
Jos D’hollander nam afscheid 
als beiaardier van Temse

Spreekwoorden hebben geen absoluut karakter, maar zij stoelen wel op wijs-
heid en ervaring. Een spreekwoord luidt: ‘Men is nooit sant in eigen land’ (sant 
= saint, heilige), d.i. men wordt in eigen midden/gemeente/regio niet (helemaal) 
naar waarde geschat. Zonder twijfel zijn er heel wat plaatsen waarop deze 
zegswijze van toepassing is, maar niet op Temse. Het Gemeentebestuur heeft 
er al decennia een aangename plicht van gemaakt talenten van eigen bodem te 
koesteren en kansen te geven. De voorbeelden zijn legio.
Op zaterdag 16 november werd daarvan nog een schoolvoorbeeld gegeven met 
het Huldeconcert Jos D’hollander. Aanleiding was Jos’ afscheid - na meer dan 
40 jaar - als beiaardier van Temse. Jos D’hollander (85), internationale muzikale 
autoriteit (bovenal m.b.t. de beiaard), was een sleutelfiguur in de totstandkoming 
van de beiaard in 1976 (23 klokken) én van de uitbreiding tot volwaardige drie-
octaafse beiaard (40 klokken, voltooiing 2014). 
Het gemeentebestuur betuigde zijn erkentelijkheid t.a.v. de erebeiaardier in de 
vorm van een huldeconcert. Het is een concert op hoog niveau geworden. Het 
‘sant in eigen land’-principe werd versterkt door de gastoptredens van gebo-
ren en getogen Temsenaar Jan Van Landeghem (mét partner-violiste Jenny 
Spanoghe), internationaal gezaghebbend pianist-componist, en zangeres Ilse 
Vaerendonck, de nachtegaal van Tielrode. 
Het programma werd samengesteld, geregisseerd en gepresenteerd door de 
nieuwe beiaardier van Temse: Joannes Thuy, eveneens een muzikale autoriteit. 

Historiek beiaard Temse

De geschiedenis van de beiaard van Temse is zo oud als deze van het gemeen-
tehuis. In het gemeentehuis, in gebruik genomen in 1906, voorzag de briljante 
architect Charles Nissens, tevens leraar aan Temses Academie, een belfort en 
dus ruimte voor een beiaard. Geld om het instrument onmiddellijk te installeren, 
was niet voorhanden.
Er diende gewacht tot 1956 eer die mogelijkheid aan bod kwam. De liberale 
voorman Albert Van Cleemput, lid van de oppositie, lanceerde het idee, maar 
zijn voorstel verzandde. 
Het werd pas menens in 1973, toen Désiré Van Riet, schepen van Toerisme en 
Feestelijkheden, groen licht kreeg. Het Gemeentebestuur deed beroep op ’s lands 
expert-bij-uitstek: Jos D’hollander. Op zondag 29 augustus 1976 - de verbroe-
deringsdag met Eupen - zette burgemeester August Maes het mechanisme in 
werking, Jos D’hollander concerteerde op de beiaard. In de feestzaal van het 
gemeentehuis werd de expo De beiaard in Vlaanderen geopend.
De bescherming als monument van het gemeentehuis in 2001 zette de deur 
open voor restauratie. Tegelijk was het ‘nu of nooit’ voor de uitbreiding van de 
beiaard - en het gemeentebestuur maakte dankbaar van de gelegenheid gebruik. 
Er werd opnieuw beroep gedaan op Jos D’hollander. Temsenaar sinds 1978. 
Zonder zijn inzet en deskundigheid was (ook) de uitbreiding er nooit gekomen. 
Uiteindelijk werd de beiaard vervolledigd tot 40 klokken (waarvan 1 door Jos zelf 
geschonken) (voltooiing 2014). Sindsdien heeft Temse een volwaardige drie-
octaafse beiaard. De kenners zijn het er over eens: de kwaliteit is uitmuntend! 
Er is ook een automatisch spel aanwezig met elektromagnetische hamers, dat 
om het kwartier een muziekstukje laat horen. Het is computergestuurd en wordt 
aangepast naargelang het seizoen of de tijdsperiode. 

Het jongste decennium wordt de beiaard meer dan ooit uitgespeeld als culturele 
en toeristische troef.
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