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De Maasbode [Rotterdam] en Het Nieuwe Dagblad, zaterdag 5 juni 1954.
Herkomst groene plakboek Cor Don, 25.
Rubriek: Ontmoetingen in Rotterdam.
[1954] Cor Don, van vissersjongen tot beiaardier
Eigenlijk hadden we moeten spreken over een ontmoeting boven Rotterdam, want om Cor
Don te bereiken moesten we vele trappen beklimmen en toen we dan eindelijk hoog in de
houten duivenkooi terechtkwamen, hoog boven de Maasstad, troffen we hem daar aan,
enthousiast, grinnikend de houten stokken die het toetsenbord van het Stadhuiscarillon
vormen, met zijn vuisten bewerkend. Alleen werden de handen even ontspannen wanneer er
een trillertje moest worden gegeven.
Woensdagavond zijn er de wekelijkse carillonconcerten begonnen. Het gaat hier om een serie
van zestien Woensdagavonden achtereen, maar de heer Don zal er maar enkele geven,
omdat hij de plaats inneemt van Ferdinand Timmermans die thans - op hete dagen in zijn
hemd - in Amerika carillonconcerten geeft en eind dezer maand in Rotterdam zal zijn
teruggekeerd.
[]
Ook componist
Veel mogelijkheden tot een gesprek bood de duivenkooi niet, want de wind loeide door de
torentop en nauwelijks was de ene compositie weggeborgen of de andere werd voorgezet en
dan galoppeerden de vuisten van de heer Don weer lustig over de stokken, terwijl ook zijn
voeten het hunne deden.
Timmermans schijnt het ideaal van de Nederlandse beiaardier te zijn in 's heren Dons oog.
"Hij bevindt zich op eenzame hoogte" zegt hij en dan bedoelt hij dat niet alleen letterlijk.
Maar Jef Denijn uit Mechelen is ook een groot man. Aan Mechelen bewaart Cor Don de beste
herinneringen. Twee en een half jaar lang heeft hij daar gestudeerd, voor hij in juli 1953 het
diploma in zijn zak had.1 "Maar toch is en blijft Timmermans mijn grote leermeester", zegt hij.
De beiaardierschool in Amersfoort kon hij niet volgen, want die is eerst voor kort opgericht.2
Componeren doet Cor Don ook, voor een radio-uitzending van het Rotterdamse carillon heeft
hij juist dezer dagen een heel program van eigen composities gegeven.
[]
En dichter
Trouwens het stedelied van Vlaardingen is ook van hem, de woorden incluis. Want Cor Don is
ook dichter. Hij publiceerde bij Dorsman in Vlaardingen een gedichtenbundel, die heel aardig
werd ontvangen en men proeft eruit dat hij zijn hart eigenlijk aan de zee en aan de visserij
heeft verpand.
Scheer de touwen door de blokken
Snoer de steken op de pen
Zing daarbij de ouwe liedjes
die je nog van vader kent
Over! - Deun nou! - Halen, kokkie
halve vleet, dan gaat de bel.
Dertig kantjes verse haring
maar eerst nog een laatst vaarwel.
1
2

Don slaagde in Mechelen met het predicaat "met vrucht".
De Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort werd in oktober 1953 opgericht.
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Dit is een couplet uit zijn gedicht "Maar eerst nog een laatst vaarwel" en men vindt er de
muziek en het geruis der golven in één samenzang.
[]
Eigenlijk te gek
"Op mijn elfde jaar was ik al op de logger", zegt Cor Don. Maar in Schiedam hoorde ik de
klokken; voor de muziek ben ik aan de wal gekomen. Als Timmermans, die ook het
Schiedamse carillon bespeelt, klaar is, komt hij nogal eens bij me aan. Al meermalen heb ik
voor hem waargenomen en ik vind het een hele eer, het Rotterdamse stadhuiscarillon zo lang
voor hem te mogen bespelen. Ik ben er echt wat verlegen mee ...
"Maar je moest eigenlijk een paar torens hebben om er een vast bestaan op te kunnen
opbouwen. Is het eigenlijk niet te gek, dat je het carillon bespeelt en dan weer een bruiloft
opluisteren moet met je harmonica? ... Een paar torens ... dat is mijn toekomst-muziek".
Wanneer we het trapje van de duivenkooi af zijn, zien we op een der zware klokken de klepel
hangen, even groot en zwaar als een enorme smidshamer. Zachtjes, met een paar vingers,
geven we er een drukje tegen en dan horen we tot onze enorme schrik een galm die beslist
over heel Rotterdam moet zijn uitgegolfd.
Mocht gij onlangs een zware dissonant hebben gehoord, dan was dat niet de schuld van Cor
Don.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 25 augustus 1954
Herkomst dunne plakboek Cor Don, blz. 2.
[1954] Beiaard en beiaardier [Cor Don in Schiedam]
De jeugd had veel belangstelling voor de Vlaardingse beiaardier Cor Don, die tijdens het
vacantiefeest het Schiedamse carillon bespeelt. Velen maakten gebruik van de geboden
gelegenheid om de toren te beklimmen en de beiaardier bij zijn werk bezig te zien.
De vele bezoekers van de toren liepen een beetje angstig onder de drie grote klokken door,
die tezamen ongeveer 5680 kg wegen. Boven op de ombouw stond aardig wat wind, maar het
uitzicht vergoedde alles. Het Stadhuis van Rotterdam was zelfs nog te zien. 54 meter boven
de stad verheven zien we de Schiedamse straten toch logische lopen dan men op de begane
grond zou denken. Over de witte balustrade gebogen zagen we over groen bemoste platjes
en daken, natte binnenplaatsjes waar was te drogen hing en kleine, heel kleine mensjes, die
met grote haast heen en weer liepen.
Toen begon Cor Don te spelen Op een hoge bank zat hij voor het stokkenklavier en sloeg met
de handen de accoorden aan. Vreemd klonk daarboven de opeenvolging van klanken, die zich
over de bezoekers uitstortte.
Het carillon moet bijgestemd worden, zei Cor Don, er zitten een paar klokken tussen die
beslist niet meer te gebruiken zijn, maar jammer genoeg is er nog niet voldoende geld voor
beschikbaar. Wilt u de klokkenkamer eens zien?
Met eerbied keken de bezoekers naar de uit in de 16e [19e] eeuw handgemaakte
speeltrommel, die elk half en heel uur een wijsje speelt en een diameter van maar eventjes
196 cm heeft. Elk jaar worden er twee nieuwe liedjes opgezet zegt Cor Don. In Vlaardingen
komen er elke maand nieuwe. Misschien gaan ze dat hier ook weer doen als het carillon weer
in orde is.
Een geratel doet ons opschrikken. - Dat is niets zegt Cor Don. Om de halve minuut wordt de
beweging van de moederklok overgebracht op de wijzers van de buitenklok en op het
mechanisme van de speeltrommel.
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En dan vertelt hij nog, hoe in 1594 de eerst beiaardier werd aangesteld voor de verzorging
van het uurwerk en de bespeling van het carillon. Het was de rector van de Latijnse school in
Schiedam, meester Johannes Funesius. Voor hij de toren mocht bestijgen, moest hij plechtig
beloven dat het onderwijs aan zijn leerlingen niet onder zijn beiaardierswerk zou lijden.

Amersfoortse Courant, dinsdag 18 januari 1955
Herkomst: verzameling Henk Enkelaar
[1955] Boven de besneeuwde stad [Amersfoort] is een nieuw lied geboren
Met de stadsbeiaardier in het hart van de toren
Een tweede "Leen" leert het vak
Hebben de felle sneeuwjachten Amersfoorts toren (althans op de halve uren) doen zwijgen?
Is het de vrieskou, welke de klank der klokken verstomde? We wilden antwoord op deze
vragen. En kregen dat ook, na een klauterpartij naar het mechanische hart van Amersfoorts
grijze wachter, dat vandaag welluidender dan ooit weer zal kloppen. Want daar hoog boven
de besneeuwde daken troffen we stadsklokkenist Leen 't Hart en torenwachter C. van Kalveen
aan, druk bezig met het zogenaamde "versteken van de trommel". Zodat wij het wel zeer
bijzonder troffen en getuige waren van de geboorte van een nieuw lied. Zoals de klokken dat
vandaag, met nieuw en fraaier stemgeluid, over het winterse landschap zullen uitzingen:
"Merck toch hoe sterck".
[]
Toonstiften
"Ja, waarachtig, merk toch eens hoe sterk .." schertste de stadsbeiaardier en toonde ons een
bundeltje trekdraden, die geleiden naar de klokken, de stembanden van de toren. Onmisbare
onderdeeltjes van 't ingewikkelde raderwerk, dat uiteindelijk het carillon doet leven. Het is zo
op het eerste gezicht voor de leek een weinig interessante bezigheid, dit aanbrengen van een
torenlied. Maar wie - zoals wij deze middag - de stadsbeiaardier een half uurtje hebben
kunnen gadeslaan, zal spoedig ontdekken, dat het hier geen dode materie betreft van louter
enkele technische kneepjes, doch dat de klokkenist zijn artistiek kunnen hier - op het staal van
de ronde trommel - wel stellig tot gelding kan laten komen. Leen 't Hart is zich dat dan ook
wel bewust en plaatst de "toonstiften" alsof hij de beiaard werkelijk bespeelt.
[]
Met petroleum
Bij dit alles verleent de torenwachter van Kalveen zijn onmisbare (technische) assistentie. Hij
kent de toren - en alles wat daar in en aan vastzit - als zijn eigen broekzak en dat wil tegelijk
zeggen dat van Kalveen niets te veel is, om de grijze reus op zijn wenken te bedienen. Ook in
deze dagen nu het kil en guur kan zijn tussen de galmgaten, onder de klokken. Deze week
bleek dat nog, toen een kleine reparatie moest worden verricht aan de trekdraden en Van
Kalveen er geen ongevaarlijke klimpartij op waagde, boven op de cabine van de beiaard. Dat
zal overigens wel niet het laatste ijzige karwei van dit seizoen zijn, want steeds, wanneer
Koning Winter op zijn strengst geregeerd heeft, gaat van Kalveen naar boven - met een paar
liter petroleum en een dot poetskatoen - om te zorgen dat de zaak niet bevriest, en het
carillon bespeelbaar blijft.
En opdat U vooral niet zult gaan denken, dat het een eenvoudige zaak is, een nieuw torenlied
te creëren, zij hier ook nog Hendriksen, een van de stadstimmerlieden vermeld. Dat mag
overigens ook wel, want Hendriksen is de man, die zich als een slangenmens in de buik van de
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draaitrommel wringt en daar net zo lang rondkronkelt, totdat alle toonstiften stevig zijn
aangedraaid.
Mocht er morgen toch nog een onzuiver toontje tussenzitten, kijk daar dan niet de
stadsbeiaardier lelijk op aan. Want bij wijze van practische les hebben ook enkele leerlingen
van de beiaardschool hun krachten op de speeltrommel beproefd. Deze leerlingen van de
nieuwe Maandagklas, welke dit jaar de oude getrouwe Vrijdagclub is komen versterken.
[]
Bredere opleiding
Ook deze "eerstejaars" van de Amersfoortse Beiaardschool zijn enthousiast beoefenaars van
de schone beiaardkunst geworden. Cor Don uit Vlaardingen was het overigens al, want hij
behoort tot een van de weinige Nederlanders die het diploma Mechelen op zak heeft. Dit was
voor hem niet voldoende, evenmin als de technische vaardigheid, welke hij zich op de grote
stadstoren van Vlaardingen kon eigen maken. "Twee jaar Amersfoort " was de eis welke deze
jonge beiaardier zichzelf stelde. "Waarom?" zo vroegen wij Cor Don. "Omdat de opleiding hier
breder is dan in België" en zo denkt ook Maria Blom er over, de vrouwelijke beiaardier, die
zich op de markante toren van Gouda reeds veel vaardigheid en bekendheid verwierf, maar
nog gaarne Amersfoorts toren beklimt, om zich door Leen 't Hart nog verder te laten
bekwamen. Zij zal zich daarbij gesteund weten door de tweede vrouwelijke aspirant
beiaardier, de 17-jarige Marja Bergers [Van Bergen] uit Heiligerlee, dochter van de bekende
klokkengieter.
Anthony van Ooik heeft tot dusver nog weinig practijk op kunnen doen, want in Zeist, van
waar hij komt, heeft men wel torens, maar (nog) geen carillon. Binnen niet al te lange tijd zal
er echter een komen en ... wie weet, zal Van Ooik dan ook in zijn woonplaats de bronzen
stemmen naar hartelust kunnen laten zingen. Waarop Zeist zich dan met vreugde zal
herinneren, dat het tijdig is teruggekeerd van de weg, welke zou hebben geleid tot
electronisch getingeltangel.
De jongste, maar zeker niet de minste - van de mannelijke leerlingen van de Maandagklasse is
de 20-jarige Leen van de Eyk uit Delft, die met eenzelfde enthousiasme, en vuur als dat van
zijn meester, de klepels laat slaan. Tenslotte doet het goed, tussen de jongste leerlingengezelschap van de beiaardschool, ook een Amersfoorter aan te treffen, n.l. de heer Van de
Werf, die - voordat Leen 't Hart zijn entree maakte - op verdienstelijke wijze het
stadsbeiaardierschap van de Eemstad heeft waargenomen. Zijn vertrouwdheid met de klank
der klokken daar boven hem, zal Van de Werf thans zeker goed van pas komen en hem
spoediger dan wie ook, de Amersfoortse Beiaardschool als een goed klokkenist doen verlaten.
[]
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Foto van AKD Bell met bijschrift: [foto in collectie Leen 't Hart]
Een machinist achter zijn schakelbord? Het lijkt er wel iets op. Toch zou de machinistenpet
hier misstaan, want het is Amersfoorts stadsbeiaardier Leen 't Hart, die de "toonstiften" op de
speeltrommel van Amersfoorts beiaard verzet, als pionnen op een schaakbord, en daarmede
de O.L.-Vrouwetoren (op de halve uren) een nieuw lied laat spelen. Torenwachter C. van
Kalveen (rechts) zorgt voor de technische kneepjes, terwijl drie leerlingen (vlnr) Leen van de
Eyk uit Delft, Antony van Ooik uit Zeist en Cor Don uit Vlaardingen belangstellend, maar ook
nieuwsgierig de kunst van de meester afkijken.

Rotterdams Nieuwsblad, 24 september 1958
Herkomst oranje plakboek Cor Don, p 14.
[1958] Cor Don en het carillon in de Sint Jan
Het is kort na de eerste wereldoorlog. Buiten adem en op kleppende klompen komt uit een
van de straatjes aan de voet van de kerk in Vlaardingen een klein jochie. Gelukkig is hij nog
net op tijd: de klok moet worden geluid en hij mag helpen. Straks mag hij hoog boven in de
toren staan turen over het wijde, woelige water en misschien komt er wel een haringlogger
voor "het gat", de Nieuwe Waterweg.
Weer luiden de torenklokken, maar nu loopt dat jochie op knellende schoenen en stijfjes in
het zwart mee in de rouwstoet, die zijn vader naar zijn laatste rustplaats brengt. Voor zang en
muziek is er thans geen plaats meer en amper drie jaar later - op elfjarige leeftijd - volgt hij
de eeuwenoude roepstem van de zee: als afhouwertje op een haringlogger helpt hij moeder
in de strijd om het bestaan.
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Jaren later komt een jongeman van zee, eigenlijk zonder thuishaven, een wees, die tijdelijk
ankert bij familie in Schiedam en in de crisisjaren zwervend de kost verdient met lied en zang.
Weer toeft hij bij een toren.
Hoort hoe de St Jan zijn liedje zingt,
Nu bronzen monden haar verspreiden
Waartoe de beiaardier hen allen dwingt
om het eigen hart dus te bevrijden
Ja daar hoog in die toren, waar de wind door de galmgaten giert, daar vond hij tenslotte zijn
levensbestemming. Lessen bij de stadsbeiaardier Timmermans volgden en in 1950 als het
Oranjecarillon te Vlaardingen wordt onthuld, is het jochie van weleer de beiaardier van de
toren uit zijn jeugd. Nog verder ontwikkelt hij zijn gave. Hj verwerft het diploma van de
beiaardierschool te Mechelen en volgt in 1956 Ferdinand Timmermans op in zijn functie van
klokkespeler van de Sint Jan. [in Schiedam]
Met muziek en zang vrolijkt hij feestavondjes op, hij geeft accordeonlessen en op stille
ogenblikken glijdt zijn pen over het papier voor het maken van een gedicht. Deze "liedjes"
spreken veelal van de zee en van het zeemansleven en treffen door ontroerende passages,
waarin een snaar trilt van heimwee naar de zilte golven:
Ik koos de wal om mensen te vermaken
Met lied en spel - artiest die zeeman bleef
'k Heb zoals velen lang mezelf belogen
'k Vond hier aan wal nooit wat de zee mij gaf'
Nu rest alleen nog het vergeefse pogen
Om scheep te gaan. God, dat ik sterven zal, zo laf..
De lezer begrijpt het wel. Dit is Cor Don. We zochten hem op naar aanleiding van zijn spel op
de Expo te Brussel, waar hij de klokken bespeelde voor het Ned. Paviljoen, Vaticaan en Vrolijk
België. Met hem beklimmen wij de Sint Janstoren te Schiedam. Daar waait een stevige bries
en duiven trippelen om ons heen. Zwart tekenen de klokken zich af tegen de grijze lucht, 38
klokken van Andreas v.d. Gheyn uit 1786. Zij vervingen het eerste carillon [etc]
Auteur Jaap de Raat.
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Cor Don in Schiedam
Getekend door Jaap de Raat

Het Vrije Volk, 2 september 1959
Herkomst oranje plakboek Cor Don, p 20.
[1959] Cor Don laat stedelied over Schiedam klinken
[...] Hoog op de smalle bank achter de speeltafel zit Cor Don en slaat bruusk met snelle
bewegingen van handen en voeten op het instrument, dat een heel raderwerk van draden in
trilling brengt. Achter het raam, tegenover de speeltafel hangen de klokken: bekoorlijk
silhouet tegen de Hollandse blauw en witte luchten. Klokken van zware trage, tot hele
kleinen, waarvan het geluid helaas niet te horen is, omdat de klokjes sinds jaren onbruikbaar
zijn. Cor Don heeft de beschikking over slechts 26 van de 38 klokken, die al veel te beperkt zijn
voor het moderne repertoire. "Hoor, zou je zeggen, dat dit van Bach is" roept hij boven het
gebeier uit. Een vrolijke melodie davert door de toren, maar klingelt waarschijnlijk lieflijk en
fijn over de oranjerode daken en de singels. En verder weg de druk bewegende schepen op
de Maas.
[]
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Boven Gent
Cor Don tuurt langs de draden, die zijn houten toetsen verbinden met de klokken. Boven Gent
rijst ... En onder het torendak laten de duiven die vloed van klanken rustig over zich heen
gaan. De balken langs de speeltafel zien bijna grijs van ouderdom. En de klokken hebben hun
eigen geschiedenis. [....]
Een klok kan een gevoelsreactie teweeg brengen zegt Cor Don. Hij althans is er heel gevoelig
voor. Hij hoorde jaren geleden Timmermans spelen en uit onbedwingbare belangstelling is hij
toen eens meegegaan: langs de tweehonderd treden in de toren omhoog. Nadat hij in
Mechelen de beiaardschool heeft bezocht, is die gang naar de speeltafel voor hem een
wekelijkse tocht geworden.
En talloze Schiedammers, wandelend door hun stad, worden dan getroffen door de heldere
carillonmuziek, die somberheid schijnt te verdrijven en die zonnigheid accentueert.

De Rotterdammer, zaterdag 5 november 1960
Herkomst groene plakboek Cor Don, 17 en 52 [dus 2 x]
[1960] Vlaardingen heeft een enthousiast en kundig stadsbeiaardier
Vlaardingen heeft een mooi carillon, het z.g. Oranje-carillon. Het is nog slechts tien jaar oud.
Op maandag 7 augustus 1950 werd het door Koningin Juliana ingewijd. De beiaard staat in de
f-toon en omvat 4 octaven, 47 klokken. De diameter van de grootste klok is 1155 mm. Het
totale gewicht van de 47 klokken is 4992 kg. De klokken hebben allen een naam van een lid
van de Koninklijke familie. De grootste klok "Wilhelmina" weegt 925 kg. De tweede, Juliana en
Bernhard, weegt 655 kg en de derde, "Beatrix, Irene, Margriet, Marijke", weegt 460 kg. De
volgende klokken wegen 390 en 325 kg en dat loopt dan verder terug tot de laatste 8 stuks
van 10 kg. De beiaard werd gegoten en in 1950 geleverd door de Ned. Klokkengieterij B.
Eijsbouts N.V. te Asten.
Met alle liefde
Wat is echter een beiaard zonder beiaardier. Nu, Vlaardingen mag zich gelukkig prijzen in de
heer Cor Don een beiaardier gevonden te hebben, die zijn werk met alle liefde doet. Hij
bespeelt het carillon sedert het ingewijd werd, dus nu tien jaar. Elke woensdagmiddag van 1213 uur kunnen we de klingelende klokkenstemmen over Vlaardingen horen zingen. Vaardig
bespeeld door beiaardier Cor Don. De beiaardier houdt van zijn carillon, en hij vindt het dan
ook jammer, dat het maar bij één uur in de week blijft. Wel vindt hij jet mooi, dat dank zij een
gemeentelijke subsidie, er jaarlijks een vijftal gastbeiaardiers het Vlaardingse carillon komen
bespelen. De heer Don heeft zijn opleiding gehad aan de bakermat van het carillon, namelijk
aan de Beiaardschool in Mechelen. Zijn vooropleiding ontving hij van de bekende
Rotterdamse beiaardier Ferd. Timmermans en nog steeds staat deze hem met raad en daad
ter zijde, waarvoor Don ook zeer dankbaar is.
Dankbaar
Naast het Vlaardingse carillon bespeelt Cor Don ook de beiaard van Schiedam en hij is
plaatsvervanger in Rotterdam. Toch kan hij als beiaardier niet geheel in zijn levensonderhoud
voorzien. Hij maakt daarom ook op andere wijze nog muziek en geeft muziekles.
Als men met Cor Don praat is het duidelijk, dat zijn hart eigenlijk nog naar de zee uitgaat. Hij
zei dat hij naar zee varende, de toren van Vlaardingen steeds verder weg zag glijden. Nooit
heeft hij gedacht, dat hij nog eens in diezelfde toren het carillon zou bespelen. Hij is daar dan
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ook erg dankbaar voor. Cor Don schrijft ook verzen en er zijn enkele bundeltjes van hem
uitgegeven. Hij mist de duiven in de toren. Voor de galmgaten is namelijk gaas aangebracht.
Nu kunnen de duiven dus niet meer in de toren komen.
Groot gemis
Cor Don vindt dat een groot gemis. Duiven horen bij de toren. Hij schreef daarover een
sonnet:
Ik mis de duiven in de toren
Het blij gerucht van een vertrouwd gekoer
De veil'ge nesten gingen plots verloren
Beijzeld gaas belet nu hun retour
De mens greep in, kwam vrede hier verstoren
Een jongontwijkt mijn hand, wie brengt het voer?
Elk weet, dat duiven bij de toren horen
Hun eenzaam graf in de plankieren vloer
Geen vleugelslag ontwijkt de galmgaten
Grijze nevel vaart door witbevroren raten
Dekt als een muur het mistverdronken plein
't Is stervens stil totdat de klokken spelen
Een luid protest klinkt uit de bronzen kelen
Waarvan uw beiaardier bevrijd wil zijn.
Zo mijmert Cor Don over "zijn" duiven en zo mijmert hij in zijn bundels over de zee. En deze
overdenkingen brengt hij over op het metaal, dat hij door zijn vaardige handen over
Vlaardingen laat klinken.

Groot Vlaardingen, 12 juli 1966
Herkomst groene plakboek Cor Don, 78-79
[1966] Dichter musicus Cor Don heeft grote plannen
Muziek is zijn leven ...
Over enige dagen beginnen de traditionele concerten op het carillon van de Grote Kerk.
Heldere vrolijke klanken beheersen het drukke stadsgewoel en menigeen zal blijven staan om
naar de bekende en minder bekende composities te luisteren.
Hoog boven al die luisterende mensen zit onze stadsbeiaardier Cor Don achter zijn speeltafel.
Een paar meter van hem vandaan hangen de zware en indrukwekkende klokken die met
heldere en diepe stemmen zijn bevelen opvolgen. Wanneer Cor Don begint te spelen wordt
hij één met de muziek, vol vreugde legt hij een donzen deken van vrolijke klanken over de
oude stad, "zijn stad" die hij als burger wel eens ontrouw geweest is, maar waar hij na jaren
zwerven weer is teruggekeerd.
In zijn met smaak ingerichte studeerkamer in de vorig jaar geopende muziekschool
DOMINANT aan de Markt vertelt deze 53-jarige kunstenaar zijn bewogen en gekleurd
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levensverhaal. Toen ik als klein jongetje op klompjes rond de grote kerktoren kletterde kon ik
niet vermoeden dat ik daar eens hoog achter het klokkenspel zou zitten. Ik woonde toen in de
Zomersteeg, of zoals de Vlaardingers zeiden achter de dominee". Daar werd ik in 1913
geboren en daar ben ik ook opgegroeid.
Zoals de meeste Vlaardingse jongens van toen kwam ik al vroeg van school, de Prins
Hendrikschool, om naar zee te gaan. Op m'n elfde monsterde ik op een zeillogger onder
schipper Zevenhuisen. Een tijdje daarna ging ik naar een stoomlogger, of, zoals we toen
zeiden, een "stoomfiets"". Na de visserij kwam de koopvaardij. Ik voelde me toen al tot de
muziek aangetrokken en als ik weer eventjes vrij was speelde ik op m'n accordeon en voelde
me gelukkig.
Ik wilde verder in de muziek, dit moet m'n leven worden. Dat ging natuurlijk niet aan boord,
daarom monsterde ik af en ging aan de wal werken als los arbeider. Tussen en na mijn werk
kreeg ik muzieklessen van Leen van Dijk. De crisis kwam en ik werd werkloos. Er moest brood
op de plank komen, dus toen ben ik samen met André Gilbert en Wim Rozenboom de
kermissen langs getrokken. Verkleed als Volendammers en negers zongen en speelden we. Zo
rolden we nog vrij goed door die donkere tijd heen. Ik verhuisde naar Schiedam en daar vatte
eigenlijk mijn grote liefde voor het carillon vlam. Doordat ik vlak onder de toren woonde
hoorde ik dagelijks de heerlijke carillonmuziek. En hoe gaat dat, je zoekt contact met de
beiaardier, toen was dat Ferd. Timmermans. Hij werd m'n eerste leraar en hielp me zo goed
hij kon met de studie. Later stuurde Timmermans mij via het conservatorium naar Mechelen.
Daar is de beroemde beiaardschool, waarvan het diploma beroemd en begeerd is. Dankzij
Timmermans slaagde ik voor mijn toelatingsexamen en na 12 ½ jaar [moet zijn 2 ½ jaar], om
precies te zijn op 15 juli 1953 kreeg ik het "Mechelse diploma".
Oranje Carillon
Maar laten we niet vooruit lopen. In 1950 werd hier het Oranje Carillon van de Grote Kerk
plechtig ingewijd door H.M. Koningin Juliana. Tijdens deze plechtigheid speelde de blinde
Apeldoornse beiaardier C. Roelofs. Na dit eerste concert kreeg ik mijn voorlopige aanstelling
als beiaardier van Vlaardingen. Om deze voorlopige aanstelling tot een vaste te maken moest
ik dat "Mechelse diploma" halen. Daarom reisde ik 2 ½ jaar lang iedere maandag naar België
om de lessen te volgen. Intussen was ik, weer via mijn leermeester Timmermans, aangesteld
tot plaatsvervangend beiaardier van Schiedam en Rotterdam. Na de pensionering van
Timmermans volgde ik hem op als stadsbeiaardier van Schiedam. Van Rotterdam ben ik nog
tweede beiaardier, daar werd een andere leerling van Timmermans, de heer 't Hart benoemd
tot stadsbeiaardier.
Het Oranje Carillon is aan een restauratie toe. De gemeente heeft de heer Timmermans
verzocht een onderzoek in te stellen. Hiervan is inmiddels een rapport verschenen en aan de
hand daarvan zijn de planen gemaakt, het wachten is nu nog op de financiën. De klokken
hangen wat onlogisch in hun stoelen, ze zijn door meterslange draden met de speeltafel
verbonden. Hierdoor speelt het carillon enorm zwaar, een veel geuite klacht van de
gastbeiaardiers. Ik hoop dat er bij de restauratie weer een automatisch speelwerk komt,
zodat er ieder uur een wijsje over de stad klinkt.
Dichter musicus
na aan het hart ligt vrouw en kind,
een moeder en een vader,
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een broer, een zus, een buurman en vrind,
maar de zee ligt mij nog nader.
Uit dit korte gedicht van Cor Don spreekt sterk zijn grote liefde voor de zee. De zee, die in zijn
leven en werken zo'n belangrijke plaats inneemt en die er de oorzaak van is dat hij enige jaren
geleden naar Hoek van Holland verhuisde. Hij bezingt de wijdsheid die hem zo sterk aantrekt,
de liefde voor de zee en de visserij in al zijn vier gedichtenbundels die bij "De blauwe lucht" en
"Drukkerij Dorsman" zijn verschenen. (Want in de golven, Noorden voor, Heimwee en
Branding en de bundel Buitengaats). Deze laatste bundel ontleent zijn naam aan het VARA
programma Buitengaats, waaraan Cor Don zijn medewerking verleende, onder andere als
tekstschrijver en musicus. Cor Don is bij de grote omroepverenigingen geen onbekende, vaak
worden er concerten van hem door de radio uitgezonden.
Avondconcerten
Door middel van een grote aktie heeft de burgerij een tiental jaren geleden de 70.000 gulden
bijeen gebracht die nodig waren voor het Oranje carillon. Helaas is er van de zijde van de
burgerij bitter weinig belangstelling voor "hun" carillon. Tijdens de concerten zijn er niet veel
toehoorders op de Markt. Al zegt dit niets, omdat het spel bijna in heel Vlaardingen te horen
is. Hierboven in de muziekschool heb ik een luisterkamer ingericht. Belangstellenden kunnen
van hieruit de concerten beluisteren. Ik hoop dat er veel gebruik van wordt gemaakt.
Vlaardingen is helaas niet "beiaard minded" maar we gaan onverdroten voort, we willen de
cultuur bij de mensen brengen . Er zijn genoeg mensen die, nadat ze met deze muziek in
aanraking gekomen zijn, er volkomen verliefd op zijn geworden. Alleen al voor deze mensen
moeten we doorgaan. Daarom halen we ook dit jaar weer bekende beiaardiers uit geheel
Nederland naar Vlaardingen om hier concerten te geven.
Dominant
Ik zou zo graag de belangstelling voor de cello en de viool een beetje aan willen moedigen.
Deze instrumenten zijn een beetje uit de tijd geraakt, maar zijn zeer beslist de moeite van het
herontdekken waard. Zodra ik genoeg aanmeldingen heb zal ik voor deze instrumenten een
docent aantrekken. Het is de bedoeling de school in alle opzichten dienstbaar te maken aan
de gemeenschap. We hebben hier diverse repeteerkamers voor allerlei soorten combo's, een
expositieruimte waar reeds een viertal Brabantse kunstenaars en de groep S-45 exposeerden
en discussieruimten. Het plan is er dat de balletschool van Rita Verdijseldonk hier een kleine
klas onderbrengt. Zodra het pand beneden de muziekschool leeg komt wil ik de mogelijkheid
bekijken een vestzaktheater te openen en zo zijn er nog tientallen plannen. Het ongelukkige
in Vlaardingen is echter dat er in het geheel geen samenwerking is. In deze tijd kan men niet
meer individueel te werk gaan.
Coördinatie is in deze cultuurstrijd noodzakelijk om alles op een bredere basis op te zetten,
om de mensen en vooral de jeugd te bereiken. Daarom moeten de leraren met een ruim
inzicht gaan samenwerken om het culturele leven hier naar een hoger plan te trekken
brengen. We hebben een taak in deze maatschappij. Daarom heet mijn muziekschool
DOMINANT; een huis is gebouwd op een fundament, een brug op pijlers, onze west-Europese
muziek is gebouwd op drie hoekstenen: Tonica, Dominant en Subdominant. De belangrijkste
is dominant, uit het hart van de muziek grepen. Het drukt verlangen en onrust uit. En onrustig
wil deze school zijn in de Vlaardingse cultuurgemeenschap.
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Wij hopen dat deze zeer aktieve Vlaardinger er samen met zijn collega's beiaardiers en
muziekleraren er in zal slagen meer begrip te kweken voor de kunst in het algemeen ende
muziek in het bijzonder. Laat het echter niet van één kant komen, laten wij burgers deze
mensen helpen, door bijvoorbeeld aanstaande vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur te gaan
luisteren naar het carillon-concert op de Markt. Waarschijnlijk, nee, zeer beslist zullen er vele
carillonvrienden bij- en bijeenkomen.
Genoteerd augustus 2013.

Pand aan de Markt te Vlaardingen, waarin
muziekschool Dominant gevestigd was

De Voorslag, bulletin van de Rotterdamse Beiaard Commissie
2e jaargang nr. 2, april/mei 1978.
Herkomst collectie auteur
[1978] Stadsbeiaardier Cor Don wordt gepensioneerd
Op 11 juni aanstaande wordt onze stadsbeiaardier 65 jaar. Nu hij gepensioneerd wordt
hebben wij in een gesprek met hem teruggekeken over de voorbije jaren. Het werd al gauw
duidelijk dat in het leven van de heer Don naast de beiaard ook het accordeon een grote rol
heeft vervuld en dat naast muziek ook de visserij bepalend is geweest voor zijn levensloop.
Als knaap werd de heer Don door het vroeg overlijden van zijn vader gedwongen zelf in zijn
onderhoud en dat van zijn moeder en zuster te voorzien. Voor zijn moeder, die met wassen
en scholen schoonmaken de eindjes aan elkaar knoopte, bleek het nog een hele toer zich met
haar drie dochtertjes en een zoon staande te houden. Kees, ook wel Nelis genoemd, nu dus
Cor, ging als elfjarige naar zee en heeft verschillende stadia van de visserij meegemaakt: hij
voer op zeil- en stoomloggers en ter koopvaardij. Hij voer vanuit Vlaardingen en maakte later
als walbewoner (aan de haven uiteraard) mee dat de vloot verhuisde naar IJmuiden. Ook aan
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boord liet hij de muziek niet los: zijn eerste instrument, het accordeon was een trouwe
metgezel. Zo voer hij tot zijn achttiende.
Uit de behoefte zich verder muzikaal te vormen ging hij terug naar de wal en nam
muzieklessen. Hij werkte onder andere vele jaren als ambulant musicus op partijen en
uitvoeringen met als hoogtepunt de serie radio-programma’s “Buitengaats” voor de VARA. Hij
was korte tijd getrouwd en woonde in het oude centrum van Schiedam waar hij regelmatig de
automatische voorslag van het carillon van de Sint Janstoren hoorde. "Zo is het dus begonnen
met het carillon", zegt de heer Don.
Hij werd een enthousiast luisteraar van de wekelijkse bespelingen door Ferdinand
Timmermans, en de contacten met Timmermans leidden er toe dat de heer Don zich in 1943
liet inschrijven voor beiaardlessen door Timmermans bij de Toonkunst Muziekschool in
Rotterdam. Een jaar lang had hij les op een studieklavier en mocht hij mee de toren in om te
spelen op de beiaarden van Rotterdam en Schiedam. Timmermans had problemen met zijn
gezondheid en zo mocht de heer Don onofficieel, later ook als officieel plaatsvervangend
stadsbeiaardier veel bespelingen verzorgen zowel in Rotterdam als in Schiedam.
[]
Timmermans had een vaderlijk karakter, hij was enthousiast en erg nauwkeurig zegt de heer
Don. Een vriendschappelijke begeleiding heeft een stempel gedrukt op de heer Don. Een
mogelijke reden voor de saamhorigheid schuilt in het feit dat de heer Don op jeugdige leeftijd
zijn vader verloor en Timmermans in de oorlog een zoon verloor.
De oorlogsjaren hebben ook op de heer Don een onuitwisbare indruk gemaakt. Voor zover
het beiaardspelen betreft: op een fiets met surrogaatbanden en later zelfs te voet toog hij
naar de lessen in Rotterdam. Het verwijderen van de beiaard uit het stadhuis van Rotterdam
is een droevig moment geweest. De klokken werden in september 1943 ingescheept aan de
Lloydkade en zijn nooit meer door een Rotterdammer gezien. Het klokkenspel in Schiedam
werd met opzet door Timmermans en Don trouw bespeeld, hoewel er in de toren een Duitse
uitkijkpost was ingericht. De beide beiaardiers waren van mening dat door hun wekelijkse
bespelingen iets van die typische sfeer rond een toren in een stadje moest overkomen op de
bezetters, die misschien daarom zelfs zouden aarzelen dit klokkenspel weg te halen.
Inderdaad is het klokkenspel van Schiedam, een Van den Gheyn beiaard uit 1786, altijd in de
toren gebleven.
[]
Leermeester Timmermans hielp zijn leerling met de bouw van een studieklavier. Dit staat nog
steeds bij de heer Don in huis, klaar voor gebruik. Timmermans vond het verstandig dat de
heer Don zijn opleiding zou voortzetten aan een erkend instituut en afsloot met een examen.
Het gevolg is dat de heer Don enige jaren in Mechelen in België studeerde en er in 1953 met
vrucht zijn diploma behaalde.
Don verdiende intussen zijn kost als musicus op feesten, dus in de amusementssfeer. Talloze
herinneringen zijn er aan deze periode. Was er een pianist nodig dan leerde Don pianospelen;
was er een trompettist nodig: de heer Don studeerde trompet en deed daar examen voor.
Toen hem bij herhaling gevraagd werd op al deze instrumenten ook lessen te geven, begon hij
in Vlaardingen een lespraktijk, die uitgroeide tot een muziekschool. In de accordeonwereld
was hij actief door het oprichten van de Bond van Accordeonleraren. Deze bond heeft steeds
op de bres gestaan voor grotere waardering van het accordeon. Nog steeds vervult hij in deze
bond een bestuursfunctie.
[]
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Toen in 1948 in het stadhuis van Rotterdam een nieuw carillon werd aangebracht, speelde de
heer Don ook hier regelmatig. Van beslissende invloed op het beiaardgebeuren in de
Maasstad is geweest het verschijnen van Leen 't Hart. Deze won in 1949 een in Rotterdam
georganiseerde beiaardwedstrijd op de onderdelen interpretatie en improvisatie. De naam 't
Hart was daarna onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamse beiaarden. Toen Leen 't Hart
na pensionering van Timmermans als stadsbeiaardier werd aangesteld, werd Cor Don ook nu
weer als plaatsvervangend beiaardier benoemd. Door de vele buitenlandse activiteiten van 't
Hart was Don regelmatig in de gelegenheid de klokkenspellen van Rotterdam te laten zingen.
De restauratie van het Laurenscarillon heeft hij meegemaakt. Hij heeft altijd met vreugde dit
carillon bespeeld, voelde zich er mee verknocht, meer dan met de stadhuisbeiaard. Vooral na
de restauratie en uitbreiding van de stadhuisbeiaard in 1975 tot de zwaarste beiaard van
Europa voelde hij zich op dit instrument niet meer thuis.
[]
In de jaren vijftig volgden benoemingen tot stadsbeiaardier in Schiedam [1956] en
Vlaardingen [1950] en na de pensionering van Leen 't Hart in het begin van de jaren zeventig
werd Don ook tot stadsbeiaardier van Rotterdam benoemd [11974]. Misschien is dat voor de
heer Don wel te veel geweest. Zijn gezondheid speelde hem parten: hij kreeg een hartinfarct
en zijn bloeddruk speelde herhaaldelijk op. Sinds 1977 speelt hij niet meer op de Rotterdamse
carillons. Gelukkig heeft ook hij weer een plaatsvervanger naast zich gekregen in de persoon
van Addie de Jong die hem dit jaar zal opvolgen. Don is erg ingenomen met deze benoeming.
[]
Behalve als beiaardier en als muziekdocent was en is de heer Don actief als dichter. Hij
verzorgt een rubriek [Dichters aan het woord] in een Vlaardings weekblad [huis aan huis blad
Groot Vlaardingen]. Bij het 700-jarig bestaan van Vlaardingen schreef hij een reeks gedichten
over de geschiedenis van Vlaardingen, stilstaande bij de restanten van het verleden in het
stadsbeeld. "Tijdstippen" noemde hij deze serie gedichten. Terwijl wij dit schrijven wordt in
Delft een tentoonstelling gehouden van werk van leden van het Schiedamse
Kunstenaarsgenootschap. De heer Don is op deze tentoonstelling vertegenwoordigd met
enkele van zijn gedichten.
[]
Als aanstaand gepensioneerde vindt de heer Don het plezierig dat hij in ieder geval deze
schrijversactiviteiten kan voortzetten, eventueel ook andere facetten van zijn bestaan kan
ontwikkelen. Maar het feit dat hij, alleen omdat hij 65 jaar wordt, ergens mee moet
ophouden kan hij moeilijk verwerken. Het maakt hem machteloos en daardoor soms
agressief. Niettemin kan hij erin berusten dat hij zijn plaats moet inruimen voor een volgende
generatie. Nu juist in zijn vak een groot aanbod is van zeer capabele collega's kan hij zijn
pensionering toch wel aanvaarden.
Als componist was de heer Don ook actief. Hij is verguld met het idee van de Rotterdamse
Beiaard Commissie om een aantal van zijn composities voor beiaard uit te geven in een
bundel. Nog meer verheugd is hij dat deze bundel op ruime schaal verspreid wordt onder
beiaardiers in Nederland. Hij blijft op deze manier onder de mensen.
[]
De samenwerking met de Rotterdamse Beiaard Commissie is de laatste jaren voor de heer
Don veranderd. Don werd als plaatsvervangend beiaardier in het verleden, jarenlang naast
Timmermans en 't Hart, slechts zijdelings bij de zaken betrokken. Sinds 1974 woonde hij als
stadsbeiaardier de commissievergaderingen bij als adviseur. Hij heeft daar erg aan moeten

Pagina 15 van 17

wennen, maar hij heeft de samenwerking en de resultaten daarvan toch wel kunnen
waarderen.
De samenwerking met collega's in het verleden is erg verschillende geweest. Jarenlang werkte
hij naast de groten in de beiaardwereld - Timmermans en 't Hart. Hij ervoer dit enerzijds als
een grote stimulans en trok zich daaraan op. Anderzijds voelde hij zich menigmaal
ineenschrompelen tot een nietig wezen. Dit kwam ook tot uiting in zijn werk en veroorzaakte
menigmaal een crisis, waar hij met moeite doorheen kwam.
Wanneer hij straks terugziet op de reeks beiaardiers die Rotterdam in de laatste vijftig jaar
heeft gekend: Timmermans - 't Hart - Don - De Jong, dan is hij toch erg tevreden dat hij
"tussen deze grote knapen heeft mogen verkeren" zoals hij het zelf uitdrukt.
We noemden het al eerder in dit artikel: vooral de relatie met Timmermans heeft het leven
van de heer Don beïnvloed tot op de huidige dag. Hij spreekt hierover ineen recent sonnet
waarin dichter-musicus Don zich op ons verzoek uit.
L.J. Meilink-Hoedemaker, lid van de Rotterdamse Beiaard Commissie en redacteur van 'De
Voorslag', het mededelingenblad van de RBC.
April 1978.

Rotterdam, 1978.
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Sonnet
In Herinnering Ferd. Timmermans
‘k Heb hem geacht als een bedeesde jongen
Die naar de meester opziet voor de klas.
Van eigen kleinheid pijnlijk dan doordrongen;
Een aardse god hij in mijn ogen was…
Hij gaf bezielend les. Ik steeg met sprongen
In kennis van muziek, dat bleek alras.
Spontaniteit en vriendschap ongedwongen
Verstoorden nimmer zijn klassieke pas.
‘k Ervoer de vorming van deez’ oud-doorknede
Die streng geduldig bleef, ’t meest tijd besteedde
Aan dieper inzicht om het hoogst profijt.
Muziek ontbloeide uit zijn nobel wezen.
Tot aan de top hij uitblonk, werd geprezen;
De eer hem kroonde boven dood en tijd …
Cor Don
April 1978
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