
Klokken en klokkenspelers te Breda,
1501-1724'1-

door

Drs. JACQUES MAASSEN

A. GESCHIEDENIS VAN DE BREDASE KLOKKEN

1 De installatie der eerste klokken: 1501 - 1514.

Op 16 juni 1468 wordt te Breda de eerste steen gelegd van de nieu
we toren der Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk.! De bouw zal 38 jaar
duren: pas op 4 oktober 1506 metselt men de laatste steen in de toren.
Enige jaren eerder zijn dan al de ruimtes voor de klokken gereed ge
komen, namelijk de bovenste geleding van de vierkante romp (geschikt
voor de zware luidklokken ) en de daarboven gelegen octogone lantaarn
(waarin later de beiaard zal worden geplaatst).

Reeds tijdens de laatste bouwfase zoekt de Bredase magistraat con
tact met een klokkengieter. De te gieten klokken zijn naar alle waar
schijnlijkheid de eerste geweest die in de toren hebben gehangen. Er is
namelijk geen sprake van oude klokken die worden vergoten: een pro
cedé dat men tot in de 20ste eeuw bijna overal toepast (in de Bredase
klokkengeschiedenis is hiervan menig voorbeeld te vinden). Bovendien
is in bronnen, ouder dan hieronder vermeld, niets te vinden dat op de
aanwezigheid van klokken kan duiden.

De eerste gieter die men benadert, in 1~01, is "eenen clockgieter
van Zwol".2 Mogelijk is dit Willem van Wou, tot 1503 in Zwolle
wonend, daarna burger van Utrecht.3 Tot een overeenkomst is het niet

". Dit artikel is gebaseerd op een scriptie die in mei 1973 werd geschreven ten be
hoeve van het behalen van het doctoraal examen Muziekwetenschap aan de Rijks
universiteit te Utrecht. Sinds september 1975 is Jacques Maassen stadsbeiaardier
van Breda.
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gekomen want in 1503 neemt men contact op met een andere gieter:
de stadsbode Cornelis Holtemans wordt 17 april van dit jaar naar Symon
Waghevens te Mechelen gezonden.4 Deze giet echter op dat moment
een klok voor de stad Brugge. De bedoelde klok is volgens Juten de
uurklok voor de Halletoren geweest.5 Van Doorslaer evenwel, in zijn
genealogie van het geslacht Waghevens, zegt hier niets over.6 De bron
nen wijzen uit dat in 1502 "eene huerclocke up den thorre vander
halle" moet worden gemaakt, waarvoor "meester Symoen Waghenelis
clocghietere van Mechelen" zal worden ontboden.7

De genoemde Belgische campanoloog Van Doorslaer vermeldt het
volgende ten aanzien van levensloop en werken van Symon Waghevens:
Hendrik Waghevens is sinds 1447 als klokkengieter werkzaam te Mech
elen. Na zijn dood in 1485 wordt Symon, de oudste zoon, voor het
eerst als klokkengieter genoemd. In 1512 verkoopt Symon de gieterij
't Bylken aan zijn broer Georgius. Tussen 1485 en 1526 levert Symon
de volgende geluien: 1491 Leuven, St. Jacobskerk (6 klokken), 1498
Mechelen, St. Romboutskerk (7 klokken), 1502 Oudenaarde, St. Wal
burgiskerk (8 klokken). Daarnaast giet hij nog klokken te Hamburg
(1485), Hoogstraten (1486), Leuven (1492 en 1502), Vilvoorde
(1500 ), Antwerpen (1516) en Wechelderzande (1526) . Van het ge
slacht Waghevens hebben elf familieleden, gedurende vier generaties
( 1462 - 1574), zich bezig gehouden met het produceren van klokken.
Een aanvulling op de werkzaamheden van Symon Waghevens geeft
Rottiers: 8 in 1528 wordt te Brugge een grote klok door Symon Waghe
vens hergoten. Mogelijk bedoelt hij hiermee de boven genoemde uurklok
van de Halletoren.

Volgens de stadsrekeningen is Waghevens binnen drie weken in
Breda aanwezig en neemt hij dan op zich vier klokken te komen gieten.9

Verder blijkt dat hij nog een afspraak had met de magistraat van Valen
ciennes, zodat een andere bode, Thijssen, 19 mei naar deze stad wordt
gezonden met het verzoek de opdracht te Valenciennes uit te stellen tot
het werk in Breda is geklaard.5 Dit verzoek wordt ingewilligd want 25
juli kan Cornelis Holtemans aan Waghevens te Brugge berichten dat
Valenciennes met deze regeling accoord gaat. Tevens wordt hij verzocht
naar Antwerpen te komen om daar klokkespijs te kopen.6 Tesamen met
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burgemeester Jan van Bruheze en kerkmeester Jan van den Putten koopt
hij op de Bamismarkt (loktober) 12000 pond koper en 353 pond tin. lO

Als Waghevens inderdaad brons van deze samenstelling heeft ge
bruikt (97% koper, 3% tin) dan is de uitklinktijd van de klokken nihil
geweest. Wanneer men minder dan 15/16% tin gebruikt hoort men
namelijk slechts een doffe klap.u Aangezien dit evenwel niet het geval
is met de enige nog bestaande klok van Symon Waghevens (de Maria
klok, 3000 kg = b, St. Romboutstoren, Mechelen, 1498)12 en we een
dergelijke grove fout ook niet tegenkomen bij andere bekende gieters,
moeten we concluderen dat er óf tin in voorraad was, óf een vergissing
is gemaakt bij het noteren der gewichten.

Wat het gesloten contract betreft, vinden we als enige vermelding
de Godspenning van St. Eloy, die Waghevens van stadswege ontvangt.13

Zoals gebruikelijk bij de afsluiting van een contract garandeert een der
gelijke munt de rechtsgeldigheid en betekent dan tevens een eerste aan
betaling. De uitgaafposten terzake in de stadsrekeningen van 1503 be
lopen de folio's 157 ro. tot 207 vo.; het contract zal, aangezien boven
genoemde vermelding op folio 192 voorkomt, aan het eind van het jaar
gesloten zijn. Ook de kerkrekeningen geven weinig uitsluitsel over een
exacte datum. Begin 1503 is er sprake van hout voor een slee "totter
groeten kloeken ende totter vormen".14 Het verslepen van de klokvorm
naar de gietplaats wordt op deze manier aanzienlijk vereenvoudigd, ter
wijl ook de gegoten klok op de slee naar de toren kan worden vervoerd.15

Eind 1503 wordt de klepel van de primeklok (opnieuw?) beves
tigd.16 Of we deze primeklok ook tot de vier door Waghevens gegoten
klokken mogen rekenen blijft onduidelijk. De klokken hangen in 1504
in ieder geval in de toren. Begin dat jaar verzamelt en zuivert men de
overgebleven klokkespijs.17 Voort wordt melding gemaakt van opge
hangen klokken. ls We kunnen dus concluderen dat het gieten rond de
jaarwisseling moet hebben plaatsgevonden, hetgeen overeenkomt met
Van Goor, die als data de fees ten van Lucia (13 december) en Thomas
(21 december) aangeeft.l 9

Voor nauwkeurige gegevens aangaande twee van de genoemde klok
ken zijn we aangewezen op een beschrijving van 30 maart 1626. Notaris
Jan Naggers vermeldt zeer exact alle randschriften en versieringen van
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twee gescheurde klokken, voordat deze worden hergoten.2o Bij het uit de
toren halen van deze klokken, 7 april 1626, worden functie en gewicht
ons in de kerkrekeningen meegedeeld.2l Deze bronnen bijeenvoegend
kunnen we concluderen: 1) Maria, de grote klok, weegt 4500 pond en
is door "Symoen Wagiciëns" in 1503 gegoten. Het opschrift, het Gulden
Vlies, herinnert aan Engelbrecht Ir, graaf van Nassau. 2) Barbara, de
poortklok, weegt 2500 pond en is eveneens in 1503 gegoten door "Sy
moen Wagiciëns". Juten merkt hierover op dat de bestemming waar
schijnlijk doodsklok is geweest.22 Het gekroonde wapenschild met de
dubbele adelaar noemt hij het wapen van de Rooms-koning Maximiliaan.
De toonhoogtes zijn bij benadering Cl en el. 23

De stadsrekeningen geven ook informatie over de kosten van het
werk. In februari ontvangen de kerkmeesters de som van 322 gld. 9 st.
van de stad als een subsidie voor het gieten.24 Zij hebben hiermee een
deel van het te Antwerpen gekochte koper en tin betaald. Samen met
rentmeester Philips van Atterbeke reist kerkmeester Jan van den Putte
drie maal naar Antwerpen en voldoet daar een totaalbedrag van 510 gld.:
22 december 200 gld., 12 januari 200 gld., en 10 maart 110 gld. lo

Deze data vormen een reden te meer om aan te nemen dat het gieten
rond de jaarwisseling heeft plaatsgevonden. Stellen we het salaris van
Waghevens op 56 gld.,19 en brengen we ook de kleine uitgaven als
reiskosten en dergelijke in rekening, dan blijkt het gehele werk ongeveer
600 gld. te hebben gekost.

Dat de relatie tussen Waghevens en Breda na 1503 niet is verbroken
blijkt uit de stadsrekeningen van 1513. Deze vermelden achtereenvolgens
de positie van een uurwerkmaker - met als taak het verzorgen van de
voorslagl4 - én de aanwezigheid van meester Symon in de stad.25 Op
zichzelf is het geen verwonderlijke zaak dat er nu ook te Breda sprake is
van een torenuurwerk, want sinds de tweede helft van de 14de eeuw
zijn steeds meer stadsbesturen er toe overgegaan een of ander mechanisch
systeem van tijdsaanduiding aan te schaffen.26 In de loop van de 15de
eeuw ontwikkelt zich hieruit de voorslag: een aantal klokjes die direct
vóór de uurslag enkele tonen laten horen. In zijn meest primitieve vorm
bestaat de voorslag uit een aantal raderen (evenveel als er klokken zijn)
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waarop nokken zijn bevestigd. Deze raderen worden door het uurwerk
in beweging gezet. Waarschijnlijk heeft men te Breda een dergelijke
mechaniek gebruikt.

De aanwezigheid van Waghevens in 1513 te Breda wordt in drie
17de eeuwse bronnen indirect bevestigd.
1) Van Adriaan Havermans, griffier der stad van 1637 tot 1653 is een

aantekening bewaard (een onderdeel van een verzameling archief
stukken, afschriften en aantekeningen) waarin gesproken wordt van
klokken die in 1513 zijn opgehangen, en een voorslag die in dat jaar
is gemaakt. Als bron noemt hij het "grote boek der kerkmeesters".
Dit is evenwel verdwenen.27

2) Een bijdrage aan de beschrijving van de voorslag in de jaren 1511 
1514 levert ook Van der Aura.28 In zijn artikel spreekt hij over
enige fragmenten van een 17de eeuws handschrift, deel uitmakend
van een oude kroniek over de stad Breda. Volgens Juten29 zijn de
gegevens van Van der Aura afkomstig uit de kerkrekeningen waaruit
ze zouden zijn overgenomen door Van der Male, van 1676 tot 1701
proost van het klooster St. Catharinadal. Zowel de kroniek als de
kerkrekeningen over deze periode zijn verdwenen. De gegevens van
Van der Aura luiden:
1511: wirde vier uerdocken gegoten en zes dijn tot voorslach.
1513 : wirt groote dock met voorslach in den thoren gedaan.
1514: de groote dock weeght seer swaer en is genoemt Roelant,

wordt selden geluyt wegens het versken hetgene daerop staet,
Mijn naam is Roelant
als ick luy aan eenen kant dan is tot Breda allarm of braut,
als ick ga aan beyde syden dan is Breda in groot verblijden.
Die tot Breda in vreucht wil leven,
die moet de Vrouwen de overhant geven.

Dit gedichtje, dat sinds Van Goor19 in bijna alle publicaties aan
gaande de Bredase klokken is verschenen,3o kan evenwel nergens in
archiefstukken worden bevestigd. De interpretatie is als volgt: aan
Roelant zijn twee taken toegekend. Met het luiden aan één kant
wordt waarschijnlijk kleppen bedoeld: de klepel wordt in een con-
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stant ritme tegen de klok getrokken, bv. langzaam (bij oorlogs
gevaar) of snel (bij brand). Bij feestelijke gelegenheden zal men
echter luiden, dat wil zeggen de klok wordt in schommelende bewe
ging gebracht, waardoor de ldepel in een onbepaald ritme tegen de
slagring slaat.31

3) Van Goor tenslotte gaat wat het aantal klokken van de voorslag
betreft duidelijk terug op dezelfde bron als Van der Male. Zijn eigen
inbreng is het noemen van een datum waarop het gieten moet hebben
plaatsgevonden: 12 juni 1511.l fJ

De aanwezigheid van zoveel niet geheel overeenstemmende gegevens
en het ontbreken van bronnen die nader uitsluitsel kunnen geven, maakt
het onmogelijk op dit moment een conclusie te trekken. Zeker is: in
het begin van de 16de eeuw wordt te Breda een voorslag geplaatst. Na
Bergen op Zoom (1484) en 's-Hertogenbosch (1505) is Breda de derde
stad in het noorden van Brabant die tot een dergelijke wijze van tijds
aanduiding overgaat.32

Ir 1526 - 1625

In 1526 worden de klokken verhangen. Daarbij verwerkt men in de
klokkenstoel het hout van de banken waarop tijdens marktdagen de vis
wordt verkocht.33 Tot 1536 zijn dan geen gegevens meer te vinden,
hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan de brand van 1534, waarbij slechts
de Grote Kerk en 160 van de 740 woningen gespaard blijven. In de
volgende jaren verricht men verscheidene reparaties: de klepel van
Roelant (de grote klok) wordt opnieuw bevestigd,33 in het kleine to
rentje - de Mariatoren die tot 1843 op het kruis van de kerk heeft ge
staan - komt naast het oude primeklokje uit 1503 een tweede klokje te
hangen,34 en beide klokjes krijgen nieuwe touwen.35 De assen waar
deze kleine klokjes aan hangen zijn waarschijnlijk recht, zoals bij niet te
zware klokken in de 16de tot 18de eeuw gebruikelijk is. Het muzikale
gevolg van dit systeem van luiden (met vliegende klepel) is een grotere
klankrijkdom dan wordt bereikt bij klokken die aan krukassen zijn ge
hangen (vallende klepel).31 De twee klokjes komen in een nieuwe
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stoel.3 6 Het verhangen van het oude klokje is het werk van Lambrach
de kerkeknecht; tot zijn taak behoort ook het invetten van de lagers der
klokken.37 "Alle dese reparatie aen de kerck en thoren, clocken [ ]
wirden gemaeckt uyt den offer van 't H. Sacrament van Mirackel[ ] .38

Pas in 1546 wordt in een rekening de gieter van het in 1536 ge
installeerde primeklokje genoemd: Henrick Adreanss, een van de vele
onbekende geelgieters.39 Hij heeft ook nog een wijwatervat mogen leve
ren. Uit het gewicht van het klokje (302 pond) kunnen we bij benade
ring de toonhoogte te weten komen, ongeveer e2 .

Dat de woelige tijd van de Tachtigjarige Oorlog weinig gegevens
omtrent de klokken oplevert zal geen verwondering wekken. Zo moeten
we tot 1584 wachten eer er sprake is van de plaats waar de klokken
zich precies in de toren bevinden; 22 juni wordt geordonneerd de klok
kenstoel van de voorslag te vernieuwen. Deze stoel bevindt zich boven
de uurwerkzolder.40 We kunnen hieruit concluderen dat de voorslag in
de open lantaarn daarboven hangt. Behalve de vermelding van twee
nieuw gemaakte klokketouwen41 zijn er geen aanwijzingen te vinden
die duiden op de uitvoering van dit plan. Waarschijnlijk is er niets ge
beurd, want in 1589 is er sprake van een soortgelijke vernieuwing. Dit
maal gaat het werk door: het karwei wordt tussen 14 en 20 augustus
geklaard.42

Uit het bezoek dat François Mote, klokkensteller van Gorinchem,
in 1591 op uitnodiging van de magistraat aan de toren brengt, blijkt dat
een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de klokken van het
uurwerk en die van de voorslag.43 De vier uurwerkklokken hangen sa
men met de poortklok in een aparte stoe1.44 Deze is in 1595 aan ver
nieuwing toe. Het onderhoud is waarschijnlijk niet al te best geweest:
de grote klok heeft zijn klepel verloren. Tot het moment van reparatie
zullen ook de andere klokken, uitgezonderd de poortklok, niet meer
mogen worden geluid.44 Daartoe worden de touwen verwijderd.46

Wanneer Breda een betrekkelijk rustige tijd onder Staats bewind
beleeft, wordt de algehele vernieuwing van de grote klokkenstoel in
1596 /1597 door de magistraat aanbesteed aan François Cornelisz., de
stadstimmerman.47 De wereldlijke overheid beveelt, de kerkmeesters
betalen.48 Het werk komt in het najaar van 1597 gereed, want Corne-
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lisz. houdt zich in december bezig met het weghalen van acht klokken
uit verschillende Bredase torens en het installeren daarvan op de Grote
Toren.49 Deze klokken waren al eerder door de uurwerkmaker van
's Gravenhage, Jan Canssens, geselecteerd om deel uit te gaan maken
van een nieuwe voorslag. Canssens was hiertoe door het stadsbestuur
uitgenodigd,50 nadat hij deze heren in september van hetzelfde jaar al
als adviseur had bijgestaan bij de aankoop van een nieuw uurwerk.51

De acht genoemde klokken zijn afkomstig uit het klooster St. Catha
rinadal (2x), de St. Janskapel (2x), het klooster van de Zwarte Zusters,
het Gasthuis (2x) en het Begijnhof.50 Aangezien bij de gewichten de
klepels zijn ingecalculeerd valt aangaande de toonhoogte van deze klok
ken niets zinnigs te zeggen. Wat de klok van het Begijnhof betreft: 28
jaar later, als de stad in 1625 weer in Spaanse handen is gevallen, ver
zoeken de begijnen om teruggave.52 In dit verzoek worden naam en
gietjaar genoemd: Katerina, 1444.53 De aard van dit opschrift (naam
met jaartal) doet volgens Lehr denken aan een Mechelse of Bossche
gieter.

In De klokken van Peter de Clerk, 1625 - 1629.

Afgezien van een klein klokje dat van 3 maart 1610 tot 21 septem
ber 1625 aan de kerkmeesters van de Markendaalse kerk op de Haag
dijk is uitgeleend,54 zijn in het eerste kwart van de 17de eeuw geen
veranderingen opgetreden in het Bredase klokkenbestand; er zijn althans
geen gegevens over te vinden. In 1625 heeft men echter te kampen met
twee gescheurde klokken en er wordt besloten deze te laten vergieten.
Men zoekt dan ook contact met een gieter: Peter de Clerk (de oude) te
Mechelen. Dat wederom de keuze op een zuidelijke klokkengieter valt 
het zal overigens de laatste keer niet zijn - vindt zijn oorzaak in het
sinds 1625 weer mogelijk zijn van handelsbetrekkingen tussen Breda en
Mechelen. De aard van het bewind (Spaans) wordt trouwens het duide
lijkst gedemonstreerd door het feit dat de ldokken zullen worden ge
wijd.55

Een contract wordt al spoedig opgesteld: 19 november 1625; de
condities waarop Peter de Clerck de klokken zal vergieten luiden: 56
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1) aan de aannemer wordt gratis materiaal geleverd voor de oven en
klokvormen die hij moet vervaardigen. Ook de brandstof voor het smel
ten wordt geleverd. 2) de aannemer krijgt de (oude) klokken ter plaatse
en wordt betaald voor het ontdoen van vuil. 3) de nieuwe klokken
moeten door hem op toon en klank worden gebracht zoals de magistraat
dit bepaalt. Zo ook de opschriften. 4) verlies van materiaal wordt door
de aanbesteder gedekt. 5) gebreken aan de (nieuwe) klokken komen
ten laste van de aannemer. 6) de helft van de - van te voren - gemaakte
onkosten is voor rekening van de aannemer. 7) het loon zal zijn: 10 Rgl.
per 100 pond gewicht der nieuwe klokken. De goedkeuring aan dit
contract is waarschijnlijk wel gegeven, maar de Resoluties over 1625
ontbreken.

Zoals reeds eerder is vermeld worden de twee gescheurde klokken
30 maart 1626 door notaris Jan Naggers beschreven.2o Als de klokken
- een grote klok, 4500 p.; de poortklok, 2500 p. - 7 april uit de
toren zijn verwijderd en stukgeslagen2l kan een aanvang worden ge
maakt met het werk. Volgens contract levert de stad alle hiertoe be
nodigde materialen: hout ten behoeve van het smelten, koorden voor
het vervoer, drank voor de arbeiders, stenen en ijzerwerk voor de oven
en extra klokkespijs. Nieuwe klepels worden geleverd en oude vermaakt
door stadssmid Domus en zijn collega Van der Raeck.57 Dit laatste is
overigens een gebruikelijke gang van zaken: men heeft er meestal geen
idee van dat de klank van de klok ten nauwste samenhangt met het
profiel en het materiaal van de klepel.58

De nieuw vervaardigde klokken worden 1 juni, tijdens een plechtig
heid waarbij ook de kerkzangers zijn betrokken, door kanunnik Asbroeck
gewijd. Ze krijgen de namen Maria (de grote klok, 4600 p.), Barbara
(2300 p.), Josue (383 p.), Maria (280 p.) en Anna (147 p.).57 De
klokken hebben volgens hun gewichten bij benadering de tonen Cl, el,
d2, e2 en gis 2. Uitgaande van het totaalgewicht van 7710 p. (700 p.
meer dan de twee oude klokken) zal het salaris van Peter de Clerck
volgens contract 771 Rgl. hebben bedragen.

Voordat in juli zijn werkplaats wordt afgebroken vergiet De Clerck
nog een klokje van de St. Joostkapel. Het nieuwe klokje weegt 160 p.59
en heeft dus als toon ongeveer g 2.
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Dat de relatie Breda - de Clerck niet wordt verbroken blijkt in de
volgende jaren, als te Mechelen nog zeven klokken worden gegoten. In
1627 levert De Clerck namelijk op last van de kerkmeesters Domis en
Sprong een klokje voor het klooster St. Catharinadal, een klokje voor
het Begijnhof (ter vervanging van het in 1597 weggehaalde exemplaar)
en drie klokjes ter uitbreiding van de voorslag op de Grote Toren.60

Een gescheurde klok van de Markendaalse kerk wordt in 1629 vergo
ten. 61 Eveneens in deze jaren vergiet De Clerck het klokje van het
Gasthuis. Hiervan valt nog op te merken dat het tijdelijk in de kapel
van het kasteel te Breda heeft gehangen.62

IV Het automatisch speelwerk: 1648 - 1665.

Naarmate de 17de eeuw vordert worden steeds strengere eisen ge
steld aan het uurwerk en alles wat daarmee samenhangt. Om bij de tijd
te blijven verricht men dan ook regelmatig reparaties. De bestekken
hiervan vertonen vrijwel alle een overvloed aan technische gegevens;
slechts sporadisch wordt aandacht besteed aan de bij het uurwerk be
horende voorslag. De werking van de op de Nederlandse torens het
meest in gebruik zijnde voorslag kan het best als volgt worden omschre
ven: op een ronddraaiende ijzeren cilinder zijn nokken bevestigd die via
een eenvoudige mechanische overbrenging de hamers van de klokken
lichten en vervolgens weer laten vallen. Deze nokken, ook wel noten
genoemd, worden in de daarvoor aanwezige gaten in de cilinder (speel
ton, trommel) geschroefd.63 Wanneer de as van de trommel in het
lagergat is uitgesleten, zoals te Breda in 1648, wordt deze as "verbust",
dat wil zeggen dat de as op de betreffende plaatsen dikker wordt ge
maakt. 64 Hiermee voorkomt men dat de ten gehore gebrachte melodie
wordt misvormd.

In 1661 staan nieuwe noten en hamers op het programma. Eveneens
dienen de tuimelaars, de assen die een onderdeel vormen van de mecha
nische overbrenging, te worden gerepareerd.65 In een omvangrijk on
gedateerd bestek (waarschijnlijk van rond 1665) lezen we dat voor de
melodie van het heel uur ongeveer 70 noten, en voor die van het half
uur ongeveer 30 noten nodig zijn; dat een tuimelaar moet worden aan-
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gebracht op de b-klok, waardoor voortaan de bes niet meer hoeft te
worden gebruikt in psalmen die een b vereisen; en tenslotte dat hamers,
veren en hamerogen aan reparatie toe zijn.66 Uit dit laatste onderdeel
kunnen we concluderen dat de voorslag minimaal uit 11 klokken bestaat.

V Markendaalse kerk en St. JoostkapelJ 1658 - 1662.

Wat de Markendaalse kerk en de St. Joostkerk betreft, beide staan
in 1652 in het krijt bij de Grote Kerk. De kerkmeesters van de Marken
daalse kerk hebben in juni van dat jaar twee "clockspijs pannen" ge
leend.67 Hiermee worden de lagers bedoeld waarin de luidas draait;
deze zijn namelijk van klokkebrons gemaakt vanwege de slijtvastheid
van dit materiaa1. 68 De kerkmeesters van St. Joost ontvangen een maand
later 590 p. klokkespijs.67 Dit gewicht komt overeen met dat van het in
1658 door Henrick ter Horst gegoten klokje, zoals dat door Kalf in
1912 in de St. Joostkapel wordt aangetroffen.69 Kalf vermeldt slechts
de diameter (785 mm) maar dit is voldoende om het gewicht te be
rekenen: bij een klok met een diameter van 785 mm hoort een toon c 2
en een gewicht van ongeveer 580 p.23 De klok van Ter Horst dateert
echter van 1658 terwijl pas in het kerkelijk archief van 1662 sprake is
van geleende klokkespijs. Mogelijk hebben we hier te maken met een
verwarring van de tijden van levering (1658) en betaling (1662).

De Deventer klokkengieter Henrick ter Horst is een leerling van
Henrick Wegewaert, die hij in 1622 opvolgt. Van hem zijn 10 klokken
bekend uit de jaren 1628 tot 1679. Zeker heeft hij er meer gegoten,
want al in 1624 wordt hij als klokkengieter genoemd. Een door hem
veel gebruikte spreuk luidt "Si Deus pro nobis quis contra nos". Deze
is te vinden op klokken te Goor (1641), Denekamp (1663) en Breda
(1658). Ter Horst wordt na 1679 opgevolgd door zijn leerling Gerrit
Schimme1,70

VI Het vergieten van de Grote Klok in 1667.

In 1667 wordt de grote klok, die gebarsten is, hergoten. Aangezien
het contract met de gieters wordt getekend en de uitvoering van het
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werk plaatsvindt in de maanden april tot en met september - de tijd
dat te Breda de onderhandelingen worden gevoerd ter beëindiging van
de tweede Engelse oorlog, resulterend in de Vrede van Breda - is het
niet geheel vreemd te veronderstellen dat men de klok heeft willen
herstellen om de festiviteiten rond de proclamatie van 6 september extra
luister bij te zetten.71 In eerste instantie is er sprake van een op handen
zijnd accoord met de klokkengieter Johannes Burgerhuys te Amsterdam:
drossaard, burgemeesters en schepenen geven de kerkmeesters 14 april
toestemming met hem in zee te gaan.72 Jan Burgerhuys is de derde
generatie uit een klokkengietersgeslacht dat van 1592 tot 1679 te Mid
delburg werkzaam is en van daar uit voornamelijk in Zeeland klokken
levert. De Staten-notulen van Zeeland noemen Jan Burgerhuys II enige
malen als 's lands geschut- en klokkengieter.73 Van enige arbeid te Am
sterdam is evenwel niets bekend.

De overeenkomst met Burgerhuys blijkt niet te zijn doorgegaan. In
een contract van 5 en 6 juli zien we dat het werk is aangenomen door
de Antwerpenaren Claudius Humbloet en Johannes Lefèvre.74 Voor
zover bekend zijn beide alleen als gieters van luidklokken werkzaam ge
weest. Van Humbloet bestaat nog een klok uit 1661, tegenwoordig
hangend in de St. Laurentiuskerk te Hove, bij Antwerpen.75 Lefèvre
krijgt bekendheid doordat hij in 1673 deelneemt aan een inschrijving
voor het carillon van Brugge.76 Zonder succes overigens, want in 1675
gaat de opdracht naar Melchior de Haze. 77

De nieuw door hen te gieten klok moet dezelfde hoogte, diameter,
toon en uitklinktijd hebben als zijn voorganger; per pond klokkespijs
ontvangen de gieters twee stuivers.74 Mogelijk is dit laatste de reden
dat men voor Humbloet en Lefèvre kiest: Burgerhuys zou immers per
pond oude klokkespijs zes, en per pond nieuwe klokkespijs 12 stuivers
hebben ontvangen.72 Maar misschien is ook de levertijd van twee maan
den beslissend geweest!

Wanneer de grote klok acht augustus in stukken wordt geslagen
blijkt het gewicht 8349 pond te bedragen, dus ongeveer toon a. 78 De
enige klok van deze afmetingen die we tot nu toe zijn tegengekomen is
de in 1503 door Symon Waghevens gegoten "Salvator", die volgens
Van Goor 10000 pond woog.19 De stukken worden naar het terrein
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van St. Joost getransporteerd waar de klok zal worden hergoten. Van
kerkewege zijn oven en gietkuil daar gereed gemaakt. Ook de nodige
ingrediënten leveren de kerkmeesters, achtereenvolgens engels tin, zeep,
spiegelhars, witkwast, haver, stro en gele was.79 Het gebruik hiervan
behoeft een verklaring. De verhoging van het tingehalte met 125 pond
heeft tot gevolg dat de uitklinktijd van de klok groter wordt.H De wit
kwast gebruikt men waarschijnlijk om de kern van de klokkevorm te
bestrijken, enerzijds ten behoeve van de vuurvastheid, anderzijds om
een goede scheiding met de valse klok te bewerkstelligen. Deze valse
klok bestaat uit gele was en wordt over de kern heen aangebracht. De
spiegelhars, een mengsel van hars en terpentijn, bestemt men zowel voor
de wassen letters van het opschrift als voor de vetlaag op de valse klok.
Over de valse klok komt de lemen mantel die met haver wordt ver
stevigd. Het stro tenslotte dient om het vuur onder de oven aan te ma
ken.8o De klok zal de wapens dragen van de Prins en Prinses van
Oranje: Willem Hendrik, de latere stadhouder Willem lIl, en zijn
voogdes en grootmoeder Amalia.81

Humbloet en Lefèvre hebben de klok vóór 27 september gegoten
en in de toren gehangen, want die dag ontvangen zij 450 gld., de helft
van hun salaris. In de quitantie schat men het gewicht op ongeveer
9000 pond (toon gis). Het gewicht van de gebruikte klokkespijs moet
echter groter zijn geweest, te weten 8349 pond oude klokkespijs en
914 p. nieuw materiaal; tesamen is dit 9263 pond.

Ook nu levert het smedengilde de klepel. Het overschot aan klokke
spijs en andere materialen brengt men van St. Joost naar de Grote Kerk.
Van de 2500 p. klokkespijs die door de kerkmeesters is aangekocht
houdt men 1586 p. over.82 Dit wordt verdeeld over de heerlijkheid
Dongen (850 p.) en de Vrijheid Etten (736 p.), beide behorende tot
de classis van Breda. In deze dorpen beschrijft Kalf in 1912 de volgende
klokken:
1. Dongen, een klok van middellijn 110 cm en het opschrift DESE

KLOCK IS GEGOTEN IN DEN JARE MDCLXVlI TEN DIEN
STE VAN DE HEERLYCKHEYT VAN DONGEN.

2. Etten, een klok met middellijn 129 cm, met als versiering een
beeldje van de H. Maagd in medaillon, en met als opschrift
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A0 DOMINI MDCLXVII FUNDOR LIBERALI DONO ILLUS
TRIS AC RDI CAPLI CAESAREI ET SAECULARIS COLLEGIJ
THORENSIS II IOANNES LE FEVER ENDE CLAUDIUS HUM
BLOET HEBBEN MY GHEGOTEN WONENDE LEFEVER
T'ANTWERPEN.83

Eén van beide gieters heeft in 1667 nog een klok voor de heerlijkheid
Zundert geleverd. Deze klok is evenwel vóór 1912 verdwenen.84

VII Het klokkenspel van Melchior de Haze: 1685.

In de economische opleving na de Tachtigjarige Oorlog is het niet
verwonderlijk dat de Bredase magistraat besluit tot de aanschaf van een
nieuw klokkenspel over te gaan. Men zoekt daarvoor contact met Mel
chior de Haze te Antwerpen. Deze gieter (1632 - 1697) heeft dan reeds
bekendheid door beiaardleveranties te Madrid (Escuriaal, 1674) en
Brugge (Halletoren, 1676).8 5 Hoe De Haze tot het klokkengieten is
gekomen staat niet vast. Mogelijk is hij een leerling der Hemony's ge
weest, en is hij met hun in contact gekomen toen zij in 1654/55 twee
beiaarden goten voor de torens van de 0 .L. Vrouwekerk te Antwerpen.
Bij deze werkzaamheden was zijn vader, als kerkmeester, zo nauw be
trokken, dat zijn naam voorkomt op meerdere klokken.86 Melchiors
eerste klok dateert van 1659 (Scherpenheuvel), een jaar dus nadat de
gebtoeders Hemony uit Antwerpen zijn vertrokken. In zijn werkwijze
volgt De Haze de Hemony's tot in de finesses. 87

De heren van de magistraat van Breda stellen 4 juli 1685 met De
Haze een contract Op:88 1) de oude klokken zullen hem voor 9 st.lpond
in de Antwerpse Waag worden geleverd. 2) de aannemer zal hiervoor
25 nieuwe klokken leveren. 3) daarvan zullen 13 klokjes afkomstig zijn
uit 's-Gravenhage, waar zij opgeslagen zijn bij uurwerkmaker Libertus
van den Burch. 4) de 12 grootste klokken zullen te Antwerpen worden
gegoten voor 20 st.lpond; het totaalgewicht zal zijn 3600 pond; de
tonen C-chrom.-h. 5) de aannemer bepaalt zelf de gewichten van hamers
en klepels, maar vorm en leverantie daarvan behoren tot de taak van de
uurwerkmaker. Een aanvulling op dit contract dateert van 16 juli: voor
iedere twee pond oud materiaal zal de gieter één pond nieuwe klokke-
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spijs leveren.89 Een dag later reeds zendt Libertus van den Burch uit
Den Haag de 13 kleinere klokjes.9o Tesamen wegen ze 545 pond. De
kerkmeesters Adrianus van Overvelt en Roelant Roelants worden ver
volgens, 23 juli, de dag dat men het contract goedkeurt, aangesteld om
toezicht te houden bij alle werkzaamheden. Zij krijgen 20 augustus toe
stemming om vijf (zware) klokken extra te laten gieten, op de tonen
F-G-A-B-H.9l In vijf partijen vervoert Floris Cornelissen tussen 27 juli
en 7 september 7126 pond oude klokkespijs naar Antwerpen. De leve
ring van de 17 grootste klokken van De Haze vindt tussen 21 oktober
1685 en 7 maart 1686 plaats. In de rekeningen hiervan is dan sprake
van een contract dat 18 juli is gesloten. Dit contract had betrekking op
de vijf extra klokken, deze kosten 18 st./pond.9o

Alexander van der Steen (beiaardier van Breda) en Steven Cousijns
(organist te Den Haag) keuren de klokken 21 maart: hun oordeel is
zeer gunstig.92 In totaal hangen dus in 1686 twee en dertig kloH::en van
De Haze te Breda. De verschillende rekeningen geven de klokken de
volgende slagtonen: F-G-A-B-H-C-chrom.-c 2. Naar aanleiding van hun
gewichten23 moeten we concluderen dat ze twee octaven hoger hebben
geklonken, namelijk fl _gl -al -besl -chrom.- c 4.
Volgens de twee contracten kosten de vijf grote klokken (samen 5516,5
p.) 18 st. per pond klokkespijs, en de 25 andere klokken (samen
3695 p.) 20 st. per pond. Het totaalbedrag is dus 8559 gld. 17 st.
Hiervan wordt evenwel 3695 gld. afgetrokken voor 7126 pond inge
leverde oude klokkespijs à 9 st. per pond zodat het salaris van De Haze
5453 gld. 3 st. bedraagt. De magistraat betaalt 2/3 deel, de rest zal door
de kerkmeesters worden voldaan.9o De Haze ontvangt 9 april 1686 een
eerste aanbetaling van 2000 gld.93 Na inschakeling van notaris Quellin
Schalck86 wordt hem ook het resterende deel betaald.9o Behalve dit
bedrag heeft de magistraat ook nog 70 gld. 9 st. 8 pen. moeten betalen
voor het breken van de klokkespijs, en 96 gld. 12 st. voor het vervoer
daarvan naar Antwerpen.94

De aanschaf van het nieuwe klokkenspel had voor de stadsbestuur
ders nog een onaangenaam gevolg. In de vergadering van het college op
21 mei 1686 diende de drossaard de heren uit naam van Zijne Hoogheid
een scherpe berisping toe. Deze was volgens de drossaard "niet weinig
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misnoegt, dat men in suleken tijt als desen, daar wij thans in syn tot
Breda, heeft durven resolveren tot sodanige onnoodige en ongepres
seerde oncosten". De prins eiste daarom "dat stadspenningen met wat
meer circumspectie in toecomende mogte werden gemenageert".94a

Volgens een acte van 9 april 1686 blijken naast de beiaard van De
Haze ook nog de "grote Bom" en de "oude uyrklock" in de toren aan
wezig te zijn. Met de bom bedoelt men waarschijnlijk de klok van 1667
(van Humbloet/Lefèvre); de uurklok zou de grootste klok uit 1626
(van De Clerck) geweest kunnen zijn. Nadat een onderzoek is ingesteld
om te weten te komen welke van deze twee klokken het best als uur
slag kan dienen, besluit men 30 april uit veiligheidsoverwegingen hier
voor niet de Bom te gebruiken. De oude uurklok zal zijn functie be
houden.95

Het klokkenspel dat Melchior de Haze aan Breda levert is het eerste
van een serie die hij tussen 1685 en 1695 giet. Achtereenvolgens instal
leert hij nog beiaarden te 's-Gravenhage, Gorinchem, Alkmaar (2x),
Madrid (El Prado), Aranjuez (Sp.) en Salzburg.96 Daarmee is hij de
meest productieve klokkengieter van het laatste kwartaal der 17de eeuw.

VIn De luidklokken van Passchier Melliaert: 1694 - 1698

"In 't jaar 1694, wierdt de Stadt Breda weder van een zwaar en
droevig ongelucl<: overvallen [ ... ] Omtrent agt uuren, sloeg de Blixem
met een schetterenden Donderslag, in den Lantaarn van den hoogen en
schoonen Toren der Groote Kerk, welke aanstonts, eer men het bynaa
gewaar wierdt, in een vollen brant stont. [ ... ] Door dezen geweldigen
brant, was het loodt, waarmede de Toren op veele plaetzen belegt was,
overal aan 't smelten geraakt, en drong door tot de gewelften, daer de
Speel en Luyklocken hingen, waer door de Bellefroyen in brant raakten,
en de kloeken al smeltende naar beneden vielen: omtrent elf uuren zag
men de groote Kloek, gemeenlyck de Bom genaemt, door alle de ge
welftens heen vallen tot in de Kerk, door welke val die kloek ten
hoogsten beschadigt zynde, buyten eenig gebruyck raakte".97 De beiaard
van De Baze heeft dus niet meer dan acht jaar dienst kunnen doen.
Behalve de Bom zijn waarschijnlijk ook de andere luidklokken verloren
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gegaan. De restanten van luid- en beiaardklokken worden in de kerk
opgeslagen. Door te dreigen met lijfelijke straffen wil men diefstal van
deze materialen voorkomen.9s

Het plan om van deze resten nieuwe klokken te laten gieten moet
al spoedig na de brand zijn gemaakt, want binnen een maand wordt een
concept-contract opgesteld, te sluiten met Passchier Williaerts (= Mel
liaert) uit Antwerpen. Hierin zijn alle belangrijke condities verwoord: 99

1) Melliaert zal de klokken op de door de magistraat genoemde tonen
gieten. 2) de klokken moeten binnen Breda worden gegoten. 3) de
aannemer zal twee stuivers per pond ontvangen. 4) alle bij de gieting
behorende materialen zal hij zelf leveren. 5) de helft van het salaris zal
hem ná de gieting worden gegeven, de rest na een jaar. 6) alle klokke
spijs zal de aannemer van stadswege ontvangen. 7) hij zal de letters,
wapens en tekens op de klokken moeten aanbrengen zoals de heren
van de magistraat hem die opdragen.

Eind juni blijkt dat het gaat om zeven klokken - vijf om te luiden,
een uurslag en een halfuurslag - met een totaalgewicht van 27300
pond.100 Het gewicht van de grootste klok zal om en nabij de 8000
pond bedragen. In een ontwerp-bestek voor het nieuwe uurwerk, te
maken door Pieter van Roy te Gent, wordt deze klok echter op 11000
pond geschat. De eveneens vermelde kleinste klok zal als kwartierslag
gaan dienen.101 Wat Passchier Melliaert betreft is er weinig meer be
kend dan dat hij vanaf 1677 woonachtig is te Antwerpen, en behalve
een aantal klokken te Breda ook een klok gegoten heeft voor Zand
bergen bij Antwerpen (in 1698).102 Waarschijnlijk heeft hij alleen
luidklokken gegoten.

Hoewel één van zijn in Breda gegoten klokken het jaartal 1693
draagt,103 kan hij pas na 20 september 1694 met zijn werkzaamheden
begonnen zijn; dan pas krijgt hij namelijk de opdracht de oude klokke
spijs te zuiveren en tot het gieten der nieuwe klokken te gebruiken.

Omtrent de gieting en installering ontbreken alle gegevens. In de
maanden oktober en november ontvangt Melliaert kleine bedragen, resp.
150 en 320 gld.; we kunnen aannemen dat de eerste klokken dan gereed
zijn gekomen.104 Een aantal andere klokken moet vóór 15 maart 1695
zijn gegoten, want deze worden dan gebruikt om "haere Con. Mayesteit
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van Groot Brittaigne" - Maria, de vrouw van stadhouder Willem III 
te overluiden. In september onderwerpt men de grote klok aan een on
derzoek. Jacobus Zeemans, organist, en Alexander van der Steen, bei
aardier, zijn aanwezig en concluderen dat de klok aan de opgegeven toon
beantwoordt.l°5 De andere klokken zijn later gekeurd, onder andere
door Johannes Swijs, geschut- en klokkengieter te Den Haag.l 06 Het
oordeel van Swijs is niet zo gunstig: de klokken zijn te zacht van stof
(kort klinkend, dof van toon) en te snel versleten. Een zelfde oordeel
zal Swijs in 1689 over de klokken van zijn vroegere werkgever Melchior
de Haze uitspreken, wanneer deze een beiaard levert voor de St. Jacobs
toren te Den Haag.107 Het ligt dus voor de hand om te concluderen
dat Melliaert bij De Haze te Antwerpen heeft gewerkt en van zijn leer
meester diens fouten heeft overgenomen. De schriftelijke bevestiging
van het keuringsrapport van Swijs komt echter pas twee jaar later en
wordt dan vooral voor financiële doeleinden gebruikt. Al vóór die tijd,
eind 1695, beslist de Bredase magistraat dat de poortklok vervangen zal
moeten worden omdat zij dissoneert met de andere klokken. Passchier
Melliaert ontvangt de opdracht een nieuwe poortklok te gieten (2300
à 2400 pond), evenzo een klok voor de kwartierslag (700 à 800 pond).
Beide klokken worden op de condities besteld zoals die ook een jaar
geleden golden. De oude poortklok zal als halfuurslag gaan functione
ren.l0s Het aantal klokken dat Melliaert voor Breda giet is dus acht.

Voor gegevens omtrent de vijf grootste klokken zijn we aangewezen
op de circulaire die de magistraat van Breda 13 mei 1723 uitgeeft om
tot een inschrijving voor een nieuw klokkenspel te komen.l 09 De nieuwe
beiaard zal zijn gebaseerd op de in de toren aanwezige klokken, die
8196,5750, 4181, 3035 en 2484 pond wegen. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat in 1704 één van Melliaerts klokken is vergoten. Een der
burgemeesters is namelijk naar Holland getrokken om contact op te
nemen met een niet nader genoemde klokkengieter.11 0 Ook het klok
opschrift vermeldt geen gieter. 103 We kunnen evenwel aannemen dat
deze nieuwe klok ongeveer de toonhoogte en het gewicht heeft gehad
van zijn voorganger.

Wat de resterende klokken van Melliaert betreft, in 1912 bezitten
de N.H. kerk te Ginneken en het Stedelijk Museum te Breda ieder een
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klok van deze gieter. Qua diameter zijn ze aanmerkelijk kleiner (resp.
425 en 415 mm) dan de eerste vijf. Het dorp Zegge (West-Brabant)
bezit in 1912 een klok van 410 mm doorsnede. l11 Zowel Ginneken als
Zegge behoren tot de classis van Breda,112 zodat het niet is uitgesloten
dat de hier aangetroffen klokken oorspronkelijk in de Grote Toren heb
ben gehangen. Het gewicht van deze drie klokken samen kunnen we
schatten op ongeveer 300 pond, dus slechts een fractie van wat de vijf
zware klokken wegen: 23446 pond. Volgens het contract tussen Melli
aert en de Bredase magistraat komt 23446 pond à 2 st.lp. neer op een
salaris van 2344 gld. 12. st.

In 1694 heeft Melliaert reeds 615 gld. 11 st. ontvangen.104 Eind
1696 heeft hij nog 1100 gld. te goed.113 Omdat de klokken al in 1695
door Swijs zijn afgekeurd zal hij van dit bedrag slechts 500 gld. ont
vangen. Het resterende bedrag zal hem worden uitgekeerd zodra de
klokken nader zijn onderzocht en eventueel goedgekeurd. Maar Melliaert
laat het er niet bij zitten en in een brief die zijn advocaat 21 november
1697 aan de magistraat van Breda stuurt, verzoekt hij dringend om de
laatste som van 344 gld.. Hij heeft ervoor gewerkt en de stad dient dit
te honoreren; zo niet, dan zal hij andere middelen moeten gebruiken.
Blijkbaar is deze bedreiging nogal ingeslagen want het college benadert
advocaat Puttenius te Den Haag om de zaak aan een hoger juridisch
gezag, de Raad van Brabant, voor te leggen. Het college beroept zich op
het advies van Swijs en voelt zich door Melliaerts dreiging in opspraak
gebracht. In de dan volgende briefwisseling wordt de eigenlijke oorzaak
steeds meer naar de achtergrond gedrongen door talloze juridische haar
kloverijen. De laatste brief is van 4 maart 1698, de strijd is waarschijn
lijk in het nadeel van Melliaert geëindigd. lOG

IX Het klokkenspel van Willem Witlockx: 1723 - 1724

Nadat de brand van 1694 alle klokken in de Grote Toren had ver
woest was het College van Bestuurderen, zoals vermeld, vrij snel over
gegaan tot de aanschaf van nieuwe luidklokken; over een geheel klok
kenspel werd echter niet gesproken. Pas 30 jaar later treft men hiervoor
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de eerste voorbereidingen: 1 maart 1723 wordt in de Raad een voorstel
gelanceerd om de trommel van het klokkenspel van Den Haag te kopen.
Men keurt het plan 15 maart goed, en burgemeester Snellen krijgt de
opdracht te 's Gravenhage de trommel en alles wat er bij hoort te
kopen.114 Snellen laat vervolgens de aankoop over aan zijn neef Adam
van Broeckhuysen, luitenant-kolonel en kapitein van het regiment gardes
te voet, die in deze tijd te Den Haag in garnizoen is. 115

Uitgaande van het automatisch speelwerk wil men zich daarna be
raden op een nieuw in te richten beiaard en aan te stellen beiaardier.
Hetgeen men binnen een maand heeft gedaan, want 15 april ontvangt
de magistraat hieromtrent een onderdanige brief van organist, orgel
bouwer en klokkensteller Jacobus Zeemans.116 Deze schrijft dat zijn
functie bij installatie van een klokkenspel aanmerkelijk zal worden ver
zwaard. Hij vraagt dan ook of hij in de toren mag worden bijgestaan
door zijn oudste zoon Gregorius Hermanus. Ingeval een regeling voor
deze bijstand kan worden getroffen is Jacobus Zeemans van plan vijf
klokjes bij te dragen aan de nieuwe beiaard: A, 33 p.; H, 28 p.; C,
26 p.; D, 23 p.; E, 19 p.. Bovendien wil hij alles wat nodig is tot de
installatie van trommel, noten, hamers, toetsen enz. zonder enig hono
rarium zelf (laten) verzorgen. Het versteken van de trommel, zes maal
per jaar, wil hij doen voor 36 gld. boven zijn jaarsalaris van 137 gld.
10 st.. Als zijn zoon hem mettertijd mag opvolgen zal deze alle werk
voor slechts 137 gld. 10 st. willen verrichten. Op deze condities gaat de
magistraat snel in: 19 april verschijnt een bevestiging op alle punten en
spoedig legt Greg. H. Zeemans de eed af.l 17 De plannen om opnieuw
een klokkenspel in de Grote Toren te installeren nemen nu weldra
vaste vorm aan; eveneens 19 april besluit men een intekening op vrij
willige basis onder de burgerij te houden. Mogelijk is Zeemans met zijn
geste om vijf klokjes te schenken er de aanleiding van geweest. Een week
later geeft het college zijn fiat aan het nieuwe klokkenspel. De gieter
die men hiervoor heeft benaderd, Guillielmus Witlockx te Antwerpen,
wordt pas 11 mei genoemd. Natuurlijk heeft men al eerder contact met
hem opgenomen, hetgeen blijkt uit het schrijven van Zeemans.1l8 Dat
ook nu de keuze op een gieter uit het zuiden valt vindt zijn verklaring
in het feit dat het noorden op dit moment geen klokkengieters van
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formaat bezit. Daar komt nog bij dat Breda voor zijn klokleen eigenlijk
steeds op het zuiden was georiënteerd.

Hoewel de inhoud van het eigenlijke contract met Witlockx niet
bekend is, kunnen we toch bijna alle essentialia opmaken uit de circu
laire die 13 mei aan de burgerij wordt gezonden.109 De beiaard zal be
staan uit 40 klokken, gebaseerd op de vijf in de toren aanwezige grote
klokken. De meeste klokken hebben reeds schenkers gevonden: notabe
len, gilden en burgerij staan garant. De opbrengst van de collecte zal
voldoende moeten zijn voor vijf nog overgebleven grotere klokken. Ook
de toonhoogtes worden vermeld: C - D - E - F - G - A - B - H - chromo
- G. Uitgaande van de thans nog in de toren aanwezige grootste klok
moeten deze toonhoogtes echter worden geïnterpreteerd als bes - c' - d' 
es' - f' - g' - chromo f4. Uitgezonderd de te vergieten (nominale) c' - klok
zal in totaal 8249 pond klokkespijs nodig zijn. De prijs per pond varieert
van 4 st. 8 pen. tot 1 gld. 5 st.; 35 nieuwe klokken gaan samen 5882
gld. kosten. De intekening zal worden verzorgd door Jacobus Zeemans.
De naam van de gecontracteerde gieter komt niet op de circulaire voor.

Willem Witlockx is afkomstig uit de Meierij van 's Hertogenbosch;
reeds vóór 1690 heeft hij zich te Antwerpen gevestigd. Van oorsprong
is hij instrumentmaker. Op wellce wijze hij met het klokkengieten in
aanraking is gekomen blijft onbekend.119 Zijn eerste werkzaamheden
op dit gebied dateren van 1705, als hij de door Alexius Jullien gegoten
beiaard voor Lier stemt. In 1711 giet Witloclcx voor Oostende zijn
eerste beiaard. Daarna volgen nog Grimbergen (1715), Aat (1716),
Tienen (1723), Breda (1724) en Mafra (Portugal, 1730). De stad
Nijmegen verzoekt Witlocla in 1731 een beiaard te leveren, dit op ad
vies van de Bredase organistlbeiaardier Jacobus Zeemans. Door zijn dood
in 1733 is hier echter niets meer van gekomen.120

Een rectificatie op de circulaire verschijnt in juli: de uurklok zal niet
worden vergoten. Hij zal naast de Bom worden opgehangen, dus in de
luidklokkenkamer, een verdieping onder de lantaarn.121

Omtrent het gieten en installeren van de beiaard is in de archieven
niets te vinden. Volgens hun opschriften zijn sommige klokken in 1723,
andere in 1724 gegoten. Alle namen der schenkers zoals die in de circu
laire waren vermeld, zijn op de klokken overgenomen, zij het dat som-
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migen nogal eens foutief zijn gespeld. Jacobus en Gregorius Zeemans
doen niet voor elkaar onder in het toevoegen van toepasselijke spreuken,
resp. op g3: KONST GAET BOVEN 'S WERELDS GOED WANT
DIE VERGAET DIE ALTIJD BLOED, en op e4 : KONST BELIJFT
EN DUERT ALTIJD ALS 'T FORTUEN DAARHENEN GLYD.
Voor de gegevens omtrent deze klokken zijn we aangewezen op de no
tities van Joh. C. Piceni, secretaris van de vereniging Breda-Vooruit in
1927, die met het oog op de restauratie van 1929 (waarbij slechts vier
Witlockx-klokken zouden worden gehandhaafd) alle maten en opschrif
ten heeft overgenomen.122

Omtrent de kwaliteit van de Witlockx-klokken valt, naar aanleiding
van de vier gespaarde exemplaren in de beiaard van Breda, op te merken
dat het stemmen niet zijn beste kant is geweest. Het gietwerk is echter
van een uitstekende kwaliteit, hetgeen resulteert in goedklinkende klok
ken.123

B. HET GEBRUIK DER KLOKKEN

I Het luiden in het algemeen

Wat het tot klinken brengen der klokken betreft kunnen we grof
weg twee systemen onderscheiden, luiden en beieren. Een definitie van
luiden is reeds in het begin van dit onderzoek gegeven: de klok wordt
in schommelende beweging gebracht waardoor de klepel in een onbe
paald ritme tegen de slagring slaat. Trekt men de klepel in een constant
ritme tegen de klokkewand, dan noemen we dit kleppen. Een klok kan
bestemd zijn om bij bepaalde gelegenheden, wereldlijk of kerkelijk, te
worden geluid - bv. bij brand, storm, of als aankondiging van de avond 
of te worden geklept, bv. vóór het Angelus, of bij overlijden.124

De luiders oefenen hun werk vanzelfsprekend als een nevenfunctie
uit, en worden steeds als groep genoemd. Zij blijven anoniem, in tegen
stelling tot de beierman die zijn werk alleen verricht en daardoor hoger
staat aangeschreven. Een sluitend betoog over het luiden te Breda is
niet op te stellen, daarvoor ontbreken te veel gegevens omtrent de om
vang van de groep luiders, de werktijden en het aantal gebruikte klok-
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ken. Bovendien kan men in elkaar afwisselende groepen hebben geluid.
In 1536 ontvangen acht personen 24 st. voor één nacht. Hetzelfde

aantal luiders ontvangt dit bedrag in 1537 na een nacht + dag. Voor
het luiden op een gewone dinsdag in 1541 staat 4,5 st., terwijl een jaar
later 25 zondagen 42 st. opbrengen omdat er is geluid tijdens de Sacra
mentsprocessie. Orgelblazer Jan Arreaens behoort in 1545 ook tot de
luiders. Het reglement van 1545 vermeldt het tijdstip dat de grote klok
moet worden geluid: twee verzen voor het eind van de Magnificat, en
bij het begin van het Lof.l 25 Bij dit Lof, iedere avond ter ere van Maria
gehouden, bespeelt de organist het orgel en leidt de zangmeester de
koralen. Vrijdags is er Lof ter ere van het H. Kruis, muzikaal verzorgd
door de rector van de Latijnse School met zijn leerlingen.126

Naast deze dagelijks terugkerende werkzaamheden wordt er extra
geluid op de hoogtijdagen van de drie devoties die een belangrijke
plaats innemen binnen het kerkelijk leven te Breda: de verering van het
H. Kruis, het H. Sacrament, en Onze Lieve Vrouw. Ter ere van alle
drie houdt men omgangen of plechtige processies, resp. op Pinkster
maandag, de zondag voor St. Jan Baptist (24 juni) en 15 augustus.127

Uiteraard kon dit alleen geschieden in de tijden dat in Breda een katho
liek bewind was: tot 1577, 1581 - 1590 en 1625 - 1637.

De rekeningen van 1586/1587 vermelden dat de luiders op de laat
ste dag van het octaaf (van Pinksteren?) 3 gld. 4 st. verdienen. Een
zelfde bedrag krijgen zij op de "cleynen sincxen" (eerste zondag na
Pinksteren). De H. Kruisdag levert evenwel niet meer dan 18 st. op.
Peter de beierman luidt steeds met hun mee, maar wordt daar afzonder
lijk voor gehonoreerd.128

Vermeldingen van het gebruik van alle klokken zijn verder zeer
schaars. Bij de feestelijke intocht van prins Maurits van Nassau in 1591,
een jaar na de gedenkwaardige inname van de stad door middel van een
turfschip, verzorgen Lancelot de trompetter en Peeter Henricx de beier
man/uurwerkmaker het luiden en het branden der lantaarns op de
toren.l29 Bijna een eeuw later wordt de gewoonte afgeschaft om alle
klokken drie maal daags te luiden, vanwege de gevaren die dit met zich
mee kan brengen. Als door de brand van 1694 de restauratie van de
toren is bespoedigd en reeds enige nieuwe luidklokken van Melliaert zijn
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geïnstalleerd, overluidt men daarmee 15 maart 1695 de vrouw van
stadhouder Willem lIl, Maria, koningin van Groot-Brittannië. Zes uur
lang klinken de klokken: van zeven tot negen uur, van elf tot een, en
van vijf tot zeven uur. Willem Jonston, de koster van de Grote Kerk,
verzorgt dit alles en verdient er 130 gld. mee. Ook de Markendaalse en
Waalse kerk zijn bij het overluiden betrokken; hier eveneens regelt de
kosteres, resp. koster, het gebruik der klokken.130

Wanneer Willem III in 1702 sterft luidt men opnieuw alle klokken
van de stad zes uur per dag, maar dit herhaalt zich nu dagelijks, gedu
rende negen weken. Het torentje van de Waalse kerk is op dit geweld
niet berekend en het luiden wordt daar dan ook gestaakt. Als Willem
Jonghsten het werk op de Grote Toren volbracht heeft toucheert hij
enige maanden later een klein kapitaal, 872 gld.13l Natuurlijk heeft hij
dit bedrag - een zware klok kost in die tijd ongeveer evenveel - niet
alleen verdiend: het is immers onmogelijk om acht luidklokken zes uur
lang per dag zonder hulp te bedienen. De koster moet hier waarschijn
lijk gezien worden als een soort opperman der luiders.

II De Grote Klok

Hebben we al gezien dat de grote klok volgens het reglement van
1545 bij het begin van het Lof en twee verzen vóór het eind van het
Magnificat wordt geluid,132 enige vermelding van een vergoeding voor
dit luiden is in de 16de eeuw niet te vinden. Pas in 1616 brengt de
magistraat in de financiële regeling enige duidelijkheid, overigens op
aandrang van de fabrieksmeesters der Grote Kerk. Het luiden mag nu
niet langer duren dan 15 minuten; per gelui zullen de kerkmeesters van
stadswege twee gld. ontvangen.133 Aan deze verordening houdt men
zich echter niet altijd, hetgeen een reden is om in 1655 opnieuw orde
op zaken te stellen. De heren van de magistraat wijzen op de afspraken
van 1616 aangaande de duur van het luiden, en ordonneren dat bij par
ticuliere begrafenissen alleen dàn zal mogen worden geluid als hiervoor
door hen toestemming is gegeven. Ook hier blijkt de koster niet de
enige, maar wel de voornaamste luider te zijn. Zijn inkomsten variëren
per gelui: het eerste gelui brengt vier gulden op, het tweede 2 gulden,
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het derde en vierde 1 gulden 10 st., en het vijfde gelui 1 gulden 5 st.134

In 1665 wordt de taak van de koster nader omschreven: het trekken
van de klepel (kleppen) van de Bom zal slechts mogen geschieden door
een deskundig persoon, onder leiding van de koster. Verder zal deze
ervoor moeten zorgen - door op de klokkenzolder de deuren en galm
gaten tijdens het luiden te openen - dat de klokkenklank buiten goed
kan worden gehoord.135 Het luiden bij bijzondere gelegenheden wordt
apart vermeld en gehonoreerd. Joris Jongston, koster van de Grote
Kerk, trekt de Bom op de verjaardag van Willem III in 1684; bij de
herdenking van het ontzet van de stad (in 1637 door Frederik Hendrik)
luidt hij de victorieklok. Beide keren ontvangt hij een honorarium van
2 gld. 15 st.136 Met "victorieklok" kan hier een bepaalde klok zijn be
doeld of het gebruik van een of meerdere klokken bij een overwinning
of herdenking daarvan.

Toen Frederik Hendrik na zijn verovering van Breda de stad wilde
begunstigen, deed hij dat door toestemming te geven tot de oprichting
van een "Illustre School en Collegie". Bij de plechtige ingebruikname,
17 september 1646, "weergalmden de triomfklocken" ,137

Willem Jongston, zoon van Joris en, zoals reeds eerder is vermeld,
later eveneens koster, luistert de intocht van Willem III in 1684 op met
het luiden van de Bom. Het bezoek van de koning-stadhouder op 26
maart 1691 wordt op soortgelijke wijze opgevrolijkt, zij het dat men dan
ook het klokkenspel inschakelt.138

Volgens de instructie van 1684 omtrent het trekken der klokken is
dit de taak der torenwachters. De koster van de Grote Kerk is met het
toezicht belast, ontvangt in hun naam een jaarsalaris van 54 gld. 2 st. en
zorgt ervoor dat de poortklok dagelijks wordt geluid; de Bom klinkt bij
de uitdeling van het Avondmaal, de jaarmarkten en (3x) bij de verjaar
dag van het ontzet.139

III De Poortklok

De klok die men in Breda het meest heeft kunnen horen, de klok
met de meest op de voorgrond tredende functie, is de poortklok geweest.
Deze gaf de tijd aan dat men de stadspoorten opende en sloot. In 1567
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moet Lancelot, de hulptrompetter en torenwachter, deze klok 's och
tends en 's avonds een half uur lang luiden. En dat doet hij voor een
gage van 5 st. per jaar.l40

Dat de poortklok niet altijd met de hand is geluid zegt ons een acte
uit 1603, waarin stadsuurwerkmaker Reynier Anthonisz. Busmaecker
onder andere wordt aangesteld om de poortklok "te spannen ende ont·
spannen", hetgeen er op duidt dat er een mechanisch verband is te leg·
gen tussen de klok en het uurwerk.l 41

De klok heeft soms ook andere namen: "ruymstraet oft avont·
docke" , zoals te lezen valt in de instructie van Anthonij Brekeniers,
koster in 1625. Voor een salaris van 50 gld. per jaar luidt hij de poort
klok alle avonden, tijdens de algemene markten te Pinksteren en Bamis,
tijdens de drie paardenmarkten, de twee ledermarkten, en op 5 juni, de
herdenking van de verovering van Breda door de Spaanse troepen van
Spinola in 1625.1'12 Twintig jaar later wordt de poortklok ook weer
's ochtends geluid, 15 minuten lang, door meerdere personen.143 Het
toezicht blijft tot de taak van de koster behoren, zoals ook in 1684 nog
kan worden geconstateerd: voor het luiden van de poortklok 's morgens
ontvangt de koster jaarlijks 12 gld. extra.144 De torenwachter is in 1694
Dirck van Zanthen. Als tengevolge van de brand van 11 mei de ldokken
verloren zijn gegaan krijgt hij de opdracht het gelui van ochtend., mid·
dag· en avondklok te vervangen "door het steecken van den trompet",
en wel op drie verschillende niet nader omschreven manieren.145

IV Het beieren

Beieren kan worden omschreven als een klankspel op een beperkt
aantal stilhangende klokken zonder tussenkomst van automaat of kla·
vier. Het kan op de volgende manieren gebeuren: 1. de klepels worden
rechtstreeks met touwen aangetrokken, 2. door houten hamers te ge·
bruiken, hetgeen meer mogelijkheden geeft doordat men dan verschil·
lende timbres aan een klok kan ontlokken. De beierman is gewoonlijk
tevens uurwerkreparateur, soms ook organist. Hij beiert meestal ter
onderstreping van een feestelijke gebeurtenis. Beieren kan gebeuren met
luidklokken of met klokken van het automatisch speelwerk.l46 In 1685
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moet Breda een beiaardklavier hebben gekregen; daarna hebben wij dus
te maken met echte beiaardiers.

V Enige gegevens omtrent beiermannen en beiaardiers147

Tomaes den beyaert: alleen in 1526 vermeld.148 Zijn jaarsalaris be
draagt 16 gld.

Heynrick Willemsz den beyaert: 1535 - 1566.149 Jaarsalaris in 1536:
17 gld., in 1552: 16 gld. 6 st .. Hij beiert vóór de koorzang in de Missen
van het H. Sacrament en 0.1. Vrouw. De kerkeknecht Lambrach onder
houdt de klokken.

Peeter Henriek Willemsz: 1566 - 1596, zoon van Heynrick Wil
lemsz.150 Hij onderhoudt vanaf 1566 voor 18 st. per jaar klokken en
uurwerk op de toren, alsmede het uurwerk op het stadhuis. Ingrijpende
reparaties worden extra gehonoreerd. Als beierman bedraagt zijn jaar
salaris 22 gld. Wanneer hij tijdens, of in afwisseling met het luiden
beiert ontvangt hij samen met de luiders 18 st. per gelegenheid. Het
vaststellen van de hymnen die op de voorslag moeten worden gezet is
de taak van Jan de zangmeester. Peeter Willemsz is als gewoon luider
werkzaam bij de plechtige intocht van Prins Maurits in 1591.

Jacob Peeter Henricks: 1597 - 1602, zoon van Peeter Henrick Wil
lemsz.l51 Tot 1599 bedraagt zijn jaarsalaris 68 gld., daarna 84 gld., ver
meerderd met vier potten olie om de mechaniek te smeren. Het onder
houd van het uurwerk wordt extra gehonoreerd.

Robrecht Vermey: 1602 - 1604, organist van de Grote Kerk van
1601 - 1604.152 Hij moet beieren op de grote klok en de voorslag op
een deskundige manier versteken. Tot uurwerkmaker stelt men in 1603
Reynier Anthonisz. Busmaecker aan. De taak van Jacop Peeter Henricks
is dus nu gesplitst. Reynier Anthonisz. verzorgt onder andere de uur
werken op toren en stadhuis en het spannen van de poortklok. Per jaar
ontvangt hij 62 gld. 10 st., in 1606 verhoogd tot 80 gld.

Coenraet Henricx van Stromborch: 1604 - 1625.
Henrick Coenraet Henriex: 1625, zoon van Coenraet Henricx van

Stromborch.
Alonso van Diepenbeeck: 1625 - 1639.153 Afkomstig uit Antwerpen
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wordt hij in 1625 burger van Breda en van stadswege aangesteld tot
uurwerkmaker en van wege de kerk tot beierman. Beide functies zijn
dus nu weer in één persoon gecombineerd. De kerkelijke en werèldlijke
overheid delen samen zijn salaris van 225 gld. per jaar. Al vóór 1637
worden zijn werkzaamheden als uurwerkmaker overgenomen door Gillis
Peeters (van der Steen).

Gillis Peters van der Steen: 1639 - 1673.154 Van oorsprong uur
werkmaker wordt hij in 1639 ook aangesteld tot beierman, zijn jaar
salaris bedraagt 112 gld. In 1641 verkrijgt hij wegens drukke werk
zaamheden "vrijdom van de borgere wachte". Hij versteekt ook de
trommel. Zijn instructie (1665) vermeldt slechts dat hij als beierman
de deuren achter zich moet sluiten en toezicht moet houden (op de
luiders). Uurwerkmaker is vanaf 1658 zijn zoon Alexander

Alexander van der Steen: 1673 - 1700, zoon van Gillis Peeters van
der Steen.155 Hij is uurwerkmaker en beierman voor een salaris van
250 gld. per jaar. Tevens bespeelt hij het orgel van de Waalse kerk, tot
1684 voor 60 gld., daarna jaarlijks voor 80 gld. Voor het beieren bij
een bijzondere gelegenheid - de verjaardag van het ontzet, de intocht
van hooggeplaatste personen, de verjaardag van Willem III - ontvangt
hij 1 gld. 10 st. In 1684/1685 wordt Geerit Lieffmans genoemd als
uurwerkmaker van de Grote Toren en de St. Joostkapel. Alexander van
der Steen is in 1686 een van de keurmeesters van de nieuwe beiaard
van Melchior de Haze. Voor alle extra moeite die hij zich heeft getroost
bij het installeren van dit klokkenspel ontvangt hij tien ducaten. Vanaf
de installatie is Van der Steen werkzaam als de eerste Bredase beiaar
dier. Hij bespeelt het klokkenspel op markt- en feestdagen. Wanneer in
1695 de door Passchier Melliaert gegoten grote klok wordt gekeurd is
Van der Steen daarbij als adviseur aanwezig.

Jacobus Zeemans: 1700 -1723; 1727 - 1744.156 In 1693 wordt Ja
cobus Zeemans, oorspronkelijk afkomstig uit Rozendaal, tot organist
van de Grote Kerk benoemd. Als orgelbouwer is hij werkzaam te Etten
(N.H. Kerk, 1699 en 1710), Zevenbergen (1707), Breda (Marken
daalse kerk, 1711; Grote kerk, 1712 - 1714; schuilkerk aan de Brug
straat, 1722) en Leur (1717). Ds. Kaskee, ten tijde van Zeemans predi
kant te Breda, schrijft hem in een lofdicht ook de orgels van Leerdam
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en Voorschoten toe. 157 Als uurwerkmaker wordt Zeemans reeds in 1694
genoemd. Een jaar later ontvangt hij 100 gld. voor buitengewone dien
sten met betrekking tot het orgel in de Grote kerk en het stellen van
de uurwerken op de Grote Toren en het stadhuis. Evenals Van der
Steen treedt hij in 1695 op als keurmeester van de grote klok. Hoewel
Zeemans dus reeds vanaf 1694 als uurwerkmaker werkzaam is, ontvangt
hij zijn benoeming in deze pas in 1700, na het ontslag van Alexander
van der Steen. In 1723 bedraagt zijn salaris 137 gld. 10 st.

Voor de door Willem Witlockx te gieten beiaard schenkt Zeemans
vijf klokjes. Als dank benoemt de magistraat dan zijn zoon Gregorius
Hermanus tot uurwerkmaker en beiaardier. Jacobus Zeemans blijft zijn
salaris behouden. Na de dood van zijn zoon in 1727 neemt Jacobus zijn
oude taak weer op, hetgeen hij vollioudt tot zijn overlijden in 1744.

Gregorius Hermanus Zeemans: 1723 - 1727, zoon van Jacobus
Zeemans.l58 Hij assisteert aanvankelijk zijn vader bij diens werk in de
Grote kerk: vanaf 1712 als organist, vanaf 1718 ook als orgelblazer.
Tevens is Gregorius tot zijn dood organist van de N.H. Kerk te Ginne
ken. Volgens de instructie van 19 april 1723 moet hij de trommel zes
maal per jaar versteken. Een jaar later krijgt Gregorius toestemming om
het klokkenspel, behalve op markt- en feestdagen, ook zondags tussen
elf en twaalf uur te bespelen. Zijn benoeming tot "clockenist ende
clockespeelder", op basis van een jaarsalaris van 137 gld. 10 st., dateert
van 4 oktober 1723.

Bijlage I

Beschrijving van de klokken anno 1927.

De beiaard bestond uit 40 klokl<:en, alle met opschrift in Romeinse
kapitalen en de meeste versierd met ornamentranden, namen en wapens
der schenkers. Voor wat de vijf grootste klokken betreft zijn afmetingen
en opschriften overgenomen uit het bekende werk van J. Kalf over de
monumenten in de Baronie van Breda; voor wat de 35 andere klokken
betreft zijn de maten en opschriften overgenomen uit een beschrijving
van de secretaris van Breda-Vooruit, Joh. C. Piceni, dd. 19 oktober
1927.159
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1. diameter 1.80 m, toon bes.
WILHELMUS III D.G. MAGNAE BRITTANIAE REX BARO
IN BREDA FIDEI DEFENSOR ANNO MDCXCV II
PASCHASlUS MELLIART ME FUDIT ANNO MDCXCV

2. diameter 1.60 m, toon Cl.
HEER WILLEM BENTINCK GRAVE VAN PORTLAND ETC.
DROSSAERT VAN DE STADT EN BARONYE VAN BREDA II
PASCHIER MELLIAERT HEEFT MY GEGOTEN IN BREDA
ANNO 1693

3. diameter 1.48 m, toon dl.
DE HEEREN ANTONY PESSCER STADTHOUDER MR.
JACOB VAN BURSTEDE PRESIDENT IOH FRANCIS DE
RAET VAN KERKUM BURGEMEESTER II DE HEEREN
KERCKMEESTERS CORN VINGERHOETS OUT SCHEPEN
ENDE HENDRIK CAMERLING SCHEPEN Ao 1704

4. diameter 1.30 m, toon es1.
PAULUS SNELLEN CORNELIS VINGERHOETS CORNELIS
VEREYCK GOSUYN VAN BERNAGE II PASSCHIER
MELLIAERT HEEFT MEY GEGOTEN IN BREDA
ANNO 1694

5. diameter 1.18 m, toon f1.
JOHAN GERHARD VAN GOOR LAMBERT BERNHARD
NOORTBERGH SCHEPENEN JOHAN HEEREN JOHAN
FRANCIS DE RAET II PASCHASlUS MELLIART ME FUDIT
IN BREDA ANNO 1695

6. diameter 1.00 m, toon gl.
geen opschrift.

7. diameter 0.93 m, toon gis1.
geen opschrift.

8. diameter 0.88 m, toon al.
geen opschrift.

9. diameter 0.83 m, toon bes1.
MIJN HEBBEN LATEN GIETEN NOTS EN PROCUR CORN
VAN BOMMEL A D BROCKX DE WED P VOLDERS DE
WED M ROVERS L VAN DER BORST HOUDKOOPER
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FR HEIJBLOM I HEESEWYK CORN LEEUWERCK DE
WED I M VAN AMERSFOORT ANT VAN DER BROECK
ADR G VAN GILSE M VAN AMERSFOORT

10. diameter 0.80 m, toon bI.
MIJN HEBBEN LAETEN GIETEN HET BROODMAKERS
GILDE L VAN DE KUYP DEKENS I VAN DER VEN D VAN
WESEL OUDERMANSl60 I VAN IMMERZEEL P DE VROOM
C NOUTEN

11. diameter 0.76 m, toon c2 .

MIJN HEBBEN GEGEVEN MEVROUWE C J BREEMANS
VROUWE VAN ST ELISABETS POLDER WED WYLEN DE
HR GR VAN BEECK IN SIJN LEVEN RAET ENDE RENTMR
VAN HET KYSERLYK STIFF THORN DE HR PETRUS W
VAN DER CREKE ENDE SYNE HUYSVROUWE BLATRIX
(sic) F VEREYKE DE HR PETRUS VAN BEECK RAEDT
ENDE RENTMR VAN HET VOORSCH STIFF THORN ENDE
SYNE HUYSVROUWE PITRONELLA VAN DER CREKE
IUFFROUW CORNELIA VAN BEECK

12. diameter 0.69 m, toon cis2 .

WILLEM I LANDGRAFF TOT HESSEN FURST TOT
HIRSCHFELDT GRAAF TOT CATZENELLENBOGEN-DIETZ
ZIEGENHAIM NIDDA EN SCHAUMBOURG TEREYE VAN
DEN STAM COLLONEL VAN T REGIMENT GUARDE'S
DRAGONDERS EN GOUVERNEUR DER STADT BREDA EN
DE OMLEGGENDE FORTEN &C &C GEEFT MIJ

13. diameter 0.64 m, toon d2 .

MIJN HEBBEN GEGEVEN HET BRANDEWIJNSTOKERS
GILDE I VAN AMERSFOORT I VERMULEN DECKENS C
PROVO D A HAVERMANS CORN I STICKERS AUDERMANS

14. diameter 0.63 m, toon dis2 .

MIJN HEBBEN GEGEVEN HET WIJNKOPERSGILDE W
VAN GOOL P BEERINS DEKENS C CAUWENBERGHS
CORN VAN DE LEUR P I LOEFT OUDERMANS

15. diameter 0.595 m, toon e2 .

MIJN HEBBEN GEGEVEN HET ZCHIPPERSGILDE W
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FIJNENBUYCK W APPELS DECKENS W RYCKE
AUDERMAN

16. diameter 0.54 m, toon f2.
PIETER SNELLEN BORGEMEESTER GEEFT MIJ

17. diameter 0.53 m, toon fis2 .

A DE BONS I G VAN ZON EN H Z TUERMANS MR J G
MICHGORIUS GRIFFIER EN C VAN MECHELEN161
ZECRETS DER ZTADT BREDA P W CROYZE

18. diameter 0.485 111, toon g2.

DE ZES BORGERS CAP DER STADT BREDA GEVEN MIJ
C VAN DER HULT H DE MENT C PROVO L WAALWYK
I VAN VECHELEN I VAN GRONSVELD

19. diameter 0.475 m, toon gis2 .

ERNST JACOB MICHGORIUS IOHAN ANT NOEST DE
HREN EN MR ANT VAN BUERSTEDE GRIFFR DES
LEENHOFTS EN JACOB PESSER CONTRAROLL GEVEN
MIJ EN DE HREN (?) CASPAR VAN GOOR SECRETS IN
DEN HAGE

20. diameter 0.45 m, toon a2 .

DONO DEDERUENT (sic) DNI MAGISTRI C VAN
RIETHOVEN C L MONTENS P C MONTENS P I STICKERS

21. diameter 0.42 m, toon bes2 .

MIJN HEBB GEGEVEN DE HR T VAN RIETHOVEN EN
SYN VROUW JUFFR H T VAN RIEL EN SYN TWEKIND
TVRENMVR

22. diameter 0.415 m, toon b2 .

PIETER JACOB CALCKBERNER GEEFT MIJ
23. diameter 0.41 m, toon c3 .

PIETER BERNALGEN162 STADTHOUWER GEEFT MIJ
24. diameter 0.365 111, toon ds3 .

JOSUYN163 VAN BERNAlGE PRESIDENT GEEFT MIJ
25. diameter 0.36 m, toon d3 .

EXDONO L B NOORTBERGH MED DR ET THOMAS VAN
GOOR

26. diameter 0.325 m, toon dis3 .
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MR BERNARD DECKER ADVOCAET EN ONTFANGER EN
JACOB DECKER COOP BROUWER

27. diameter 0.31 m, toon e3.
ANTONY DE MESTRAE164 COLLE ME DEIDT165

28. diameter 0.30 m, toon f3.
DONO DEDIT DNUS L F STICKERS P R

29. diameter 0.29 m, toon fis3.
C VAN DE HEYDEN DE GOUDA RENTMR VAN DE
GEESTELYKE GOEDEREN GEEFT MIJ

30. diameter 0.28 m, toon g3.
JACOBUS SEEMANS GEEFT MIJ KONST GAET BOVEN
S WERELDS GOED WANT DIE VERGAET DIE ALTIJD
BLOED

31. diameter 0.27 m, toon gis3.
ADRIAEN VAN BUERSTEDE HEER VAN NORTIER EN
RAMEN GEEFT MIJ

32. diameter 0.25 m, toon a3.
JACOBUS ZEEMANS GEEFT MIJ

33. diameter 0.24 m, toon bes3.
ARNOLDUS VAN DER SCHILDE THENENSIS P B166

34. diameter 0.235 m, toon b3.
JACOBUS ZEEMANS GEEFT MIJ

35. diameter 0.225 m, toon c4 .

JACOBUS STEMAN GEEFT MIJ
36. diameter 0.21 ID, toon cis4 .

ANTONIE DE LANGENS SEIGNR DE BEAUVESER MA
DONNE

37. diameter 0.20 m, toon d4 .

JACOBUS SEEMANS GEEFT MIJ
38. diameter 0.195 ID, toon dis4 .

D F TROMER ME DEDIT
39. diameter 0.19 m, toon e4.

G H SEEMANS EN ADRIAEN KETELAAR GEVEN MIJ
KONST BELYFT EN DUERT ALTYD ALS T FORTUYN
DAARHENEN GLYD
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40. diameter 0.18 m, toon f4.
CORN KAMERLING RENTMR DESER KERCK GEEFT MIJ

Behalve bovenstaande opschriften hebben de klokken 6 tot en met 40
alle nog een randschrift vermeldende de gieter en het jaartal en wel de
klokken 6 tlm 10, 12 t/m 15, 18, 21, 29, 30, 33, 37, 39: GUILIEL
MUS WITLOCKX ME FOOIT ANTWERPIAE ANNO 1723 en de
klokken 11, 16, 17, 19, 20, 22 t/m 28, 31, 32, 34 t/m 36, 38, 40:
GUILIELMUS WITLOCKX ME FUDIT ANTWERPIAE 1724.
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