de andere kant is het, achteraf gezien, 
een geluk bij een ongeluk geweest dat een 
dergelijk rapport bestaan heeft, omdat alle 
Nederlandse klokken op die manier zijn gedo-
cumenteerd.Terugvordering na de oorlog, of 
vervanging door identieke exemplaren wordt 
daardoor vergemakkelijkt. De oorspronkelijke 
klokken van de R.K. Nicolaaskerk zijn nooit 
meer teruggekeerd en zi|n in 1943 vrijwel 
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Datzelfde is waarschijnlijk gebeurd met de 
klok van het oude stadhuis, een vrij kleine 
klok van 250 kg. Dit exemplaar is in februari 
1943, tegelijkertijd met de klokken van de 
beide IJsselsteinse kerken, door de Duitsers 
meegenomen. 

Een klok uit het naburige Lopikerkapel is 
op bijzondere wijze aan de smeltoven ont
snapt. Deze klok wordt, samen met tientallen 
bronzen soortgenoten, per schip over het 
IJsselmeer getransporteerd. Het verzet pleegt 
dan een sabotagedaad, zodat het schip met 
lading en al in de golven verdwijnt. Na de oor
log zijn al deze klokken weer in de torens van 
herkomst gehangen. 

Deken De Grijs maakt intussen van de 
nood een deugd en laat na de klokkenroof in 
1943 een cirkelzaag van de firma Schilte in de 
toren aanbrengen. De hamerslag van het uur
werk laat op die manier toch de hele en halve 
uren , zij het wat minder welluidend, aan de 
IJsselsteinse bevolking horen. 

Het kerkbestuur van de parochie stelt op 21 

'.HM ' 

Ui 

i 
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februari 1943 een officiële verklaring op waar
uit blijkt dat de drie klokken door de reeds 
genoemde Heerlense firma zijn verwijderd. 
Op 10 mei 1940 is de geschatte waarde 
ƒ7000,-. Voorts wordt in de verklaring ver
meld dat de (ijzeren) klepels in de toren zijn 
achtergebleven. 

Ruim twee jaar later viert Nederland de 
bevrijding. Pastoor-Deken De Grijs heeft dat 
net niet meer kunnen beleven: terwijl de 
tanks van de geallieerden IJsselstein bereiken, 
wordt deze markante persoonlijkheid in 
IJsselstein ten grave gedragen. 

In zijn plaats zet pastoor L.H.B. Sanders 
zich, na het sluiten van de vrede, in om bij 
Petit & Fritsen zo snel mogelijk drie nieuwe 
klokken te bestellen. Na enige stagnatie door 
een bij de post verloren geraakte bestelbrief, 
wordt door de klokkengieterij toegezegd dat 
de klokken in de tweede helft van 1948 kun
nen worden geleverd. 

Op 4 december 1947 bericht het Centraal 
Bureau Vergoeding Militaire Vorderingen dat 
de aanvraag van het kerkbestuur om voor een 
financiële bijdrage in aanmerking te komen, 
wordt ingewilligd. De prijs die voor de nieuwe 
klokken dient te worden betaald is bijna het 
dubbele van de taxatiewaarde van 10 mei 
1940, namelijk ƒ13.868,75. 

Op donderdag 7 oktober 1948 arriveren de 
nieuwe klokken in IJsselstein. Aanvankelijk 
heeft men het plan om de klokken aan de 
grens van de parochie met muziek af te halen, 
maar één der heren van de firma Van Rooyen 
vindt 'het afhalen van een stuk ijzer' geen vol
doende reden om het personeel van de meu
belfabriek daarvoor enkele uren vrij te geven. 
Omstreeks vier uur die middag wappert van 
kerktoren en vele huizen de vaderlandse drie
kleur en korte tijd later rijdt de vrachtauto met 
de klokken voor de hoofdingang van de kerk. 
Pastoor Sanders, de beide kapelaans, de eer
waarde heren A.Veldman en H.Timmer, als
ook de heren kerkmeesters G.Aelbers, 
G.Pompe, G,Kromwijk en R. van Schalk zijn 
aanwezig om de klokken in ontvangst te 
nemen. Met behulp van vele bereidwillige 
handen en onder toezicht van de heer Van 
Zeist, gemeente-architect, worden de nieuwe 
klokken achter in de kerk opgehangen. 

De kenmerken van de drie klokken, die nu 
zo'n 45 jaar in de toren hangen, zijn: 

GROTE KLOK 

Deze draagt een afbeelding van St.Nicolaas en 
heeft een gewicht van 1449 kg. 
Het opschrift luidt: 
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'Deo Optimo Maximo Sanctoque Ecclesiae 
Patrono Nicolao ex munificentia Parochum 
dedicata sum IJsselstem 1948 
Dankzij de grote mildheid van de parochie hen 

ik toegewijd aan de allerhoogste God en aan de 
heilige Nicolaas, patroon van de heilige Kerk 
IJsselstem ig^S 

TWEEDE KLOK 

Deze draagt een afbeelding van O L V van 
Eiteren en heeft een gewicht van 714 kg, 
Het opschrift luidt 

In Honorem Dommae Nostrae m Eiteren 
annuente tota Paroecia Nomen Mariae gero 
IJsselstem 1948 
Met instemming van de hele parochie draag ik 

de naam van Maria, ter ere van Onze Lieve 
Vrouwe van Eiteren. IJsselstem 1948 

KLEINE KLOK 

Deze draagt een afbeelding van St Jozef en 
heeft een gewicht van 436 kg 
Het opschrift luidt 
Anno Domini 1948 Consilium Fabricae Iso-
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lastadii me Sancto Joseph Universalis Eccle
siae Patrono sacravit'. 
'Het kerkbestuur van IJsselstein heeft my in het 

jaar des Heren 1946 toegewijd aan de heilige 
Jozef, patroon van de hele kerk. 

Op 13 oktober 1948 heeft de plechtige wij
ding der klokken plaats.Met klimop en bloe
men versierd zi)n ze achter m de kerk opge
hangen. Na de wijding is er een plechtig lof 
waarin pater Tarcisius Pompe, zoon der 
parochie, een feestelijke predikatie houdt. 

Dan eindigt de bescheiden geschiedschrij
ving van de klokken der huidige Nicolaas-
basihek. Tijdens de restauratie van de kerk 
(tussen 1968 en 1972) zijn ten aanzien van de 
drie klokken geen veranderingen opgetreden. 
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