
KLOKKENGIETERS IN GEMERT

WIE, HOE EN WANNEER ?

L.C.J.M. ROUPPE VAN DER VOORT

De meeste oudere Gemertenaren zullen zich ongetwiifeld herin-
neren, dat de klokken uit de toren van onze aloude parochie-
kêrk var St. Jansonthoofaling in 1942 door de Duitsers werden
geroofd. Op 7 december werden ze naar beneden getaketd. Op
de klandestien gernaakte fotors zien we onder mêer Bert.je van
Gemert, die tus:sen twee klokken de wacht houdt.
Deze beirle klokken werden in 1718 gegoten door Julieí en Pe-
tit. naar alle waarschi jnl i jkhe id uit de klokkespijs, afkon-
stig uit de klokken, die, zoals pastoor Poell in zijn kerk-
klokje nr.18 van 1922 schri'ift, in de tweede helft van de ze-
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ventiende eeuw uaren hergoten uit klokken van 15gg en 1606,
die op hun beurt weer waren hergoten uit klokken van 1560 en
7270,
Het geneentearchief van Gemert herbergt getukkig nog al h,at
stulíken over het klokkêngieten; onder meer zijn nog twee lsri_tanties bewaard, waarbij met de klokkengieters van l5gg en
15O5 voor enig werk werd afgerekencl.
In 1588 betaalden de gezworenen of borgemeesters van Gemert
aarr rrPetter van Trieerrt een bedrag van rrx hunndart uund eJrn-
nenwiertyych dehalffrrwaarschiinliik Ígrotenr. Dat is een be-
drag van 1O4O en een halve groten, hetgeen omgerekend neer
kont op 24 Carolusguldên. In 1605 ontving rrYann van 1yyerr -rnogelijk een zoon of broer van genoemde petter - uit hanclen
van ïan van Soeneren, voor ziin vemichtingen als klokkengie-
ter rrfeyr punt groettrr. dat is vier pond grootof ruim 26 Ca-
rolusgulden.
Het bedrag van de rekeningen is betrel(kelijk laag, want de
klokkensÉis was reeds voorhanden. Men volstoncl net het werk-
loon van zowat een carolusgulden rer dag. Beide Van Triers
noeten langer in Gemert of in de onmiddellijke omgeving zijn
geh'eest. ïn augustus 16Ob bijvoorbeeld was Jan Ínet assisten-
tie van Dlaatselijke smeden, timnerliêden en voerlui. die
leem leverden op het Marktveld, druk bezig met het maken van
de vorm van een nieuwe klok. fn juni 1606 pas was de klok de_finitief gegoten.
GrapDig is het tê zien hoe de beide Van Triers hun In*itantie
voor voldaan tekenden. Beide naakteí gebruik van een geteken_
de klokr het kenmerk van hun beroep. E6n van tte ln itanties
is hierbij afgebeêld.
Uit de aantekeningen, die Dastoor Gautius in zijn parochie_
nenoriaal op blz. 18 schrijft n bli.ikt dat eên koorzang€r nog_al onvoorzichtig moet zijn omgesprongen met het luiden; hij
schrijft: rrfn de naevolgende tiiden, noch al eenige .iarenv66r het .iaar 1680, is Íle groote klocke hergot"tr g.i"".{;*,".
in stucken gerackt geliJck als ick verstaen hebbe. daer eenen
chorael die niddagh klepte met een groot gewelt, soodat die
klocke afberste. Sij was vergoten t(ern)oore per illustris Do-
mini Anbrossij de Virnundt Comnendatoris et R(everen) ali D(oni)ni Christiani l{essens pastorisÍi alat laatste wil zeggen
ten tiide van de illustere heer connandeur Ámbrosius Virnundt
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Kwitantie ondertekend aloor Yann van fryer, ktockgel.tter (1605)
(foto Gemeentearchief cênert )

en de eerwaarde heer pastoor Christiaan Wessens.
0f de rrchoraalrr boos is geweest danwel zijn krachten aan Íe-
mand heeft r+illen tonen:we weten het niet. De schade moet in
elk geval groot zijn geweest. l{ie vandaag een grote kerkklok
wil laten gi.eten moet op een rekening van reLe duizenden gul-
dens rekenen. Nu was in orNi geval de klokkenspijs wel aanwe-
zig. maar aI het bi.jkomende werk van aanvoeren van leem. de
levering van hout, sDijkers etc. inclusief het smelten van
het brons en het gieten van de klok moesten worden betaald.
Deze kosten tlrukten oD de gehele C.enertse gemeenschap door-
dat ondêr meer voor dit doel het zogenaande rrhoofdgeldrr werd
geïnd. Zowel in 1663 als in 167O werd net toestennning van
Comnandeur VaÍr Virnundt de dorosgemeenschaD een derg€liihê
last opgelegd en wel tot een bedrag van een gultlen pef hoofd
van de bevolking bovên de leeftijd van twaalf jaar. 0f de

-110-



I

i

t,

I

I

rrchoraalrr er zijn bekonst van heeft gehad, vertellen de an_nalen ons niet.
Uit het bovenstaaÍrde weten we nu ook pr€cies hranneer rte klok_ken van de Van Triers werden hergot.". nri *"-á"s in 1663 en1670.
Ook het leven van deze klokken duurde maar kort want in 1?1greeds moesten ze opnieuw worden hergot.". .q.i i" 1?1? rrrerdendaartoe voorbereidingen getroffen. Wàu" 

"""á-f u"m aangevoerden werden betimneringen genaakt om de vorm op zijn plaats tehouden. Zelfs rrrerd on de gietvor, .rn t rri"; 
" 

-gJbourvo. 
waartijin de nachteliÍ<e uren de wacht wera gehouaËn.' oUftt ,riut.nieuws onder de zon!

Hêt gieten van de ldoktcn moet in 1?1g hebben Dlaatsgevonden.Het chronicum op de oude - inmiildels versmolten _ klokkenstond daarvoor borg. Bovendien bleek er een tekort aan bronste zi.in. Daaxtoe leende het dorDsbestuur van Gemert van deregenten van Someren in 1?1g driehonalêral pond klokkespÍjs,die in geld dan wel in brons noesten worden terugbetaald. Inwelke vorn de venekening geschiedde vermeldt ctÀ verklaringvan 15 nei 1718 ons niet,

l{ie meer wil rrreten over de Genertse klokken van 1?1g clieslaat er de Kerkklokies van Dastoor poell uit 1922, of ,,Drie
Comnandeursrr van pater Loffeld, maar eens op na.

(Bovenstaand relaas - oD ondergeschikte Dunten ietwat bijgesteld _werd eerder seDubliceeral in neI cesrerts íi;;;;bi;";; 16 november1s83i bij seresenheid "* d" l"g::l!3ti" ;;-;';;";iaris van hetÁrchief van de geneente c,emert (1221) reoz_izói.j'^'"...
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