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Ferdinand Timmermans (1891-1967)
Ferdinand Timmermans was organist en beiaardier in Rotterdam. Hij componeerde ook voor 
klokkenspel en trad op als adviseur voor nieuwbouw en restauratie van klokkenspellen. In de 
jaren dertig had hij in Rotterdam een lespraktijk. Na enkele jaren studie bij Timmermans 
konden de leerlingen aan de Beiaardschool in Mechelen (België) in 1 jaar een diploma halen. 
Timmermans zelf was de eerste Nederlander die in Mechelen studeerde. Hij slaagde in 1925 
aan de beiaardschool, die in 1922 was opgericht. 
In de Nederlandse klokkenwereld deed Timmermans van zich horen door deel te nemen aan 
de beiaardwedstrijden van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging. Hij heeft menige prijs 
voor interpretatie, improvisatie en compositie behaald. 
 
In 1991 schreef ik een boek over Ferdinand Timmermans. Het is een portret van deze 
beiaardier in het kader van zijn tijd. Mijn drijfveer was de veelzijdigheid van deze man, die in 
de vergetelheid dreigde te geraken, voor het voetlicht te brengen. Romke de Waard schreef 
in zijn voorwoord: De verwachting is gerechtvaardigd dat dit boek over Ferdinand 
Timmermans, gelet op diens grote betekenis voor de evolutie van de beiaardkunst in de tijd 
waarin hij leefde en gelet op de vele wetenswaardigheden welke in dit boek over die 
evolutie zijn vermeld, het karakter zal krijgen van een standaardwerk. 
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Het boek telt 144 bladzijden, is rijk geïllustreerd en bevat een register. 
 
U kunt het boek bestellen door overmaken van 10 euro op rekening NL43 INGB 0009 1252 
97 tnv mw L.J. Hoedemaker te Rotterdam. Dit is inclusief verzendkosten. Het boek wordt 
gestuurd naar het op de overschrijving vermelde adres. Bij elektronisch bankieren dit adres 
svp vermelden. 
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