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Het Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde heeft gemeend
dat deze studie van de heer Paul De Wilde de moeite waard was om
"aan de grote klok te hangen".
Daarom hebben we er een speciaal nummer aan gewijd.
Ik vond het persoonlijk zeer leerzaam en ik heb veel genoegen belee~d

aan het aandachtig lezen ervan.

Zelfs spanning, kleur en klank ontbreken er niet aan.
Ik hoop dat deze uitgave, tussen de andere door/U evenzeer mag
boeien en verrijken.
Met onze oprechte dank aan de schrijver Paul De Wilde.
De Voorzitter,

P. DEN HAESE

Er zijn weinig kunsttakken waarin Nederland gedurende eeuwen zo
een welverdiende reputatie heeft opgebouwd als in het gieten van
klokken. De namen van oud-hollandse families hebben historie ge
maakt en zijn de trots geworden van hun verblijf- of geboorteplaats.
De families Van Helmond, Van Vechel, Moers, Van Venlo, Hemony,
Van Venrade, Van Wou, Van Trier, Petit en nog andere hebben een
naam die klinkt als de klokken die ze goten. De namen van Van den
Gheyr, Ecn Van Aerschodt ui t ons eigen Leuven mogen gerust in het
rijtje komen.
Enkele beschouwingen
Klokken wegen zwaar. ReedB van in de vroegste tijden was het vervoer van zware vrachten langs gebrekkige wegen een groot probleem.
Klokken werden over het algemeen gegoten op last van de gemeente.
Deze stedelijke overheden waren nogal voorzichtig, om niet te
zeggen wantrouwend ten overstaan van de klokkengieter. Liefst
hielden ze een oogje in het zeil bij de werkzaamheden.
Om deze beide redenen werden de klokken ter plaatse zelf gegoten.
Er werd een plaats aangeduid waar de klokkegieter zijn veldoven
mocht opslaan. De klok werd gegoten van oude klokkespijs, koper
en tin. Eenmaal gegoten werd ze afgewerkt, in de toren gehangen,
er werd proef geluid ... het loon werd uitbetaald en de klokkegieter vertrok naar een andere opdracht.
De klok in de legende en de folklore
Van in de vroegste middeleeuwen hebben de klokkesagen een grote
rol gespeeld. Met verwondering en verbazing zag het volk op naar
de gevaarten die met hun machtige stem vreugde en verdriet, weelde en nood, oorlog en vrede, leven en dood over de stad aankondigden. De grootste klok van elke stad werd als de oudste en
trouwste poorter beschouwd. De opschriften van verschillende oude
klokken tonen dit duidelijk aan. Op de bekende oude Roeland in het
Belfort te Gent staat geschreven
Roland, Roland bin ick genannt
Wenn ick kleppe, so is!t brandt
Als ick lude orlog in Flanderland.
Uit dit alles blijkt duidelijk dat de stap naar bezieling en verpersoonlijking van de klok als vanzelf werd genomen.

Aldus hebben in de sagen de klokken hun eigen willetje of doel.
Wil men een klok verplaatsen dan zinkt zij onderwege ergens in
een moeras, waaruit zij niet meer kan opgehaald worden. Wel
hoort men haar op gestelde ogenblikken luiden. Alleen al het
plan om haar te verhuizen is voldoende om ze stemloos te maken ...
Merkwaardig zijn ook de klokkensagen waarin de duivel een rol
speelt. Hij is werkelijk de ergste vijand van de klok. De klokken
d!e de gelovigen opri~pen tot gebed, waren hem natuurlijk een
pijnlijke ergernis.
Op dit thema berusten alle verhalen.
Het is niet zolang geleden dat de idee nog verbreid was dat klokkeklanken de macht bezaten onweder en hagel te bezweren. Daarom
werd ook bij die natuurverschijnselen de klok geluid.
Ter illustratie wil ik hier het verhaal vertellen van Raymund
Nobilis.
Nobilis was een beroemd alchemist. Zoals alle alchemisten was
zijn dag gevuld met het zoeken naar de steen der wijzen, om daarmee goud te maken. Op zekere dag kwam hij bij een koning die juist
bij de oven stond, waarin het

smolten metaal lag te borrelen om

een klok te gieten. Nobilis vroeg aan de koning of hij die klok
mocht gieten en voegde er aan toe : 'lh aar klank zal over de gehele
wereld gehoord worden." Natuurlijk kreeg hij de toestemming.
Nobilis mompelde enige toverspreuken en de klok werd gegoten.
Zodra nu de klok beproefd werd, bleek het dat zij klonk alsof zij
van lood was. Groot was de ontsteltenis van de koning. Maar Nobilis
vroeg dat men het metaal zou onderzoeken. Zij was van zuiver goud.
"Laat nu van het opnieuw gesmolten goud munten slaan, sprak de
alchemist, en de klank daarvan zal door de hele wereld gehoord
worden." Van deze klok werden rosenobels gemunt. Enige geschiedschrijvers beweren dat zij die naam gekregen hebben omdat de koning de beeltenis van Raymund Nobilis op de geldstukken liet aanbrengen.
Of nog ...
In het kerkje te Berndsweiler werd een klok opgehangen die luisterde naar de naam "Suzanna". Dit was de naam van de plaatselijke
gravin die ook "meter" was van de klok. Bij het uitbreken van de
oorlog haalde men de klok uit de toren en verborg haar in het bos
waar men ze ingroef. Eerst na honderd jaren werd zij door wilde
varkens bloot gewoeld en zo door de mensen gevonden.

Aangezien niemand wist aan wie de klok toebehoorde werd ze in de
kerktoren van Dinkelsbuhl gthangen. Zodra zij daar geluid werd
zong zij met zacht stem : Anna Suzanna,
Te Berndsweiler wil ik hangen.
Nadat men deze woorden verstaan had bracht men de klok terug.
En toen luidde zij weer als vroeger.
Waar komt het gebruik van klokken vandaan
In

zij~

?

boek China Illustrata schrijft pater Kirchner de uitvin-

ding der klokken toe aan de Egyptenaren en meent dat zij in het
jaar 2691 vóór Kristus bekend waren. Hij voegt er echter aan toe
geen vertrouwen te hebben in deze verklaring maar wel te weten
dat de Egyptenaren gebruik maakten van houten klokken. In elk geval klimt het gebruik van klokken tot zeer hoog in de oudheid op.
De hogepriester Aaron droeg klokjes aan de zoom van zijn kleed.
Heel groot zullen ze niet geweest zijn, want Clemens van Alexandrë
zegt dat hij er evenveel droeg als er dagen in het jaar zijn.
De Romeinen gebruikten klokken om hun bijeenkomsten aan te kondigen.
In het Oosten werden de kristenen bijeen geroepen door het slaan
met hamers op planken' of metalen platen, ofwel dpor middel van
houten ratels, zoals vroeger de "mosselman" gebruikte, of deze
welke men eertijds gebruikte in de kerk in de goede-week liturgie.
Over het algemeen wordt aangenomen dat kristenen zich van klokken
begonnen te bedienen ten tijden van de H. Paulinus, bisschop van
Nola (409-431). Onder het pontificaat van Sabinianus (604-606)
zouden zij aangebracht zijn in de romeinse kerken om de canoniale
uren aan te geven. Toen in 615 koning Clotharius de stad Sens in
Bourgondië belegerde, begaf de Bisschop Lupus zich naar de Stephanuskerk en liet de klokken luiden om het volk te verzamelen.
In Italië en Frankrijk waren ze dus vrij vroeg bekend.
Ook Engeland bezat reeds klokken. Zij zouden vandaar naar Nederland en Duitsland zijn overgebracht. We lezen dat Engelse kloosters klokken vervaardigden voor onze gewesten.
De klokken werden eerst boven de daken der kerken gehangen. Zolang
er maar één klok was kon dit nog. Maar zodra er meerdere werden
aangeschaft, kon men de klokketoren niet meer missen. Eerst werd
hij afzonderlijk op het dak geplaatst, later naast de kerk om eindelijk in de gothische stijl deel uit te maken van het gehele gebouw.

Klokken dragen een naam. Dikwijls is dat de naam van de peter en
de meter van de klok. Soms enkel een familieschild.
n de middeleeuwen had men ijzeren klokken. Later gebruikte men
brons d.i. een legering van koper en tin. Soms hoort men beweren
dat de zilveren klank van de klokken voortkomt van het zilver dat
door de peter of de meter in het smeltend metaal werd geworpen.
Het gebruik bestond immers dat bij het gieten deze beiden aanwezig
waren. Het zilver dat toegevoegd werd door de peter en de meter
kwam meestal niet terecht in de klokkespijs maar in de zak van de
klokkegieter.
De klokken luiden ...
In de capitularia van Karel de Grote leest men dat alleen de priesters het recht hadden de klok te luiden. In de eerste kloosters der
Benedictijnen luidde de abt de klok, terwijl bij de ongeschoeide
Carmelieten dit ambt beu'rtelings werd waargenomen.
Het gebruik om gedurende de Elevatie van de hoogmis de klok te luiden klimt op tot Gregorius IX (1227-1241) en had tot doel de gelovigen die niet in de dienst waren de kans te geven, zich in de geest
met de anderen te verenigen. In de oude Engelse kerken hing een klok
"Sanete" genaamd in het priesterkoor. Die klok luidde men bij de
Elevatie.
In onze jachtige en luidruchtige tijd hebben veel van die gebruiken
hun effect of hun betekenis verloren. Een rustige zondagmorgen is
er nodig om nog de stem van de klokken om en om te horen. En dan
moet de luisterbereidheid nog aanwezig zijn. Dit is allerduidelijkst
voor het luiden van de "Angelus", Indien er nog geluid wordt, wie
hoort het vandaag nog? Laat staan ... wie beantwoordt nog de oproep van de klok, zoals Gezelle dicht in "'t Pardoent".
Die klok had destijds haar sociale functie. Denk aan het "Angelus"
van Millet. Zij was de klok of het uurwerk voor de gewone man.
De kloosterklok van de Sint Bernard heeft menig verdwaalde reiziger
het leven gered. Zij diende ook vaak tot gids voor de zeelui.
Gedurende de Italiaanse oorlogen werden klokken op wagens meegenomen om de rol van trom te vervullen.
De grootste klok die de geschiedenis ons naliet is ongetwijfeld de
keizersklok in de Dom van Keulen. Zij is gegoten uit franse kanonnen, buit gemaakt in de oorlog van 1870. Klokkengieter Hamm in
Frankental heeft ze gemaakt.

Niet minder dan 22 grote kanonlopen en ongeveer 100 centenaars (0)
tin werden daaraan toegevoegd. Zij weegt 25.000 kg, zij is 5,25 m
ó

hoog, heeft 3,42 m doorsnee en heeft een omvang van 10,85 m.
De klepel is 3,30 m lang en weegt 800 kg. De klokmantel heeft een
dikte beneden van 27 centimeter, boven van 10 centimeter.
Op de klok staat geschreven :
Die Kaisersglocke heiss'ich
Des Kaisers Ehre preis'ich
Auf heil'ger Warte steh'ich;
Dem Deutschen Reich eisteh'ich:
Dass Fried'und Ehr'
Ihm Gott bescher.
Bezoek aan een klokkengieterij
Samen met E.H. De Mulder, geboren Mellenaar en overleden als pastoor van Sint Pieters buiten te Gent, bezocht ik de klokkengieterij
van Michiels te Doornik. Dit was in 1954. Een klok zien gieten is
een unieke belevenis. En als dat dan nog een klok

is,

bestemd voor

een onzer Vlaamse dorpen (beroofd in 1943), is de beroering nog intenser. Toen ik in de klokkengieterij aankwam brandde de oven hoog
op. Het was het moment waarop de meester (in casu de heer Michiels)
letterlijk het hele bedrijf in de hand had. Hij was op dit moment
zijn eigen meestergast, knecht en loopjongen. Niets kan aan vreemde
handen overgelaten worden.
Zodra de klokkespijs in de oven ligt te borrelen en te spatten,
zijn de grootste werkzaamheden afgelopen. Immers, de kunst van een
klokkengieter is niet zozeer gelegen in het afleveren van een keurig
stuk gietwerk, dan wel in het leveren van een klok, die onberispelijk van vorm en harmonisch van toon is.
Hierover beslissen de werkzaamheden en berekeningen die aan het
gieten vooraf gaan.
Zodra een klokkengieter een bestelling heeft, begint hij klokvormen
en modellen te ontwerpen al naar gelang de afmetingen van de te
gieten klok.
Op een fondament wordt in steen de kern van de klok gemetseld en
deze kern wordt tot op de vereiste dikte aangevuld met zeer zuivere
(n)

een centenaar is een oude onwettige maat en is gelijk aan 100
pond.

leem, gemengd met paardenmest. Elke laag leem wordt behoorlijk gedroogd alvorens men aan een tweede begint. Het geheel wordt voortdurend door een mal, dat in een ijzeren spilstok draait die juist
in het midden van de kern geplant staat, effen gestreken. Het zuiver maken van deze kern is van groot belang, omdat hiervan de inwendige vorm van de klok afhangt.
Is de kern klaar, dan wordt op ongeveer dezelfde wijze de "valse
klok" gemaakt. Dat is het eigenlijke model van de te gieten klok.
Het maken van deze valse klok is kunstenaarswerk.
Om dit sekure werk te kunnen uitvoeren moet de klokkengieter berekend hebben: de vorm, de dikte, de diameter, de hoogte van de klok.
Dit alles in functie van de toon die moet verkregen worden.
Je slaat met een hamer op de rand van een bepaalde klok. Je krijgt
een welluidend gebrom, laat ons aannemen C. Sla je iets hoger dan de
plaats waar de klepel zal slaan, dan krijg je E terwijl het bourdongeluid C accompagneert. Sla je nog een stuk hoger dan bekom je
een G terwijl niettemin de grondtoon en zijn terts in het harmonisch
geluid gaan meetrillen. Dit voorbeeld

eft0 eer. idee waarmee de

klokkengieter moet rekening houden. Een goede klok moet dus het gehele octaaf van haar grondtoon kunnen laten horen. Hoe de klokkengieteT dit resultaat weet te bereiken is niet zo'n geheim. Berekeningen die buiten het bestek van dit artikel liggen, leiden daartoe.
Deze valse klok is gemaakt uit was. Hierop worden dan de versieringen of teksten aangebracht. Deze staan dus in refiëf. Het zijn dus
wassen mallen.
Dan wordt de

man~el

gemaakt. Hij bedekt dus het gehele geval. Hij is

uit fijne leem gemaakt, die alle oneffenheden (dus de versieringen)
overneemt. Bij het drogen van de vorm wordt de was er uit gesmolten
en blijft dus een holte over, waarin de klokkespijs zal gegoten worden. Soms wordt de valse klok uit leem gemaakt en worden enkel de
versieringen uit was er op aangebracht.
Het verdere procédé is hetzelfde: na smelten van de was wordt de
mantel weggenomen en de valse klok weggebroken. Als dit alles klaar
is wordt de buitenvorm weer over de binnenvorm geplaatst. Op gelijke
wijze wordt de klokkenkroon gemaakt, waaraan de klok zal opgehangen
worden. Eerst dàn kan men tot gieten overgaan.
Dat de mantel aan zware druk zal onderworpen worden ligt voor de
hand. Daarom werd en wordt die mantel stevig versterkt.

Hij wordt met klei aangestampt, vaak ingemetseld. Dit is zeker het
geval voor grote klokken. Deze ommuurde ruimte noemt men de damkuil. Voor kleinere klokken bezit men tegenwoordig uit geledingen
opgebouwde vormbakken.
Komt dan het grote moment dat nooit meer kan worden over gedaan
het gieten.
Toen wij in de werkplaats kwamen was het daar een concert van jewelste. Machines ruisten, de smeltoven grolde en boven dit alles
het gebeier van klokken die op de stembank stonden. Maar ... plots
viel er een volledige stilte. Alle bedrijvigheid was gestaakt. WAAr
ze stonden bleven de werklui als in houding staan. Alleen een bijna
fluisterd commando van de heer Michiels was te horen. Bij de
klokvorm stonden drie werklui. Zij moesten daar elk hun specifieke
rol spelen. Rustig naderde de klokkespijs, gloeiend, in een op
rails lopens recipient, tot boven de gietvorm. Op een "klaar ?"
werd de stop opengestoten. Een verblindend licht, alsof het gehele
gebouw in brand stond,

ov~rspoelde

ons. Uit de opening waarin het

metaal stortte stegen laaiende vlammen op. In de rode vuurgloed
tekenden zich de gestalten van de heer Michiels en zijn helpers af
als zoveel bezweerders van een golvende vuurzee. Eerst toen begreep
ik de woorden van Schiller uit "Das Lied von der Glocke"
Stoszt den Zapfen aus
Gott bewahr' das Haus
Rauchend in des Henkels Bogen
Schieszt's mit feuerbraunen Wogen.
Het gieten heeft niet meer dan drie minuten geduurd. Drie minuten
van bijna bovenmenselijke spanning ; drie minuten waarop men getuige was van een giganten werk ; drie minuten waarop onherroepelijk wanklank of harmonie werd gecreëerd. Wie zal het mij kwalijk
nemen als ik hier, als onderwijsmens, de vergelijking maakte met
elk pedagogisch ingrijpen. Onherroepeltjk wordt de kwekeling gevormd ... hoe licht (om niet te zeggen lichtzinnig) gaat men daar
soms over. En klinkt de beiaard van onze samenleving nu harmonieus ?
Alles was gedaan, iedereen ging terug aan het werk

het atelier

gonsde.
Na het gieten is de klok niet gereed. Eerst moet haar het praten
worden geleerd. Want ze ligt daar nu wel, met alles er op en er
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maar zij spreekt niet ir, de zuivere klank die wordt géwenst.

Op een soort draaibank wordt zij geschuurd en op toon gebracht.
Het examen dat de klok moet afleggen is wel het bespreken waard.
Nadat men zich door hamerslagen overtuigd heeft dat de terts, de
quint en het octaaf zuiver zijn, laat men in de onmiddellijke nabijheid van de klok, door een ander instrument, de grondtoon of
bourdon van de klok aanslaan. Is de klok zuiver van toon, dan zal
ook haar grondtoon meetrillen. Dat dit specialistenwerk is hoeft
zeker geen betoog. De kunst om klokken te stemmen wordt vaak van
vader op zoon overgedragen. Het is zo wat een familiegeheim. Het is
inderdaad een hele weet waar er materiaal moet weggedraaid worden
en hoeveel om precies

z~lk

effect te bekomen. De gebroeders Hemony

uit Amsterdam hadden de faam meesters te zijn in het stemmen. Dit
is de reden waarom zoveel klokkenspelen door hen zijn vervaardigd.
(De Beiaard op het Belfort te Gent is een Hemony produkt).
De klokken van Rome
Diende in de middeleeuwen de klok om sociale aangelegenheden te regelen, het is een feit dat de klok vooral in de kerk haar betekenis
heeft gekregen en deze nog heeft.
Zoals reeds gezegd, stamt het gebruik door de klok de kristenen samen te roepen, uit de vroegste tijden.
Omdat de klok een instrument is in functie van de Godsdienst, wordt
een klok gedoopt of gewijd. Dit is een indrukwekkende ceremonie.
Zoals een dopeling heeft deze klok een peter en een meter. Er worden dan ook suikerbonen of geschenkjes uitgedeeld bij dit doopsel,
waarbij gewoonlijk de hele parochiegemeenschap betrokken wordt.
In sommige steden en in sommige landen is klokkenluiden verboden.
Klökkenvrees of allergie voor klokkentaal kan frustrerend werken,
naar het schijnt.
Hoe dan ook, Vlaanderen heeft wereldfaam op het stuk van klokken en
van klokkenspel.
De beiaard speel t zo schoon hij kan.
Over het "klokken~pel" is reeds zoveel geschreven dat ik met een gerust gemoed hierover heen kan stappen. Niettemin

moet ik, volledig-

heidshalve, er een klein woordje aan spenderen.
Dat een beiaard een groep

afgest~mde

torenklokken is, die door de

beiaardier aan zijn toetsenbord worden bespeeld, weet iedereen.

Grote beiaarden hebben een omvang van 3 oktaven.
In Vlaanderen hebben werkelijk vele steden en zelfs kleinere gemeenten een beiaard of klokkenspêl of carillon. Sommigen ervan hebben een respectabele ouderdom.
Het is dan ook niet zo toevallig dat de belangstelling voor de
klokken en het bespelen ervan (na een geruime tijd van verwaarlozing) in Vlaanderen is geboren. Een van de grootste propagandisten
was Jef Denyn (Mechelen 1862-1941). In de "beiaardschool" leidde
hij vele bekwame beiaardiers op die én in het buitenland én zeker
ook in de eigen Vlaamse steden, zomeravondconcerten geven. Een
feest voor het

oor~en

het gemoed.

Tijdens Wereldoorlog 11 werden door Duitsland de klokken uit onze
torens weggehaald. In ons land werd 70 pct. van het totale klokkengewicht van 4.670.000 kg gevorderd. Hiervan is 19 pct. teruggevonde~.

De 51 Belgische carillons bleven grotendeels gespaard, slechts

van 5 werden de grootste klokken verwijderd.
De klok en onze taal
Dat de klok een instrument is om een bepaald geluid voort te' brengen weet allicht

ieder~en.

Maar iemand die over

ts spreekt zonder

er het fijne van te snappen die "heeft de klok horen luiden maar
weet de klepel niet hangen". En heeft hij in al zijn onschuld dan
toch ergens een hoogvogel geschoten, dan moet hij het onmiddellijk
"aan de grote klok hangen". Soms gebeurt het dat hij zoveel ineens
moet doen dat hij in vertwijfeling uitroept: "Ik kan niet in de
processie gaan en de klok luiden". Als men naar hem niet luisteren
wil, zal hij met luide en zware stem nog maar eens herhalen, zodat
hij te horen krijgt: "Hou nu maar op een grote klok op te zetten".

*
Deze schets over "Klokkentoon en Klokkendroom" is volkomen zonder
pretentie. Iets méér weten over de eenvoudige en alledaagse dingen
die ons omringen is steeds verrijkend. Beter begrijpen de zin van
dit gebeuren is vormend. De historische achtergronden kennen van die
eenvoudige dingen dwingt tot fierheid.
Wat de mensen vóór ons hebben gepresteerd, de dingen waarin zij hun
diepste zieleroerselen hebben in uitgedrukt, kan alleen maar tot

[Zinnen.

diepere zelfkennis leiden voor wie de moed opbrengt zich erover te

Het is gemakkelijker in stompzinnig hic et nunc te blijven zwalpen, dan zich, als in een spiegel, te moeten herkennen in zijn
huidige schamelheid. Veel fraais is daar niet aan. Het is alleen
maar wijs.

MeIIe, 12 februari 1984
Paul De Wilde.
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