
Raalter carillon 40 jaar 

Dit jaar bestaat het carillon in de toren van de Kruisverheffingskerk te Raalte 40 jaar. Daarom wil ik 

graag iets over de geschiedenis van dit instrument schrijven. Over haar ontstaan en over hoe het 

tegenwoordig wordt gebruikt.  

1974 

1974 is het jaar dat velen zich herinneren als het jaar dat we verloren hebben van Duitsland. In 

Raalte werd evenwel een overwinning geboekt, want daar werd iets moois tot stand gebracht. 

Bovenop de houten klokkenstoel in de toren van de Kruisverheffingskerk werd een spiksplinternieuw 

carillon geplaatst. In Raalte zal ook getreurd zijn vanwege het voetbal maar het jaar 1974 werd hier 

in ieder geval feestelijk afgesloten. Met Kerstliederen op de nieuwe beiaard. Op de dag van de 

ingebruikname, 19 december 1974, was de belangstelling zo groot dat vele bewoners niet de 

gelegenheid kregen de toren te beklimmen. 

Ik sprak met twee mannen van het eerste uur. Oud-burgemeester Willem Zuidwijk en oud-makelaar 

Herman Hannink herinneren zich de gebeurtenissen nog goed. “Het was zo stil in het dorp”, vertelt 

Zuidwijk als ik hem vraag van wie het idee eigenlijk afkomstig was een carillon in Raalte te plaatsen. 

Als chef-kabinet van de Commissaris van de Koningin in Utrecht was hij gewend carillonklanken te 

horen in de steden en dorpen die hij bezocht, want bij feestelijkheden wordt in Nederland al 

eeuwenlang het carillon ingezet. Maar in Raalte was het stil in het dorp.  

Nederland was in de periode van de wederopbouw in de ban van klokken. “Wie met klokken schiet, 

wint de oorlog niet”, luidt het gezegde, maar wel moesten tal van kerken nieuwe luidklokken laten 

gieten. Meer dan 50% van alle klokken in Nederland is door de oorlogsindustrie verloren gegaan (in 

totaal 1.872.813 kg). Ook veel carillons zijn daarbij omgesmolten. De na-oorlogse periode is voor de 

klokkencultuur dan ook een bloeiperiode geweest. In de periode 1946-1975 zijn meer dan 100 

nieuwe carillons in Nederland geplaatst, waaronder eentje in Raalte. 

Oud-burgemeester Ganzenboom sympathiseerde in 1960 al met het idee, maar kreeg het plan er 

toen niet door. In 1970 moest de Plaskerk worden gerestaureerd en al snel vond men dit de ideale 

gelegenheid om de plannen nu eindelijk te verwezenlijken. De Nederlandse Klokkenspel-Vereniging 

bemoeide zich ermee. Alles leek voorspoedig te gaan totdat Monumentenzorg besliste geen geld 

beschikbaar te stellen voor de verhoging van de toren. De toren was in de Bataafse Republiek 

eigendom van de gemeente geworden maar op 28 maart 1840 toch weer in handen van de 

Kerkvoogdij gekomen (dit omdat de toren zeer bouwvallig was geworden en de raad geen geld 

beschikbaar had voor restauratie). ‘Om niet’ werd de toren overgedragen, onder voorwaarde dat de 

toren niet mocht worden gewijzigd buiten voorkennis van het Ministerie om. Hoe nu verder? De 

Hervormde Kerkvoogdij wendde zich tot de gemeenteraad. Geen probleem. De noodzakelijke 

goedkeuring van subsidietoekenning kon ook bij Gedeputeerde Staten van Overijssel worden 

verkregen. Er kon eindelijk geshopt worden. Oud-burgemeester Zuidwijk herinnert zich nog goed een 

bezoek aan Vianen, waar een mooi carillon hing. De uitstapjes hadden tot gevolg dat het carillon in 

de plannen wel steeds groter werd. Zo groot dat de gemeenteraad schrok van het totale 

kostenplaatje dat door de architect was geraamd. Men moest het plan laten varen. 



Toch laat men het idee niet meer los. Het oog valt op de toren van de ‘Kathedraal van Salland’. 

Vanwege haar half gesloten karakter zou dat immers een ideale plek voor een zwaar carillon zijn. 

Bovendien waren daar in 1948 immers drie prachtig grote nieuwe luidklokken geïnstalleerd (ook de 

uit 1894 daterende klokken waren in de oorlog gevorderd), die een mooie basis konden vormen voor 

het nieuwe instrument. Pastoor Thielen was onmiddellijk enthousiast. Samen met de toenmalige 

gemeentesecretaris Theo Luijten formeerde Zuidwijk een gemeentelijke commissie om het 

klokkenplan te verwezenlijken. Herman Hannink wordt gevraagd zitting te nemen in de commissie.  

De gemeenteraad reserveert in de begrotingsvergadering van november 1973 dekkingsmiddelen op 

voorwaarde dat de bevolking zelf met 50.000 gulden op de proppen komt. Nu komt alles in een 

stroomversnelling. Op 4 april 1974 wordt een comité opgericht om de plannen uit te werken. G.J.H. 

ten Have neemt het voorzitterschap op zich. Beiaardier Bas Wijnands bespeelt tijdens Stöppelhaene 

een reizende beiaard van klokkengieter Petit & Fritsen en zo worden tal van activiteiten 

georganiseerd. Bedrijven en instellingen worden benaderd die vanzelfsprekend hun namen op de 

klokken vereeuwigd krijgen: de Rabobank (al heette die toen anders), het Anjerfonds, de Hervormde 

Gemeente, diverse accountantsbureaus; iedereen doet mee. In de week van 28 oktober – 3 

november wordt een huis-aan-huis-actie gehouden. Hannink herinnert zich nog goed de families die 

onmiddellijk een klok bestelden. Ook het Raalter kampioensteam van het succesvolle NCRV-

televisieprogramma Zeskamp doneert een bijdrage.  

In ‘no time’ was meer dan het benodigde geld beschikbaar zodat de opdracht aan klokkengieter Petit 

& Fritsen kon worden verstrekt met als gevolg dat nog in datzelfde jaar (op 19 december 1974) de 

beiaard voor het eerst werd bespeeld. Nog nooit is er zo snel een carillon tot stand gekomen als in 

Raalte. Burgemeester Zuidwijk hield een gloedvol betoog over de betekenis van een beiaard voor het 

dorp. Nadat de klokken werden overgedragen en de burgemeester ze namens de gemeenteraad 

aanvaardde, werd een commissie van beheer ingesteld waartoe wethouder Jan Meijerink het 

voorzitterschap op zich nam. De Raalter beiaard was in 1974 de 145
ste

 volledige beiaard van 

Nederland. De beiaard werd in de periode 1974-1992 bespeeld door Bas Wijnands. De Zwolse 

stadsbeiaardier Leon van der Eijk speelde er van 1992 tot 2005. Daarna viel het handspel vier jaar stil, 

vanwege bezuinigingen.  

In 2008 maakt raadslid Piet Pont zich namens de VVD-fractie sterk voor bespeling. “Het is vreselijk 

jammer dat ‘ons carillon’ alleen mechanisch geluid laat horen. Laten wij dit culturele bezit, ‘de ziel 

van Raalte’ weer spoedig in gebruik nemen op de manier zoals het hoort…door te hameren met de 

vuisten.” (Salland Centraal, 6 oktober 2008)  

Tijdens de raadsvergadering van 6 november 2008 dienden de fracties VVD, Gemeentebelangen en 

Lokaal Alternatief een motie in voor een “structureel budget voor het fysiek bespelen van het carillon 

van de basiliek van de H. Kruisverheffing te Raalte”, o.a. in overweging genomen dat “het carillon 

door financiële steun van de bevolking tot stand is gekomen, dat fysieke bespeling van het carillon 

beter is voor het onderhoud en behoud van dit stukje cultureel erfgoed, dat het voorstel om de 

beiaardier terug te halen voortkomt uit de burgerij en dat het bespelen op marktdagen en 

koopavonden bijdraagt tot een culturele (en gezellige) beleving van het vertoeven in Raalte-dorp.” 

Deze functie kon vanaf 1 april 2009 tot op heden door ondergetekende worden ingevuld. 

 



2014 

Zoals elders in Nederland wordt de beiaard bespeeld op marktdagen en op koopavonden. In Raalte 

dus op woensdagmorgen van 11.00 – 12.00 en op vrijdagavond van 19.30 – 20.30 uur. Daarnaast 

wordt de beiaard op feestdagen ingezet, zoals Koningsdag, voorafgaand aan het oogstcorso tijdens 

de Stöppelhaene en bij de intocht van Sinterklaas in november. Ik zoek als beiaardier zoveel mogelijk 

contact met bestaande culturele festiviteiten. Zo mocht ik dit jaar voor de tweede keer tijdens het 

Ribs & Bluesfestival spelen. In nauwe samenwerking met de organisatie wordt dan een 

bluesprogramma samengesteld, waarbij ook een aantal nieuwe melodieën (van optredende bands 

als De Dijk, Level 42 en 10 CC) op de automaat wordt gezet. Ook is de Raalter beiaard te horen 

geweest in een uitzending van diskjockey Giel Beelen. ’s Morgens om 09.10 uur klonk het nummer 

van Gotye “Somebody that I used to know” over Raalte. Vonden Giel Beelen en ik wel heel gaaf. 

‘s Zomers wordt in samenwerking met hotel De Zwaan op een aantal vrijdagavonden een ‘jukebox’ 

georganiseerd. Bezoekers van het restaurant kunnen dan uit een lijst van 40 nummers hun favoriete 

hits kiezen, die dan op de beiaard worden gespeeld. Altijd leuk voor gezellige avonden, waarbij er 

voor mij de unieke mogelijkheid is om gericht voor publiek te spelen. 

In 2011 zijn er in samenwerking met de bevolking nieuwe melodieën op de automaat gezet. Muziek 

van The Beatles, Elvis Presley en Abba. Maar ook van Lady Gaga, hetgeen tot heftige reacties in de 

krant leidde. “Wat moet die muziek in hemelsnaam op het carillon?” “Lady Gaga kruipt tijdens een 

optreden echt niet ineens achter een klavecimbel”, besloot een journalist zijn column. 

Een van de hoogtepunten is voor mij het jaarlijkse schoolproject. In nauwe samenwerking met 

duizendpoot Mirjam Borger van HOFeducatie wordt aan alle basisscholen in de gemeente Raalte een 

cultureel programma aangeboden, bestaande uit een lesbrief over het carillon en een bezoek aan de 

toren, waarbij een vragenlijst wordt ingevuld en aan een luisterquiz wordt meegedaan. Koster Jo 

Hulzebosch leidt de kinderen rond op de gewelven, mijn vrouw en ik vertellen over de luidklokken en 

het carillon. De Gemeente Raalte stelt kleine prijsjes beschikbaar. Het enthousiasme van de kinderen 

en de leiding is groot. In twee jaar tijd zijn meer dan 400 kinderen boven in de toren geweest om op 

die manier kennis te maken met dit stukje cultureel erfgoed. Het zijn de mooiste dagen van mijn vak. 

Uiteraard in de hoop dat iemand door de muziek wordt gegrepen en zijn of haar kunstzinnige 

talenten ontdekt. En misschien later ook beiaardier wil worden.  

Het Raalter instrument vertegenwoordigt nu een geschatte nieuwwaarde van ca. € 300.000,- en is 

door haar stevige omhuizing en haar halfjaarlijkse onderhoudsbeurt nog steeds in goede conditie. De 

beiaard van Koninklijke Petit & Fritsen wordt onderhouden door Koninklijke Eijsbouts. Beide 

klokkengieters zijn onlangs gefuseerd om samen sterker te zijn in de toekomst. Nederland is immers 

het klokkenland bij uitstek. Wij hebben iets om trots op te zijn, want nergens is de beiaardcultuur zo 

hoog ontwikkeld als in ons kikkerlandje en ik hoop dat dit in Raalte ook zo mag blijven. Samen de 

schouders eronder. 

Henk Veldman, beiaardier te Raalte 


