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De hoofdrol in dit verhaal is voor de
Rotterdamse reder Philippus van
Ommeren (1861'1945) . Zijn interesse
voor het klokkenspel was ontstaan toen
hij in 1920 samen met zijn broer aan de
gemeente Rotterdam het klokkenspel
voor het nieuwe Stadhuis schonk.
Philippus van Ommeren werd in 1924lid
van de Algemene Klokkenspel,Vereniging
en trad in juni 1926 toe tot het bestuurr.
Niet alleen sponsorde hij de zes nationale
beiaardwedstrijden2 van de vereniging,
ook droeg hij bij aan de uitgave van
gedrukte beiaardmuziek. Dit artikel
beschrijft de uitgaven die in de periode
1920 tot 1942 zijn verschenen, en de
wijze waarop deze totstandgekomen zijn.

Laur a J . Meilink-Ho e demaker

f n 1988 kwam ik op het spoor van de briefivisse-
T '
I l ing tussen Phi l l ippus van Ommeren en de
Klokkenspel-Vereniging. Deze vondst was de aan-
zet tot dit artikel. Er zijn ruim 200 brieven over de
periode van 1923 tot 1945.ln 89 brieven richt het
bestuur zich tot Van Ommeren en in 82 brieven
richt Van Ommeren zich tot het bestuur, meestal
in de persoon van de Bossche zenuwarts dr. J.
Casparie, die vanaf 1926 voorzitter was. De reste.
rende correspondentie gaat tussen Van Ommeren
en een tiental andere personen.

De officiêle media van de vereniging vormen
een tweede bron van informatie omdat de muziek-
uitgaven zijn ontstaan in relatie met de overige
activiteiten van de vereniging. Ik noem het tijd.
schrift Onze Torenmuziek en de opvolger daarvan,
het jaarboek De Beiaard (1934 en 1935).

De vereniging deed mee aan vier tentoonstel-
l ingen, namelijk in Mechelen (l9ZZ),'s.Herto-
genbosch (1925), Scheveningen (1928) en
opnieuw Mechelen (193Q). Van twee van deze
tentoonstellingen verschenen catalogi. De mu.
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ziekboeken zelf tenslotte zijn ook een bron van
informatie geweest voor dit artikel. Ik zal de mu-
ziekuitgaven in chronologische volgorde behan-
delen, waarbij ik met name aandacht schenk aan
de financiering ervan.

Vier losse uitgaven, 1920.1924

De oudst bekende uitgaven van de Algemene
Klokkenspel-Vereniging zijn :

G.H. Brucken Fock: De nieuwe dag.Yan dit werk
is tot nu geen exemplaar bekend, zelfs geen aË
schrift.
Catharina van Rennes: Meidatsje. Het oorspron.
kelijke exemplaar draagt het jaartal 1920.

Julius Róntgen Kokkenspel Suite. In 1925 was een
gedrukt exemplaar tentoongesteld in Den Bosch.
Leen 't Hart heeft in de jaren vijftig deze suite
herzien en opnieuw uitgegeven. Hij ging daarbil
uit van een exemplaar in lichtdruk.
R. Roobol : V olksf ee stklanken. Y an deze compos itre
is een origineel exemplaar bekend met het jaartal
1920.
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\n 1922 was de vereniging met een inzending
vertegenwoordigd op de beiaardtentoonstelling in
Mechelen. De catalogus geeft helaas geen details
over de aanwezigheid van gedrukte muziek in deze
inzending. Maar in 1924 adverteerde de vereni-
ging met deze vier composiries tegelijkertijd. In
1925 maakten deze vier uitgaven deel uit van de
in totaal 55 nummers muziek die de vereniging
had ingezonden naar de tentoonstelline in's-Her.
togenbosch.

De bruine reeks. 1925

Toen de voorbereidingen voor de tentoonstel.
Iing van 1925 ín gang werden gezet had het be-
stuur inmiddels een groót aantal werken voor
beiaard verzameld die het graag in gedrukte vorm
wilde presenteren. De voorzitter benaderde de
heer Van Ommeren om deze uitgaven financieel
te steunen. Van Ommeren stelde een klein bedrag
beschikbaar, in de hoop dat'anderen dit goede
voorbeeld zouden volgen.
ln 1975 kwamen zodoende vrijwel tegelijkertijd
vijf uitgaven tot stand. Ze zijn alle voorzien van
een bruin omslag met de naam van de 'Algemeene

Klokkenspel Vereeniging, afdeeling Noord Neder;
land' . Ze dragen de volgnummers 5 tot en met 9.

Voor de kenners noem ik de technische speci-
ficaties: de papiersoort van het omslag is 'casing'

en van het binnenwerk 'register'. Het lettertype op
de omslag is 'kaart antiek'. De muziekbalken zijn
voorgedrukt, waarna er groepjes muzieknoten zijn
ingedrukt.

De muziekgravure is van Dirk Kalis te 's-Gra-

venhage en het drukwerk is van Karel F. Misset in
Arnhem. De keuze voor een drukkerij in Arnhem
lag voor de hand omdat de toenmalige voorzitter
(Brandts Buys) en secretaris (\Testrheene) in
Arnhem woonden. Misset was ook de drukker van
de eerste aflevering van het bulletin Onze Toren,
nnqiek.

In de binnenzijde van de omslag van deze vijf
nummers wordt een overzicht gegeven van de
reeds verschenen publicaties en muziekuitgaven
van de vereniging. Volgens opgave in de Bossche
catalogus van augustus 1 925 waren de werken niet
alle vijf in gedrukt versie op de tentoonstelling,
maar de correspondentie van Van Ommeren geeft
aan dat deze bruine reeks gedateerd kan worden
op 7 augustus 1925. De muziek werd gedistribu-
eerd door G. Alsbache & Co. te Amsterdam. Her
zijn de volgende uitgaven:
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Frans Hasselaar: Kwarten- en Kwintenspel (num-

mer 5) .

Jshan Meyll, Tuím'Iendeklanken (nummer 6). Dit
werk is opgedragen aan Jef Denijn.
Hendrik P. Steenhuis: Rondino (nummer 7).
' 
íillem de Vries: Prélude (nummer B). Het werk

was verplicht bij de wedstrijd van 1934 in Amster-
dam.
Emile STambach F atasia (nummer 9). Jef Denijn
vermeldde tn l92Z dat dit werk bestemd was ge-
weest voor een bundel, het 'Nederlandsch Bei-
aardboek', die was gepland voor 1916.

De groene rceks, 1927.1928

Yanaf 1927 verschenen de uitgaven onder de
nieuwe naam van de vereniging (NKV) en met
een groen omslag. Maar de drukker was dezelfde
gebleven en de reeks werd gewoon doorgenum-
merd.

Ian \Tillem Kersbersen: Rondíno (nummer 10).
Deze compositie was bij de Nationale Beiaardwed-
strijd op 27 augustus 1927 tnUtrecht het verplich-
te werk. bij de aankondiging van de wedstrijd in
de zomer van 1927 was de druk juist gerealiseerd.
Over de financiering heb ik geen gegevens aange-
troffen.

De nummers 11 en 12 verschenen tegelijkertijd
in 1928, juist op tijd voor inzending naar de mu-
ziektentoonstelling in het Kurhaus te Schevenin.
gen in dat jaar. Van Ommeren stuurde per post
een bankbiljet van f 25,- om de drukkosten te
dekken. De inzending naar Scheveningen bestond
verder nog uit muziek in handschrift en boeken
over beiaard. De vereniging trok daarmee veel
belangstelling zodat er goed werd verkocht. Van-
zelfsprekend maakten ook de eerder gedrukte edi-
ties deel uit van de inzending naar Scheveningen.
De uitgaven van 1928 zijn:

J-os de-Klcrk, Dafie (nummer 11). Dit werk da-
teert van mei 1916. De Klerk was toen juist uit
België gevlucht in verband met het uitbreken van
de Eerste STereldoorlog. In 1925 lag het al in
handschrift in Den Bosch.
\Tillem Pijper : P assepied (nummer 1 2). Dit werk is
gedateerd op 16 september 1916. Een editie in
handschrift was in 1925 tentoongesteld in Den
Bosch. Het zou bij de wedstrijden van 1931 het
verplichte nummer worden. Voor de meeste deel-
nemers destijds was dit werk te moeilijk.

Beiaardiers gaan componeren

Als gevolg van de economische crisis voerde
het NKV-bestuur in de jaren 1929 tot 1931 een
terughoudend beleid. Er werd in 1929 geen wed-
strijd georganiseerd. Het uiterlijk en de omvang
van het blad Onze Torerunuziek werd sober. De
uitgave van de muziek voor klokkenspel stagneer-
de. In 1930 bestond het fonds van de vereniging
nog steeds uit twaalf uitgaven.

\Wel gingen de beiaardiers nu zelf voor beiaard
componeren. In dit verband moeten Jacq. A.
Maassen, met een Saite, en Willem Créman en
Ferdinand Timmermans, elk met een Sondte, wor-
den genoemd. Bij de beiaardwedstrijd in 1931, in
Rotterdam en Breda, presenteerde de deelnemers
P.A. van Langen uit Alkmaar en Jos Reckers uit
Utrecht eigen werken. Dit bracht het bestuur op
de gedachte om in 1933 bij de wedstrijd te Olden-
zaal en Enschede een afdeling voor compositie in
het wedstrijdprogramma op te nemen. In het voor-
jaar van 1933 hadden zich daarvoor al zes deelne-
mers aangemeld. De prijs werd toegekend aan
Barend de Bruin voor Kíng-Klang. Van Langen uit
Alkmaar behaalde met Fugd de tweede prijs. De
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vierdelige Suite van Maassen werd met de derde
prijs vereerd. Na de wedstrijd bleek dat van het
sponsorgeld een klein barig saldo resreerde. In
overleg met Van Ommeren werd dit besteed aan
het drukken van Klíng-Kang. In februari 1934
presenteerde Casparie de drukproef aan Van Om-
meren. Het verschijnen van Kling.Kang werd in
1934 aangekondigd in Onze Torenrnuziek en in het
Jaarboek van 1935 was het toegevoegd aan de lijst
van gedrukte muziek.

Het zetwerk en drukwerk is van Senefelder te
Amsterdam. Nadere rypering is niet mogelijk om.
dat van het enig bekende exemplaar een omslag
ontbreekt.

Internationale bundel, 1934

Het bestuur van de NKV organiseerde in 1934
in Amsterdam een internationaal beiaardcon-
cours in samenwerking met het gemeentebestuur.
Kort daarna verscheen de bundel Muziek uoor den
Beiaard. Deze bundel had een internationaal ka.
rakter. Slechts rwee van de vijf composities zijn
door Nederlanders geschreven. De selectie van de
werken werd bepaald door kwaliteir, srijl en om-
vang, aansprekend voor luisteraars in binnen- en
buitenland, en bekendheid van de composiries.

Voor deze bundel kan men Van Ommeren als
financier aanwijzen. In december 1934 zond Cas.
parie hem nameliik een'bewijs'exemplaar waarbij
hij zijn waardering uitte voor diens generositeit.

Het muziekdrukwerk is van Senefelder te Am-
sterdam. Het omslag werd gedrukt door de druk-
kerij Hoeijenbos & Co te Utrecht. De gebruikte
Iettertypes zijn de 'Nobel' en de 'Holland

Medieval', het papier is van Corvey te Amster-
dam. Het vignet op de omslag is een ontwerp van
de secretaris P.T.A. Swillens en is thans nog in
gebruik bij de NKV.

De bundel verscheen in een oplaag van 250
exemplaren en oogstte ook in het buitenland veel
waardering. In een tentoonstelling, die in 1935
door \Tilliam Gorham Rice in Albanv Ny. USA
werd ingericht, viel dit muziekboek op als de meest
waardevolle en meest uitgebreide bundel met mL-
ziek voor beiaard.
Hij bevat de volgende werken:

Alphons Diepenbrock: Zegeklanken Dit werk is
gedateerd op 26 mei 1916. Jacob Vincenr gaf op
16 juni van dat jaar de eerste uitvoering op het
carillon van het Koninklilk Paleis re Amsterdam.
Het is gebaseerd op fragmenren uit de Brabangon-
ne, deMarseillaise enhetWílhelrnu.s. Men kan een
dergehlk werk, aan her begin van de Eerste We-
reldoorlog, zien als een equivalent van verzets-
poëzie. Een editie in handschrift lag in l9Z5 ín
Den Bosch.
Wouter Paap: Suite uoor beiamd. Dit was Wouter
Paaps eerste compositie voor beiaard, zoals hii zelf
in het voorwoord meedeelt. Hij gebruikte ftaditio.
nele vormen in combinatie met eigentijdse ele,
menten.
Staf Nees: Studieínre kleln. Nees droeg dit werk op
aan dr. Casparie, de voorzitter van de NKV. Het
werk werd het verplichte nummer in de 'meester.

klasse'bij de wedstrijd van 1935.
Géo Clément: Suite Archaiq,Le.Bíj de Inrernario-
nale Wedstrij d van 1934 in Amsterdam bracht de
Belgische componist-beiaardier Clément zelf dit
werk in première. Bij de wedstrijd in Zwolle, in
1935, werd deze compositie het verplichte num.
mer in de categorie 'debutanten'.

Gladys Watkins Prélude for bells. Over deze com.
positie zijn geen nadere gegevens voorhanden. De
componiste was afkomstig uit Nieuw.Zeeland.

ApsBELntNc pN

TEKST VAN DE
BEROEMDE
OMSLAG VAN DE
BUNDEL vAN 1934,
MET HET VIGNET
ONTWORPEN DOOR
P.T.A.SwrlreNs
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Pauze op het uitgeversfuont, 1935-1939

In 1935 vond de Nationale Beiaardwedstrijd
plaats te Zwolle. In de afdeling voor compositie
werden Toccata Jubílonte van Jacques Bonset en
Impromptu van Ferdinand Timmermans bekroond
met de eerste, respectievelijk de tweede prijs. De
derde prijs ging naar delmpromptu van C. Beek-
man.

De bekroonde werken zijn niet onmiddellijk in
gedrukte vorm verspreid. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat het bestuur Van Ommeren om fi.nanciële
steun heeft gevraagd. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat Van Ommeren zich in die periode in de
beiaardwereld wat op de achtergrond heeft gehou-
den omdat zijn vrouw in het voorjaar van 1935
was overleden.

Het liep intussen goed met de verkoop van het
drukwerk. De exemplaren 1 tot en met 9 waren in
1935 uitverkocht en van nummer 8 in de reeks, de
Prélude van 

'$(/. 
de Vries, moest zelfs een tweede

druk verschijnen.

In 1935 in Maastricht werden de composities
Variaties over 'Patertje langs de kant' van Jacques
Bonset en Dwtsje van Cees Roelofs bekroond.
Maar ook van deze werken zou de gedrukte editie
enkele jaren op zich laten wachten.

Plannen voor uitgaven van composities van
Staf Nees

De Mechelse beiaardier Staf Nees maakte in
1935 in Zwolle en in 1937 in Maastricht deel uit
van de jury. Bij die gelegenheid gaf hij ook een
concert. In Zwolle gaf hi1 de eerste uitvoering van
zijn Preluditnn en fuga [ouer Gekwetst ben ik um
binnenl, dat hij opdroeg aan de secretaris van de
vereniging, Swillens. In 1937 lanceerde hij in
Maastricht zijn compositie Toccata,lied enfuga fop
Daer staat een clooster in Oostenrijcl . Dit werk droeg
hij op aan Van Ommeren.
Voorzitter Casparie stelde Van Ommeren voor
een kleine bundel uit te geven met de bekroonde
composities van 1935 en 1937 en een afzonderlil-
ke bundel met de twee grote composities van Staf
Nees. De correspondentie van Van Ommeren be-
vat wel het verzoek, mqar geen reactie op deze
voorstellen, die ook niet zijn uitgewerkt. Omdat er
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na 1935 geen verenigingsbulletins zijn verschenen
is er ook van die kant geen andere informatie.

In 1935 werd in Mechelen in het kader van het
Z5-jang jubileum van Staí Nees als organist bij de
parochie O.L.V. van Hanswijk een muziekten-
toonstelling gehouden. Er is toen geen catalogus
gemaakt. Een retrospectieve inventarisatie van
deze tentoonstelling, in 1972 door Willy Goden.
ne, laat zien dat het materiaal uit Nederland niet
door de vereniging maar door enkele stadsbestu-
ren en particulieren was ingezonden.

Zes losse bladen in L939

In 1939 vonden beiaardwedstriiden plaats te
Bergen op Zoom. De stadsbeiaardler Ad-riaan de
Cnoot gaf een concert dat grotendeels bestond uit
composities die eerder door de NKV waren uitge-
geven. Hieruit blijkt wel dat gedrukte muziek nog
steeds in de belangstelling stond.
Ook nu weer was er een categorie compositie. Er
waren zóveel goede inzendingen dat de jury er vier
voor bekroning aanwees, waarbil de eerste prijs
door loting werd bepaald. Na afloop van de wec,-
strijd stemde Van Ommeren er in toe het batig
saldo te besteden aan de druk van de vier bekroon-
de composities. Het zijn:

Oscar van Hemel: Kompendans. Opgedragen aan
Staf Nees.
Arie Peters: Variaties ouer 'Het was een maghet
suiq.ter en ne|.

Jacques Bonset: Hemhutters Aqtondlied. Opus 180,
opgedragen aan Ferdinand Timmermans.
Gerand Boedijn: Gauotte. Opgedragen aan Dick
van Wilgenburg.

Hier werden nog twee aan toegevoegd, namelijk:

Adriaan de Groot: Vríje variaties oqter 'Merck toch
hoe sterck'.

Jacques Bonset: Variaties over 'Patertje langs de
kant'. Opgedragen aan Staf Nees en in 1937 in
Maastricht bekroond met de eerste prijs.

Deze zes edities zijn als vouwbladen uitgevoerd
en in 1940 gedrukt bij de Rotterdamse drukkerij
Hezo. De secretaris van het bestuur stuurde op 13
juni 1940 de zes uitgaven naar Van Ommeren met
de toelichting: "De uitvoering is eenvoudig gehou-



den doch mijns inziens doeltreffend door noten-
druk, duidelijkheid, kwaliteir van het papier en
het feit dat het bladomslaan geheel vermeden is."

Oorlogsjaren

Na het uitbreken van de Tweede \Tereldoorlog
was Van Ommeren wat terughoudend met het
financieren van grote projecten. Een voorstel van
de vereniging voor een wedstrijd in Leiden in de
zomer van 1941 moest daarom worden ingetrok.
ken.
In het voorjaar van 7942 gaf de vereniging een
sober en dun bulletin uit, waarin de edities urr
1939 worden vermeld. Toch verscheen er in oe
oorlog een bundel met Vler bekroonde composities.
Het kasboek van de vereniging over hetjaar 1942
vermeldt deze post in het najaar van 1942. De
bundel is gedrukt bij Hezo. Er is geen aanwijzing
dat Van Ommeren deze bundel heeft gefinan-
cierd.
In juli 1943 werd de Nederlandse Klokkenspel-
Vereniging ontbonden. Maar voorzitter Caspane
en Van Ommeren hebben hun correspondentre
voortgezet tot kort voor het overlijden van Van
Onrnreren in september 1945. Yan Ommerens
laatste opmerking over financiën dateert van 17
november 194?.. Hlj schrijft aan Casparie: "De
tijden zijn helaas voorbij dat ik royaal kon zijn met
giften."
De 'oorlogsbundel'bevat de volgende werken:

Cornelis Beekman: Impromptu. Derde prijs in
Zwolle,1935.
Cees Roelofs: Dansje. Tweede prijs in Maasrricht,
1937.
Nicolaas Bruyn: Twentsch Volkslied met Variaties.
Eerste prijs vooÍ arrangementen, Zwolle 1935.
Ferdinand Timmermans: Impromptu (hommage à
^ t , \ -Chopin). Tweede prijs in Zwolle, 19J5. Timmer-
mans beklaagde zich over het grore aantal druk-
fouten en gaf zelf in de jaren vijftig een lichrdruk
editie uit. Leen 'r Hart volgde in 1968 mer een
nieuw afschrift in het fonds van de Nederlandse
Beiaardschool.

Nabeschouwing

In de periode van 1920 tot l94Z zagen in Ne-
derland in totaal 21 gedrukte uirgaven her licht

1
Uil btondering an hleesls Sáaf l/ees.

KLOMP6NDÁNS
( voor Beiaard s 

Duur 3!6in'

met in totaal 28 cámposities voor klokkenspel. De
vereniging werd hiertoe Íinancieel in staar gesteld
door de Rotterdamse reder Philippus van Omme-
ren. Een groot deel van deze werken wordt nog
steeds uitgevoerd. In 1988 werden er elfheruirge-
geven door Bernard \Tinsemius en Jacques Maas-

t
sen

1 
lr-r 1918 was de Algemeene Klokkenspel-Vereeni-

ging (AKV) opgericht mer de aídelingen Noord en
Zuid voor respectievelijk Nederland en België. In
1927 gtng de afdeling Noord zelístandig verder onder
de naam Nederlandse Klokkenspel-Vereniging
(NKV).
1"  ln  I9Z7,1931,1933,1935,  1937 en  1939.
- Twee werken uit deze bundel, ToccataJubilante van

Jacques Bonset en And ante Cantabile van Adriaan de
Groot, werden echter niet met steun van Van Omme-
ren uitgegeven, maar beleefden hun eerste druk nà de
Tweede \il/ereldoorlog.

Dit art ikel verscheen ia )996, in de vorm van een
brochure, onder ISBN-nummer 90-75806-0 -9, en werd
gepresenteerd Lijdens heL BWF-co^gres rn Asschaffen
burg. Voor de bil dit artil<el horende uitgebreide lilst van
I ite ratu u rverwij ztngea zi) verweze n naar deze broc h u re.

Ylet dank aan Loek Boogert voo- de aíbeeld ngen.

BEctupnacnaeNt
UIT DE
Ktotvtpe noeNs
v.lN Oscen varu
Henrr-, 1939

Or.rcrNEel
FORMAAT VAN
DEZE MUZIEK:
1'7,3 x 2'7 cm
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The Netherlands

The Publication of Printed Music for the
Carillon in the Netherlands

From 1920 to 1942

Lecture by Dr. Laura J. Meil ink-Hoedemaker

lntroduction

The theme of th is conference , ,Some part iculars concerning Cari l lon Music in the
Countries of the World Caril lon Federation", affords me the perfect opportunity
of tell ing you something about the publication oÍ printed music for the caril lon in
the Nether lands in the per iod f rom 192O to 1942.

The starring role in my story goes to the Rotterdam shipowner Phil ippus van
Ommeren (1861-1945) .  H is  in te res t  in  the  car i l lon  began in  1920,  when he  and
his brother donated the caril lon for the new townhall to the city council of
Rotterdam. The setting for this presentation is the Klokkenspel Vereniging,
(or,  Car i l lon Society) .  (1)

Phi l ippus Van Ommeren became a member of  the Klokkenspel  Vereniging in
1924, and jo ined the board in June 1926. His contr ibut ion to the board was
pr imari ly f inancial .  He sponsored six of  the Society 's nat ional  car i l lon
compet i t ions.  (2)

In 1988, I  t racked down the correspondence between Phi l ippus van Ommeren
and the Klokkenspel  Vereniging. That discovery was the beginning of  th is
presentation. There are over 200 letters spanning the period between 1923 and
1949. The board addresses Van Ommeren in 82 letters, mostly in the person of
Dr.  J.  Caspar ie,  the neurologist  f rom Den Bosch who was chairman from 1926.
The official mouthpieces of the Society formed a second source of information,
since the music publication arose in relation to the other activit ies of the Society.
These are the journal  Onze Torenmuziek and i t 's  successor,  the year book De
Be iaard  (1934  and  1935) .

The Society took part  in four exhibi t ions,  in Mechelen {19221, 
's  Hertogenbosch

(1925) ,  Scheven ingen (1928)  and Meche len  aga in  (1938) .  Cata logues  appeared
for two of these exhibit ions. Finally the music books themselves have also been
a source of information for this presentation.
I  shal l  deal  wi th the music publ icat ion in chronological  order,  paying pat icular
at tent ion to their  f inancing.

(1 )  In  1918 the  A lgemene K lokkenspe l  Veren ig ing  (AKV)  was se t  up  w i th  a
Northern and a Southern section, covering the Netherlands and Belgium
respectively. In 1927 the Nothern section continued independently under
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The Netherlands

An overview of both the Society's written and music publications is given on
the inside cover of these five numbers. According to an entry in the Den Bosch
catafogue dated 5 August 1925 not all f ive works appeared at the exhibit ion in
pr inted form. Van Ommeren's correspondence, however,  indicates that th is
brown ser ies can be dated 7 August 1925. The music was distr ibuted by G.
Alsbach and Co. in Amsterdam.

They are the fo l lowing publ icat ions;

number 5, Frans Hasselaar, Kwarten - en Kwintenspel

number 6, Johan Meyll, Tuim'lende klanken
This work is dedicated to Jef  Deni jn.

number 7,  H. P. Steenhuis,  Rondino

number 8, Willem de Vries, Prelude

number 9, Emile Wambach, Fantasia
ln 1922 Jef Denijn stated that this work had been meant for a volume, the
'Neder landsch Be iaardboek ' ,  wh ich  had been p lanned in  1916.

The Green Series; 1927-1928

From 1927 these publications appeared undqr the new name, the Nederlands
Klokkenspel Vereniging (NKV) (that is, the Dutch Caril lon Society), and with a
green cover. But the printer remained the same, and the series was simply
numbered consecutively.

Number 10 is the Rondino by Jan Willem Kersbergen.
This composition was the compulsory piece at the National Caril lon Competit ion
in Utrecht,  on 27 August 1927. When the compet i t ion was announced in the
summer of  1927, the pr int ing had just  been f in ished. I  have not come across any
detai ls concerning the f inancing.

Number 1 1 and 12 appeared simultaneously in 1928, just  in t ime for entry to
the Music Exhibit ion at the Kurhaus in Scheveningen that year. Van Ommeren
sent a twenty-five-guilder note through the post to cover the printing costs. The
entry to Scheveningen also contained handwritten music, and books about
caril lons. The Society aroused a lot of interest in this way, and their publications
therefore sold well. Obviously, the previously printed editions were also part of
the entry in Scheveningen.

The publ icat ions f rom 1928 are:
Number 1 1, Jos de Klerk; Dansje
This work dates f rom May 1916. De Klerk had just  f led f rom Belgium because of
the outbreak of the First World War. In 1925 it was already at Den Bosch, in
handwritten form.
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The Nether lands

printed. The volume attracted a great deal of attention both at home and abroad.
At an exhibi t ion designed by Wi l l iam Gorham Rice in Albany NY USA, th is music
book stood out as the most useful and comprehensive volume of music for
car i l lon.  l t  contains the fo l lowing works:

Alphons Diepenbrock, Zegeklanken
This work is dated 26 May 1916. Jacob Vincent gave the f i rst  performance at
the Royal  Palace in Amsterdam on 16 June of  that  year.  l t  is  based on fragments
from the Brabanconne, the Marseillaise, and the Wilhelmus. Such a work, at the
beginnung of the First World War can be seen as the equivalent of resistance
poetry.  A handwri t ten version was at  Den Bosch in 1925.

Wouter Paap, Suite voor beiaard
This was Wouter Paap's f i rst  composi t ion for  the car i l lon,  as he informs us
himsel f  in the preface. He used tradi t ional  forms in combinat ion wi th modern
elements.

Staf Nees, Studíe in re klein
Nees dedicated this work to Dr.  Caspar ie,  the chairman of  the NKV. The work
was the compulsory piece in the 'master c lass'  sect ion of  the 1935
competit ion.

Géo Clément, Suite Archaique
The Belgian composer-caril lonneur Clément gave the première of this work at the
internat ional  compet i t ions in Amsterdam in 1934. At the compet i t ions in Zwol le,
in 1935, th is composi t ion was the compulsory piece in the category
'amateurs '  .

Gladys Watkins, Prélude for bells
No further detai ls concerning this composi t ion are avai lable.  The composer came
from New-Zealand.

, A pause on the publishing front, 1935-1939

ln 1935, the Nat ional  Car i l lon Compet i t ion took place in Zwol le.  ln the
composition section the Toccata JubilanÍe by Jac. Bonswet and the lmpromptu
by Ferdinand Timmermans were awarded the first and second prizes
respectively. The third prize went to the lmpromptu by C. Beekman.
The prize-winning works were not immediately circulated in printed form. There
are no indications that the board asked Van Ommeren for f inancial support. An
explanation for this could be that during this period Van Ommeren retreated into
the background of  the car i l lon wbr ld,  because his wi fe had died in the spr ing of
1  935 .
ln the meant ime, the pr inted mater ia ls were sel l ing wel l .  Copies 1 to 9 were sold
out in 1935, and there was even a second pr int ing of  number 8 in the ser ies,  the
Prélude by W. de Vries.
ln 1937 in Maastricht, the compositions Variations on Patertje langs den kant
by Jacques Bonset and Dansje by Cees Roelofs were given the prize. But there
was to be a wait of a few years for the printed versions of these works as well.

6 l
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Adriaan De Groot, Vrije variaties over Merck toch hoe sterck

Jacques Bonset, Variations on 'patertje langs den kant'
Dedicated to Staf Nees and awarded first prize at Maastricht in 1937.

Ïhese six editions were issued in folder form and printed by the Rotterdam
printer Hezo in 1940. The secretary of the Society sent the six publications to
Van Ommeren on 13 June 1940 with the fo l lowing comment:'The design has been kept s imple yet ,  in my opinion, ef fect ive,  by i t 's  note
type, clarity, the quality of the paper, and the fact that turning over the pages
has been made completely redundant ' .

The War Years

After the outbreak of the Second World War Van Ommeren became rather
restrained in financing large projects. A proposal by the Society for a competit ion
in Leiden in the summer of  1941 had therefore to be withdrawn.
ln the spring oÍ 1942 the Society produced a thin and somewhat austere
bul let in,  in which the issues from 1939 were ment ioned. Yet dur ing the war a
vofume appeared called Vier bekroonde composities. The Society's accounts
book for the year 1942 notes th is i tem down in the autumn of  1942. The
volume was printed by the Rotterdam printer Hezo. There is no explicit indication
that Van Ommeren f inanced this volume.
In July 1943 the Dutch Cari l lon Society was dissolved, due to the German
occupat ion.  But the chairman, Caspar ie,  and Van Ommeren cont inued their
correspondence unt i l "Van ommeren's death in september 194b. Van
Ommeren's f inal  remark concerning f inances dates f rom 17 November 1g42. He
wrote to Casparie: 'Unfortunately, 

the time when I could be generous with gifts
is  over  ' .

The volume vier bekroonde composities contains the following works:

Cornelis Beekman, lmpromptu
3'o pr ize in Zwol le 1935

Cees Roelofs, Dansje
2"d prize in Maastricht, 1937

Nicolaas Bruyn, Twentsch Volkslied met Variaties
1" pr ize for  the arrangement,  Zwol le 193b

Ferdinand Timmermans, lmpromptu (hommage á Chopin)
2"d prize in Zwolle, 1 935
Timmermans complained about the large number of  pr int ing errors and, in the
f i f t ies publ ished a phototype edi t ion himsel f  .  Leen ' t  Hart  fo l lowed in 1968 with
a new copy on the publ isher 's l is t  of  the Dutch car i l lon school .
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The Nether lands

L.J .  Me i l ink -Hoedemaker :  Ferd inand T immermans (1891-1967) ,  por t re t  van  een
be iaarder  in  he t  kader  van z i jn  t i jd .  Rot te rdam 1991.
L .J .  Me i l ink -Hoedemaker :  Toccata ,  L ied  en  Fuga van Sta f  Nees,  in  1937
opgedragen aan Phi l ippus van Ommeren j r  te Wassenaar,  in Bondnieuws 1O0
(1989) ,  22 -25 .
Jan Mul :  D iepenbrock  en  de  Teutonen.  Mens en  Melod ie  1  (19461,174.
Mauri ts van Rooi jen:  Rust en Vreugd: de nalatenschap van het Wassenaarse
echtpaar  Van Ommeren -  de  Voogt .  Wassenaar  1988
Ferdinand Timmermans: Luidklokken en Beiaarden in Neder land.
Amsterdam 1944.
Bernard  Winsemius  en  Jacques Maassen:  Herdruk  NKV-u i tgaven 1919-1954.
Amers foor t  1988.

List of names / Lijst van namen
Samenste l l ing :  L .J  Me i l ink -Hoedemaker ,  1  993

G. Alsbach & Co, muziekui tgever en boekverkoper in Amsterdam since 1897,
thans in het fonds van Strenghol t  in Naarden.
Frans Althuizen, musicus te Arnhem
Cornel is Beekman (1897-1987),  organist  en componist  te Koog aan de Zaan.
Gerard Boedi jn (1893-1972\,  componist ,  d i r igent en viol ist  te Enkhuizen en
Hoorn .
Jac  Bonset  (188O-1959) ,  compon is t ,  d i r igen t ,  p ian is t ,  o rgan is t .
M.A. Brandts Buys (1874-19441 waarnemend beiaardier te Zutphen, van 1905
tot  1944 koordir igent en zangleraar te Arnhem, vorzi t ter  van de Koninkl i jke
Toonkunstenaars Vereniging, vorzi t ter  van de AKV vanaf de opr icht ing in 1g1g
tot  1926, afgevaardigde van de Nederlandse Regeering naar het congres te
Mechelen 1922, voorzi t ter  van het congres te 's  Hertogenbosch 1925, publ ic ist .
Gerardus Hubertus Galenus von Brucken Fock (1859-1935),  componist  en
kunstschi lder te Middelburg.
Barend de Bruine (xx-xx),  organist ,  beiaardier,  p ianist  en componist  te Br ie l le en
Enschede.
N ico laas  Bruyn (1883-1972)  d ip loma Meche len  1935 en  1950,  o rgan is t  en
be iaard ie r  te  Amelo  van  1910-1972 .
dr J.  caspar ie (1873-1948),  zenuwarts te 's  Hertogenbosch, vorzi t ter  NKV,
vorzi t ter  congres 's Hertogenbosch 1925, br iefwissel ing met Van Ommeren.
Géo C lément  (1902-1969)  ,  d ip loma Meche len  1929,  compon is t ,  be iaard ie r  te
Doorn ik .
W.J .A.P.  (Wi l lem)  Créman (1895-1970) ,  d ip loma Meche len  1931,  o rgan is t ,
beiaardier,  componist  en muziekdocent te Amsterdam en Zwolre.
Jef f  Deni jn (1862-1941),  beiaardier en componist  te Mechelen, directeur van de
beiaardschool  a ldaar.
Afphons Diepenbrock (1 862-1921),  componist .
Wi l ly  Godenne (xx-xx),  u i tgever te Mechelen.
Adr iaan de  Groot  (1893-1967) ,  d ip loma Meche len  1938,  be iaard ie r  te  Bergen op
Zoom, directeur van de muziekacademie aldaar.
Frans  Hasse laar  (1885-195O) ,  be iaard ie r  en  organ is t  van  de  Oude Kerk  te
Amsterdam.
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