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BETOVERENDE KLANKEN – HEMONYCARILLON, SPEELTROMMEL EN LUIDKLOK VAN MIDDELSTUM  

Tweede uitgave in de nieuwe reeks Uurwerken en luidklokken  
 

Op woensdag 31 mei 2017 presenteert Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) het 
tweede deeltje uit de reeks Uurwerken en luidklokken: Betoverende klanken – 
Hemonycarillon, speeltrommel en luidklok van Middelstum. Deze uitgave werd geschreven 
door Henk Veldman en is de tweede in de SOGK-reeks Uurwerken en luidklokken met als 
doel de belangstelling voor ook dit bijzondere erfgoed in het Groningerland te bevorderen. 
Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Piet Kooi, de redder van het oude uurwerk dat 
nu weer in de toren van de Hippolytukerk van Middelstum is te bewonderen. 
 
In de Hippolytuskerk te Middelstum, een van de kerken van de Stichting Oude Groninger 
Kerken, hangt een prachtig carillon uit 1662, gegoten door de beroemde klokkengieter 
François Hemony. Aan dit carillon besteden we in deze uitgave veel aandacht. Henk 
Veldman, de vaste beiaardier van Middelstum, voert u in dit boekje mee door de 
geschiedenis van de klokkengieterij in de provincie Groningen en hoe het kwam dat in het 
kleine dorp Middelstum zo’n prachtig carillon kon komen te hangen. Maar ook het uurwerk uit 
1561, de speeltrommel geleverd door Van Oeckelen in 1857 en de luidklok uit 1520 komen 
aan de orde. Marten Lenstra, penningmeester en webmaster van de Commissie 
Hemonybeiaard Middelstum, doet verslag in een notendop over de grondige restauratie 
van de speeltrommel in 2016. 
 
Het geheel is cultureel erfgoed, waard om het goed te bewaren. Door middel van dit boekje 
willen wij u graag meer vertellen over het bijzondere carillon in de toren van de 
Hippolytuskerk in Middelstum. De tekstredactie, grafische vormgeving en productie van deze 
uitgave werd net als het eerste deeltje weer verzorgd door Ekkers & Paauw uit Groningen. 
 
EINDE BERICHT 
 

 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl. 
 
Uitnodiging 
Wanneer u aanwezig wilt zijn bij de presentatie van het tweede deeltje uit onze Uurwerken 
en luidklokkenreeks: Betoverende klanken op woensdag 31 mei om 14.00 uur in de 
Hippolytuskerk, Concordiaplein 1 te Middelstum, bent u van harte uitgenodigd. 
 
Foto: omslag boekje Betoverende klanken – Hemonycarillon, speeltrommel en luidklok van 
Middelstum 
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