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Gezicht op de Sint Catharĳnetoren. De afbeelding dateert van 1916
en is afkomstig uit het boek ‘De Torennmztek In de Nederlanden’
van A. Loosjes. Boven het dak van de kerk is de gedeeltelĳk buiten
de toren hangende speelcabtne te zlen. De speelklokken hingen destĳds in het mlddelste galmgat boven het dak..
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Gezicht op de Sint Catharijnetoren.
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Woord vooraf
In dit boekje behandel ik de geschiedenis van het zestiende-eeuwse torenuurwerk

en het klokkenspel in de Sint Catharijnetoren van Brielle. In 1975 heb ik in het
kader van mijn studie aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort een scriptie
geschreven over dit onderwerp. Ik behandelde in de scriptie niet alleen de geschie-

denis van het instrumentarium, waarmee ik bedoel uurwerk, klokken, automatisch

speelwerk en handspeelinrichting, maar ik schonk ook aandacht aan de biografische
gegevens en de werkzaamheden van de Brielse klokkenisten.
Twintig jaar later, omstreeks 1995, benaderde de stichting ‘Vrienden van het
Brielsche Carillon’ mij om deze scriptie Opnieuw uit te geven. De plannen tot restauratie van het zestiende-eeuwse torenuurwerk met speeltrommel vormden de aanlei—
ding tot dit verzoek. Intussen had ik meer ervaring opgedaan met onderzoek en

publiceren. Ik stelde daarom het bestuur van de stichting voor de tekst te herzien en
daarvoor aanvullend onderzoek te verrichten. Het resultaat ligt nu voor U.

Een groot aantal notities was mij in het verleden aangereikt door eerdere onderzoekers. Ik noem mijn collega—onderzoeker mevrouw Corrie Schalekamp, mijn promotor
wijlen Maarten Vente en de vroegere Brielse klokkenist-archivaris Jacques Klok.
Deze nieuwe publicatie beperkt zich om practische redenen tot het uurwerk, het

automatisch klokkenspel en het handspel. De reeks klokkenisten vormt weliswaar

de rode draad, of anders gezegd, de tijdlijn, maar de personages zelf spelen slechts
zijdelings een rol in de nieuwe opzet. De luidklokken kunnen te zijner tijd in een
afzonderlijke publicatie aan de orde komen. Ook het hoofdstuk over het versteken,
in feite de vertaling van muziek naar techniek, moest op de plank blijven liggen.
De vele feiten en gebeurtenissen rond het Brielse klokkenspel zijn onder meer vastge-

legd in notulen van raadsvergaderingen, in rekeningen van de kerkelijke en burgelijke overheden, in krantenartikelen, in rapporten en nota’s. De bronnen zijn vermeld in voetnoten. De meeSte bronnen bevinden zich in het gemeentearchief van
Brielle, een onderdeel van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg. Dat is
daarom niet telkens opnieuw in de noten vermeld.
Rotterdam, februari 2002
Laura ]. Meilink—Hoedemaker

De Sint Catharĳnetoren,
van uurwerk tot klokkenspel
De Sint Catharijnetoren dateert in eerste aanzet van 1417, maar in 1456 stortte hij in.
Met de houw van de tegenwoordige toren en kerk is in M62 begonnen. Toen om-

streeks l-i82 de huidige hoogte van 57 meter was bereikt. werd er een luidklok
ingehangen. de Catharina. De constructie van het hoogste gewelf van de toren geeft
aan dat de toren hestemd was een achtkantig bovendeel te dragen. maar dat heeft

er nooit op gesla-.tn. De toren kreeg een plat dak en dat maakte hem geschikt als

uitzichtpunt en als drager van het vuurhaken voor zeelieden.

\'ooruitlc ‚pend op de geschiedenis van het klokkenspel in Brielle volgt hier eerst een
stukje uunverkgeschiedenis, want de

geschiedenis van speelwerken is nauw
verbonden met die van uurwerken.

'l'orenuurwerken kwamen tot ontwikke-

ling in de twaalfde eeuw en waren
gehaseerd op tandraderen. l-let uurwerk
werd het 'gaancle werk' genoemd.
Aanvankelijk werd de tijd alleen maar

hoorbaar gemaakt via een hamer op
een slagklok. het “slaande werk'. Pas in
de vijftiende eeuw werd de tijd ook

zichtbaar gemaakt met wijzerhorden en
wijzers. Dal waren in eerste instantie
uurwijzers want voor minuten“-ijzers

was het torenuurwerk nog te grof.
In de Nederlanden werd voorafgaande
aan de uurslag een korte melodie op
enkele klokken ten gehore gebracht
om aandacht voor de komende uurslag
te vragen. Zo kon men zich concentreren op het aftellen van de klokslagen.
In zijn eenvoudigste vorm heet dit de
'voorslag'. De Vlamingen noemen dit
de ‘wekkering'. Een andere Vlaamse
term, "ammel', geeft aan dat het resultaat van de techniek soms verre van
vlekkeloos was. Eind zestiende eeuw
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Gezicht op de Sint Cafbarĳneton-u. In 1906 was
dezefoto al verouderd, want tĳdens de rest:…ran'e antler Cuĳpers - van 1894 tot 1901 - Is de
koepel niet het lichtbaken (|_/gebroken.
(collectie Gert Arkenbout)

nam het aantal klokken in de voorslag toe. Bij acht of meer klokken kan de voor—
slag een muzikale betekenis krijgen. Het speelwerk werd in de zeventiende eeuw
vooral versiering van de uurslag en een prestigeobject voor een stad.

Het automatische speelwerk is altijd een onderdeel van het torenuurwerk geweest.
Het handspel op de klokken heeft zich daaruit ontwikkeld. De in de zeventiende

eeuw verbeterde technieken van klokkengieten en -stemmen zijn daarvoor van
belang geweest. Vanaf die tijd kan men spreken van een artistieke uitdaging. Deze
ontwikkeling van voorslag naar het moderne carillon heeft zich onmiskenbaar ook

afgespeeld in de Sint Catharijnetoren in Brielle. Voor de openbare tĳdaanwijzing op

deze toren wordt heden ten dage als vanzelfsprekend gebruik gemaakt van moderne

technieken. Een electrisch moederuurwerk, gesynchroniseerd door een atoomklok

via een zender bĳ Frankfurt, stuurt het uurwerk en daarmee de vier wijzerwerken,

de twee slagwerken en het automatisch klokkenspel aan. Het automatisch speelwerk
wordt geprogrammeerd in, hoe kan het anders, een computer. Ook al zijn de technieken gemoderniseerd‚ het ambacht van het muzikale handspel op de klokken,

zoals dat al sinds de zeventiende eeuw beoefend wordt, is in Brielle nog springlevend. De beiaardier bespeelt het klokkenspel op zaterdagen en tijdens zomeravond—
concerten.

Met het Vlaamse woord 'beiaard’ en het Franse woord 'carillon' wordt hetzelfde
bedoeld als met het Nederlandse woord ‘klokkenspel’. Zo ook is bet woord ‘beiaardier’ een Vlaamse variant voor het woord 'klokkem’st' dat tot het midden van de
twintigste eeuw in Nederland gebmikt werd. ‘Can'llon’ is afgeleid van ‘quadril—
lon”, dat viewing betekent. Het woord ‘beiaard’ is afgeleid van ‘beieren ’, bet slaan

van ritmische patronen op klokken.

I) Res Mag september 1559
2) Rekening Sint Catbaiĳnekerk 1533/34, f 9 en 1534/35‚f8”

Î

'

3) Rekening Sint Catharĳnekerk 1554/55

4) Res Mag 19 maar! 1561
5) Res Mag 2 juni 1570 en Res Mag april 15 75
6) Res Mag 31 met" 15 78

Het uurwerk mmJan van Wusseuburgh,
eind 169 eeuw
Uurwerk en klokken vóór 15 78
De vroegste vermelding van een uurwerk in de Sint Catharijnetoren van Brielle
dateert uit 1559. Over dat uurwerk zijn geen andere details bekend. dan dat een

klokkesteller belast was met het opwinden en onderhouden ervan.‘ De luidklok

Catharina. die al in 1-182 voor Brielle was gegoten. werd gebruikt voor de uurslag.
(_.)mstreeks 1555 werd in de Sint (Iathariinetoren niet alleen geluid met, maar ook
's morgens en s avonds geklept op de klok.-' Er waren in 1555 meer klokken in de
Sint (Iathariinettn'en. want er werd toen ook gebeierd. met name door de kosters en
de gral'makers. mensen die niet per se muzikaal geschoold waren. Zij werden ook
wel ingezet vunr het aantrappen van de blaasbalgen van het kerkorgel.-*

ln l5hl. bij het aanstellen van de organist _l00st l)urrucx.sz. kwamen plannen ter

sprake \'ntit' een nieuw uurwerk met een speelwerk. Durrucxsz kreeg de toezegging
dat. wanneer die plannen eenmaal gerealiseerd zouden ziin. hij dat uurwerk zou
mogen |)L‘tllt‘lìt'lì.’ l)at zou nog ettelĳke jaren op zich laten wachten. Het oude uurwerk onderging in 15"!) en I575 grote reparaties." Maar in 1578 werd het afgedankt.
l)it speelde zich allemaal af rond de veroverering van Brielle door de watergeuzen
in 15".).

jan van Wasseubm'gb en Hendrik van Trier, 15 77-15 78
In het jaar 1578 leverde de Middelburgse uurwerk—
makerjan van Wasscnburgh aan Brielle een geheel
nieuw uurwerk, dat was voorzien van twee slag—
werken en een speelwerk. Er is geen contemporai—
ne specil'icatie van dil uurwerk. Dit is niet echt
bezwaarlijk omdat het nog steeds in de Sint
Catharijnetoren staat. Wel is vastgelegd dat Van

\Vassenburgh voor de speeltromrnel 200 noten
heeft geleverd."

Een opdracht voor twaalf speelklokken ging naar
de klokkengieter Hendrik 'an Trier. Deze was
eveneens afkomstig uit Middelburg en had sinds
enige tijd een werkplaats in het Hieronymus-

Het rm 1578 (ﬁlterende uur- en speeltafel-k van]-'m mm
Wassenburgb. Op be! „luiden imu de tronuuel loopt de tandkrans. De strippen stellen de male» voor. Ter weerszĳden van
de Mutual-ans hebben zĳ 16 gaten voor de 'nolen’.
(Gememuearcbhgf Bridle)

Ul

klooster in Delft, dat beschikbaar was gekomen na

de Reformatie. Van Trier moest de klokken 'goet van geluid en accoord' gieten. Het
totale gewicht van de klokken is niet bekend uit archivalia, maar zou enkele tiental-

len jaren later, in 1609, door de klokkengieterjan Burgerhuys worden geschat op

6000 pond.7 De stad leverde aan Van Trier de benodigde klokspijs, samengesteld uit

koper en tin. Men hield rekening met een smeltverlies van 10%, een percentage dat
nog steeds als normaal geldt. Van Trier moest een eventueel teveel aan klokspijs
teruggeven. Maar andersom, wanneer hij klokspijs te kort zou komen, dan moest hij
zelf voor het meerdere zorgen, en mocht hij dat in rekening brengen. Het vervoer

van de eventuele extra klokspijs naar Delft en het transport van de twaalf klokken
uit Delft naar Brielle kwamen voor rekening van de stad Brielle.8 I-Iet klokkenspel van
Van Trier speelde alleen automatisch, dus aangestuurd door de speeltrommel en
gebruikmakend van speelhamers op de buitenkant van de klokken.

Wijzen de archivalia het jaar 1578 aan als jaar van ingebruikneming van het uurwerk, de historicus]. Kluyt schrijft in 1853 dat het uu1werk pas in 1602 in gebruik is

genomen. Kluyt baseert zijn uitspraak op tekstplaten die in de uurwerkkamer waren
aangebracht. Archivalisch is er in 1602 wel een mijlpaal bereikt: het uurwerk kreeg

voor het eerst wijzerborden en t.lurwíjzers.9 Het is daarom meer waarschijnlijk dat de

gedenkplaten naar de nieuwe wijzerborden hebben verwezen. De klokkenist Willem

Borstlap neemt de mededelingen van Kluyt kritiekloos over.‘“

Men kan het uurwerk en speelwerk van Brielle vergelijken met andere speelwerken
in Holland die eveneens in het einde van de 16e eeuw zijn vervaardigd. Een over-

zicht van enkele van dergelijke grote werken is weergegeven in de tabel.”

De werking van de speellrommel lean als volgt worden toegelicht.
Bĳ bel ronddraaien. van de trommel passeren de loonsnﬁen, ook wel More):
genoemd, de lic/alens. Deze rillen via een stelsel van draden €??? bejbomen de
hamers van de klokken. Wanneer de bameis op de lalola/een temgeallen worden zij
door een veer weer in bim uitgangspositie gebracht, zodat de klokken vrij kunnen
uitlalinleen.
Door het verplaatsen van de noten lean een andere melodie op de trommel wor—
den gezel. Dit wordl ‘eerste/een ’ genoemd.

7) Res Mag 19i' 1609
8) Res Mag 29 december 15 77
9) Res Mag I juli 1603
10) Notities Borstlap
11) Meilinle 1985, blz. 22
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Opie propositie van cle burgemeester-en ende geregte tegenwoordt'cb in deser stede

sal laeten maelzen de doc/een tot twaelf in getale ‚toate/ĳk dienende tot het werck
van wegen deser stede aan jan van. Wassenbargb besteedt is, is geresoldat
veert dat men met het voorsz werck zal uoortgaerr, ende aan uoorsz meester de
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Ende is ten selven dage met nrr Helt-trick van Trier clockgt'eter geaccordeert de
voorsz xii clockert elcla op baer toen, goet uan accon ende geluyt te gieten circle
bier inde waecbc te letterem : pont tot x stuyuers aen arbeytsloon.
Resolutie van de Magistraal, 29 december 15 77

Vergelĳkend overzicht van speelt/jerken

z'n de tweede helft'! een de 16e eeuw

Leiden

Gouda

Den Haag

Delft

Brielle

Grote Toren

Stadhuis

Sint Cathnrlinetoren Stadhuis

Uurwerkmakcr

Fabric

Van Nuys

Van \Vassenburgh

Van Nuys

Van Nuys

jail: uurwerk
iiibkkengietcr

1541
Onbekend

1570
Van Trier

1578
Van Trier

1578
Van Trier

1578-1590
Both

Stad en toren

Janskerk

Jaar klokken

1540/41

1570

1578

1584

1588-1590

Aantal klokken

Onbekend

16

12

23

16

“Gewicht uurwerk

8660 lb

15.000 lb

Onbekend

22.242 Ib

12 à 13.000 lb

"Diameter cylinder

?

6 voet

180 cm

Onbekend

-

120

120

Onbekend

—

320

32

Onbekend

1929

Niet uitgevoerd

Verbrand

-

Aantal maten op cylinder 79

Aantal gaten p&maat

12 (later 21)

1660

1956

ìírìèdrĳr tot

Ca 1680

ìîìans in

Schoonhoven

Delft

Brielle

museum

Nieuwe Kerk

Sint Catharĳnetoren

32

Functionarissen rond het uurwerk en speelwerk
Om een groot werktuig als een torenuurwerk met zijn speelwerk en slagwerken in
bedrijf te houden moest een aantal taken over een aantal Functionarissen worden

verdeeld. De uurwerkmaker die het uurwerk geleverd had, was gewoonlijk belast

met het groot onderhoud, maar als hij van ver moest komen werd dat toevertrouwd

aan een plaatselijke ‘horologiemaker’. De klokkesteller moest dagelijks de gewichten
van het uurwerk, het speelwerk en de beide slagwerken Opwinden en er op toezien
dat het geheel goed werkte. Om de continuïteit te waarborgen werden in Brielle
voor deze taak twee personen aangewezen, Pieter Willemsz de schilder en Hendrik
de grafmaker.12
Aan het versteken van de speeltrommel gaat het arrangeren van een melodie vooraf.
Daarom werd deze taak bij voorkeur aan een musicus gegeven. De organisten
waren erg gesteld op deze baan, want veel katholieke organisten waren ten gevolge
van de Reformatie, omstreeks 1570, brodeloos geworden. Dat verklaart ook waarom
sommige organisten ook wel onderhoudstaken op zich namen, taken die eigenlijk

horen bij het ambt van klokkesteller. In Brielle werd in mei 1578 de organist Joost

Durrucxs als eerste horologiemeester benoemd, zoals hem in 1561 al was

toegezegd." Omdat hij ook het opwinden voor zijn rekening nam, wordt hij in de
archivalia ook wel vermeld als klokkesteller.“i
Joost Durrucxs werd na zijn overlijden in 1585 opgevolgd door de organist Everardt
Gerritsz. De taken werden niet gewijzigd, behoudens een nadere detaillering van de
periode van versteken van de speeltrommel. Kort na Gerritsz aantreden werden
reparaties aan de klokjes" en de draden verantwoord in de rekeningen van de Sint
Catharijnekerk, maar gezien het feit dat ze werden verricht door de grafmaker moet
er eerder sprake zijn geweest van algemeen onderhoud dan van innovaties.ló
Everardt Gerritsz was in functie tot zijn overlijden in 1608.

12) Res Mag 15 november 1581

13) Res Mag 2631511” 15 78

14) Stadsrekening 1586/87, f531)
15) Res Mag 15 oktober 1585
16) Stadsrekenfng 1586/87, f 60
1 7) Res Mag 16febmari 1608
18) Res Mag 12 met' 1609

19) Rekening Sint Galba n‘jneleerk 1609/10, f 14

20) Rekening Sint Carbanjnekerk 1607/08, f ] lu

Uurwerk en klokkenspel
in de eerste helft van de 17e eeuw

IH"

|||

Es verschenen jan Burger-buys clockgieter tot Middelbnrcb, ende beef? mĳne
beeren aengeboden omme selve te gieten eenige clocken !sĳ grooter oﬂe clcgzndere
als eenige inr beijenoercle tegenswoordigb sijn,
ende presenteert deselve te maecken darse sullen spelen accoord, oock dat men
deze/ue sal mogen luyden als! mijne beeren belieft. Voor welcke bij is eijscbende
als mijne beeren de sro/Ye willen leveren oant bonden xvii! gulden ofte sonder
stoffe oan : pont xv stuivers Amsterdams gewicgbte de laccagie roi laste van
de beeren die ger-aem! wort opi bonden te sullen wesen {bien ponden,
raemr oock van noode te wesen tot vier clocken die meerder sullen wesen als de
meesten tegenwoordigh sevenduysent, daer tegen bij de stucken begroot op ses
duysent, ende seĳt delier nogb dnĳseni pont tin va-nrﬁjnste Engelsch most wesen.
Resolutie van de Magistraat, 12 mei 1609

-
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maakte dezelfde Joppes bovendien tuimelaars aan het uurwerk, repareerde hij het

.

Joppes die in 1608 het speelwerk heeft verplaatst of tenminste heringericht.” In 1610

._...__._.._._.-.

Toen Cornelis Evertsz in februari 1608 zijn vader Everard Gerritsz als organiSt
opvolgde, werd bepaald dat hij op het orgel moest spelen en de voorslag moest ver—
steken. Nieuw is de mededeling dat Cornelis ook op de klokken moest Spelen."" Het
gaat om drie uren handspel per week.
Hierbij rijst de vraag hoe die omslag tot stand kwam en gerealiseerd werd. De
mogelijkheid tot beieren moet wel geopperd zijn door de klokkengieter Jan
Burgerhuys, een vroegere leerling van Hendrik van Trier, die net als destijds Van
Wassenburgh en Van Trier, in Middelburg gevestigd was. Burgerhuys heeft kort na
de benoeming van Cornelis Evertsz het klokkenspel ingrijpend gewijzigd. Hij stelde
voor enkele kleine klokken uit het spel van Van Trier te hergieten en een aantal
grote klokken luidend te installeren. Daarbij was hij van mening dat het klokkenspel
met vier grote klokken moest worden uitgebreid.la Er is geen afrekening aan
Burgerhuys bekend, maar de rekeningen van de Sint Catharijnekerk bevatten in de
jaren 1608 tot 1610 wel talrijke posten aan plaatselijke ambachtslieden, die verband
houden met reparaties van het uurwerk en Speelwerk en die wel een gevolg moeten
zijn van de uitbreiding met nieuwe klokken en het aanbrengen van een handspelinrichting.” Het meest in het oog valt de uitbetaling aan de Brielse smid Hendrik

‚.-,-___

Voor het eerst handspel op de klokken in Brielle

speelwerk en sleutelde hij aan een nieuwe kwartierslag.21 Met deze uitbreiding tot

zestien klokken past de reeks klokken nog steeds goed op de 52 sporen van de

speeltrommel, er van uitgaande dat iedere klok twee speelhamers kreeg.

Het lijkt wel of de ophanging van de klokken door het beieren veel te lijden had,

want in 1616 was het nodig de speelklokken beter vast te zetten.22 In datzelfde jaar
1616 was bovendien een klok van ruim 3000 pond gescheurd. Deze werd vergoten

door Mr Aernout, een klokkengieter in Rotterdam.”

Beroemde adviseurs in Brielle in 1619 en 1625

Enkele jaren later waren er grote problemen met het automatisch speelwerk. De
Magistraat zocht in augustus 1619 contact met de Rotterdamse uurwerkmaker Isack
Joriszoon. Deze meester Isack, zoals hij werd genoemd, had ervaring met grote werken, want in 1607 had hij in Rotterdam Opdracht gekregen een uurwerk te vervaardigen voor de Grote Toren, de tegenwoordige Laurenstoren.” De Brielse magistraat

overwoog zelfs het speelwerk met de noten te verkopen, en de slagwerken te

behouden? Zo ver is het gelukkig niet gekomen, de speeltrommel is nog steeds in
Brielle. Mr Isack kreeg opdracht voor het repareren en schoonmaken van het uur-

werk.!6 Hij heeft er 27 dagen aan gewerkt.” Drie Brielse ambachtslieden assisteerden
hem daarbij en hadden er 40 dagen werk aan. De kosters en de grafmakers verleenden ook de nodige hulp. Hun loon werd verantwoord in de kerkrekeningen. De
uurslag werd in deze periode handmatig uitgevoerd. De kosters waren hiervoor 33

dagen in touw.im

Es verstaen ende geresolveert dat men sal accorderen met meester Isack boy-ologíemaecker om t borologr‘e scboen te nraecker: met den aider eersten, dat met:
ooc/e sa! uercoopen de tonnen met de noten wide t ‘gevolge van oude borologt'e
meer dat men t slacbwerck daer uĳt sal nemen
Resolutie van de Magistruat, I 7 augustus 1619

De organist Cornelis Evertsz bleef in functie t0t zijn overlijden in 1625. Aelbrecht
Pieters werd op 14 juli van dat jaar als zijn opvolger benoemd.39Kort daarvoor, in
juni, had zijn Dordtse collega meester Heyndrik een reparatie aan het klokkenspel
verricht.jn Dat moet wel de bekende organist Hendrik Speuy zijn geweest. Hendrik

Speuy was omstreeks 1575 geboren in Brielle. Van 1595 tot 1625 was hij organist in

Dordrecht. Brielle heeft nog juist van zijn deskundigheid kunnen proﬁteren, want
Speuy overleed op 1 oktober 1625.31
Aelbrecht Pietersz moest evenals zijn voorganger het orgel bespelen, de speeltrommel versteken en drie maal per week op de klokken beieren. De smid leverde in
1632 honderd nieuwe noten voor de speeltrommel.52

10

Jan Dircksz Scholl
In 1636 werd Aelbrecht Pietersz opgevolgd door twee musici. De reden daarvoor is
niet vermeld maar ligt wel voor de hand. De taken werden zo specialistisch dat daar
meer dan één vakman voor nodig was. Cornelis Donkers volgde Pietersz op als
organist en Jan Dircksz Scholl werd de nieuwe beyerman.” Het tweetal ging vriend—
schappelijk met elkaar om, wat moge blijken uit het feit dat Donkers getuige was bij
de doop van kinderen van Scholl.

Jan Scholl is van grote invloed geweest op de klokkenkunst in Brielle en daarbuiten.
Aan zijn biografie is eerder een publicatie gewijd."_]an Scholl ontwikkelde zich

zowel in artistiek als in technisch opzicht. Hij kreeg in 1643 de onderhoudstaken
van de smid Joppes er bij, die in 1608 nog de eerste handspelinrichting had verzorgd. Scholl kon ongetwijfeld in de negen jaren dat hij met Joppes samenwerkte
nog veel van hem leren.

In 1644 werd het klokkenspel uitgebreid met vijf kleine klokken van een niet nader
genoemde klokkengieter te Amsterdam.” De klokkengieter verplichtte zich zo dikwijls als dat nodig zou zijn, de klokjes terug te nemen. De klokken werden door
een klokkengietersknecht gegoten in Brielle.56 Met nadruk werd gesteld dat de ver—

goeding van reis- en verblijﬂ<osten van de knecht was inbegrepen in het gietloon. In

1651 scheurde een van de klokjes, waarop Jan Scholl het in Rotterdam liet repareren.37 Enkele reparaties aan de inrichting van het handspel houden hiermee verband

en zijn verantwoord in de kerkrekeningen van dat jaar?8

21) Rekening Sint Catharĳnekerk 1609/10, f 13 en 14
22) Res Mag 6juli 1616
23) Res Mag 9 november 1616

24’) Res Mag 9 nowmber 1616 en Hoefer, 1892

25) Res Mag 1 7 augustus 1619
26) Res Mag 24 augustus 1619
27) Rekening Sint Catban’jnekerk 1618/19, f 36

28) Rekening Sint Cathan’jnekerk 1618/19, f34

29) Res Mag 14 juli 1625
30) Res Mag 2 juni 1625
31) Algemene Muziek Encyclopedie
32) Rekening Sint Catbaiĳnekerk 1632

33) Res Mag 8juni 1636

34) Mei/ink, 1997, jan Scholl

35) Destijds stond de Amsterdamse stads gescbnt— en klokkengieterĳ onder leiding van Assnems Koster
36) Res Mag 16 juli 1644
3 7) Res Mag 2 september 1651

38) Rekening Sint Catbaríjnekerk 1650/51, f3 7

De aankoop van een klokkenspel
bij Francois Hemony, 1660—1662
De Gouden Eeuw
In het midden van de zeventiende eeuw, de Gouden Eeuw, was het voor een

Hollandse srad een prestigezaak een torenuurwerk op te tuigen met een speelwerk
van klokken. De bouwmeester Hendrik de Keyser ontwierp torens, de geleerde
Christiaan Huygens verfijnde de gang van uurwerken door middel van een slinger,

de Nijmeegse uurwerkmaker Jan van Call nam dat principe over voor torenuurwer-

ken, en Francois Hemony, inmiddels stadsklokkengieter van Amsterdam, goot zuiver

klinkende klokken. Hemony had de stemtechniek voor klokken ontwikkeld in
samenwerking met de Utrechtse musicus jhr. Jacob van Eijck.

Brielle had, zoals uit het voorgaande blijkt, al wel een klokkenspel, maar deed mee

in de trend van die tijd door het te moderniseren, hiertoe aangezet door een offerte

van Francois Hemony. Hemony was in 1660 bezig met acquisities voor een klokken-

spel in Kampen en Delft en twee in Rotterdam, een groot spel op de Laurenstoren
en een klein klokkenspel op het stadhuis. Dat laatste vertoont veel overeenkomst
met het spel voor Brielle. Hemony voerde in Rotterdam als argument aan dat een

dergelijk klokkenspel zou dienen tot sieraad van de stad en tot gerief en vermaak
van de ingezetenen.

De klokkengieter Frangoís Hemony en Brielle
Op 22 mei 1660 behandelde de magistraat van Brielle het voorstel van Francois
Hemony om de klokken van de Sint Catharijnetoren te vervangen. Het ging om de
klokken van Van Trier, Burgerhuys en een anoniem gebleven collega uit Amsterdam.
De klokkenist Jan Scholl werd aangewezen om namens de stad Brielle de onderhandelingen te voeren. Net als in Delft en Rotterdam nam Hemony veel risico door de
klokken in Brielle voor eigen rekening op proef te leveren. Voldeden de klokken,
dan kon men in alle redelijkheid tot een overeenkomst komen. Zo niet, dan zou
Hemony het Spel terugnemen.59 Brielle liet de klokken komen en regelde een keuring door deskundigen. Een dergelijke keuring was gebruikelijk en Hemony bracht
dat gewoonlijk in zijn offertes ter Sprake. Hemony heeft de klokken in de zomer—

maanden van 1660 in de Sint Catharijnetoren laten ophangen.“) Hij leverde ook de

klepels en het klavier voor het handspel.“ Dit klavier heeft dienst gedaan tot het

39) Res Mag
40) Res Mag
41') Res Mag
42) Res Mag

12

22 mei 1660
25 september 1660
12februari 1661
23 oktober 1660

43) Res Vroedschap Mjw-man' 1661

Detail mm een klok van Fraugots Hemony.
Boven en onder de tekstregel bracht Harmony
altĳd een step-rand aan.
(foto Maarten Stolk)

begin van de twintigste eeuw. De keuring van het nieuwe klokkenspel vond plaats
in het nalaar van 1660. Uit de archivalia in Brielle komt niet naar voren welke des-

kundigen voor deze keuring waren uitgenodigd. Wel staat vast hoeveel zij hebben

verteerd in de herberg. Het oordeel viel gunstig uit, want de Magistraat besloot op

25 oktober 1660 tot aankoop van de klokken. Daarbij informeerde het college ook
naar de inruilwaarde van het bestaande klokkenspel en het bedrag dat moest wor-

den bijbetaald. "'

[find 1660 kreeg de Magistraat toestemming de transactie met l-Iemony af te ronden.

Dc oude speelklc'ikken en de brandklok werden ingeleverd. Als er geld overbleef

moest dat worden besteed aan bouwkundige voorzieningen in de torenmuur aan de
oostzĳde. iuist boven het dak van de kerk, want daar werden de klokken opgehan—
gen " L-‘il het verdere verloop van de transaCtie bliikt dat I-Iemony het oude klokkenspel wel als betaling heeft aangenomen. maar niet voor de nieuwe klokken van

Contemporaine activiteiten van Frangois Hemony
Brielle
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Brielle heeft gebmikt. Onderzoek aan de klokken laat zien dat op de meeste
Hemonyklokken een stadswapen is weggevijld uit het wapenschild. Dit is een aanwĳzing
aﬂtomstig zijn uit een project voor een andere stad en./'of
wijzing dat deze klokken aﬂ<omstig
dat ze bij Hemony op vooraad hadden gestaan.

Inrichten van het automatisch
aatomatiscb klokkenspel
Jan
Hemony richtte niet zelf het automatische speelwerk in. Dat deed de klokkenist _Ian
Scholl,
technisch
het technisch
voor het
moeten voor
klokken moeten
nieuwe klokken
De nieuwe
maakte.'”‘ De
hamers maakte."‘‘
de hamers
ook de
die ook
Scholl, die
vernuft en muzikaal talent
vernuft
talent van
van Jan
jan Scholl
Scholl een
een uitdaging
uitdaging zijn
zijn geweest.
geweest. Scholl
Scholl zag
zag wel
wel
in dat er hoge eisen aan hem gesteld zouden worden. Hij kreeg op zijn verzoek
loonsverhoging. Dat bedrag werd onttrokken aan het loon van de organist Cornelis
Donkers, maar dat heeft de collegiale verstandhouding niet verstoord."5
verstoord.“
Er waren nieuwe noten nodig voor de speeltrommel.“"
0p dit
waarschijnlĳk is Op
speeltrommel."" Zeer waarschijnlijk
moment de overgang van een systeem van vier naar acht noten per maat een feit.
De bronnen spreken van ‘verdubbeling van de voorslag?” De eindkeuring, dat wil
zeggen de keuring van de klokken en het automatisch speelwerk, vond plaats in

februari 1662.“

Volledigheidshalve wordt hier vermeld dat in Brielle een type trommelnoot voorkomt dat nergens anders gebruikt wordt en tot voor kort in de literatuur niet genoemd werd. In mijn proefschrift van 1985 komt dit aan de orde. Deze noten vormen een achtreeks, normaal voor de zeventiende eeuw, maar zij hebben alle dezelf—
de bruglengte en verschillen slechts in positie van de pen op de brug van de noot.
Deze noten zijn nog aanwezig in Brielle, maar niet meer in gebruik.
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44) Res Mag 19februari 1661
45) Res Vroedschap 28 december 1660
46) Res Mag 23fehmarl
23februari 1662
44 7)
1660-1661,
Sladsfabn’q 1660-1661,
Rekening Stads/'aq
7) Rekening
augustus
7661'
oktober 1661
’O! oktober
augaslas tot
48)
48) Res
Res Mag
Mag 25februari
25februari 1662
1662

49) Res Mag 8 augustus 1676
50) Res Mag 1 7 september 1678
51) Res Mag 14 november 1673
52)
1674
27februari 1674
Mag 27februari
Res Mag
52) Res
53)
1675
december 1675
28 december
Mag 28
Res Mag
53) Res
54)
54) Res
Res Mag
Mag 2
2 maar!
maart 1675
1675

Het Hemony-klokkenspel
in de 17e en 18e eeuw
Heweny-klokkenspel
Jan Scholl als verzorger van het Hemony-klokkenspel
_Ian Scholl was niet alleen de bespeler maar, zoals eerder is vermeld, ook de verzor—
verzor-

ger van het klokkenspel. Hij ontwikkelde op dit gebied een grote reputatie. Hij
maakte in 1665
“1665 deel uit van de keuringscommissies in Delft en Rotterdam. In 1664
bracht hij in Hulst advies uit over de inrichting van het automatisch speelwerk en in
1676 prijkte zijn handtekening samen met die van gerenommeerde collega’s onder
een advies in Gouda.
Het nieuw-ingerichte klokkenspel van Brielle behoefde in de eerste dertig jaar van
magi—
cle resoluties van de magizijn bestaan weinig reparaties. Pas in 1676 vermeldden de
straat reparaties door Jan Scholl aan de tractuur:
tracruur: ‘voor het verspannen en scheren
van de draden‘.""
draclen‘."" Het lijkt alsof de bedrading toen in zijn geheel is vervangen. Het
aanbrengen van een slinger in het uurwerk van de Sint Catharijnekerk door de uurwerkmaker Gerrit Gruter
Groter uit IJsselmonde in 1678 is een belangrijke aanwijzing dat
Brielle met haar tijd meeging.su
meeging.”
De plaats van het klokkenspel in het dagelijks leven in Brielle wordt duidelijk, wanneer in de periode 1673 tot 1693 het bespelen van het klokkenspel, naast het luiden
met de klokken en het lossen van het stadsgeschut, deel uitmaakt van de rituelen bij
de viering van de verjaardag van de Prins van Oranje, de latere koning-Stadhouder
koning-stadhouder
Willem III,
111, op 14 november.‘1 Op 24 maart 1674 bespeelde Jan Scholl de klokken in
verband met de vrede met Engeland, de Tweede Vrede van Westmin5ter,
Westminster, die op
Op 19
februari 1674 een feit was."-’
was.‘-’ In 1675 werden om niet vermelde redenen de speeltijden op de zondag gewijzigd.” In datzelfde jaar verrichtte Jan Scholl werkzaamheden
aan de vier wijzerhorden.“
wijzer-borden.“

Jan Beuckelaer volgde Jan Scholl in mei 1680 op als organist en klokkenìst en was
in functie tot zijn overlijden in 1716. Hij trof bij zijn aantreden het klokkenspel in
goede staat aan. Pas na tien jaar, in 1690, werd er ingrijpend gewerkt aan het uur—
uur‚'
‚'
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werk en automatisch speelwerk. De werkzaamheden werden toevertrouwd aan de

uurwerkmaker Jacob van den Bos. De archieven vermelden nauwkeurig de onder-

delen waarom het ging. Het is uniek om over zo’n contemporaine beschrijving te
beschikken.55
Accool-dt over het vermaken van het uíjrwerck in den toorn

Den burgemeester Com meisteĳn bee/l gerapporteert boe dat b ĳ bij order vande magistraat hadde gesproken met
eenen jacob van der Bos, smits knee/Jr. vande weduwe van Huĳgb Claes Craatj, ende naer dat sijn edele veiscbeĳde
malen metten selven nevens den fabrijcq geinspecteert laadde bet Orlogie, beĳer ende slagbwerck, op den tooren,
eĳntelĳle metten wars jacob van den Bos was veraccordeeﬂ, dat den selven sonde genieten een somme van tweebondert veertigb guldens, waervoor bij beboerlijcle sal maken, bermaleen ende seer loffelijck sal repareren, alle
tgene soo aen bet voosz Oorlogie, ton, onrust, raderet-z‚ ende anders, alsmede aen bet slacb ende beyeiwercle van

tree/eers, tuimelaers, hamers, ende klaeawieren sal bevonden werden, vei-gaen, ofte ontransponeert te wesen, niets

uĳtgesondea, tselve werck oock wel ende naer behooren scboonrnaleende ende van bet roest te su ĳveren.
Dagb indien int uĳt nemen ende ontsloopen van bet selve werde, ijts extraordinans onttransponeen wierde bevon—
den, dat nu niet gesien, ofte geweten kan werden, Dat insnlcleen gevallen den voors: van den Bos noch een bijs—
lacb sal genieten van MĲ en twintig!) guldens,
Resolutie Magistraat 18 september 1690

1 741). Op bladzĳde 8 vermeld! bĳ bĳzonder—
heden over het Brielse klokkenspel.
(Hartdscbríﬂ “Aangaande De Klocken’ï
Gemeentearcbíef Den Haag, lnv nr Hs 192,

uitgave Heleen van der Weel)
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De Haagse uurwerkmaker Libert van der Burg verrichtte in 1691 enkele reparaties
aan het uurwerk. Hij was toen in Brielle voor de levering van een nieuw uurwerk

voorde Kleine Kerk [de Jacobskerk] aan de Voorstraat.56

Jan Beuckelaar werd in 1716 opgevolgd door Johan Petit, die in zijn korte ambtspe—
riode tot 1718 geen sporen op het klokkenspel heeft verdiend, noch nagelaten. Na
enkele jaren met waarnemers kwam Jacobus Croon in functie als organist en klokke—nist van 1720 tot 1762. Hij maakte twee episoden met grote reparaties aan het uurwerk mee. De eerste was rond 1725, toen de priester Libon gedaan kreeg dat zijn
neef, de uurwerkmaker Van Dongen, opdracht kreeg voor reparaties aan het uurwerk. Deze bracht er niet veel van terecht en de overeenkomst moest al in 1725
worden ontbonden.57 De tweede reparatie onder Croon vond plaats in 1738, toen de
55) Res Mag 18 september 1690
56) Res Mag 3 september 1691
57) Res Mag diverse data
1 724 en 1 725
16

58) Res Mag 16 mei 1 739
5.9) GA Den Haag,

lnv Nr bandscbnﬁ 192

60) Res Mag IOjali ] 756
61) Stadsreleening I 756
62) Res Mag 23 oktober 1 756
63) Res Mag 31 12 maart 1756

64) Rekening Stadsfabriek ] 759
65) 1295 Mag 22 mei J 762
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Fragment van een bandscbríﬂ van de Haagse
klokkenist Aeneas Egbertus Veldcamps (I 686-

.

Haagse uurwerkmaker Van der Cloese zowel het uurwerk als het speelwerk repareerde-"“

Uit deze periode is een beschrijving van het klokkenspel bekend van de hand van
de Haagse organist en klokkenist Aeneus Egvertus Veldcamps.sg Veldcamps geeft
details over de inrichting van het automatisch speelwerk en noemt de in 1610 gedo—
cumenteerde kwartierslag.

Visitatie door de natuurkundige Steven Hoogendĳk
In 1756 was het klokkenspel dusdanig vervuild en
ontregeld, dat de Brielse stadsfabriek in Rotterdam op
zoek moest gaan naar een deskundige, om het klokkenspel “eens te komen bekijken en daarvan rapport
te doen’.… Met deze deskundige werd Steven
Hoogendijk bedoeld. destijds een bekend werktuigkundige, die zich behalve met door gewichten aange—
dreven raderwerken ook bezighield met door stoom
aangedreven machines. Na Hoogendijks visitatie ver—
nieuwde de smid Johannes Simson in de zomer van

1756 onderdelen van het draadwerk."‘I In het najaar
kwam Steven Hoogendijk in Brielle controleren of de
reparaties naar behoren waren verricht.“-’ Voor zijn
'examinatie van het speel-, gaande en slaande werk'
ontving Hoogendijk 40 gulden.” In 1759 werkte
Simson opnieuw enige tijd aan het klokkenspel.“ Bij
Portret mm de Rotterdamse natuurkmuttge Stet'ctt I-Itmgendĳk (1698-1788) naar

deze reparaties wordt de toenmalige Ol'gﬂl'llSt klOk- _
_
-

Nĳmegen, ca 1760. l-toogendĳk bracht :»

houden met het feit dat deze slecht ter been was en

een olieuerfscbﬂdcry m" m‘”… .…

’ 756 ““L"“ “" ““" ‘"" ”"w""

Stadsbestuur over het uurwerk tn cle Stat

c,‚„‚‚‚„j,‚e‚„‚.e‚‚_

(Collectie Bataafscb Genootschap in het
Gemeentearchief Rotterdam)

mst Jacobus Croon. niet genoemd. Dat kan verband

dus niet daadwerkelijk
bij_ de reparaties betrokken
_

werd. Croon was in functie tot 1762.

Werkzaamheden door de Delftse klokkenist Johannes Bergbnys
In 1762, met de aanstelling van klokkenist Hugo Captein, brak een problematische
episode aan in de geschiedenis van het Brielse klokkenspel. De slordigheid en de
nalatigheid van Captein, die ook om andere redenen in opspraak raakte, waren daar
debet aan. Twee maal in Capteins loopbaan bracht de Delftse klokkenist Johannes
Berghuys een reeks bezoeken aan Brielle om daar Captein, die een leerling van hem

was geweest, bij te staan. Het gaat om de perioden 1762-1767 en 1788—1790. Op

advies van de stadsuurwerkmaker besloot men in mei 1762 deze Berghuys 'die zeer
gereputeerd is', te hulp te roepen."5 Berghuys adviseerde duizend nieuwe noten te
kopen, niet alleen om de het klokkenspel beter tot zijn recht te laten komen, maar
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ook om de klokkenist Hugo Captein een goede start te geven en te motiveren.

Berghuys bood aan de noten onder zijn toezicht in Delft te laten maken en ze daar—
na in Brielle zelf op speeltrommel te steken. Hij bedong hiervoor geen honorarium
maar volstond met een declaratie van zijn onkosten. Maar bij het afrekenen met

Berghuys traden enkele misverstanden op. Men vergoedde alleen de vrachtkosten
van de noten. De door Berghuys voorgeschoten bedragen voor het geleverde materiaal werden pas, na een boze brief van Berghuys, in september 1764 aan hem uitbetaald, samen met (toch!) een honorarium?" De magistraat liet Berghuys alsnog
weten zijn werk te waarderen en verzocht hem te zijner tijd het uurwerk nog eens
te komen inspecteren. In 1765 volgde opnieuw een leverantie van noten door
Berghuys en in 1767 kreeg hij daarvoor uitbetaald.“ Over de klokken zelf had
Berghuys geen bijzondere opmerkingen. Hij volstond met het advies de klokken

goed te onderhouden en van tijd tot tijd te repareren.

De tweede reeks bezoeken van Johannes Berghuys aan Brielle, in 1788 en volgende
jaren, betrof opnieuw problemen met het speelwerk en het uurwerk. In september
van dat jaar deed de Vroedschap opnieuw een beroep op hem. In november 1790

was het klokkenspel weer bruikbaar, maar in de volgende jaren waren bij herhaling
kleine reparaties noodzakelijk."8 Er volgden betalingen aan de klokkenist Hugo
Captein en aan de landmeter David van Sina, die hem assisteerde. Aan johannes

Berghuys werd een vorstelijke bedrag toegekend. Hij bedankte dan ook voor deze
'genereuze beloning' en beloofde 'in het komend voorjaar, tot zijn eigen vermaak,
nog eens te komen kijken om te zien of hij nog van nut zou kunnen zijn'. Men was
er inmiddels wel van overtuigd dat de problemen rond het speelwerk verband hiel—
den met de slordige manier van werken van Captein en men voorzag dat dit niet

zou verbeteren. Het laatste contact van Berghuys met Brielle was in 1790, toen hij

schreef dat hij in het volgende voorjaar nog eens poolshoogte zou komen nemen.
De brief zelf is niet bewaard gebleven en er zijn geen aanwijzingen dat dat bezoek
in 1791 heeft plaats gevonden.70

Politieke veranderingen
Na de intocht van de Franse Troepen in Brielle, die plaats vond in januari 1795,
werd op 3 februari van dat jaar een vrijheidsboom geplant op de Grote Markt. De
boom was met veel militair vertoon door de stad gevoerd, waarbij Hugo Captein de
klokken bespeelde.71 De politieke veranderingen beletten Captein niet in zijn oude
gewoonten terug te vallen. Op een zondag in augustus 1796 kwam hij niet opdagen
om het orgel van de Sint Catharijnekerk te bespelen.72 In februari 1797 leverde hij als
klokkenist een bijdrage aan de herdenking van de intocht van de Franse troepen.”

66) Res Mag 8 en 22 september 1 764
67) Res Mag 28februari 1 767
68) Res Mag 13 november 1 790
69) Res Mag 20 november 1 790

70) Res Mag 4 december 1 790
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71) Res Prow‘síonele Raad 3 februari 1 7,95
72) Res Promisionele Raad 15 augustus 1 796

73) Res Pr'owsionele Raad 23 januari 1 797
74) Notulen Raad 16 maart 1804
75) Notulen Raad 23 aug:.islus 1806,
21 augustus 1807 en 26 augusms 1808

76) GA Delft ba-ndscbrij? 38 B 1 (1 7)

77) Notities Borstlap 1918
78) Notulen BêW 6 december 1859
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Uurwerk en klokkenspel in de 19e eeuw
De Franse Tĳd
Hugo Captein werd na zijn overlijden in 1799 opgevolgd door Pieter Muilman. In
1804 werd in het kader van het financiële jaaroverzicht een lijSt van reparaties
behandeld, waaronder ook reparaties aan het klokkenspel.?“ Tijdens Muilmans

dienstperiode zijn slechts enkele kleine ingrepen aan het klokkenspel gedocumen-

teerd. Van 1805 tot 1813 was Nederland een koninkrijk onder Lodewijk Napoleon.
Muilman heeft in de jaren 1806 tot 1808 de klokken moeten bespelen ter gelegen—
heid van de verjaardag van de vorst op 25 augustus.75

De Brielse Sint Catharĳnetoren getroffen door blikseminslag
De Sint Catharijnetoren is enkele malen getroffen door blikseminslag en de overheid
besloot, hoewel traag, een bliksemaﬂeider in de toren te installeren. Een notitieboekje van de latere Brielse klokkenist Willem Borstlap is in dit verband een interessante bron van informatie. Hij schrijft in 1918, een eeuw terugblikkend: ‘In 1818
sloeg de bliksem vóór de 5e boog van achteraf gerekend naar Zuidzijde in de

Groote Kerk, zonder brand te veroorzaken. De rigting nemende langs het orgel, zich

een uitweg banende door den zolder, via het uurwerk langs de draden van het klok—
kenspel.’ De Delftse klokkenist Frederik Berghuys kon de toren van Brielle bij hel—
der weer goed zien vanaf 'zijn‘ toren van de Nieuwe Kerk. Berghuys vermeldt

dezelfde episode in zijn dagboek met weerkundige notities.“
Op 31 augustus 1859 werd in het college van B&W de wenselijkheid van een blik—
semafleider op de toren besproken maar het kwam niet tot een besluit. Op 2 oktober 1860 sloeg de bliksem opnieuw in. Deze keer ontstond er brand aan het uitein—
de van het kerkdak. De brandslangen konden de vuurhaard niet bereiken. Het blus-—

water moest met emmertjes worden aangevoerd, die door een menselijke keten op

de torentrap van hand tot hand werden doorgegeven. Willem Borstlap deelt in 1918
mede dat zijn vader, de latere smid Anthony Borstlap, destijds een jonge vrijer, de
brand vanuit het huis van zijn verloofde Barbara Bels aan de Langestraat als eerste
had opgemerkt.77 En inderdaad, de resoluties van B&W vermelden dat Anthony
Borstlap en een zekere L. Berkhout een premie ontvingen voor hun snelle actie.73

Op 4 november 1860 kwam de bliksemafleider opnieuw Op de agenda van de raad

en in mei 1861 werd eindelijk de knoop doorgehakt: de bliksemaﬂeider was een
feit. Op 28 februari 1862 besprak de raad de afronding van dit project.
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Reparaties aan het uurwerk in de tweede helft van de 19e eeuw
Na het overlijden van Pieter Muilman in 1850 werd bij de sollicitatieprocedure voor
een nieuwe organist-klokkenist de Delftse klokkenist Pieter Kersbergen geraad-

pleegd. Hij inspecteerde bij die gelegenheid het klokkenspel, maar dat leidde niet

tot grote reparaties.79 Tijdens de korte dienstperiode van de heer P. Snijders van 1850

tot 1851 werd het klokkenspel ook niet ingrijpend gewijzigd. Het uurwerk daarente—
gen, dat inmiddels 200 jaar oud was, gaf grote problemen. Gerrit Pieter Koning die
van 1851 tot 1856 organist in Brielle was, was slechts zijdelings daarbij betrokken. In
1853 bouwde de uurwerkmaker Alben de Kleijn uit Brakel het uurwerk om t0t een
acht—dagen-lOpend werk.BĲ De toen nog jeugdige Briellenaar Anthony Borstlap, die
hierboven al genoemd is, was bij deze restauratie betrokken als manusje-van-alles.
De ﬁrma De Kleijn verzorgde het onderhoud en besteedde het opwinden uit aan
een Briellenaar. Er waren bij herhaling moeilijkheden tussen de stad Brielle en de
firma De Kleijn.81 Toen dan ook na het overlijden van De Kleijn zijn schoonzoons de
zorg voor het uurwerk overnamen, haakten zij al gauw af onder het excuus dat de
reis van Brakel naar Brielle te omslachtig was.82 De werkelijke oorzaak van de problemen was echter dat het enorme gewicht van het Opwindwerk te zwaar was voor
dit uurwerk.85

Tijdens de korte dienstperiode van de organist—klokkenist Johan Christoffel Textor
van 1857 tot 1865 vonden geen ingrijpende handelingen aan het uurwerk plaats.
Textor was een telg uit de Schiedamse organistenfamilie met die naam. In Schiedam
zijn uitgeschreven ‘versteken’ bewaard gebleven over de periode 1838 tot 1927. Zij
zijn van de hand van Johan Pieter Textor (1803-1875) en diens zoon Hendrik Johan

Pieter Textor (1847-1928) en waren bestemd voor het klokkenspel op de Sint
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Bladzĳde uit de verzameling verstehen van de familie Textor
in Schiedam Deze “Schaal van de ton te Brielle” geeﬂ de verdeling van de Brielse kiokken over de sporen van de speeltrommel weer.
(Gemeentearchief Schiedam, bands-ehm Hs 1 73)

79) Notulen B&W 19 maar! 1851
80) Res Raad 2 februari 1853
81) Res Raad 18februari 1854
82) Res Raad 30ju1i 1858
83) Not Raad 11 december 1860
84) GA Schiedam, bandscbrĳ'ten-

collectie Hs 1 73

85) Frederik Bergbttys was een zoon
van de Delftse organist en klok/eemist/ohannes Bergbuys
86) Res Raad 30 jul:” 1858
87) Notities Borstlap
88) Res Raad ójttni 1859

89) Res Raad 28 jum" 1870

90) Res Raad 25 november 1873
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91) Res Raad 25 november 1873

I"

Janstoren in Schiedam. In deze Schiedamse verzameling staan notities over het carillon van Brielle:EH Dit kan er op wijzen dat Johan Pieter Textor, die sinds 1838 in

Schiedam over een prachtige speeltrommel beschikte, en die het vak geleerd had
van de Delftse klokkenist Frederik Berghuys, bij zijn zoon in Brielle wel eens een
helpende hand uitstak.35

Het onderhoud van het uurwerk werd in 1858 opgedragen aan de firma I.M.A.
Bekking uit Rotterdam.“ Bekking stond bekend als een zeer bekwaam instrumentenen klokkenmaker. Hij woonde met zijn uit Brielle afkomstige vrouw (juffr. Mathal)
op de Boerenvischmarkt in Rotterdam.87 Bekking wilde de schakelradgang vervangen
door een pennengangf‘” Hij bouwde het uurwerk in 1863 terug van acht-dagenlopend naar 24-uur-lopend en verzorgde het de volgende vijf jaren. Deze ingreep
moet als geslaagd worden beschouwd gezien de reacties uit de burgerij. Zo schreef
J.S. Kluyt bij deze gelegenheid het volgende gedicht:
Het uurwerk rpreeët.
Werd ik voor vijf mad! vijftig jaren,
I!: mijn geheel bier magma/d,
M ijn ouderdom gaf veel bezwaren,
E:: ‘k werkte niet dan met geweld.
Gaf ’.r ètrnrtenaarr band mij weer het leven,
Sta ik verjongd, vernieuwd Iban; bier,
‘k Zal ’! wijzerweriè geen rmm'jd geven,
voordat ik zelf mijn uitvaart vier.

In de jaren 70 van de negentiende eeuw waren er opnieuw problemen met het uurwerk. Het liep onregelmatig.” Bekking nam onderdelen van het uurwerk mee naar
Rotterdam voor reparatie.
Intussen was het contract met Bekking aan vernieuwing toe, en de Raad vroeg
opnieuw de gebroeders Caminada uit Rotterdam om advies.90 Deze rapporteerden
dat het touw waaraan het gewicht hing aan vervanging toe was. Het gewicht leverde
daardoor gevaar op. Daarop besloot men het contract met Bekking niet te verlengen. In 1874 waren er weer problemen met het uurwerk. Het stadsbestuur schakelde
opnieuw de Caminada’s in. Zij inspecteerden uurwerk en speelwerk en concludeerden dat het geheel nodig aan hersrel toe was.91 Vervolgens mocht de Briellenaar
Frans Reytenbach het uurwerk onderhouden. Willem Borstlap meldt dat Reytenbach
een veelzijdig man was, niet zomaar een werkman, maar een duizendpoot. Hij was
kledenlegger, kapper, bidder en bode van een aantal verenigingen. Hij was goed
bekend met het uurwerk. Tussentijdse reparaties werden verricht door de nu volwassen Anthony Borstlap, die smid was geworden. Intussen was in 1865 Jacob
Tibbe in dienst gekomen als organist en klokkenist.
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Na Reytenbach ging het opwinden en nalopen van het uurwerk over naar Jansen.

Deze was horloge- en paraplumaker en moest om den broode de boer op. Hij verzorgde het uurwerk niet naar behoren en liet het opwinden van de werken over aan
zijn zoontjes. Het uurwerk liep slecht ten opzichte van de andere stadsuurwerken,
zeer tot ongenoegen van de familie Borstlap, maar deze mocht zich er niet mee
bemoeien. Toen Jansen in 1890 werd ontslagen, werd de zorg voor het uurwerk alsnog in handen gesteld van Anthony Borstlap, die er eerst voor f 400; aan repareer—

de. Het uurwerk stond daardoor zes weken buiten gebruik. De burgemeester
bepaalde dat gedurende die periode de uurslag met de hand werd geslagen, zoals
dat in vroeger eeuwen ook tijdens reparaties was gebeurd. Na die reparatie van

1890 was het opwinden en onderhoud in handen van Anthony en Willem Borstlap…

Het gelijkzetten van het uurwerk wordt aardig beschreven door Borstlap. 'De tijd
moesten wij 's morgens voor 9 uur aan het post- en telegraaf kantoor gaan vragen.

Zorgen dat voor 9 uur de groote klok daarmede gelijk was. Nu krijgen ze op het
postkantoor eerst na 9 uur de Amsterdamsche tijd. Kwam nu de burgemeester voor—
bij het kantoor en zag hoe laat het was en scheelde dit meer dan twee minuten met
de groote klok, kreeg je [van] bode van Eijsden een boodschap dat je zooveel terug
of vooruit moest gaan zetten.'92

Jacob Tibbe, geliefd bij de burgerĳ
Met de komst van organist en klokkenist Jacob Tibbe, die in dienst was van 1865 tot

1897, brak een periode aan, waarin de appreciatie van het klokkenspel door de burgerij in beeld komt, vooral dank zij het feit dat er uit die periode kranten zijn'
bewaard. Vele berichtjes in de Brielse Courant getuigen ervan wat er al zo met het
uurwerk en het klokkenspel gebeurde. In 1868 stond op de begroting van de
gemeente een post voor het gebruikelijke onderhoud aan klokken en speelwerk. Bij

de bespreking van dit onderwerp merkte een der aanwezigen terloops op dat de

liedjes op het speelwerk zo moeilijk te herkennen waren. Konden ze niet wat populairder zijn? Tibbe nam het ter harte en koos een gemakkelijker herkenbare melodie.
Bij de bespreking van de begroting in 1870 was het juist andersom: Nu was het lied.—
je te populair?—"

Tibbe en Van Bergen
De periode 1887 tot 1895 vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het
Brielse klokkenspel en in het leven van beiaardier Jacob Tibbe. In 1887 bleek de aklok van het laagste octaaf (toonhoogte bes, gewicht ongeveer 52 kg) gebarsten te

92) Notities Borstlap

93) Res Raad 9 oktober 1868
94) De correspondentie Tibbe/Vm? 39’33”»
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de vrachtbrieven en krantenknipsels warden
bewaard in bet gemeentearchief van Brielle

Portret vaujacob Tibbe (1835-189 7) door Wine»! Borstlap. Tibbe was
een allround musk-us. Hĳ was niet alleen klokhuis! en organist, maar
ook muziekondenvĳzer en koordirigent.
(GemeentearchiefBrielle)

zijn. Hij was juist onder de kroon geheel in de rondte
gescheurd. Borstlap suggereerde dat de jongens van
klokopwinder Jansen er met een hamer op hadden
geslagen. Tibbe wilde de klok laten repareren bij Petit
en Fritsen in Aarle Rixtel, maar de raad besloot een

nieuwe klok te laten gieten door Van Bergen in
I-Ieiligerlee."" Deze klok arriveerde in mei 1895 in
Brielle. Hij klonk evenwel niet als a maar als g. Er
werd opnieuw een klok besteld en de onjuiste g klok

werd teruggestuurd, samen met de a—klok uit het

hoogste octaaf, die als referentie moest dienen. In juni
1895 kwam de nieuwe a-klok aan. Dit tweede exemplaar was wel een a, maar bleek onzuiver in het octaaf

te zijn. Na overleg met Van Bergen zou deze de klok
omlaag stemmen. De klok werd in juli teruggestuurd

.

naar Heiligerlee. Tibbe reisde mee om bij het stemmen
te assiste1en. Bij terugkeer 1n Briellc bleek de toon

nog steeds niet naar wens. Toen het stadsbestuur van Van Bergen eiste dat ook deze

klok vergoten moest. worden, vroeg Tibbe of hij als referentie deze keer een klok of
een stemvork moest meesturen Het werd een stemvork. De derde versie van de a—
klok kwam in september 1895 in Brielle aan en voldeed evenmin. Van Bergen bere—
deneerde dat niet de nieuwe klok, maar het klokkenspel vals was. Het Gemeente-

bestuur repliceerde dat dat nergens op sloeg, omdat Van Bergen nooit in Brielle was
komen luisteren. in juni 1896 kwam Van Bergen persoonlijk naar Brielle en gaf hij
toe dat zijn klok vals klonk. Opnieuw werd de klok vergoten. De vierde editie van
de klok, die in september 1896 gereed was. had wel de juiste toonhoogte, maar niet

het juiste timbre. Nu besloot men de klok toch maar te accepteren. Voor Tibbe was

dit een nagel aan zijn doodskist. 'De man trok het zich zoo aan dat wij soms

bevreesd waren dat het met zijn denkvermogen mis zoude loopen' schrijft Borstlap.
Tibbe overleed kort daarna. Borstlap deelt nog mede dat de klok erg gevoelig was
voor temperatuurwisseling.

Uurwerk en klokkenspel in de 20e eeuw
Klaar voor de twintigste eeuw
In de periode van 1894 to: 1901 werd de toren gerestaureerd onder leiding van de
architect P.J.H. Cuijpers, dezelfde die bekend is door zijn ontwerpen voor het

Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. De meest ingrijpende wijziging
was het afbreken van de Zeskante koepel, die als uitkijkpost fungeerde. Naar de
toenmalige inzichten paste deze opbouw niet in de bouwstijl van de toren.95 De

functie van vuurbaken ten behoeve van zeelieden was trouwens al in 1850 opgehe—
ven.” Rond de eeuwwisseling vond er tweemaal kort na elkaar een wisseling van
__

-

organist—klokkenist plaats. Na een jaar

waarneming door Willem Borstlap werd
in 1897 Barend de Bruin benoemd, die al
in 1901 vertrok naar Hengelo. In 1902
werd Willem Borstlap alsnog benoemd
als organist en klokkenist.97
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Portret van Willem 1“. Borstlap. Hĳ
was smid, n'jwtelbandelaar enfotograaf: Vla bet smidswerk kwam bĳ
in aanraking met bet Brielse klok—
kenspel waar bĳ van 1902 tot 1918
ktokkenist was.
(GemeentearchiefBrielle)

95) Notities Borstlap
96) Res Raad ] 7juni 1850

97) Mei/ink, Klokkentsten irr Brielle 19e eeuw
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98) Notities Borstlap

99) Notities Bom/ap

100) Briefkaart van Rice aan beiaardier
W.F. Borstlap. Krantenkmpsel in collectie
Borstlap 1913-191 7.
101) Van der Ven 1916, blz. 19
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Verbetering van de werkomstandigbeden
In september 1908 verving de Brielse timmerman W. Weesie het 17de-eeuwse hand—

klavier. In het oude klavier scharnierden de toetsen alle om een ijzeren as. Deze

constructie werkte slijtage in de hand en tengevolge daarvan produceerde het klavier veel lawaai tijdens het spelen. In het nieuwe klavier werd voor elke toets een
afzonderlijk, koperen scharnier toegepast. De kosten bedroegen [ 12,99."a

Het speelhuisje bevond zich van oudsher uitpandig in het middelste galmgat aan de

oostelijke gevel van de toren, gericht op de markt. In het dak van de cabine was

een raampje met eronder een houten schuiﬂuik ten behoeve van daglicht tijdens het

spelen. Het geheel was niet vrij van lekkage. Toen in 1910 de aannemers C. en D.

Bout de speelcabine vernieuwden brachten ze daarom ruiten in de achterwand aan
in plaats van op het dak. Het dak van de cabine werd verhoogd.”

In 1913 waren er problemen met de bedrading, die verhaakte. De dienst Gemeente-

werken ging op inspectie uit, ‘voorzien van kaarsen in gesloten Iantaarns'. Kennelijk

was er toen nog geen electriciteit in de toren. Maar er was wel telefoon, zoals de
Amerikaanse auteur W.G. Rice constateerde tijdens zijn bezoek aan Brielle.
Fragment uit het boek "Carillon Music

and Singing Towers” van William Gorham

Rice. Rice bracht samen niet zĳn zoon in
juli 1913 een bezoek aan de Brielse beiaardier Wilhelm F. Borstlap.

Briel, Z. Holland; S. Catherinaskerk; 22 bells ll
F. and P. Hemony, 1661, and 1 inferior one of 1883.
The instrument is far from perfect; concerts are given
the ﬁrst Monday of each month by W. Borstlap. The
bells are played also on April 1, the anniversary of the
taking of the town by the “Water Beggars” in 1572,
the ﬁrst act of the Dutch war for independence from .
Spain, and on December 1, the anniversary of the de-'
parture of the only other foreign master the city ever 'had, for Napoleonic domination ended on December l, .;
1813. The carillon tower has long been a watch tower ‘
and is equipped with a telephone connecting it with the ;.
‚ ‚unu—.»-.-_v-—-:-=re\—‘

'
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nearby coast defenses.

Belangstelling van historici uit het buitenland
De Amerikaan William Gorham Rice bezocht het Brielse klokkenspel in het kader

van zijn voorbereidingen voor een boek over carillons in België en Nederland.“”
Borstlap leverde foto’s aan Rice, maar Rice heeft die niet in zijn boek gebruikt. De
eerste druk van het boek van W.G. Rice Carillon: ofBelgìmn and Holland verscheen op
11 december 1913. Het bezoek van Rice en zijn zoon aan Borstlap wordt door laatStgenoemde gedateerd op juli 1914. Een andere auteur over beiaardkunst, de

Arnhemmer D.]. van der Ven, maakte wel gebruik van door Borstlap aangeleverd
fotomateriaal.‘m
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Een Nederlandse auteur, Mr A. Loosjes, constateerde in 1916 in zijn boek De
Torennmzìetè in de Nederlanden, dat het instrument in Brielle verre van volmaakt was,

maar merkte ook op dat de toenmalige klokkenist Willem Borstlap tevreden was
over de toestand.… Dezelfde Loosjes beijverde zich in zijn hoedanigheid van
Voorzitter van de Vereniging voor Volkszang voor jaarlijkse carillonbespelingen op
18 juni ter herdenking van de Slag bij Waterloo in 1815. Tot zijn overlijden in 1918
heeft Borstlap deze bespelingen inderdaad in Brielle verzorgd.

Invloeden vanjefDenijn uit Mechelen
Vanaf 1891 was er in België een Opleving van de beiaardkunst ontstaan. De speel-

wijze van de Mechelse beiaardier Jef Denijn trok alom de aandacht. Denijn propageerde een nieuw inzicht omtrent de inrichting van klokkenspellen. In 1914 zocht

de Brielse klokkenist Willem Borstlap contact met Denijn omdat bij diens methode

in het Brielse klokkenSpel wilde toepassen.mj De kosten van deze wijzigingen wer-

den geraamd op f 1000,-. Denijn was evenwel bij het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog gevlucht naar Engeland. Daardoor moest hij de afspraak met Borstlap
voor onbepaalde tijd opschorten, al maakte hij tussendoor wel eens een oversteek
naar het continent. Willem Borstlap vroeg nu aan B&W van Brielle permissie naar
Mechelen te reizen, om het klavier van Jef Denijn te bekijken, maar dat werd hem

niet toegestaan. “”
Borstlap correspondeerde vervolgens met Edward de Keyser, die deel uitmaakte van

het gemeentebestuur van Mechelen en vroeg diens mening over een pianoklavier in
plaats van een stokkenklavier. Dat was toentertijd in Mechelen zoveel als vloeken in
de kerk. De Keyser suggereerde de oorzaak van de problemen niet in het klavier,

maar in de overige inrichting te zoeken. Met name legde hij de nadruk op loodrechte

verbindingen in het traject toets—tuimelaar—klepel, en op veren achter de klepels.

In 1915 was Denijn vanuit Engeland toch gedurende een korte periode in
Nederland, maar hij had het zo druk met adviesbezoeken dat hij geen kans zag naar
Brielle te komen. Hij stelde Borstlap voor hem in Gouda te ontmoeten, waar hij de
klokkeníst G. Van Zuylen zou bezoeken.m5 De ontmoeting tussen Borstlap en Denijn
heeft inderdaad plaatsgevonden. Denijn zag wel mogelijkheden tot verbetering van
het Brielse klokkenspel, vooral omdat hij merkte dat Borstlap verstand had van tech—
niek. Hij zegde toe bij een volgende gelegenheid naar Brielle te komen. De keuze
viel op 30 april 1916, maar vanwege mijnengevaar op de Noordzee durfde Denijn
toen de oversteek niet meer te maken.

102) Loosjes 1916, blz 75
103) Brieykaartjeje/Denĳn in GA Brielle, collectie
Borstlap
104) Notities Borstlap 15 juli 1914 en krant dito dato
105) Notities Borstlap 20 oktober 1915
106) André Lebr in brief 1957 voorafgaand
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De Brielse onderwĳzerjan de Klerk was klokken!.”
van 1918 tot 1941. Hier is bĳ qebeeid aan het kla-

vier in bet beiaardbnisje aan de buitenkant van de

toren. De verbindingen tussen perlata en mammal
zĳn door betimmering aan het oog onttrokken.
(Gemeentearchief Brielle)
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Willem Borstlap overleed in 1918 en werd opgevolgd door de onderwijzer Jan de
Klerk. Er werden weer enkele reparaties aan het carillon verricht, zoals gebruikelijk

bij de aanstelling van een nieuwe klokkenist. In 1926 werkte Eijsbouts aan het klokkenspel. Eijslmuts plaatste een nieuw uurwerk dat het originele trommelspeelwerk
moest aan.-sturen."" Er kwamen bij deze gelegenheid minuutwijzers op de toren.…"

Maar het opwinden geschiedde nog steeds handmatig.
De Klerk was in functie tot 1941. Hij werd opgevolgd door Leendert de Bruijn.

De Tweede Wereldoorlog en daarna
In de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland klokken door de bezetter gevorderd. Ook de Brielse klokken ondergingen dit lot. De klokken werden in enkele

dagen uit de toren gehaalt! terwijl de trommel ieder uur zijn rondje bleef draaien. Er
waren tijdens die klokkenrool zodoende ieder uur meer hiaten in de melodie van

het automatisch klokkenspel, zoals een getuige zich weet te herinneren. totdat het
tenslotte zweeg.…“ De klokken waren bestemd voor de oorlogsindustrie en werden
met vele andere klokken geladen in het schip 'l-Ioop op zegen'. Door sabotage zonk

het schip in het Ĳsselmeer bij Urk. Na de oorlog werd het gelicht en werden de

klokken verzameld in het Entrepotdok in Amsterdam. De Delftse ingenieur B.W. van
Heuven verrichtte daar metingen aan de klokken van Brielle, Delft en Middelstum,
primair om een meettechniek te ontwikkelen in het kader van een promotieonder-

zoek.""’ Later‚ in 1951, zou André Lehr, de juist zijn loopbaan bij Eijsbouts was
begonnen, uit deze metingen concluderen dat Hemony zijn klokken in middentoonstemming had gestemd.”Ú
Al vroeg in het jaar 1946 opende de firma Petit & Fritsen onderhandelingen met de
gemeente Brielle voor restauratie van het klokkenspel. Het was toen nog niet

bekend waar de klokken zich bevonden. Op 24 mei 1946 kwamen de eerste klok—
ken terug in Brielle.… In de loop van 1946 bleek dat de klokken op twee na terecht
waren en dat er vier in Amsterdam waren achtergebleven voor reparatie aan de kro—
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Timmermans, beiaardier van Rotterdam, maakte deel uit van de Nederlandse

Klokken— en Orgelraad, en onderhandelde namens de gemeente Brielle met de klokkengieter Fritsen. De twee verloren geachte klokken werden vervangen. De Van

Bergen-klok uit 1896 die bij toonanalyse inderdaad niet goed bleek te passen in het
klokkenspel, werd bĳ deze gelegenheid eveneens ven'angen. Het was de bedoeling
dat in 1947 op Brielle's feestdag 1 april het carillon speelklaar was. en het leek er

even op dat dat niet zou lukken, omdat in februari 19-4'“ vorst en brands-t:)I'sehaarste
Fritsen parten speelden. Daardoor was het niet mogelijk lemen vormen te iei-vaardi—

gen, die immers zouden bevriezen. Toch gelukte het Fritsen hall maart de klokken

op te leveren en het klokkenspel te installeren. Dat gebeurde met meer op de oor-

spronkelĳke plaats in het oostelĳke galmgat. maar in het midden van de klokkenzol-

der, waar ook het klavier geplaatst werd. Er werden uiteraard ook nieuwe draden en
tuimelaarrekken aangebracht. Bi] deze opstelling kan …en gemakkelĳk de signatuur
herkennen van Ferdinand Timmermans. die een fervent aanhanger “as van de
ideeën van Jef Deniin.
In de periode van 1955 tot 1961 werd de toren gerestaureerd onder leiding van l’.
Schmidt en na diens overlĳden door Phil. Bolt ln een brief van 1-1 februari l%h' gal

Bolt namens de gemeente opdracht tot reparaties aan klokken. handspel. aut: una-

tisch spel en uurwerk en de leverantie van ciilerringen en electrische verlichting Du

project werd niet uitgevoerd. In 1958 werden bĳ Petit & Fritsen
twee klokken, een eis-‘ en een es-' (klaviertonen) besteld. om de
aloude hiaten in het toenmalige laagste oktaaf op te. vullen. Ook
deze opdracht werd, waarschijnlijk om financiële redenen. niet
uitgevoerd, evenals het in diezelfde periode gedane voorstel tot
verhangen en draaien van de luidklokken)”

l
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nen door de ﬁrma Addicks. De klokken a’ en b’ ontbraken (klaviertonen gis-* en
bes’). De twintig resterende klokken konden gehandhaafd blijven. Ferdinand

Jacques Klok. beiaardier van I962 tot
1989. mm bel klavier van zĳn gerealiseerde droom: een I'ÍGr-OClﬂflfS klokkenspel
(Gemeenteambief Brielle)

H2) Dejong e.a. Zingende Ton-us
113) Walram/s restauratie dagboeken bevinden
zich in bet gemeentearchief mu [Melle

Resumraue en uitbreiding van be! klokkenspel In 1971. De
beiaardierjacques Klok is links boven In beeld
(Gemeentearchief Brie-11e)

Grootschalige aanpak

van het klokkenspel in 19 71
In 1969 leefden de plannen om het klokkenspel op te knappen weer op. De archivaris
_lacques Klok, die sinds 1962 ook beiaardier
was als opvolger van Leendert de Bruin, was
de gangmaker achter deze actie. Deskundigen
van de Nederlandse Klokkenspel—Vereniging

begeleidden de restauratie. Het advies omvatte

een lange—termijnplan met uitbreiding van het
klokkenspel t0t vier octaven (47 klokken) en

een korte-termijnplan voor uitbreiding tot 3 1/2

octaven ( 56 klokken). Dankzij sponsoracties

konden vrij snel na elkaar alle benodigde klok—

ken worden besteld. De torenrestauratie van
li)—l sh md onder leiding van de architect \ï»";tlraad.”" De opdracht voor het klokkenspel ging naar de I\'oninkhjke Eijsbouts.
Bij de/e restauratie \\erden de drie l’etit & Fritsen klokken van 19-17 vervangen als-

ook een \ an de l lem: »nvklokken. \'an de oorspronkelijk .25 klokken van Hemonv

bleven er l9 in het klokkenspel … l'uncue, de overige 2.7 klokken zijn van Eijsbouts,

een oetaal in de discant en een oetaal in de bassen. Het automatisch spel werd aan-

gestuurd door een ponsband. waarbij foto—electrische cellen een circuit sluiten met
de eleetrtnnagneten op de hamers aan de buitenkant van de klokken. Eijsbouts
leverde het klokkenspel … I‘)?! op en bij het afscheid van burgemeester Van Es op

36 november 10"! werd het voor het eerst bespeeld. Voor de zwaarste. duurste klok
met toonhoogte eis'. klaviertoets t“, was de financiering toen nog niet rond. Deze
arriveerde als laatste en Fste klok op 13 oktober 1974. Hij onderscheidt zich van de

andere liijsbtmts-klokken door zijn eigentijdse ornament.

Epiloog
Bij een restauratie in het begin van de jaren 1990 werd een klavier volgens de

Noord—West-Europese standaard van 1984 aangebracht. In 1989 trad Peter Bremer
aan als opvolger van Jacques Klok. Het aantal marktbespelingen werd uitgebreid en
men begon met de organisatie van zomeravondconcerten. Bremer weet zich
omringd door de "Vrienden van het Brielsche Carillon". In 1999 werd besloten IGI
het vervangen van enkele klokken van Eijsbouts. De opdracht ging naar klokkengieterij Taylor in Engeland. Er zijn plannen voor het uitbreiden van de beiaard met een
bes"- en es'-klok (klavier-tonen). Ook gaan er stemmen op om de 16e eeuwse speel—
trommel te restaureren.

Een keuze uit de

Bronnen bij de episode
Van Wassenbnrgb / Van Trier 15 77—15 78
GA Brielle, lnv nr 502, Res Mag dl 3, f 37, 37v, 29 december 1577

Opte propositie van de bwgemeesteren ende geregte tegenwoordicb in deser stede sal laeter-i maeken de
van wegen deser stede aan jan van
clocken tot twaelf in getale nootelijk dienende tot bet werck dat
\lf’assenbttrgb besteedt is, is geresolveert dat men niet bet voors: werck zal voortgaen, ende aan voorsz."
meester de clocken aenbesteden te gieten tot voldoeninge en de nae den eyscb van bet voorsz werck.
Ende is ten selven dage met mr Heinrick van Trier clockgietergeaccordeert de voorsz xii clocken elck op
baer toen, goet van accort ende gelnyt te gieten ende bier inde waecbc te leveren, tpont tot x stuyver-s aen
arbq'tsloon.
Ende sullen mĳne beeren [eieren de clockspijs ende andere nmteﬁalen daertoe dienende mits genietende
de voorsz meester tot lacbaige 10 [. opt bondert van de voorsz spĳs, ende sal oock moeten bebben ende bem
gelevert werden een bal/° pontjîjn tins.
Aen bent is morts geordonneert dat indien de voor}: meester meer gewicbte ende clockespyse levert dan bij
ontfangen beeft. sal bern tzelve betaelen tot sulcken prĳse als de stadt ende clockspĳlse sal betalen die bij int
leveren ende ter bebonve van de voorsz clocken ten acbter sal oomen. Ende sal oock van gelijcke betaelen
ende worz clockspĳs indien .' over ont/“angen badde.

Ende sal voorts de stadt becosten de spyse die sij leveren sullen tot bnnnen coste tot deny} te voeren ende
wederomme de doc/zen van daer bier te doen brengen tot coste des voorsz .
Actum coram omnibus op te 29 -en december 15 77
GA Brielle, Inv nr 502, Res Mag dl 3, 31 mei 1578

Op versonck van jan van Wassenbnrcb oorloogemaker is den selven geaccordeert boven de zessendarticb
ponden grooten vlaems die bĳ wecb geej? nocb zeven ponden groten vlaems moeckende xliii pond die bent
in de plaetse van vyerenlwinlicb ponden vlaems toegevoncbt syn voor syn arbeyt ende conste van! voors
voorslacb ende oorlooge te maecken volgende seecker besteck.
Ende sullen boven desen mijnen beeren nocb betalen bityten synen casten 200 nooten bij bern besteedt,
daer-vooren bij sey! beloeﬂ te bebben vant stuck een stnver.
Actum coran: omnibus op te lesten mey ano xvc lxrviii
GA Brielle lnv Nr 502, Res Mag dl 3, f45, 26 juli 1578

Den selven dage soe bebben die burgerneesteren ende die van den geregte aengenomen Mrjoost Dem'cxs
eertijts organist derselver stede, omme te steken bet oorlogimn oﬂe voorslacb deser stede te weeten alle I4
dagen drie weken ofte ten lancxten een maent een ander salm ofte doentgen sulcx als ben: dat goetdnnc—
ken sal, ende dat voor den tĳt van drie jaren, sjaers voor de somme van wﬂﬂt’cb carolits guldens, ende
indien ondenusscben eenige/'anltgen aen selve voorslacb tzij van doerslujpen van nooten oﬂe anders
bevonden wert twe/cb by sonde oomen remedieren, sal gebonden wesen, als dan boven te gaen ende daer
inne te eersten, naer sysn vermogen tot eer van de stadt, ende be»: mrjoost voorn.
ingaende de voorsz drie jaeren meye anno I.XXWĲ lestleden.
Ende sal tselve betaelt werden van wegen de kercke deser stede waertoe precise gedestineert syn de rente
ende de kercke bee/Ì op deser stede van Bryelle ende ontfangen wesen nit banden van de tbesaurier.
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Een keuze uit de

Bronnen van 1600—1660
GA Brielle inv nr 503, f 133 en of134v, 28 mei 1608

Op hayden soo hebben mijne beeren burgemeesters ende nieytve geregte der stede van Brielle aengenomen
Mr Cornelis Everts, organist, tot Organist der voorsz stede bij provisie voor den tĳt van een jaar op de prouve of] bij de stadt sal Dienen. En sal gebonden zijn te spelen opten orgel, het horologie te vetsteecken als tot
nogh tboe is geschiet. Ende sal oock beveren opte clocken, te weten sonnendaecbs van balff “anew uur tot
half eenen en smaendagbs vam elffen tot bale/f eenen ende svrĳdagbs van elve tot twaeljfen
Waer vooren by sal genyeten mye bnyshuuyre int buys daer syn vader inne beeft gewoont. Ende sullen
mijn beeren ben daerenboven betalen een tractement van twee hondert Car gulden tjaer, innegaende den
primo meye voor/eden mits dat by zyne dienst wel ende getrouwelĳck sal terier-nemen op al de sulcke nare
maenden en tijden als men vroeger opt orgel te spele ende ! borologie te versteken.
Welck tractement betaelt [werd] hondert 20 gulden by de stadt, 10 gulden by de kercke van Brielle ende
dertig gulden bijde kercke van Maerlant.
GA Brielle lnv nr 503, Resolutie Magistraat deel 4, ( 149v‚ 12 mei 1609

Es verschenen jan Binger/Jays clockgieter tot Middelburcb, ende beeft mijne beeren aengeboden omme
selve te gieten eenige clocken tsij grooter oﬂ‘e c'levndere als eenige int beĳer-werck tegenswoordigb sĳn, ende
presenteert deselve te maecken datse sullen spelen accoord oock dat men deze/ve sal mogen luyden alst
mijne beeren belieft. Voor welcke bij is eijscbende als mĳne beeren de stoffe willen leveren vant hondert
.wiii gulden oﬂe sonder stoffe van ! pont xv stuivers Amsterdams gewicghte, de laccagie tot laste van de
beeren die geraemt wort opt hondert te sullen wesen thien ponden, raemt oock van noode te wesen tot vier

doc/zen die meerder sullen wesen als de meesten tegenwoordigh sevendnysent, daer tegen bij de stucken
begroot op ses duysent, ende seijt datter nogh duĳsent pont tin. vantﬁjnste Engelsch most wesen.
GA Brielle lnv nr 504, Resolutie Magistraat, deel 5. f 183v, 17 augusms 1619

lis verstaen ende geresolveert dat men sal accorderen met meester lsack borologt'emaecker om t horologie
schoen te maecken ine! den. aider eersten, dat men oock sal vercoopen de tonnen met de noten endet
gevolge van oude borologie maer dat men t slacbzverck daer uĳt sal nemen ende omme met mr Isaack te
spreecken ende te accorderen es gecomm itteert doctorjan Meijs ende bouckbonder vande kercke.

GA Brielle, rekeningen Sint Catharijne-kerk 1618/19
f341) betaelt dense/[Men dage de kosters van dat sij meester lsack beijde een (lach geholpen hebben int stellen van : borologium bijfaulte vande andere 2 smits die niet bij de wercken waeren. 24 st.
f35 betaelt Allaerten de koster van een leer te approbeeren van over de klauteren van t speelwerck te leggen
12 st.
f36 betaelt mr lsack Aun’sz borologiemaecker van dat bij aent borologie 27 dagen ende een schaf]?
gewrocht beeft. Dacbs 4 L mitsgaders van dat bij 3 1/2 pont capers aent vetsz horologie gelevert beej? compt
(samen volgens sĳne declaratie ende quitant van 151 L 6 st 6p.
Resolutie Magistraat dl 6, f 103v. 14 juli 1625
Op buyden soo hebben mijn heeren bnrgemeesteren ende regierdets der stede van den Briele aengenomen
mr Aelbrecht Pieterse tot organist der voorsz stede bij provisie voor den tĳt van een jaer op een preuve of)“
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bĳ de stat sal dienen, ende sal gebonden sijn te spelen opten orgel, bet borologie te vetsteecken, als tot noch
tboe es geschiet‚ ende sal oock beyeren opte doc/een te weten sonnendaegs van half twaeĳ' uuren tot half
eenen, srnaendaegs van elf uuren tot half eenen ende svrzjdaegs elven tot twaeĳen.
Ende sal gebonden sijn sĳnen dienst getrouwelijck en waer te nemen, op desulclee uuren maenden ende
tijden als men gewoon es op ten orgel te spelen en de ! borologie te verstellen, ende dat op een tractement
van twee hondert vijfiicb gulden t welck alleen bĳ den stat betaelt sal werden.
Resolutie Magistraat dl 8, f 48, 7 juni 1636

ls jan Dir-15200:: Schol speelman met de meeste stemmen aangenomen on: te speelen op de klokken op een
tractement van 100 gl sjaals ende is meester Cornelis van Brouwershaven, op den tienden mei tot organist
genonzineeﬂ, tot een tractenzent toegevoegd 260 carﬂ.
Resolutie Magistraat dl 9, f 46v, 16 juli 1644

Op te presentatie gedaen bĳ seecker coopman oﬂe clockgieter tvoonende tot Amsterdam vandat deselve op
syne coste albier soude senden een knecht omme te gieten vĳf] cleijne clocken die gebruijckt souden werden aen! voors/ach van de clock binnen deser stede, ende indien de voors doc/een niet en pasten ofte overeen quan: niet de gebreclaige toonen van t voors/ach, dat bij deselve wederonnne soude vergieten, soo
dicklwĳls] ende menigmaal totdat bij se vijve hadde gegoten, die na bet oordeel van luyden ben dienversta—
ende op de voorsz gebreckige toonen pasten ende daermede volcomen overeen quamen mits dat men bern
voort yderpandt die deselve so:.lden wegen betaelde twinticb stuyvers, goet ende geraetsaem gevonden ende
dier-volgens geresolveert de voorsz conditie te accepteren ende aan te nemen sonder dat de stadt eenige costen sal dragen van rm ofte teergelt.
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Een keuze uit de

Bronnen rond de

transactie met Hemony 1660—1662

Res Mag XIII, f 179v, 22 mei 1660

Gedelibereert sĳnde opte presentatie van eene Francois Hemony klockgieter; over het Beyer oft Speelwerck
van de klachen op den thoarn alhier wech te nemen ende met beter resignerende klachen te veranderen
ofte vernieuwen, es verstaeen ende goet gevonden denselven door Mrjan Schol te doen aenschnjven dat
den selven Franchois [sic] Heinony sĳne beyerlelocleen alhier opden toorn op sĳnen casten sal mogen overbrengen ende proberen, doch deselve alvorens in de stadts waghe sĳnde gewagen. Ende hĳ als haere ed
met de blanc/e ende resignantie derselven nemen contentement, dat alsdan met den voorsz Hemony daer
over in alle redelĳk/Jew sal werden geaccordeert, aft soa niet met de anderen niet comer: Ie accorderen,
dan denselven sĳne versz clocken ende speelwerck op synnen casten vande thaorn sal moeten aj? ende

naer hem nemen.

Res Mag XIII, f 192v, 25 september 1660

Es goet accoord te comen in onderhandelingb met eenen Mr Francois Hemony, claclzgyeter tot

Amsterdam, napende de coap van een nieuw speelwerck bĳden selven alrede opte tooren gelevert.

Dat daer ap sullen werden ontboden seekeren luyden hen des verwaande, omme gehoort sĳnde derselver
aders ende oordele van !' voorsz spee/werck [te vernemen] voorts [daarover] geresolveert te werden als
bevonden sal werden te behooren.

Res Mag deel 14', f 3v, 23 oktober 1660
Es veistaen alvoarens te koomen totfinael accaart met Francais Hernany clockgieter wonende tot

Amsterdam, Nopende de coop van de nieuwe beyerclacleen, bij den selven alrede aen de stadt gelevert,
ende het aennemen van de onde clocken, dat mĳne heeren haer naeder sullen doen informeren op de
prĳs en de waer-dige, soo van t voors nieuwe als oude werck, en de ! selve gedaen sĳnde, dat de voors

Hernany daer op sal worden ontboden of te beschreven, omme alsdan met communicatie ende adwey
van de vroedschappen naerder metten selven handelen en te accorderen.

Res Vroedschap deel B, f 23v, 28 december 1660
Gedelibereerd zĳnde op het verzoek bĳ rekweste gedaan bĳ Mrjan Schol harlogiemeester ende klok/zestelder alhier; teneinde zĳn tractement terza/ee van beide diensten enigszins machte werden verbeterd.
Es verstaan ende geresolveerd dat alzo de stadsgelegentheid ende in nakomen niet en kan lĳden enige
tractementen te verhogen ende dat mijne heeren wel kortden oordelen het voorsz tractement geringe te
zijn ende genegen wezende de voorn Mrjan. Schol enige verhoginge toe te staan.
Dat het tractement hetwelk Mr Cornelis Donkers als organist genietende met 50 carolusguldens sjaarlĳlzs
zal werden verminderd ende dat het tractement van de voaisz Mrjan Schol zal werden verhoogd met

somme toe van 300 guldens sjaarlĳks en dat in toekomende hetzĳ bĳ vertrek of overlĳden van de vaars

Mr Cornelis Donkers in ĳne heren genegen ende geresolveerd zĳn omme beide de voarz diensten in een te
combineren als voor dezen ende dat op al zulk een tractement alsdan zal werden vastgwteld ende dat de
voorz Mrjan Schol daartoe als na voor als dan alle andere zal werden gevorderd ende genomen werd in
favourabele ordonnantie.
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Res Vroedschap deel B, f 24v, 10 januari 1661
Es goet gevonden ende de ,’lffagistraet geauthonlseert, omme absolutelijck te mogen handelen met Francois
Hemmany, nopende de coop vande nieuwe be_verclocken, byden selven alrede aende stadt gelevert, gelĳcke

mede goet gevonden ende geconsenteert de somme der voorsz voorsz Hem mony in beta/inge van t voors:
nieuwe Beam-were}: aen te geven t’ oude be_yerwerck, ende de brantclocke, ende dat het surplus van dyn sal

werden geemplqveert tot het toemetselen ende stoppen vant houten vack boven de nmyr aent oost eynde
van Ste Catt-ine Kercke, ende thangen vant voorsz nieuwe Beyenverck.

Res Mag d1 14, fZâv en 24, 12 februari 1661
Op hayden is overgecomen ende geaccoordeert met Francois Hemony meesterclockgieter wonende tot
Amsterdam noopende de coop van t nieuwe bever ofte speeltvetk bij den selven al eer-ngen tijt geleden aan
de stadt gelevert, te vreten, datter voors Mr Francois Hemony voort voorz nieuwe Beyer-werck bestaande in

drieentwinticb clocken, wegende tesamen t nombre van 2768 pont, sal hebben ende genieten voor ider
pont 24 stuivers, bedragende t samen der somme van drie duysent driebanden 21 pond J2 stuivers [met
bespreek dat de clepels ende Clavier voor deselve clocken elk te samen ter somme van 85 pond 5 stuivers
sullen binnen loopen] mits datter voors Hemony daerjegens weder omme sal in beta/inge aanneemen de
brantclocke ende het oude bever-werk, wegende ter nombre van 5830 pont tot 10 st bedragende twee duysent negen honderd 15 pand in voege dat de stadt boven de voets oude clocken noch suver aan de voors
Mr Francois Hemony moet uitnjcken de somme van vim-bonded zes pont 12 stuiven; van welcke deselven
ordonnantie is geaccordeert op de ta'/gegaene burgemeester thesaurier Cammer-steyn.
Res Mag dl 14, f25, 19 februari 1661

Es Mrjochum Schol, beyer-man geautonseen tot het maecken van de hamers ende het stellen van t beyerwerck ende dat daarnaar voor t selve in redelĳkheit sal werden geloont.
Res Mag dl 14, f65v, 23 februari 1662

Pieter Tiebout Jsersmit geaccordeert ordonnantie van 200 pond 2! st 6 sch op ten afgegaene burgemeester
thesaurier Commersteyn in voldoeninge van sijn verdient arbeitsloon gemaect ende gelevert iserwerck aent
statshorloge ende het nieuwe beyenverk boven 161 pond bĳ denselvei-z 500 den. gelde als by aem-:eminge
van eenige oude iiioet-en ende ander isenverck ter saecke voors alrede genoten.

Res Mag dl 14, f65v, 25 februari 1662
Is it'/outer van Groenewegb, waert int vergulden hoo]? alhyer geaccordeert ordonnantie van. 53 lb 18 st over
tgene in november voorleden ende in dese loopende maent opt inspecteren vant horologie ende
beyerwerck, <gemaakt door Francois Hemony} bĳ de mag istraat tsynnen huys es verteert.
Res Vr deel B f 57v, 1 augustus 1662
Is Mrjan Dirks Schol ten regarde van zijnen langdurigen ende moeilĳken arbeid ende goede diensten
gedaan in het verhangen van het nieuwe heyenverk alsook in het stellen en het vermaken van het horlogt‘e
en het nieuwe h@‚entterk op de toren toegevoegd eens de somme van 400 guldens ende heeft daarmede
contentement genomen.
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Overzicht van klokkem’sten en
hun werkzaamheden aan het klokkenspel
{Frequentie van versteken

Funeionarís

‘Speeltijden handspel

1578

Joost Durrucxs

Nvt

1585

Everart Gerritsz

Nvt

1608

Cornelis Eke—rïmsz

Zondag 11.30 - 12.30 uur Dito
Maandag 11.00 - 12.30 uur
Vrijdag 11.00 - 12.00 uur

Jaar

1625

1636
1680

171“5___
1__7__18
1720
_

1762

Äälírecltt—líietersz

Dito

_L__eendert van Almkerk
acobus Croon
r

Dito
Dito
Zondag 11.00 - 12.00 uur Dito
Maandag 11.00 - 12.00 uur

__

Vrijdag 11.00 - 12.00 uur

________ Joma Egg; __

Htl—go Captein

Dito

Om de twee maanden

Dito

Dito

1851__

op. 599mg

Dito

l’ênijclers

_1857

o_han C. ’I'extor

Dito

l_897
190_2_
1918

Barend de Bruin
Willem Borstlap
lan de Klerk

Dito
Dito
Dito

1941

acglaTiizlag

Leendert de Bruĳn

1961

Jacques Klok

_
1989

Peter Bremer

Dilo

Eerste maandag van de

maand

Dito

In de winter op zaterdag
om de twee weken van
11 - 12 uur, in de zomer

iedere zaterdag van
11 - 12 uur, tevens 9

zomeravondeoncerten

op maandag van
19 - 20 uur

__

Da_o

Dito

Dito

__

Dito
Dito

1Dito
Dito

__ Pieter Mailman

“365

Dito

Jan_ljyiìrek'saïâclloll
Johan Beuckelaer

1799___

1859

!Elke 2 à 3 weken, ten
!hoogste 1 maand
De ene 14 dagen het halve
uur, de andere 14 dagen
het hele uur.

Dito

Dito

Dito

Dim

Jaarlijks in de kemtisweek
iJaarlijksjn de kermisweek
'Jaarlijks in de kermisweek

Onbekend

Geen vaste afspraak. Van

tiid tot tijd een oude of nieu—
we ponsband.
Eén keer—ber twee weken
(computer)

Klokkenlĳst
Dit overzicht van speelklokken is samengesteld volgend de werkwijze van de Historische
Commissie van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging. De speelklokken zijn gerangschikt

naar toonhoogte. Per klok zijn de volgende gegevens vermeld:
volgnummer
jaar van gieten

gieter

bovenrand

diameter in mm
gewicht in kg

opschrift

slagtoon

ondenand
reliëfs

klaviertoon

diversen
Het cijfermateriaal is ontleend aan gegevens van de Koninklijke Eijsbouts d.d. 1958 en 1971.

De benoeming van de tonen is gebaseerd op de tabel met stemresultaten van Eijsbouts
d.d. 2-10-1971. De teksten en ornamenten zijn ontleend aan eigen waarnemingen.
Op de klokken van Eijsbouts is de + een rozet; op de klokken van Hemony is de + een kruis.

nr 1
1974

gieter: Eijsbouts
bovenrand: gestyleerde palmtakken
opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecìt anno MCMLXXIV
onderrand: gestyleerde palmtakken
randschrift: Heer in den Hoge, mijn bee klinkt bewogen:
Zegen dit lage land; verleng d’eeuwenoude band.

nr 2
1971

gieter: Eijsbouts
bovenrand: hondjes en Struiken in doorlopend fries
opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecìt Anno MCMLXXI
onderrand: lis de France
Ik ben uitverkoren om vele stemmen uit één Rijnmond

diameter: 1459
gewicht: 1735
slagtoon: cis1
klaviertoon: c'

Mijn stem wil loven uw "Oranje boven".

diameter: 1510
gewicht: 1277
slagtoon: es'
klaviertoon: d'

te laten horen. Rijnmond Openbaar Lichaam. Mei 1971+
nr 3

gieter: Eijsbouts

diameter: 1178

1971

bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries
opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecìt Anno MCMLXXI
onderrand: lis de France
Eeuwen buiten de grenzen gelegen, met de oude
kloostergronden, in 1964 een bestemming gekregen
toen het plan Rugge accoord werd bevonden.
Alg. Mijnwerkersfonds.
diversen: boven de slagring: Aannemersbedrijf Stam
gieter: Eijsbouts
bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries
opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecìt Anno MCMLXXI
onderrand: lis de France
Ik ben tolk voor de industrie die Brielle behoeft als
woonoord met haar recreatie.+ Europoort-Botlek
belangen. April 1971.

gewicht: 950
slagtoon: f‘
klaviertoon: e‘

nr 4
1971
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diameter: 1099
gewicht: 765
slagtoon: ﬁs'
klaviertoon: f'

nr 5

gieter: Eijsbouts

diameter: 1048

1971

bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries

gewicht: 666

slagtoon: g'
klaviertoon: fisl

nr 7
1971

opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecit Anno MCMLXXI
onderrand: lis de France
+ Van alle onbekenden die naar draagkracht voor mij
iets bestemclen + 1965-1971
gieter: Eijsbouts
bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries
opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecit Anno MCMLXX]
onderrand: lis de France
gieter: Eijsbouts
bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries

diameter: 983
gewicht: 554
slagtoon: gis'
klaviertoon: g‘
diameter: 938
gewicht: 479

opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecit Anno MCMLXXI

slagtoon: a'

klaviertoon: gis'

nr 8
1971

onderrand: lis de France
Van de Brielse Dijkring die houdt in stand de waterkering in Voorn- en Puttenland.+ December 1970!gieter: Eijsbouts
bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries

diameter: 874
gewicht: 390

opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecit Anno MCMLXXI

slagtoon: besl

onderrand: lis de France
Namens de firma Stam toen ’t Zuurland als woonwijk bij
Brielle kwam+ Aarm. Bedr. v/hJ.Stam+ September 1969+
gieter: Eijsbouts
bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries
opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecit Anno MCMLXJG
onderrand: lis de France
+Verenigd door sport of cultuurbelang beijveren wij ons
voor de klokkenzang. + De Brielse verenigingen 1971 +
gieter: Eijsbouts
bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries
opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecit Anno MCMLXXI
onderrand: lis de France
+ Dit klokje geschonken, vriendschap beklonken. + Esso
Chemie N.V. Mei 1968 +
gieter: Hemony
bovenrand: staande acanthusbladeren en druiventrossen
opschrift: Franciscvs l-Iemony me fecit Amstelodami
A0 1660 + Sit nomen domini benedictum.
onderrand: hangend acanthusbladeren en druiventrossen
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond, gehouden
door 2 niet—aanziende leeuwen; uitgevijlde banderol

klaviertoon: a‘

nr 6
1971

nr 9
1971

nr 10
1971

nr 11
1660

diameter: 817
gewicht: 317
slagtoon: b‘
klaviertoon: bes'

diameter: 782
gewicht: 283
slagtoon: c2
klaviertoon: b‘

diameter: 734
gewicht: 242
slagtoon: cis-‘klaviertoon: c2
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nr 12

gieter: Eijsbouts

1971

bovenrand: hondjes en struiken in doorloPend fries
opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecit anno MCMLXXI
onderrand: lis de France
+ Ik sta borg voor meer dan vier eeuwen naastenzorg.
+ Gasthuis, ’t Vrouwenhofje, Merulaweeshuis en
Zeeliedenasyl. Juni 1971 +

diameter: 692
gewicht: 209

slagtoon: d2

klaviertoon: cis-’-

nr 13

gieter: Hemonv

diameter: 660

1660

bovenrand: staande acanthusbladeren en druiventrossen
opschrift: F. Hemony me fecit: Amstelodami A0 1660.
+ Laudate dominum in cymbalis benesonantibus
onderrand: hangende acanthusbladeren en druiventrossen
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond, gehouden

gewicht: 180

slagtoon: es2
klaviertoon: d’-

door 2 niet-aanziende leeuwen; uitgevijlde banderol

nr 14
1971

gieter: Eijsbouts
bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries

diameter: 620

opschrift: Eijsbouts AStensis Me Fecit Anno MCMLXXI

gewicht: 149
slagtoon: e2

onderrand: lis de France

klaviertoon: es2

+ De schooljeugd, ook verheugd, draagt bij aan deze
klokkenrei +_luli 1971 +
nrlâ

gieter: Hemony

diameter: 598

1660

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me fecit Amstelodami
anno domini 1660 +
onderrand: hangende acanthusbladeren en druiventrossen
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond, gehouden
door 2 niet—aanziende leeuwen; uitgevijlde banderol

gewicht: 135
slagtoon: P

nr 16

gieter: Hemony

1660

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me fecit Amstelodami
Anno domini 1660 +
onderrand: hangende acanthusbladeren en druiventrossen
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond, gehouden
door 2 niet-aanziende leeuwen, uitgevijlde banderol

nr 17

gieter: Hemony

1660

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony rne fecit Amstelodami
Anno Domini 1660 +
onderrand: hangende acanthusbladeren en druiventrossen
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond, gehouden
door 2 niet—aanziende leeuwen, uitgevijlde banderol
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klaviertoon: e2

diameter: 568
gewicht: 118
slagtoon: [ìs2
klaviertoon: F

diameter: S45
gewicht: 102
slagtoon: g2
klaviertoon: fis2

nr 18

gieter: Hemony

1660

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: + Laudate nomen eius quoniam suavis est dns,

diameter: 515
gewicht: 87
slagtoon: gis-’

in aeternum misel-ic: eius.

klaviertoon: gi

gieter: Hemony
bovenrand: ranken, druiventrossen en puttí
opschrift: + Cantate dno canticum novum, laus eius in

gewicht: 76

onderrand: hangende acanthusbladeren en druiventrossen
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond, met aan
weerszijden A0 en 1660.
nr '19

1660

nr 20

1971

nr 21

1660

nr 22

1660

nr 25

1660

ecclesia sanctorum.
onderrand: hangende acanthusbladeren en druiventrossen
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond, met aan
weerszijden A0 en 1660.
gieter: Eijsbouts
bovenrand: hondjes en struiken in doorlopend fries
opschrift: Eijsbouts Astensis Me Fecít anno MCMLXXI
I n 1943 weggenomen, in het ijsselmeer verdronken, In
1947 teruggekomen, op 1 april geklonken+ 1940-1945+
onderrand: lis de France

diameter: 492

slagtoon: a2
klaviertoon: gis=

diameter: 458
gewicht: 62
slagtoon: bes2
klaviertoon: a2

gieter: Hemony

diameter: 435

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me fecit Amstelodami
Anno 1660. +
onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond, met aan
weerszijden A0 en 1660,

gewicht: 54

gieter: Hemony

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscus Hemony me fecit Amstelodami.
Anno 1660 +
onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond.
gieter: Hemony

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me fecit Amstelodami
A0 1660 +
onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond.

nr 24

gieter: Hemony

1660

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me fecit Amstelodami
A0 1660
onderrand: gevleugelde engelenkOpjes in guirlandes
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond.

slagtoon: b2

klaviertoon: bes2

diameter: 420

gewicht: 48
slagtoon: 0‘
klavienoon: b"

diameter: 397
gewicht: 42
slagtoon: cis—‘

klaviertoon: c:"

diameter: 585
gewicht: 39
slagtoon: df‘
klaviertoon: cis-*
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nr 25

gieter: Hemony

1660

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me ‚Fecit Amstelodami
A0 1660
onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes
reliefs: een uitgeviild wapenschild, gekroond.
gieter: Hemony
bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me fecit Amstelodami

_.

-

nr 26
1660

nr 27
1660

.
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A0 1660 +

nr 28
1660

nr 29
1660

‚_

onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes
reliefs: geen wapenschild
gieter: Hemony
bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me fecit Amstelodami
A0 1660
onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes
reliefs: restanten van gekroond wapenschild
gieter: Hemony
bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me fecit Amstelodami
A0 1660 +
onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes
reliefs: een uitgevijld wapenschild, gekroond
gieter: Hemony
bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Franciscvs Hemony me fecit Amstelodami
A0 1660
onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes

diameter: 361

gewicht: 30,4
slagtoon: es-‘
klaviertoon: dj

diameter: 338
gewicht: 25
slagtoon: e5
klavienoon: es"

'
diameter: 326
gewicht: 21,8
slagtoon: f’
klaviertoon: e3

diameter: 306
gewicht: 18,4
slagtoon: fisj
klaviertoon: P

diameter: 291
gewicht: 16,1
slagtoon: g’
klaviertoon: lis-“

reliefs: een uitgeviild wapenschild, gekroond

nr 30
1660

gieter: Hemony
bovenrand: ranken, druiventrossen en puttì
Opschrift: F: Hemony me fecit Amstelodami A0 1660 +
onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes
reliefs: geen wapenschild

diameter: 282
gewicht: 13,5
slagtoon: gis5
klaviertoon: gj

nr 31

gieter: Taylor

diameter: ?

1999

opschrift: geen
onderrand: geen
diversen: oorspronkelijk Hemony 1660, Petit &
Fritsen 1947, Eĳsbouts 1971
reliefs: Vignet van Taylor, met aan weerszijden 19 en 99

gewicht: ?
slagtoon: a’
klaviertoon: gis5
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nr 32
1999

nr 53
1999

gieter: Taylor
bovenrand: geen
opschrift: geen
onderrand: geen
diversen: oorspronkelijk Hemony 1660, Eijsbouts 1971
reliefs: Rabo Bank, vignet zie nr. 51
gieter: Taylor
bovenrand: geen

diameter: ?
gewicht: ?
slagtoon: bes—*
klaviertoon: aj

opschrift: geen

slagtoon: bj

onderrand: geen

klaviertoon: besj

diameter: ?
gewicht: ?

diversen: oorspronkelijk Hemony 1660, Petit &

nr 34

1660

nr 35
1.660

nr 36
1971

nr 37
1971

nr 38
1971

Fritsen 1947, Eijsbouts 1971
reliefs: vignet zie nr. 31
gieter: I—lemony

bovenrand: ranken, druiventrossen en putti

opschrift: Fecit Amstelodami A0 domini. 1660 +
onderrand: gevleugelde engelenkopjes in guirlandes
gieter: Hemony
bovenrand: ranken, druiventrossen en putti
opschrift: Fecit Amsteloclami Ao domini 1660.
onderrand: gevleugelde engelenkopies in guirlandes

slagtoon: c"
klaviertoon: b’
diameter: 240
gewicht: 6,5
slagtoon: cis"
klaviertoon: c‘

opschrift: Eijsbouts Me Fecit Anno MCMLXXI
onderrand: lis de France
Nieuws verspreiden, honderd jaren, deze bel zal het
bewaren. Brielsche Courant — Botlek + 1 april 1968 +
gieter: Eijsbouts
Opschrift: Eijsbouts Me Fecit Anno MCMLXXI

gewicht: 5,6
slagtoon: d"
klaviertoon: cis"

gieter: Eijsbouts

diameter: 196
gewicht: 5,4
slagtoon: 63"

+ Willem en Bertha den Bakker — van Lugtenburg + mei

klaviertoon: d‘

gieter: Eijsbouts
opschrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMLXXI
onderrand: lis de France

diameter: 191
gewicht: 5,0
slagtoon: e"

1969 +

Loge. J’annonce le jour. 1971 +

nr 39

gieter: Eijsbouts

__
nr 40

gieter; Eijsbouts

1971

diameter: 203

onderrand: lis de France

reliefs: passer en haak.
1971

diameter: 247

gewicht: 7,5

Opschrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMIXXI
onderrand: lis de France

DPSChrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMDCXI
onderrand: lis de France

+ H. van Es, burgemeester 1965-1971 +

-—________——--“--—..___

klaviertoon: 65"

diameter: 137

gewicht: 5,0
slagtoonz f'
klaviertoon: e‘
diameter: 180
gewicht: 4,7
slagtoon: fis“

klaviertoon: f"
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nr 41

gieter: Eijsbouts

diameter: 180

1971

opschrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMLXXI

gewicht: 5,2

onderrand: lis de France
+ De Brielse Middenstand. 1966 +
gieter: Eijsbouts
Opschrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMLXXI
onderrand: lis de France
Als dank voor samenklank. L.M. v/cl Boogerd-Neecken,
raadslid 1947-1967 +
gieter: Eijsbouts
opschrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMLXXI
onderrand: lis de France

slagtoon: g"
klaviertoon: ﬁs“
diameter: ”178
gewicht: 5,3
slagtoon: gis'
klaviertoon: g"

diameter: 178
gewicht: 6,5
slagtoon: a"

gieter: Eijsbouts
opschrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMLXXI
onderrand: lis de France
Op de slagring: Oma Schalk, 1881—1966
gieter: Eijsbouts
Opschrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMLXXI
onderrand: lis de France

diameter: 179
gewicht: 6,5
slagtoon: bes"
klaviertoon: a"
diameter: 179
gewicht: 6,2
slagtoon: b'

Harm van Sleen, burgemeester 1947-1956. Ik wil horen
bij het lied uit deze toren.

klaviertoon: bes'

nr 46

gieter: Eijsbouts

diameter: 175

1971

opschrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMLXXI

gewicht: 5,8

nr 47
1971

onderrand: lis de France
Per aspera ad astra.
gieter: Eijsbouts
Opschrift: Eijsbouts Me Fecit anno MCMLXXI

slagtoon: c5
klaviertoon: b'
diameter: 175
gewicht: 6,6

onderrand: lis de France

slagtoon: cis‘

op de ﬂank: Mijn stem klinkt uit de toren, tot vreugd
van het huis "den l-Iooren". Catherine, 9 sept. 1965.

klaviertoon: C‘

l

'l

:'l
:

:
“@

nr 42
1971

l

.l

‚l

l

'!

nr 43
1971

klaviertoon: gis'

nr 44
1971

nr 45
1971

Beschouwingen over teksten en ornamenten
bij de speelklokken te Brielle
Het gieterssignatuur van Hemony luidt voluit: Franciscvs I-Iemony me fecit amstelo—

dami anno domini 1660. Dit betekent: Francois Hemony heeft mij gemaakt te
Amsterdam in het jaar des Heren 1660. Alle letters in het gieterssignatuur zijn hoofdletters. De spelling Franciscvs met een v is zoals die op de klokken is aangebracht.
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1n andere woorden gebruikt Hemony een u. Op diverse klokken volgt een bijbeltekst in het Latĳn.

Wanneer er niet voldoende ruimte is voor de volledige tekst, bij voorbeeld als de
Latĳnse spreuk lang is nl als de klok klein is. gebruikt Hemony aﬂ<ortingen: A0 V001'

Anno, I". \'oor Franciscvs. DNO \'oor Domino en l'ec. voor l'ecit. Soms laat Hemony
\\'oorden ol' rell's zijn eigen naam \\'eg. Zo is op de klokken 18. 19, 54 en 55 de
naam llemony niet \ermeld.
Dertien klokken dragen op de ﬂank een wapenschild. De klokken 11. 13. 15. 16 en

I'? hebben een gekroond sclnld dat wordt gehouden door twee níet—aanziende leeu-

wen. I'Ir onder bevindt zich een banderol. De albeelding in het schild en de letters
up de banderol zĳn \L'|‘\\ iiderd. |)e klokken 18. l‘) en .21 hebben een gekroond

\\'apensehild zonder sL hilddragers. 'l'er \\'eers'fĳden staat A0 en 1660. Ook hier zijn
de albeeldingen …t de \\ apensL'lulden \em ijderd. De klokken 22 tim 25 en 27 t/m

.2‘) hebben sleLl|ts een gekroond en uageviild wapenschild.
()mdat l|i| het wapen van Brielle geen schilddragers voorkomen. en op grond van

d.- \e|'\\ ”LIL-r111}; < .111 de plaatselijke kenmerken kan men aannemen dat deze klok—
ken ||| ||'\|)lt)lll\t'll|l\ \n… een andere stad bestemd waren.

lle nu am gebruikte |||) de klokken als n |ndo|n:unenlen boven de tekstregel een door-

lopend |||L < |ne| ‚|L .tnthusblade IL- 11. d|"u|\enlrossL.'n en putti. Onder de tekstregel
gebrutkle I… een doorlopend [ﬂes met aeanthusbladeren. drui\-'entrossen en gevleugelde engelenkc |p|es
l' ||sb| >t|ts ge bruikt als gie tel:—‚sign. tluul LIL tekst: l': Ijshouls Astensis me feL'il anno

_\||'‚_\||__\\| [… ||| |||..- nt |-||<bout< \'.m Asten het |ni| gemaakt in het |;tar 1971. Alle
letters zĳn 11L || |l'dletters ”|| kleine klokken vervalt het woord Astensis. Op diverse
klokken volgt een tekst die \'er\\'i|st naar de schenkers.
Up klok _«t ts L Ln lekstlr; | .g'at ten onrechte tereLht gekomen. Eenmaal is 0P de

ﬂank een ornament gebrtukt: de pase en haak \'.m de \'riimetselaars op klok 58.

.-\Is randornament gebruikt Eijsbouts op klok 1 een doorlopend fries van gestyleerde

palmtakken. ()p LIL; l<lol<l<en _! |. 111 lt). op 12. H en 20 wordt boven de tesktregel
een doorlopend lries met hondjes en struiken gebruikt. onder de tekstregel een fries

met een Inns-L: lelie. In de kleine klokken 31 t/m 35 en 56 t/m ~17 wordt uitsluitend
deze laatste rand gebruikt.

Het afwĳkend ornament op klok 1 houdt verband met het feit dat deze klok in een

ander |||; || dan de m e|ige klokken \\'erd gegoten. ln 197-1 WHS lìCl palnﬂukkcnfrics

algemeen in gebruik. Het is ze… kenmerkend voor het illîll‘ \'an PfÜClUCÜC-

Hemonyklok uit het Brielse Carillon. Op deﬂtmk een uitgerĳld u'apenscbild. Vermoedelĳk is de klok uﬂzomsﬂg uit een
("uier project mm !'lemouy.
(foto jos mm den Enden)
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Krom‘ek mm bet uurwerk
en klokkenspel in Brielle
Eerste aanzet tot bouw van de Sint Catharijnetoren.

___

.‚-

u—un-

rg-n-u—‘um-

___-n-.q-—t‚_

Sint Catharijnetoren op huidige hoogte; installatie van grote luidklok,
de Catharina.
Eerste vermeldingen van kleppen en beieren op de klokken van de
Sint Catharijnetoren en vermelding van een uurwerk.

1570 en 1575
1 577-1578

Grote reparaties aan het uurwerk.

Speel- en uurwerk van Jan van Wassenburgh en 12 klokken van
Hendrik van Trier geïnstalleerd.

1608—1610

Voor het eerst handspel op de klokken; uitbreiding naar 16 klokken

1619 en 1625
1644

Grote reparaties onder leiding van beroemde adviseurs.
Klokkenspel door een onbekende gieter uit Amsterdam met 5 klokken tot een totaal van 21 uitgebreid.
Alle speelklokken vervangen door 23 klokken van de beroemde gie-

1660

1676
1690

1725 en 1738

1756

1762—1799

1818 en 1860

1853
1863
1870
1887-1895

1894-1901
1908
1910
1913-1916

1914-1918

1926
1943-1945
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door Jan Burgerhuys.

ter Francois Hemony uit Amsterdam.
Eerste reparaties na de installatie van de Hemony-klokken.
Ingrijpende reparaties aan het uurwerk.

Idem.
Visitatie en reparaties door de Rotterdamse natuurkundige Steven
Hoogendijk.
Reparaties o.l.v. Johannes Berghuys; problemen rond klokkenist

Hugo Captein
Blikseminslag in de Sint Catharijnetoren, in 1860 met brand, vervol-

gens aanbrengen van bliksemaﬂeiders.
Ombouw tot een acht—dagen—lopend uurwerk.
Terugbouwen tot een 24-uur—lopend uurwerk.
Grote reparaties aan het uurwerk door I.M.A Bekking.
Voortdurende problemen met klokkengieter van Bergen over a-klok.
Restauratie van de Sint Catharijnetoren door P.J.H. Cuijpers.

Klavier van Hemony vervangen.

Verhogen van de speelcabine.
Vermeldingen in diverse beiaardboeken.
Invloeden van Jef Denijn uit België die aldaar baanbrekend werk had
verricht bij de inrichting van klokkenspellen.
Uurwerk vernieuwd door Eijsbouts; naast uurwijzers (kleine wijzers)
nu ook minutenwijzers (grote wijzers) aangebracht.
Klokkenroof en transport. De klokken verblijven op de bodem van
het Ĳsselmeer in het schip 'Hoop op Zegen‘.

1946

Klokken worden weer in de Sim Catharijnetoren geïnstalleerd. De

speelklokken hangen nu niet meer in het oostelijke galmgat, maar in
het midden van de klokkenzolder waar ook de speelcabine met

ITO-[0‘1

19‘)”

lW-I

WW
iuno-‚2u…

heneden liliiven tot de restauratie van 1955-1961-

Speelwerk van _lan van \Vassenburgh uit 1578 buiten gebmik gezet.
Restauratie van de toren door P. Schmidt en Phil. Bolt: grote luid-

klok de Catharina wordt gelast hij de Rotterdamse Droogdok
‚\laatscliappii, ingehesen en elektrisch luidbaar gemaakt.
(ìrote uitbreiding van het carillon van 25 tot 47 klokken door

l-Ìiishouts op initiatief van stadsarchivaris en klokkenistjac. Klok en
gesponsord door industrie. bedrĳfsleven en bevolking. Installatie van
een ptmshand—apparaat voor het automatische klokkenspel.
Installatie van een modern, att><)mklok-gesynclironiseerd uurwerk en

\ \'t-vanging van het ptmsband-apparaat door een beiaardcomputer
t.b.v. liet automatische klokkenspel.

‚\'ieuxv klavier geinstalleerd volgens de Noord-\Vest-Europese Stan-

tlaartl. Stichting "Vrienden van het Brielsche Carillon" opgericht.

[)rie klc ‚kies vervangen door de firma Taylor Bellfounders: Briels

liliikkenluiders-(ìilde opgericht.
Restauratie van de Sint (Iaihariinetoren door de firma l-loogevest

.-\rt'hitecten; nieuwe speelcahine aangebracht.

Peter Bremer, sladsbelaanlíer wm Brielle

sinds 1989. gefotogrtĳeen! aan het nieuwe
klavier (199-1) in de uleuu'e speelcabùu'
(2001).
(foto]os van den Enden)

U!

1956
”ﬁﬁ-1%!

daarin het klavier werd geplaatst.
l)rie klokken worden vervangen door Petit & Fritsen.
l‘let carillon wordt voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer
bespeeld (op ! april); de grote luidklok Catharina moet nog

‚h.

19-“17

Begrippen!ĳst
Amsterdams pond, 494,09 gram

Beiaard, carillon, klokkenspel, een toets-instrument met een mechanische over-

brenging van toets naar klepel, bij voorkeur bestaande uit 47-49 klokken (4 octaven), van klokkenbrons gegoten en zuiver gestemd volgens een toonschaal;

geplaatst in een toren of klokkenstoel op een hoogte die min of meer afhankelijk is
van de toonhoogte van de zwaarste klok; er zijn ook kleinere beiaarden (vanaf 23
klokken. 2 octaven zonder de lage cis en dis); bij minder dan 25 klokken spreekt
men van een chime.

Beiaardier, klokkenist, de bespeler van het klokkenspel.

Beieren, het spelen van eenvoudige ritmische of melodische patronen op klokken

door middel van bedrading en klepels, dan wel door middel van houten hamers.

Beierman, hij die beiert.
Beierwerk, oorspronkelijk het geheel van klokken, klepels, bedrading, katrollen,

handgrepen. Bij automatisch klokkenspel: het geheel van klokken, hamers, bedra—

ding. tuimelaars, lichters en speeltrommel.

Bourdon, een zware luidklok, de zwaarste klok van een klokkenspel, de zwaarste
klok van een gelui, de zwaarste klok in een toren. Ook wel specifiek de grote klok

van Hendrik van Trier in de Oude Kerk in Delft.

Campanologie, de leer en de kennis van klokken.
Carillon, oorspronkelijk quadrillon (4—gelui), klokkenspel.

Carolusgulden, een gouden munt, voorzien van de beeldenaar van Karel de Stoute,
ongeveer 12 gulden waard.
Cornettoon, een c—toets heeft een cis toon, bv de klokkenspellen van Brielle (Sint
Catharijnetoren) en Delft (Nieuwe Kerk).
Domperrek, waterdichte doorgang van de vertikale draden door het dak van de

klavierkamer.

Gelui, een reeks met elkaar accorderende luidklokken in een toren.

Gulden, 20 stuivers; 1 stuiver, 16 penningen.
Orologe, horologie, (toren-)uurwerk.

Klepel, een van onderen bol- of peervormig stuk metaal, dat in een klok hangt en
bij het luiden of het beiaardspel tegen de rand slaat, waardoor de klok tot klinken

komt.
Kleppen, het herhaaldelijk aanslaan van de klok met een klepel of een hamer, al

dan niet automatisch, waarbij een gelui wordt beoogd.
Klokkenspel, ensemble van met elkaar accorderende, volgens de toonschaal zuiver

gestemde klokken, die via een stokkenklavier of een speeltrommel (ponsband, com—

puter) bespeeld kunnen worden.
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Klokkenist, klokkenspeler, hij / zij die het klokkenspel bespeelt of bedient, beiaar-

dier.
Klokopwinden, het Ophijsen van het gewicht van een uur—, speel- of slagwerk.

Klokproﬁel, lengtedoorsnede door een klok.

Klokspijs, metaal voor het klokkengieten bestaande uit 75 tot 80 delen koper en 25
tot 20 delen tin.

Kloksteller, klokkesteller, de stedelijke beambte belast met het regelen en schoonhouden van het uurwerk in de toren.
Lachaige, smeltverlies, de hoeveelheid klokspijs die niet beschikbaar komt voor de
klok zelf, omdat deze in de gietpan en in gietkanalen achterblijft, in het algemeen
10% van het gewicht.
Lb, libra, pond, gewichtseenheid, zie Amsterdams pond.

Luidklok, een klok die tijdens een heen—en—weergaande beweging door een luidkle—
pel tot klinken wordt gebracht.

Noten, toonstiften op de speeltrommel.

Orgeltoon, een c- toets heeft een b-toon, bv de klokkenspellen van Amsterdam
(Stadhuis, thans Paleis), Rotterdam (Laurenstoren) en Utrecht (Domtoren).

Pond vlaams, munteenheid in de 16e eeuw, 240 groten.
Rammel, in België gangbare term voor het mechanisch klokkenspel, zie voorslag.
Slaghamer, zware hamer waarmee de halfuur- en de uurslag op een slagklok wordt
geslagen.
Slagwerk, gedeelte van een uurwerk dat voor de halfuur— of uurslag zorgt.

Speelhamer, hamer waarmee een Speelklok wordt geslagen.

Speelklok, één van de klokken van een klokkenspel.
Speeltrommel, een van stiften voorziene trommel die een klokkenspel doet spelen.
Stadsfabriek, stedelijke beambte onder toezicht van de havenmeester, belast met de
uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de stad.

Stokkenklavier, een uit stokken bestaand toetsenbord van het klokkenspel.
Tractuur, stelsel van draden, tuimelaars enz, waarmee bewegingen van de toets

naar de klepel, respectievelijk van de lichter naar de speelhamer worden overgebracht.

Tuimelaar, deel van het mechanisme van een speelinríchting.

Uurwerk, werktuig tot het aanwijzen van de tijd.
Versteek, uitgeschreven arrangement van een muziekstuk, geschikt voor een speeltrommel.
Versteken, het verplaatsen van de stiften op de wand van de speeltrommel, zodat
bij het aﬂopen een andere melodie ten gehore wordt gebracht.

Voorslag, enkele klokken in een torenuurwerk, die spelen vóór de halve en de hele
uurslag.

Wekkerìng, mechanisch klokkenspel.
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Over de auteur
Laura Meilink-Hoedemaker (1940) studeerde medicijnen aan de universiteiten van
Leiden en Rotterdam. Na een opleiding tot cardioloog werkte ze als zodanig tot
1997. Na een aanvullende opleiding werkt zij thans als arts-onderzc)eker met als aan—
dachtsgebied de kwaliteit van het medisch handelen.
Van 1971 tot 1975 studeerde zij carillon bii Mar Bruinzeel in de amateurklas van de
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zij zette haar muziekstudie voort aan de
Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort bij Leen 't Hart en Peter Bakker. Zii

behaalde daar het Einddiploma (Uitvoerend Musicus) in 1979
Zĳ doet onderzoek naar het klokkenspel en zijn gebruikers en maakt daan'oor
gebruik van “oral history" en collecties in openbare en particuliere archieven. Deze

activiteiten resulteerden in ruim 70 publicaties. waaronder een proefschrift waarop
Zij in 1985 promoveerde aan de Faculteit der Letteren in Utrecht.

Laura Meiﬁuk. gcĳotograﬂ'erd in 1996 me! de
klok Laura nil be! carillon mm het stadhuis
m Rotterdam.

(foto Rob Vellekoop)
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