STICHTING DAMSTER KLOKKENSPEL - APPINGEDAM.
JAARVERSLAG 2020.
De stichting heeft tot doel het in stand houden van het in de toren in de Wijkstraat te
Appingedam aanwezige klokkenspel en uurwerk, het verzorgen van beiaardconcerten en in
het algemeen het bevorderen van alles wat met genoemde toren, klokkenspel en uurwerk in
de ruimste zin verband houdt. Naast de in opdracht van de gemeente Appingedam wekelijks
gedane zaterdagbespelingen, over een groot gedeelte van het jaar, heeft onze stadsbeiaardier
Adolph Rots ook een aantal andere bijzondere beiaardbespelingen verricht voor onze
stichting.
Bijzondere activiteiten.
Het jaar 2020 is voor de stichting een bijzonder jaar geweest. Niet alleen vanwege de
beperking door het coronavirus, waardoor er vele festiviteiten geen doorgang konden
vinden, als wel door de bijzondere activiteiten die juist door het Damster carillon
konden worden gevierd. Dat waren de enige concerten waarbij het publiek op anderhalf
meter afstand kon genieten van de muzikale klanken.
Op vrijdag 27 maart klonk “ ‘t Het nog nooit zo donker west “, bekend van Ede Staal, nu
gespeeld door Adolph op het stadscarillon, om 11 uur ‘s ochtends. Het idee kwam van Pim de
Jonge uit Stadskanaal, die iedereen een hart onder de riem wil steken voor zij die in de zorg
werken of afhankelijk zijn van de zorg. Iedereen werd opgeroepen om op zijn instrument dit
lied van Ede Staal ten gehore te brengen. Het carillon deed daaraan ook mee. Dit werd
overgenomen door RTV Noord, die ook een opname maakte.
Een maand later, op maandag 27 april (Koningsdag), bracht Adolph het Wilhelmus ten gehore.
Met de burgemeester kon het stichtingsbestuur een toost uitbrengen. Dit was gearrangeerd
door het Oranje-comité van Appingedam, die tevens voor oranjebitter had gezorgd.
Op vrijdag 1 mei klonk het bevrijdingsconcert vanuit de toren. Het College van B&W was
voltallig aanwezig. Het initiatief kwam van de KNKV – onze landelijke club van
klokkenspelorganisaties. Het concert op het Damster carillon was één van de laatste
carillonconcerten van de beiaardestafette die door het hele land is gehouden ter gelegenheid
van 75 jaar bevrijding. Aan het eind van het carillonconcert in Appingedam werd het Groninger
volkslied uit volle borst meegezongen door het college.
Op dinsdag 5 mei om 16.55 uur vertolkte Adolph, na een initiatief van Claudia de Breij en
omarmd door de KNKV en het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het welbekende “ Zing, vecht, ..“,
bekend van Ramses Shaffy.
In een tijdsbestek van nog geen zes weken hebben we veel aandacht gehad in de media over
bovenstaande activiteiten.
Dit jaar waren er ook weer een drietal zaterdagmiddagconcerten. Het eerste concert vond
plaats op zaterdag 11 juli en was geheel in “Franse sferen”. Vervolgens werd er op zaterdag
1 augustus een concert gegeven in “Britse sferen”. De reeks concerten werd afgesloten met
een concert op zaterdag 15 augustus. Dit laatste concert had een bijzonder karakter. Het stond
namelijk in het teken van “400 jaar Damster carillon”. Voor alle concerten was er steeds ruim
aandacht in de pers, waarbij op 15 augustus ook opnamen werden gemaakt door RTV Noord
middels een reportage door Martin Drent, waarbij de stadsbeiaardier Adolph Rots werd
geïnterviewd. De bespeling van het carillon op “Open Torendag” kwam door de
coronamaatregelen te vervallen, daar er geen bezoek mogelijk was. Ook het quatre-mains-

concert op 12 september ging niet door vanwege voornoemde maatregelen. In de maand
december is de toren van de Nicolaikerk ingepakt voor restauratie. Die restauratie bestaat uit
het vervangen van de leien bedekking van de torenspits, het herstellen van de voegen in het
metselwerk, het schilderen van de toren, het vervangen van de bedekking op de omloop en
een revisie van de klok. Daarnaast worden twee balken versterkt onder de klokkenstoel. Het
schilderwerk wordt in verband met het weer in het voorjaar 2021 uitgevoerd. De
monumentencommissie onderzoekt de originele kleuren van de toren uit 1835. De huidige
verflagen worden gedocumenteerd en vergeleken met historisch beeldmateriaal. In overleg
met de monumentencommissie wordt een beslissing gemaakt over de toe te passen kleuren.
Ten tijde van de restauratie is het carillon stil. Verder is er voor de traprenovatie nog een extra
subsidie gegeven aan ons stichtingsbestuur door Fonds Eemsmond, zodat het gerealiseerd
kan worden.
Bestuursactiviteiten.
Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen bestuursvergaderingen geweest afgelopen jaar.
Er stonden twee gepland, te weten 1 april en 11 november. De voorzitter, secretaris en
penningmeester zijn wel bij elkaar geweest als zelfbenoemd dagelijks bestuur op 8 september.
Er is toen over drie zaken gesproken. Allereerst over de bouwplannen en de financiële
consequenties die daar aan vastzitten. Er is nog niet voldoende subsidie binnen om alles te
kunnen realiseren. Een extra aanvraag wordt ingediend bij o.a. Fonds Eemsmond
Daarnaast hebben we gesproken over het plannen van een volgende bestuursvergadering
met het voltallig bestuur en adviseur op woensdagavond 11 november bij de penningmeester
om het dan over de financiële zaken te hebben voor wat betreft de bouwplannen.
Ook spraken we over het carillon van het Harddraversplein, alhoewel dat niet onze zaak is. De
secretaris werd hierover wel aangesproken door de buurtbewoners aldaar.
Via de Stichting Klokkenspel Groningen ontving het stichtingsbestuur een uitnodiging voor de
presentatie op 10 september van een boek over het orgel en de klokken van de Nicolaïkerk te
Appingedam geschreven door stadsbeiaardier Adolph Rots en Dirk Molenaar. Een delegatie
van het bestuur heeft deze bijeenkomst bezocht.
Bestuurssamenstelling.
De samenstelling van het stichtingsbestuur is in de loop van het jaar veranderd. Mevrouw B.
van der Dussen heeft aangegeven geen deel meer uit te kunnen maken van het
stichtingsbestuur vanwege haar werkzaamheden op school. Dat betekent dat er weer een
vacature is die bij voorkeur ingevuld moet worden met een kandidaat die enig bouwkundig
inzicht heeft.
Eén en ander betekent dat de bestuurssamenstelling er nu als volgt uitziet:
Dhr. M.C. van Hoorn, voorzitter
Dhr. J. Wolthof, secretaris
Dhr. R. Hadders, penningmeester / vicevoorzitter
Mevr. D.de Vries, bestuurslid / notuliste
Dhr. M. Joustra, bestuurslid
Vacature
Het stichtingsbestuur wordt bijgestaan door de heer A. Rots, stadbeiaardier.
De website wordt beheerd door Laura de Jager.

Aldus opgemaakt op 3 maart 2021 te Appingedam
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J. Wolthof, secretaris.

