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Dit artikel is gebaseerd op een compilatie van alinea’s uit krantenberichten. Dat verklaart de
hier en daar wat archaïsche woordkeuze.
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Het 25-jarig bestaan van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging in 1952 was voor het bestuur,
bij monde van voorzitter Dr. W. van der Elst, aanleiding een groot Utrechts klokkenfeest op de
Domtoren te overwegen. Overleg met de stichting Stadsontspanning leidde ertoe dat het
jubileum kon worden gevierd met een internationale beiaardwedstrijd op woensdag 1 Juli
1953.
Het was al weer 26 jaar geleden dat op het Utrechtse Dom-carillon een beiaardwedstrijd
werd gehouden. Eigenlijk was deze beiaard daar in voorgaande jaren niet geschikt voor, want
het verouderde broeksysteem maakte het de beiaardiers, die al enkele decennia aan het vrij
algemeen verbreide tuimelaarsysteem gewend waren, lastig om dit klokkenspel naar
genoegen te bedienen. Sinds echter in 1951 het Dom-carillon aan een ingrijpende restauratie
was onderworpen, was het Domspel geen buitenbeentje meer. Behalve deze veranderingen
ten behoeve van de speeltechniek, werden diverse kleine klokken vervangen, en werd het
totaal aantal klokken uitgebreid, zodat het klokkenspel nu vier octaven omvatte. De
technische veranderingen moesten vooral een grotere levendigheid in het spel mogelijk
maken. Al deze veranderingen - die vrij algemeen beschouwd worden als evenzovele
verbeteringen- zullen ertoe hebben meegewerkt, dat het jaarlijkse beiaardconcours nu in
Utrecht kon plaats vinden.

Jury en deelnemers
Er was van de zijde van de klokkenisten veel belangstelling voor deze wedstrijd. Drie
Vlamingen, een Engelsman en negen Nederlanders namen deel aan de wedstrijd. De negen
deelnemers uit eigen land waren afkomstig uit alle windstreken: Breda, Den Bosch, Goes,
Vlissingen, Delft, Vlaardingen, Almelo, Alkmaar en Amsterdam. Hier volgt een lijstje van de
deelnemers, waaraan bij het samenstellen van dit artikel de geboortejaren en sterfjaren zijn
toegevoegd en hun eventuele diploma voor beiaardspel.

Naam Herkomst Geboren – gestorven Opleiding en examen
Jan van Balkom Den Bosch 1918 - 1986 studie bij zijn vader
Clifford Evans Ball Birmingham 1899 - 1986 Mechelen 1926
Gaston van den Bergh Duffel in België 1924 - 1994 Mechelen 1949
Albert van den Born Tongeren 1915 -1980 Mechelen 1943
Piet van den Broek Mechelen 1912 - 2008 Mechelen 1945
Piet Broerse Vlissingen 1915 – 19?? Mechelen 1951
Nicolaas Bruyn Almelo 1883 - 1972 Mechelen 1935
Staf Gebruers Cork in Ierland 1902 - 1970 Ongediplomeerd na studie Mechelen
Leen 't Hart Delft 1920 -1992 Mechelen 1950
Willem L. Harthoorn Goes 1904 - onbekend Mechelen 1950
Hein de Ligt Vlaardingen 1924 - onbekend Privé leerling Timmermans
Peter Maassen Breda 1910 - 1992 Mechelen 1935
B. J. van der Veen Alkmaar 1909 - 1974 Amersfoort 1959
Romke de Waard Amsterdam 1909 - 2003 Privé leerling van Everts in Groningen

Van tien uur tot half een en van half twee tot half zes hebben de dertien beiaardiers elk een
half uur het carillon op de Domtoren bespeeld. De deelnemers beschouwden deze
Internationale Beiaardwedstrijd blijkbaar in de eerste plaats als een welkome gelegenheid om
van elkanders spel kennis te nemen.
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De jury werd gevormd door Staf Nees (beiaardier uit Mechelen), de Utrechtse campanoloog
dr W. van der Elst, die ook voorzitter was van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging. Dan
was daar Utrechts stadsbeiaardier Jan Wagenaar en ten slotte beiaardier Toon van Balkom uit
Den Bosch.

De leden van de jury. V.l.n.r. Van der Elst, Van Balkom, Nees en Wagenaar.    [Plakboek Leen 't
Hart]

De jury had zich in de stille tuin van Huize Molenaar, dicht bij de Domtoren, opgesteld en was
door een speciale koerier verbonden met de speelcabine in de toren. Deze oplossing was tot
stand gebracht dank zij de hulp van de militaire verbindingstroepen uit Utrecht. Het jureren
was niet gemakkelijk omdat de kwaliteit van de uitvoeringen elkaar niet veel ontliep.
Voor elk van de beiaardiers gold als programma een verplicht werk, een improvisatie over een
door de jury op te geven thema en een compositie naar eigen keuze.

Huize Molenaar bestaat nog steeds anno 2020. De website vermeldt de volgende wervende tekst:
Midden in het historische stadscentrum van Utrecht bevindt zich Huize Molenaar. In een achttiende-eeuws
patriciërshuis wordt sinds 1892 onderdak geboden aan besloten bijeenkomsten in een stijlvolle maar tevens
huiselijke sfeer. Uw gezelschap heeft bij ons de beschikking over een van onze tien kamers, elk met een eigen
uitstraling en ambiance. Het nog grotendeels authentieke interieur straalt een zekere rust uit die herinnert aan
tijden van weleer. Bij mooi weer staat onze unieke, volledig ommuurde stadstuin tot uw beschikking.
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Verplicht werk
Het verplichte nummer was een klassiek klinkend Preludium en Fuga in G grote terts van de
Maastrichtse oud-klokkenist B.J. Franssen, die tot veler spijt niet aanwezig kon zijn. Deze
compositie bleek een uitnemend proefstuk voor een beiaardwedstrijd, want het voorspel eist
virtuoos passagespel en in de fuga is het de kunst, de gang der stemmen duidelijk te doen
uitkomen, hetgeen voor het klokkenspel zeer belangrijk, maar niet eenvoudig is, want
helderheid en exactheid van klank zijn voor het beiaardspel wel een eerste vereiste.
Hierbij was het natuurlijk aardig de verschillende uitvoeringen met elkaar te vergelijken. En
dat is de aantrekkelijke kant van een dergelijke wedstrijd. Het werd door de Nederlanders
meestal exact en strak opgebouwd, terwijl de Vlamingen meer op een barokke manier te
werk gingen. Met name de fuga werd over het algemeen wel verdienstelijk, maar nogal strak
gespeeld, maar wanneer deze ritmisch vrij klonk, kon men wel vermoeden dat er een Vlaming
aan de beurt was. De Vlaming bespeelt de beiaard namelijk op romantischer manier dan de
Nederlander, en het is goed, dat dit onderscheid op zulk een beiaarddag te bespeuren valt,
want dit laat zien dat het Vlaamse en het Nederlandse karakter in het beiaardspel naast
elkander bestaan kunnen.

Vrije keuze
Iedere deelnemer moest voor het vrije nummer drie werken opgeven, waaruit de jury dan
een keuze maakte. Hiervoor had men in hoofdzaak uitstekende beiaardstukken ingediend
onder meer van Matthias van der Gheyn, Nicolai, Staf Nees, Jef van Hoof, A.J. de Groot, C.
Roelofs, Wagenaar en Gerard Boedijn. Het was opvallend dat de jury daaruit werken
aanwees, die oorspronkelijk voor beiaard waren geschreven. Stukken die in origine niet voor
de klokken waren bestemd, maar voor klokkenspel gearrangeerd, werden terzijde gelegd. Dit
gaf vooral voor de beiaardiers een bijzonder cachet aan dit samentreffen. Zo kwam men zelfs
tot Utrechtse premières van composities van Boedijn, Marriott en Ball. Deze vrije nummers
gaven trouwens een aardige kijk op de Vlaamse en Nederlandse beiaardcompositie van dat
moment. Een werknotitie van Staf Nees vermeldt dat Leen 't Hart als vrij werk het Preludium
Quasi Una Fantasia van Jef van Hoof uitvoerde.

Improvisatie
Het is een goede gewoonte, om bij de beiaardwedstrijden afzonderlijke aandacht aan
improvisatie te besteden, want een beiaardier behoort hierin zeker vaardigheid te bezitten.
De thema's voor de improvisaties waren bedacht door Wouter Paap en waren voor elke
deelnemer verschillend. Het waren in het algemeen zeer geslaagde thema's, elk van een maat
of vier.
Men hoort eerst het thema, waarna de kandidaat zijn werk begint. Maakt hij een interessant
stuk? Gaat hij nu moduleren? Kijk, nu verschijnt het thema in de bas. Komt de speler wel op
tijd in zijn toonaard terug? Hij heeft nog een halve minuut. Op deze wijze zaten veel mensen
te luisteren.
De kwaliteit van deze improvisaties liep nogal sterk uiteen. Er waren zeer vrije fantasieën bij
van tamelijk losse structuur, maar soms hoorde men ook een knap stukje contrapunt. Het
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improviseren bracht de scheppende talenten naar voren, waarbij die van de eerste
prijswinnaar, Leen 't Hart, die tot een uitstekende fuga kwam, sterk boven die der anderen
uitstak. Wat het technische en muzikale peil van dit belangrijke onderdeel betreft, viel in het
algemeen een gestadige vooruitgang te bespeuren.
Leen 't Hart kreeg voor de improvisatie een thema in Bes uitgereikt. Maar omdat het
Domcarillon in 1953 nog geen grote Bes-klok had was dit thema moeilijk hanteerbaar.
Daarom transponeerde hij het thema naar C. De mededingers vonden dat dit niet door de
beugel kon, maar de jury waardeerde dit kunstje wel degelijk als professioneel. Later dat jaar
verwerkte Paap het thema in een Sonate, die hij opdroeg aan de Nederlandse Beiaardschool,
ter gelegenheid van de opening op 24 oktober 1953.

Belangstelling
Favoriete luisterplekjes rond de toren waren, behalve de Kloosterhof, de hoek van het
Pieterskerkhof, de Kromme Nieuwe Gracht, Pausdam en Trans. Ook de bovenzaal van het
Protestants Militair Centrum aan het Wed was een aangename luisterplaats. Hier zaten
fanatieke belangstellenden die hun oordeel consciëntieus opschreven en volstrekt niet wilden
weten wie er eigenlijk zat te spelen.
Er was veel belangstelling voor dit concours. Opvallend was het feit dat er beiaardiers naar
Utrecht gekomen waren, die niet aan de wedstrijd deelnamen, maar toch getuige wilden zijn
van deze gebeurtenis. Zo waren daar Herman Teygeler uit Nijkerk, Willem Créman uit Zwolle,
en Adriaan de Groot uit Bergen op Zoom, en daar zullen er waarschijnlijk nog wel meer
geweest zijn.

Uit de pers:      Men herkende de beiaardiers gemakkelijk aan hun brede forse gestalte, en men
zag verscheidene van die stevige boys aandachtig zitten luisteren naar de prestaties van hun
collega's. Een beiaardier is een rustig evenwichtig mens, die doorgaans wel weet wat hij in zijn
vak waard is, en die zich niet van de wijs laat brengen, wanneer hij betere prestaties
waarneemt, dan waartoe hij zelf nog bij machte is. Vooral de jongere beiaardiers - en er waren
er ditmaal vrij veel van de jongere generatie - hebben zich deze beiaarddag te nutte gemaakt,
om van de meer ervaren collega's iets te leren."

Een dag als deze was een reünie van beiaardiers, en hoewel alle deelnemers hun beste
beentje voorzetten, was er niets te bespeuren van die nerveuze spanning, die men bij
sportwedstrijden wel opmerkt. Er heerste een sfeer van hartelijke collegialiteit, zonder enige
na-ijver, en in deze goede geest kon de edele beiaardkunst zich op haar best ontplooien.

Concert Staf Nees
Aan de vooravond van deze wedstrijd, op dinsdag 30 juni, gaf het jurylid Staf Nees, de
stadsbeiaardier en directeur van de beiaardschool in Mechelen, op de Domtoren een
beiaardconcert, waarmee hij de feestelijke viering van het 25-jarig jubileum van de Utrechtse
Klokkenspel Vereniging accentueerde. Het programma, dat ter plekke werd uitgereikt
bestond voornamelijk uit de volksliederen van de landen van de deelnemers. Daags daarna
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meldde de voorzitter van de Utrechtse klokkenspel vereniging dat hij van het beiaardconcert
van Nees bijzonder had genoten, vooral van de vertolking van het "Wilt heden nu treden".

Uitslag
De prijsuitreiking vond 's avonds plaats in het Protestants Militair Centrum aan het Wed.
Tegen half zeven steeg de spanning onder de beiaardiers. Het zaaltje vulde zich
langzamerhand. Utrechts oud-stadsklokkenist J.A.H. Wagenaar was van de partij, evenals mr.
G.A.E.B. Meyer, voorzitter van de jubilerende klokkenspel vereniging, het bestuur van het
Comité Stadsontspanning en – uiteraard - de jury van de wedstrijd.
Mr. W.H.J. Derks, voorzitter van Stadsontspanning, nam als eerste het woord. Hij prees het
idee van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging om deze internationale beiaardwedstrijd ter
gelegenheid van haar vijfentwintigjarig jubileum te doen organiseren. De jubilerende
vereniging werd dan ook hartelijk door hem gelukgewenst.
De heer Derks kon als bevinding van de jury meedelen dat het behaalde puntenaantal
(maximaal 360) varieerde tussen 175 en 320. In doorsnee getuigde deze wedstrijd van
gedegen vakmanschap. Het algemene niveau van deze wedstrijd gaf een gunstig beeld van de
hedendaagse beiaardkunst. Er werd degelijk vakwerk verricht, maar zonder dat er bepaalde
toppunten werden bereikt.
De eerste prijs werd behaald door Leen 't Hart, beiaardier te Delft en Leiden, die onlangs
benoemd was tot directeur van de te Amersfoort op te richten beiaardschool. Hij had het tot
het prachtig resultaat van 320 van de 360 te behalen punten gebracht. Hij stak inderdaad met
hoofd en schouders boven de anderen uit. Zijn spel was vast en tegelijk zeer genuanceerd, en
zijn improvisatie zat vol goede vondsten, die in een boeiende vorm gegoten werden. Voor
hem was er een spontaan applaus.
De tweede prijs werd toegewezen aan de Vlaming Piet van der Broek, uit Mechelen. Hij
behaalde 300 punten. Ook de derde prijs ging naar een Vlaming, namelijk Gaston van den
Bergh uit Duffel, die 282 punten behaalde. De Engelsman Clifford Ball uit Birmingham werd
vierde met 281 punten. De vijfde prijs met 276 punten bleef in Nederland. Hij was voor Jan
van Balkom, die 276 punten behaalde. Zo was dus elk der deelnemende landen met één of
meer prijzen vereerd. Bovendien vielen onder de andere Nederlandse deelnemers
uitnemende musici op te merken
Het was opvallend dat men, niet wetende welke deelnemer aan de beurt was, toch wel uit de
manier van spelen had kunnen opmerken of er een Vlaming of een Nederlander aan het
beiaardklavier zat. Een van de verslaggevers was van mening dat de Nederlandse deelnemers
Jan van Balkom, Romke de Waard of Piet Broerse een hogere plaats op de ranglijst hadden
verdiend.
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De voorzitter van de Stichting Stadsontspanning, mr. W.H.J. Derks reikt de eerste prijs
van de beiaardwedstrijd uit aan Leen 't Hart uit Delft. Plakboek Leen 't Hart

Diner in Huize Molenaar
Na afloop van de officiële prijsuitreiking, werd gedineerd in Huize Molenaar. Staf Nees, die in
dit gezelschap wel de coryfee was, werd gevraagd naar zijn mening over de wedstrijd. Zijn
antwoord was vriendelijk en diplomatiek. Volgens hem waren er meer hoogtepunten dan
dieptepunten geweest en de kwaliteit van het beiaardspel was de laatste jaren enorm
gestegen. Voor het verplichte nummer had men geen betere compositie kunnen hebben. De
speeltechniek en het componeren voor de beiaard waren sterk gegroeid.
De voorzitter van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging, mr. G.A.E.B. Meyer, prees de
voortreffelijke samenwerking met en de goede organisatie door Stadsontspanning. Ook
veronderstelde Mr. Meyer dat het voor dr. van der Elst een grote voldoening moest zijn
geweest, dat deze wedstrijd, waartoe hij indertijd het initiatief nam, met zoveel succes op de
gerestaureerde Dombeiaard had plaats gevonden. De militairen van de Verbindingstroepen
werden bedankt voor de verleende technische hulp.

Het ANP bracht nog diezelfde avond van 1 juli 1953 een bulletin uit. Het luidt: Dertien
beiaardiers hebben deelgenomen aan een internationale beiaardierswedstrijd, die werd
gehouden in Utrecht ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Utrechtse klokkenspel
vereniging. De eerste prijs werd gewonnen door de Delftenaar Leen 't Hart. De tweede prijs
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werd toegewezen aan de heer Van den Broek uit Mechelen en de derde prijs aan zijn
landgenoot Van den Bergh uit Duffel.

De knipselverzameling van prijswinnaar Leen 't Hart bevat ettelijke lovende krantenberichten.
Ook ontving hij brieven, een telegram en enkele kaarten met gelukwensen. Het meest
opvallend is wel een lofdicht in de Delftsche Courant van 2 juli 1953.

Proficiat
Als je dan leest: een beiaardier
Uit Delft de eerste prijs
Op internationaal gebied,
Staan wij toch op de lijst
Van 't beste van het beste, ja,
Je slaat dan als een vorst,
Als chauvinistisch Delvenaar
Toch even op de borst.

De Belgen kwamen achteraan
En dat zijn klokkenisten
Die eeuwenlang als beiaardiers
Zich als de beste wisten.
Tot dat dan Leen 't Hart uit Delft
De eerste prijs kwam halen
En over 't Mechels klokkespel
Toch wist te zegepralen.

Van alle Delftse Delvenaars
Geluk gewenst met deze
Jij, grote Delftse beiaardier
'k Zie nu met angst en vreze
Dat je op klokkespelgebied
De klok nu gaat verhangen,
Tenzij ook wij wat meer gaan doen
Voor 's klokkenists belangen.

DELVER

Epiloog
Leen 't Hart had in 1949 in de NKV wedstrijd in Rotterdam ook al de eerste prijs behaald. Dit
was zijn tweede grote triomf. Hij zou in volgende jaren jureren bij beiaardwedstrijden. Maar
dat werd steeds moeilijker toen zijn eigen leerlingen gingen deelnemen aan de
beiaardwedstrijden.
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