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. Op 2 juni ontving de Beierdub van de Denekampse Sint
Nicolaastoren in de Domtoren de Jhr ..Jacob van Eyckprijs..De prijs
bestaat uit de Jacob van Eyckpenning en een geldbedrag van €-2 ..000,. Met deze prijs wil het Utrechts Klokkenluiders Gilde (UKG)projecten of personen onderscheiden die een belangrijlee bijdrage leveren
aan de campanologie (= klokkenlrnnde) in Nederland en Vlaanderen ..
Daarbij kan het gaan om behoud van cultuurhistorisch erfgoed, vernieuwing in de klokkenkunst of een bijzondere wetenschappelijke
bijdrage ..
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Jacob

herstel en restauratie van het gelui in
de Sint Nicolaastoren in Denekamp.
Zo is in1995 de ijzeren klokkenstoel
vervangen door een' traditioneel
eikenhouten klokkenstoel met rechte
luidassen, naar een ontwerp van UKGlid Henk Scholte. Het. project werd
verder begeleid door klokkenkenner
Sjoerd van Geuns. tevens lid van het
UKG.
De Denekampse Beiertraditie wordt
levend gehouden door een groep van
13 enthousiaste leden. Een van de
momentén dat er gebeierd wordt is
tijdens het komende Pinksterweekeinde.
.
Jury .
Voor de eerste uitreiking van de Jacob
van-Eyckprijs bestondde jury (aanvankelijk) uit zes personen: Vera
Carasso (directeur Museum- Speelklok). Koen.· Cosaert (directeur
Koninklijke Beiaardschool Mechelen)•
Rudolf Rasch (musicoloog Universiteit
. Utrecht). Rainer Schütte (directeur
beiaardmuseum Asten) en Heleen van
der Weel (beiaardier te Den Haag).
Aanvankelijk maakte ook klokkenkenner Foeke de Wolf deel uit van de
jury. maar hij overleed in 2010.
Prijs
De Jacob van Eyckpenning, die deel
uitmaakt van de prijs. werd ontworpen door de Utrechtse kunstenaar
Theo van de Vathorst De prijs werd
mogelijk gemaakt door financiëlebijdragen van het UKG.K.F.Hein Fonds.
Janivo Stichting en W.].O. de Vries
Fonds. Dé Jacob van Eyckprijs wordt
driejaarlijks uitgereikt.
De volgende keer zal dat zijn op 2 juni .

In haar rapport onderstreept de jury Door echter meerdere klokken op
de belangrijke bijdrage van de beier- die manier aan te slaan. ontstaat een
groep uitDenekamp aan het behoud vast klankritme. Het Denekampse
van een eeuwenoude traditie door beieren is eigenlijk een combinatie
het beieren opnieuw op de kaart te van luiden en beieren. waarbij de
grote Salvatorklok wordt geluid en
zetten in de LageLanden.
de Maria- en Sint Nicolaasklok zodaBeieren'
Beieren is een vorm van klokgebruik nig worden aangeslagen. dat er een
die vroeger veel voorkwam, maar nu rèpeterendvierkwartsritme ontstaat . 2014.
in west Europa nauwelijks meer in de tonen e-d-e..c. Bij deze melêdie
beoefend wordt. Bij het luiden van hoort de volgende tekst: nen mengel
klokken wordt aan een touw getrok- . beer. gebroaden hoon; dat koomp
ken waardoor de gehele klok heen den groaf van -Beanthem too. Het is
en weer wiegt en de klepel de wand een danklied aan de schenker van de
van de klok aan twee kanten raakt. .twee.laatsteklokken, graaf'Bverwijn
Bijbeieren hangt de klok stil en is de TI van Bentheim. die leefde in de eerklepel gefixeerd tot vlak bij de klok- ste helft van de 16de eeuw.
wand. Door een korte ruk aan een. Ook' oordeelde de jury-positief over
beiertouw klinkt er een enkele slag. de inzet van de beierdub voor het

