
Het Klokgietersbedrijf te Kampen.

Hoog boven onze stad hanqen de metalen kinderen van
beroemde klokgieters. Eeuwenlang reeds mengen zij hun wel
luidende stemmen met het geroes van het leven daar beneden;
het geroes van de stad waarrnee hun geschiedenis zo nauw
is verbonden.

Sommige hingen al in hun torens tijdens de late middel
eeuwen en strooiden hun klanken nog over een .rijke en
machtige koopmansstad met hoge gothische huizen, zware
muren en versterkte rpoorten.Vele verhieven hun stem eerst in
de 17e eeuw en verkondigden de roem van onze gouden eeuw
aan een nog altijd Ievendiqe stad. Een enkeIing laat zich nog
betrekkelijk kort horen en kan slechts getuigen van het wel en
wee van een kleine provincieplaats, die zich, na twee wereld
oorlogen, resoluut de slaap uit de ogen wrijft.
De mens vergeet snell Want hoe nauw ook de geschiedenis

van onze klokken met die van de stad verweven is, wat weten
wij nog van hen die ze tot leven wekten en Kampen door de
eeuwen rheendeze bronnen van vertrouwde schoonheid gaven?
En toch hangen in onze torens klokken, gegoten door

meesters die hier in Kampen zelf 'hun nobel ambacht hebben
uitgeoefend en door heel Europa vermaard waren om de
voortreffelijke werkstukken die zij afleverden.

De klokgieterskunst is al heel oud. Reeds de Egyptenaren
moeten klokjes g~br.uikthebben als hun priesters de mysterien
van Osiris vierden. In het Berlijns museum bevindt zich een
klokje uit de tijd van Salmanassar II, een Assyrisch vorst die
in de ge eeuw voor C:hristus Ieefcle.Grieken hadden hun klok
ken, de Romeinen voerden ze met hun legers in luistoelen
op wagens mee. ,
De eerste Christenen schijnen geen gebruik gemaakt te

hebben van klokken. Misschien niet omdat hun vroegste
samenkomsten aanvankelijk in het geheim moesten plaats
vinden, een andere reden was wellicht dat klokken hen aan
vankelijk teveel herinnerden aan de religieuse gebruiken der
heidenen.
Maar toen in 313 Constantijn de Grote de Christen en vrije

193
13



uitoefening van hun godsdienst toestond, werd dit anders en
is de kIok een der schoonste attributen van het Christendom
geworden.

De oudste Christehjke kIokken zuIIen wel. in Italic gegoten
zijn; naarmate het heidendom terrein verloor, verspreidde de
klokgieterskunst zich in de middeleeuwen over de andere
Europese landen.

AanvankeIijk werden de klokken voornamelijk voor reliqi
euse doeleinden en uitsluitend als Iuidkiok gebruikt. Hun
bronzen stemmen riepen op tot kerkgang en gebed, maanden
tot bezinning, treurden bij dood en begrafenis.

Later ontstonden ook een aantaI kIokken die voor zuiver
wereldlijk gebruik besternd waren, de Raadsklok, het Schepen
klokje, de Stadhuisklok, die de ingezetenen bijeenriepen vaor
bekendmakingen en afkondigingen. Tensiotte ging men er in
middeleeuwen geleidelijk toe over de klokken in de tor ens
harmonisch met elkaar in verband te brengen en ontstond de
voorsiag of het klokkenspel.

Bijna alle klokken zijn vervaardigd van brons, een legering
van ongeveer 80 % koper en 20 % tin. Hoe zuiverder dit
koper .en tin, hoe fraaier de kiank van de kiok.

Er is wel eens beweerd dat in de middeleeuwen zilver of
goud aan de klokspijs werd toegevoegd om de kIankrijkdom
van de te gieten kiok te verhoqen. Maar dit is beslist onjuist!
Deze Iegende is ontstaan doordat destijds godvruchtige lieden
gouclen en zilveren voorwerpen offerden om bij te drag en in
de enorrne kosten die het gieten van een kIok met zich mee
bracht. Soms mochten de milde gevers dan persoonlijk bij het
gieten aanwezig zijn en hun goud en zilver in de oven werpen.
Maar de klokgieter zorgde weI dat dit metaaI niet in de ruimte
terecht kwam waarin iziclhde gesmolten klokspijs bevond,
maar bijvoorbeeld direct in 't vuur. Later, als de toeschouwers
zich verwijclerd hadden, werd het gesmolten edele metaal
onder de as vandaan gehaald en hebzuchtige klokgieters sta
ken het wel, als een extraatje, in eigen zak.

In' de middeleeuwen vond het gieten van grote klokken
bijna steeds plaats aan de voet van de toren, waarin de werk
stukken zouden komen te hangen. De kIokgieters reisden toen
met hun gezellen en knechten van de ene plaats naar de
andere en waren zelden thuis.
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Later, toen het transport gemakkelijker werd, ric~htten zij in
een bepaalde stad een werkhuis, een gieterij, in en voerden
hier hun opdrachten uit. '

Maar steeds eiste dit uiterst moeilijke ambacht' de volle mens
op en kon het slechts met succes beoefend worden door
meesters die zowel technisch als artistiek zeer begaafd waren.

Want hoe ingewikkeld was - en is nog steeds - het gieten
van een klok! Volgens een sedert ongeveer 1200 toeqepaste
methode wordt eerst zeer zorgyuldig de zogenaamde kern aan
gelegd van baksteen die gelijkvormig moet zijn met de inho1.1d
van de klok die de meester wi! maken. Op de buitenkant van
deze kern wordt kern gesmeerd, terwijl de "mal" - eeri hou
ten rib, die met grote nauwkeurigheid gesneden is en waarop
de maten zijn aangegeven, wordt rondgedraaid am het over
tollige leem weg te strijken. Deze mal draa it om de middeIlijn
van de kern. Nu wordt - en dit is de tweede phase - de
zoqenaamde "valse klok" gemaakt. De mal snijdt men uit en
we! z6 dat het binncnvlak precies de vorm heeft van de buiten
kant del' te gieten klok. AIs die nu weer wordt rondqedraaid
om de middellijn van de kern, zal zij een ruimte aangeven die
de juiste vorm van de klok heeft. Die ruimte wordt aangevuld
met een ander soort leem dan op de kern werd aanqebracht en
van deze gescheiden door een praeparaat, dat het op elkaar
plakken der beide lagen voorkomt. Na voldoendc drogen is
de "valse" klok qereed. Met talk en was worden nu de ver
sieringen en letters op de "valse" klok aangebracht.
De derde phase is het vorrnen van de "mantel". Men brengt

daartoe rondom de klok wederom leem. aan. In deze lemen
mantel staan nu aan de binnenzijde de negatieven afgedrukt
van de afschriften en versieringen. De versieringen zelf, die
immers van talk en was zijn gemaakt, smelten bij het drogen
weg, dat geschiedt door 't branden van een 'houtskoolvuur in
de kern. Na enkele dagen wordt de lemen mantel zorgvuldig
naar boven gehesen, de "valse" klok wordt van de kern ver
wijderd en stuk geslagen, waarna men de mantel weer laat
zakken en nu is de ruimte verkregen, waarin men de klokspijs,
het gietsel kan gieten. Als dan eerst nog de kroon, die. af
zonderlijk gevormd is, op de mantel is geplaatst, treedt de
volgende phase in. De gietkuil moet nu het model vervangen.
Dit is een grote gegraven .ruimte, waarin de mantel met de
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kern wordt geplaatst. Om het breken van de mantel te ver
hinderen wordt deze omgeven met stencn, aarde en ijzeren
hoepels en daarna geheel onder de aarde bedolven. Dan eerst
mag de klokspijs uit de gietoven toevloeien, onder een hitte
van niet minder dan 12000 Celsius. Na voldoende afkoeling
wordt de massa uitgegraven. Onder de mantel staat dan de
klok. De kern slaat men er uit en na een qeduchte reiniging
is hij gereed voor 't gebruik.

Geert van ~Vou.
Een paar eeuwen lang heeft ook te Kampen de klokqieters
kunst gebloeid. Deze bloei begon met de komst van een der
grootmeesters op dit qebied, Geert van Wou! Het is onwaar
schijnlijk dat er voor 'hem klokgieters in onze stad gewoond
hebben, in de archiefstukken vend ik tenminste geen enkele
aanwijzing dat dit wel het .geval geweest zou zijn.

Geert van W ou, ongetwij feld een der grootste, zo niet de
grootste klokgieter der middeleeuwen, was .qeen Kamper
burger van geboorte, maar afkomstig uit 's Hertogenbosch.
In 1474wordt in deze stad ais poorter ingeschreven "Magister
Gererdus de Woude filius quondam Wilhelmi clockqieter",
Niet alleen de vader van Geert van Wou was klokgieter. Hij
maakte deel uit van een ware klokgietersfamilie; zo treffen
we in de 15e eeuw nog een Johannes en e'enWrllern van Wou
aan die dit ambacht uitoefenden, terwijl in de 16e eeuw een
Arnold en Peter van Wou als klokgieters in Groningen en
Emden werkzaam waren.
Teen Geert van Wou omstreeks 1480 naar Kampen. werd

ontboden om hier een aantal kiokken te komen gieten, had
de meester reeds zijn reputatie gevestigd. Onjuist is waar
schijnlijk, zoals men in de litteratuur steeds vermeld vindt, dat
hij reeds in 1465 een kiok te Osnabruck goat, maar zeker goot
hij, voor zijn komst in onze stad, klokken voor Kalkar (1473),
Cranenburg (1474), Elten (1476) en Arnhem (1477) ..
Nemen we aan dat hij de klok te Kalkar op ruim twintig

jarige leeftijd goot, dan zal hij ongeveer in het midden van
de 15e eeuw geboren zijn.

Het is heel mocilijk uit te maken of Van Wou zijn opdracht
te Kampen te danken heeft gehad aan de Kerkrneesters van de
St Nicolaas kerk of van de Onze Lieve Vrouwe kerk.
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Klokversierinqen en randschriften van de klokqieter
Geert van WOll (t 1527),



Het oudste stuk in het Kamper Archief, dat op de rneester
betrekking heeft, is gedateerd 4 Juli 1480. Op die dag gaven
de Burgemeesters, Schepenen en Raad van Hatderwijk, op
verzoek van de stad Kampen, aan Geert van W ou, klokgieter
van den Bosch, verlof om een of twee dagen in hun stad te
verblijven tijdens zijn 'doorreis naar Amsterdam, waar de
rneester klokspijs wilde gaan kopen. Dat dergelijke vrijgelei~
den in die tijden geen blote fcrmaliteiten waren, blijkt wel uit
een schrijven van de stad Kampen in 1481 aan een zekere
Wynandum de Aernhem, waarin de stad zich beklaagt over
het feit dat hun klokgieter (en wie zou dat anders geweest
kunrien zijn dan Geert van Wou?) door "die van Elburg"
gevangen werd gehouden.
Uit een aantal archiefstukken uit het jaar 1481 blijkt dat

Van Wou in dat jaar zowel klokken heeft gegoten voor de
St Nicolaas- aIs voor de Onze Lieve Vrouwe kerk. Hoeveel
is niet te zeggen, slechts een klok wordt met name genoemd,
terwijl we van twee andere uit de archiefstukken het gewicht
kenrien en de toon.
Op 31 Januari 1481 kreeg Geert van Wou van de Kerk

meesters van de O.L.V. kerk opdracht om twee nieuwe
klokken te gieten, een van 5000 pond en een van 4000 pond
op de tonen re en mi en wel zo dat zij zouden aansluiten op
de toon ut van de Mariaklok die hij reeds voor hen gegoten
had.

Uit dit bericht blijkt dus dat de meester minstens drie
klokken voor de O.L.V. kerk heeft .gegoten en dat de oudste
van dit drietal de Mariaklok moet zijn.

En deze Mariaklok bestaat nog! Zij hangt tegenwoordig
in de Nieuwe Toren en zal gespaard zijn gebleven teen in
1609 de twee bovenste verdiepingen van de toren van de
O.L.V.~ of Buitenkerk instortte en vele door Van Wou voor
die kerk gegoten klokken verrnoedelijk gebr6ken zijn.
Deze Mariaklok is een prachtig staaltje van G~ert van

Wou's meesterschap. De klok is 1.86 m hoog en heeft van
onderen een middellijn van 1.74 m. Het sierlijke, gelijkmatige
hooq geplaatste randschrift vermeldt o.a.
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De klank is voortreHelijk; maar niet alleen hieruit blijkt
welk een groat kunstenaar Van W ou is geweest. Op de
mantel van de kiok staan tegenover elkaar, twee prachtige
beelden die Maria voorstellen, gehuld in vlammen, met het
kind op haar arrnen en staande op de maansikkel.
Daaronder bevinden zich twee schildhouders met 'hun

schilden. waarop Iiet wapen van de stad Kampen en de kIeuren
van de stad prijken.

In de Nieuwe Toren hangen noq drie kIokken van Van
Won. Een blijkt eveneens in 1481 te zijn gegoten en toont
aan de ene zijde van de mantel een prachtig Christusbeeld,
terwijl aan de andere zijde het beeld van een bisschop is aan
gebracht.
De tweede is niet gedateerd; hierop vinden we tegenover

elkaar afbeeldingen van St Nicolaas.
De derde blijkt in 1483 te zijn gegoten en heeft sleehts een

opschrift.
ZoaIs ik 'reeds zei Iiebben ook de kerkmeesters van de St

NicoIaaskerk Van Won opdrachten gegeven. Nog hangen in
de toren van die kerk twee klokken die Geert Van Wou in
1481 goot, een is versierd met het beeld van St Maarten, de
andere heeft aileen weer een opschrift.

Financieel krachtiq, zoals dat in latere jaren zeer zeker wel
het geva1 was, blijkt Van W ou bij zijn komst in Kampen nog
niet te zijn geweest. Herhaa1de malen moet hij geld lenen om
de benodiqde klokspijs te kunnen kopen.

In het totaaI bezit Kampen dus nu nag 6 klokken van deze
grote meester, Ongetwijfeld heeft hij er meer voor de stad
gegoten, maar deze zijn in de loop 'der tijden verl oren gegaan.

In 1482 wordt Geert van Won aIs lid ingeschreven in het'
Schepenmcmorie te Kampen, waaruit blijkt, dat de meester de
stad aIs vaste woonplaats heeft gekozen. En deze keuze zal
hem wel niet berouwd hebben; want de voIgende jaren
stromen de opdrachten hem toe, niet alleen uit de omqevinq
van zijn woonplaats, maar ook uit geheeI Overij sse! en W est
Duitslarid. Tussen 1484 en 1486 giet hij een zestal grote
klokken voor de O.L.V. kerk te Zwolle, maar ook is hij in die
jaren werkzaam te Oldenzaal, Haselunne, Venlo, Rees, Kalkar
en Rijsea. Zijn faam als kunstenaar wordt steeds grater; aan
de ene opdracht is nauwelijks voldaan of de andere moet reeds
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Klokversieringen van de Kamper klokgieter
Geert van Wou (t 1527).





weer uitgevoerd worden. Her en .derwaarts reist de meester
met zijn kn echten, zelden vertoeft hij te Kampen, maar toch
is hi] de stad nimmer ontrouw ·geworden.

Her merendeel van de bestellinqen komt uit Duitsland en
daar heeft de meester dan oak zijn grootste kunstwerken ge
schapen. IDe kroon op zijn werkzaamheden in dit land is wel
het gieten van drie klokken qcweest die besternd waren voor
de St Severus en de Domkerk te Erfurt. Dit geschiedde in
1497. Van deze drie klokken zijn er twee bewaard gebleven._
De grootste, de Gloriosa, staat als een van de mooiste klokken
van de wereld bekend, maar de andere, de Schreier genaamd,
doet, hoewel veel kleiner, wat qeluid betreft, weinig voor ihem
onder.

De Gloriosa heeft van onder en gemeten een doorsnede van
2.58 m en is 2.06 m hoog. Het weer bijzonder fraaie rand
schrift van de klok luidt:

'jnude ItlttrOllOS ClIllt} glor.io:Ht

{ulgur IIrctu; d detlUltte$ mntig1tO$

;U(ra tttltlltb u POllUlo $ottlludu

~lItmhtt pUl$n

~e~nardl1$ 1Jou tlt ~nmpb Utt (ceit

~_111tO ~otttitli 1497.
Het gieten van de Gloriosa en de Schreier werd bijgewoond

door de Vicaris van de St Severus te Erfurt, Conrad Stolle en
in zijn Thiiringsch-Erfurtische Chronik geeft deze qeestelijke
een interessante beschrijving van het gieten van eerstgenoemde
klok.

"Anno domini MOCCCo XCVIJo das capittel zu vnsser
lieben fmuwen bestelten nocli eg'nem glockengisser jn das
lant zu Gulich, genannt Gerhecdus Kam; det selbige meister
nam des wergk an sich.
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Am montage nach dem Erftorten ebles liess her eyn huss
buuie uft serite Severs hofe, do her dy formen jnne mechtei
vnnd by der secristen sancti severi liss her mache czwene
hoche olene, wol dry manne langk hoch, sere kostlichen. Do
dy forme ger!eit was, dio liss her dy in dy erden brenqe mit
kostlich!eme geczuge vnnd dy kostlichen zuoot sorgen noe by
dy cewene of en. V nnd an sente Kilieni ebende, das war an
eynem fritage, als eyns slugk nach mittage, liss her fur jn mache
in beide olene. Dy spisse wert gart in der necht, als czeene
slugk. Do quomen dy hem zu vnnser lieben [rouioen mit dem
heilgen sacrament cum letaniis vn de satczten das uft eynen
tisch schone gecziret mit mancherleye blum en vnnd wolrichen
gekruten [ele lechte vnnd fanem vnnd kerczen. Do es eyn
sluqk, do stiss der meyster eynen czapphen. Do der schere
numme geen wolde, do stiss her den endern czepphen jn deme
endern ofene. Do es czwey slugk, do wass das wergk lobe
lichen vnnd [ollekomen wol oorbrecht vnnd elles fol. Da
sungen dy hem: Te deum laudamus. Habet lIJc czentener.

Dergelijke plechtiqhedcn vonden ook plaats toen Geert van
W ou in 1502 drie grote klokken voor de St Blasiusdom te
Brunswijk goot. Een oude kroniek vermeldt hierover:

"Anno 1502 DiJenstag nip. vincula Petri, U!l1 huuren an do
blasen des Morgens, de des twe schlog, und blosen ioente das
idt 12 schloq, de leit de mester de spi<sielopen, un de Dom
herren gingen dar all herum mit den hilliqen urehren Lichname,
un sungen un danketen Godde dem Herren. Diissen Mester
leiten de Domherren holen von Kampe uth England (sic!).
De qrote Clocke heftt by neggen un neggentlich zentnet,"

Ondanks al zijn reizen en trekken, bled Geert van Wou
dus Kampen trouw. In 1495 worden hij en zijn vrouw Clara
ingeschreven als leden van het St Cunera Memorie.

Na 1502 zien we Ihet Geert van Wou langzamerhand een
beetje rustiger aan gaan doen. Hij neernt minder werk in het
buitenland aan. Geen wonder, de meester was de vijftiq -al
gepasseerd en zijn reputatie was zo groot, dat hij ook dichter
bij huis genoeg werk kon krijgen.

In 1502 leverde .hij een uurklok te Haarlem af die bestemd
was voor de St Bavo, en de kerkmeesters zullen er wei altijd
spijt van geha.d hebben dat zij een voorslag, bestaande uit
11 klokken, later niet bij Geert van W ou hebben besteld maar
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bij een Mechelse klokgieter, Cornelis Damelszoon .genaamd.
Het werk van de .. meester uit Mechelen bleek zo slecht te
voldoen, dat in 1525 de Haarlemmer Mr Jan de Zangmeester
naar Kampen reisde om advies bij Mr Geert in te winnen.
Omstreeks 1503 levert Van Wou klokken voor de Aa-kerk
te Groningen af: kort daarop krijgt hij een grote bestelling
uit Utrecht. Niet minder dan 13 grote klokken vroeg hetDom
kapittel de Kamper meester te gieten.

Veel plezier heeft Geert van Wou van deze opdracht niet
gehad. Toen de klokken werden afgeleverd waren de kapittel
heren over de toon van sommige niet te spreken. Zij weigerden
aanvankelijk betaling en stelden Van W ou voor met twee
andere klokgieters naar Utrecht te kornen om de zaak te
onderzoeken, Van Wou voelt er eohter niets voor om andere
klokgieters in deze onverkwikkelijke zaak te mengen, want zo
schrij ft hij: .
"dan of y lyeften deer enyge klockqueters mede over hebben

wouden, dye dye klocken besyen ende hoeren souden en syn
hyer geen toe krijqen, ten sijn al mijn knechten gewest ende
hebben heet ambacht van mij qeleert, ende sijn oeck dels van
mynen bloede",
Meer dan .drie jaar is er over deze kwestie tussen Geert van

Wou en het Utrechtse Domkapittel gecorrespondeerd.
In zijn brieven belooft hij wei naar Utrecht te komen,

maar telkens schuift hij zijn komst op de lange baan. Dan weer
lezen wij dat hij aIlang gekomen zou zijn "dan om der onoeq
licheyt, wijl en heb ick nyet doreen reqsen", dan weer qe
bruikt !hij als excuus voor zijn niet verschijnen drukke beziq
heden elders. Maar die onveiligheid van de wegen belette hem
toch niet herhaalde malen zijn vrouw Clara naar Utrecht te
sturen om de heren van 't DomkapitteI het verschuldigde
geld te manen.
Wat moeten we van deze eiqenaardiqe houding denken?

Deugden werkelijk sommige klokken niet? Het is moeilijk
aan te nemen, deze meester was niet gewoon te falen.
Waarschijnlijk zijn het andere redenen geweest die Van

Wou terughielden.
Behalve klokgieter was Geert van W ou namelijk ook een

van de belangrijkste geschutgieters van zijn tijd. In een brief
schrijft hij: "ich hadde ooel heren en steden busseri gegoten,
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dat weer myn ambacht daer ich myn kost mede won".
Veel geschut heeft hij o.a. aan Kare! van Gelre ge!everd,

maar. toen het in 't begin van de 16e eeuw tot openlijke vijand
schap tussen de Gelderse hertog en de bisschop van Utrecht
kwam, trok Van Wou zich als wapenleverancier van Gelre
terug.

Wij zullen dan oak we! mogen aannemen dat Karel van
Gelre vrij gebeten op de Kamper meester was en een reis van
deze over het grondgebied van de hertog inderdaad risico's
inhield. Maar ook in het Sticht was de stemming ten opzichte
van Geert van Wou niet zo best. Daar herinnerde men zich
nog al te goed zijn relaties met Karel van Gelre en in een van
zijn brieven aan het Domkapittel vertelt de meester hoe hij
.iop de Stenwech omtrent V reendeel", door knechten uit het
klooster aldaar overvallen werd, .xnndet ich den hartoch van
Gelre bussen gegoten had".

Dit konden wel eens de ware redenen zijn waarom Meester
Geert een reis naar Utrecht voortdurend op de lange baan
schoof. Hi] had zijn hachje er zijn geld te lief, wat voor een
oud en zeer vermogend man beqrijpelijk was.

Dit oud worden wordt na de Utrechtse teleurstellingen
steeds duidelijker. In 1507 giet de Kamper meester enige
klokken voor de St Jacobus- en de St Petruskerk te Lubeck.
Maar blijkens de opschriften van deze klokken werkt hij samen
nu met een compagnon, Johannes Schoneborch genaamd. Mij
is gebleken dat ook dit e'en Kamper burger was, want in 1498
verklaren Lambert van der Hoeve en Geert van Ingen,
Schepenen in Kampen, dat Jan Schonenborch die klockgieter
en Stenalt zijn huisvrouw tins verkocht hebben uit hun huis
en erve. Vermoedelijk is deze Schonenborch ook identiek met
Johan klockgieter die in 1498 als lid ingeschreven wordt in
het Schepenmemorie.
Van nu af aan zien wij Geert van Wou zelden nog alleen

als klokgieter optreden, Jan Schonenborch assisteert hem
bijna altijd.

Na Lubeck neernt hij ook bijna geen werk meer in het
buitenland aan; opmerkelijk vee! giet hij met zijn compagnon
echter tussen 1510 en 1520 in het Noorden van oris land.
Op 18 October 1519 maken "Meester Geert van Wou en

Clara, uxor" hun testament. Jammer genoeg is dit stuk niet
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bewaard gebleven. De meester voelde toen wellicht zijn einde
naderen. In een brief, gedateerd 18 April 1521. waarin hij de
her tog van Gelre om geld maant schrijft hi]: .isoe ick dan
thantes een oldt cranek man ioordde ende de doot voir mijnen
ogen sye, bidde iek met gantser andaeht seer dienstlichen utoe
f gen. my tegenwoordieh eenen zekeren decli ende stede willen
doen anseryven ende beteqkenen, am bij uuren f genaden te
mogen comen, oUte myne huysfrouwe t' schicken ...... "

Of de samenkornst met de hertog heeft plaats gevonden is
mij niet bekend, maar zijn flinke vrouw zal, indien Karel van
Ge1re werkeIijk een afspraak maakte, Geert van Wou weI niet
vertegenwoordigd hebben. Vol gens de inschrijvingen van het
St. Cunera memorie te Kampen, overleed zij nog in het zeIfde
jaar waarin 'haar man zijn brief aan de hertog sdhreef.

Nog zes jaar overleefde Geert van Wou .zijn echtgenote.
Als een zeer oud man, die vermoedelijk tegen de tachtig
liep, overleed Ihij in 1527 te .Kampen. Volgens een getuigen~
verklaring uit het jaar 1613 werd hij op 23 December in de
St Nicolaaskerk begraven en ongetwijfeld zullen zijn metalen
kinderen in de toren van de Bovenkerk uren lang getreurd
hebhen toen het lijk van deze grote kunstenaar, die tevens een
diep gelovig man was, ter aarde werd besteld. "

In 1909 werd hoven zijn graf een koperen qedenkplaat
onthuld.

Geert van Wou de Jonge.
Geert van Wou liet een talrijk nageslacht achter. Een van

zijn vier zonen, eveneens Geert genaamd, nam het werk van
de vader over en oak hij staat als een voortreffelijke klok- en
geschutgieter bekend. }arenlang heeft deze zoon zijn ambacht
te Kampen uitgeoefend. Volgens de inschrijvingen van het
Schepenmemorie meet hij ergens in Friesland gestorven zijrr,
vermocdelijk na 1550.

Klokken van deze meester treft men te Kampen niet meer
aan. Maar :zij zijn er wei geweest. In de Rekeningen van de
St Nicolaaskerk van 1540 Iezen we .moc]: ontfanghen van
meister Gerdt van Wou de clocken id te, und weeht XIJC und
VI] pont ...... "
Ook deze Geert van Wou heeft jarenlang met een cornpaq

non, Jan ter Steghe, ook wel Jan Clockqieter genaamd, samen-
203



gewerkt en uit archiefstukken is mij gebleken dat ook deze
Jan ter Steghe een Kamper gieter was. Misschien was hij een
Ieeding van de grote Geert van Wou.

Omstreeks 1542 houdt Geert van Wou de Jongere nog ver
blijf in de stad Kampen, maar in 1544 treden zijn twee broers,
Willem en Jasper, aIs zijn zaakwaarnemers op.

Na het vertrek van Geert van Wou de Jongere uit onze stad,
heeft het er aIle schijn van dat een halve eeuw lang het klok
gietersbedrijf in Kampen niet werd uitgeoefend. Toen in 1555
de stad een nieuwe uurklok nodig had, nodigde men "Mr
Wylhem, clockgieter der stadt Deventer" uit om deze te
gieten. In 1556 leverde deze zelfde Deventer gieter een aantal
kleine klokjes af, die besternd waren voor het klokkenspel van
de Heilige Geest toren.

Deze Willem was niet de eerste de beste. Zijn familienaam
luidde Wegewaert. Dit gesllacht was afkomstig uit Munster
en o.m. verwant met de beroemde klokgietersfamilies Wester
hues en Wilkes. In Deventer had deze Willem Wegewaert
zich als klok- en geschutgieter een uitstekende naam ver
worven en tal van andere familieleden, zoaIs bijvoorbeeld zijn
broer Wolter, muntten eveneens in dit ambacht uit. Geen
wonder dat Kampen deze Deventernaar uitnodigde toen in de
eigen stad geen meesters meer waren die men klokken kon
laten gieten.

Het zou nog geruime tijd duren voordat dergelijke bestel
linqen weer in Kampen zelf geplaatst zouden kunnen worden.

En dat behoeft geen verwondering te wekken. Door het
uitbreken van de opstand tegen Spanje brak er weldra een
zeer slechte tijd voor de klokgieterij aan. Zeker, belangstelling
kwam er in de komende jaren genoeg voor de metalen meester
stukken in de torens, maar helaas, niet op de goede manier.
Vriend en vijand haalden de klokken uit de torens om ze te
vergieten tot stukken .geschut. Men ziet, er is niets nieuws
onder de zon! Maar uit een resolutie van Ridderschap en
Steden van Overijssel uit 't jaar 1587 bliikt ook dat men reeds
in die dagen wel eens trachtte te redden wat er te redden viel,
al was het ihoofdmotief wellicht de vijand niet in de kaart te
spelen. In dat jaar werd nml. besloten dat de klokken op het
platteland overal opgehaald zouden worden en in de naaste
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steden, tot voordeel der kerspelen, gebracht en bewaard zou
den blijven.
Aan het einde van de 16e eeuw echter, toen Noord

Nederland zijn zelfstandiqhetd praktisch had bevochten en de
voorspoed in deze gewesten teruqkeerde, brak er voor de
klokgieterij een betere, ja zeIfs een gulden tijd aan.
Koortsachtig streefde men er naar de geroofde en vergoten

klokken weer te vervangen en het benodigde .gdd ontbrak niet.
Aangezien echter ook de oorlog voortduurde, bloeide even

eens de geschutgieterij en beide ambachten, als Van ouds vaak
in een hand verenigd, kwamen opnieuw tot groot aanzien.

Henrick Wolterss. Wegewaert.
Omstreeks 1596 vestigde zich te Kampen wederom een

klok- en geschutgieter. Bet was Henrick Wegewaert, een
zoon van Wolter en dus een neef van dezelfde Willem W eqe
waert die in 1555 en 1556 klokken voor Kampen goot.
Deze Henrick Wolterss. Weqewaert vestigde zich vlak bij

de voormalige Venepoort in de tegenwoordige Graafschap.
In een Raadsresolutie vari 30 Maart 1596 staat te lezen,

"dat burqemeijsteren, scepetien ertde Raedt deser stadt
Campen tot derzeloer siedtz behoeff enqenommen hebben
Cathrinen gasthuyses schtujce, bij de Ve:nep'0orte, deetvcor die
Stadt de gasthuyse ieerlix onttichten sall 20 g.g. mitz det het
gasthuys affdraghen sell die renthen, deer deze schuere mede
beswaert mochten wiesen. Die eerste pecht van desen sal vet
schijnen op Paeschen anna 1597". Tevens blijkt dan dat deze
schuur aan de klokgieter Henrick Wolterss. Wegewaert tegen
een huur van 20 .g.g. als gietihuiswerd afgestaan.
Zo kreeg Kampen omstreeks 1596 weer een gieterij en de

leiding daarvan berustte bij een telg uit een verrnaard klok- en
geschutgietersgeslaclht.
Er bevinden zich geen klokken van Henrick Wegewaert in

Kampen. Maar in het naburige Mastenbroek zijn nog twee
werkstukken van de meester te bewonderen die beide het jaar
tal 1596 dragen. Ook in het kerkje van Wrlsum hangt nog
een klok van deze meester.
Zijn overige werkstukken zijn over het hele land verspreid:

zo vindt .men klokken van hem, om enige voorbeelden te noe
men, te Gouda (St [anskerk ) , Weesp (St Laurenskerk},
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Deventer (Grote Kerk), Lochem (St Gudula ), Schagen,
Oosterend op T exel, Edam en AIkmaar.

Uit de Stedelijke Rekeningen van Kampen blijkt verder dat
Henrick Wegewaert talrijke stukken geschut voor de stad
gegoten heeft.

Het is Wegewaert goed gegaan in onze stad. Uit aIIes
blijkt dat hij een aanzienlijk en gewaardeerd burger was.
[arenlanq maakte hij deeI uit van de Raad.

In 1601 hielp de Magistraat hem met een som van 200
ponden om de schuur bij de Venepoort te verbouwen tot een
behoorlijk giethuis. Ook in die dagen steunde de Stedelijke
Overheid reeds belangrijke industrien.

In 1622 is Henrick Wegewaert overleden. Op 20 Augustus
werd een graf voor hem gekocht in 't koor van de Bovenkerk.
Op zijn nag aanwezige zerk staat te Iezen:

r r ...... E. E. Burgem. z. Henrick Wegewaert in den Heeren
qerust;"

Kiliaen Wegewaert.
Na z.n overlijden zette eerst z'n weduwe, Geesken Lochems,

en later zijn zoon Kiliaen het bedrijf voort.
De weduwe Wegewaert kreeg aI spoedig druk werk. In 1609

waren de twee bovenste verdiepingen van de toren van de
Buitenkerk ingestort. Bij deze ramp waren oak alle klokken
naar beneden gekomen. De schade was enorm; de gebroken
klokken vertegenwoordigden nog een waarde van ongeveer
1000 goudguldens. Maar wat betekent geld, aIs we ons reali
seren dat bij deze ramp meesterwerken van de grote Geert
van Wou ten onder zijn gegaan!

Omstreeks 1625 was 'het herstel van de Buitentoren zover
gevorderd dat men ook over het vervangen van de vernielde
kIokken kon gaan denken. Merkwaardig is zeker dat men
eerst een zekere Mr Evert, klokgieter te Enkhuizen, polste
over het gieten van een nieuwe klok voor de Buitentonw.
Misschien had de Raad toen nog te weinig vertrouwen in de
capaciteiten van Henrick's weduwe en haar jonge zoon Krliaen.

Maar het werk werd toch niet aan de Enkhuizer gegund.
In 1627 giet Kiliaen Wcqewaert een klok, die tegenwoordig
in de Nieuwe Toren hangt en in 1629 worden aan de weduwe
Wegewaert 579 "Caroli-qulden uitbetaald voor het vergieten
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van de gebroken klokken die eens in de Buitentoren hingen.
De VVegewaerts hadden het pleit gewonnen. Dit blijkt ook

uit een Raadsresolutie van 25 September 1627. Daarin krijgt
Kiliaen, Wegewaert de beschikking over de tot een giethuis
omgebouwde schuur van het St Catharijnen gasthuis, zonder
dat hij hiervoor in de toekomst een cent huur zal hebben te
betalen. Een ongewoon royaal gelbaar van de stedelijke Over
heid. Misschicn wijst !bet er op, dat het bedrijf niet bijzonder
floreerde. Onmogelijk is dit zeker niet; in het gehele Oosten
van ons land begint in de eerste helft van de 17e eeuw de
klok- en geschutgieterij te verlopen en zien we de meesters
naar het Westen, naar het rijke Holland trekken, waar juist
de opdrachten voor het grijpen lagen.

Behalve de reeds genoemde klok in de Nieuwe Toren, be
zitten we hier in Kampen geen werk van Kiliaen Wegewaert.
Ook elders in ons land treHen we maar weinig klokken van
deze meester aan. Een zeer fraaie klok van hem hangt in de
toren van de NederI. Hervormde Kerk te Avereest. Het op
schrift luidt:

K. Wegewa.ert me fecit Campis AD 1636.
De rand is versierci met een prachtige voorstelling van een
wilde zwijnenjacht te paard. Twee andere klokken van
Kiliaen hangen in het Accijnshuis en de St Laurenskerk te
Alkmaar.
In 1640 is Kiliaen Wegewaert overleden en ook hij werd

in de Bovenkerk begraven.
Zijn weduwe Geertruit Mentinx, die met twee kinderen uit

Kiliaens eerste huwelijk achter bleef, zette het bedrijf van haar
man niet voort.

Henrick Vestrinck.
Op 23 [anuari richtten de voogden over de minderjarige

kinderen van wijlen Kiliaen Wegewaert tot de Magistraat
het verzoek om .cseeckere behuijsinqe. hoft en stel, neffen een
qerenommeerde gieterij, bijnmen deset stedt Campen booen
poocte in syn bepaeZinge qeleqen" te mogen verkopen. Dit ver
zoek werd toegestaan ..
De koper was Henrick Vestrinck zoals uit een stuk van

1645 blijkt.
Deze Henrick Vestrinck is de Iaatste klok- en geschutgieter
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in Kampen geweest. Hij was afkomstig uit Gescher in Duits
land. Over zijn afstamming is verder nog niets bekend; een
onderzoek moet nog plaats vinden.
Op 20 October 1643 'gingdiij in ondertrouw met een Kamper

rneisje, Aaltien Gerrits genaamd, een dochter van Gerrit
Toenyssen Potqieter en Aeltegien Berends.
Ook Vestrinck genoot de steun van de Stadsregering. Op

22 Maart 1645 verleent de Raad hem voor 15 jam octrooi als
geschutgieter binnen de stad Kampen en wijst kort daarop een
verzoek van een zekere Frans Sweerts om eveneens in onze
stad een geschutgieter,ij te mogen vestigen, van de hand.
Het jaar daarop zien wij Vestrinck het burqerrecht ver

werven en tevens wordt hij lidmaat van de Gereformeerde
Gemeente.

In heel Nederland is, voor zover ik weet, maar een klok van
deze meester bekend. Deze hangt 'in de kerk van Oostknollen
dam en draagt 'het jaartal 1645. Wei een bewijs dat de
Kamper klokgieterij aan het verlopen was. Hendrick Vestrinck
heft dan ook voornamelijk als geschutgieter hier ter stede
zijn kost verdiend, zoals ook duidelijk uit de Stedelijke
Rekeningen blijkt.
Op 16 Januari 1653 werd Henrick Vestrinck in de Kamper

Bovenkerk begraven. Hij liet een weduwe met zes jonge
kinderen achter. Een van zijn nazaten was de bekende 18e
eeuwse Kamper burgemeester Abraham Vestrinck.

Aeltje Gerrits durfde de gieterij niet aan te houden. Reeds
op 2 Juli 1653 verzocht zij de Raad het bedrijf te mogen ver
kopen aan Anthony Wilkes uit 's Gravenhaqe,
Deze Wilkes, zelf een bekend klok- en geschutgieter, was

gehuwd met Wolterken Wegewaert, een nichtje van Kiliaen.
Hoewel de Raad zijn tbestemming niet weigerde, ging deze

verkoop toch niet direct door. In 1658 tech blijkt de gieterij in
handen te zijn van Wolter Gerritsz. Pott die gehuwd WC\S

met Mechteltien Wegewaert, een dochter van Kiliaen.
Ik vermoed dat deze Pott nog enkele jaren getracht heeft

het bedrijf van Vestrinck (en van zijn schoonvader) voort te
zetten orridat hij nog enige perspectieven zag.

In 1646 waren te Kampen het kerkje en de toren van het
Heilige Geest Gasthuis verbrand. Na deze ramp besloten de
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Schepenen en Raad op de plaats waar deze g"bouwen gestaan
hadden een klokkentoren op te rich ten, onze tegenwoordige
Nieuwe Toren. In 1649 werd met de bouw begonnen en in
1657 was men zover gevorderd dat men over het ·gieten van de
klokken, bestemd voor het carillon, kon gaan denken. W'aar
schijnlijk hee£t Pott hoop gehad dat 'hem deze opdracht ver
leend zou worden.
Maar deze vlieger is niet opgegaan. De stad wendde zich

tot de beroemde Amsterdamse klokgieter Francois Hemonv
en deze meester heeft ons prachtige carillon samengesteld.
Toen begonnen de doodsklokken over de Kamper gieterij te
luiden.
Op 27 Maart 1658 verkopen Wolter Pott en zijn vrouw

huis, erven en thof, alsmede de grote en kleine gieterij en stal
aan de Venestraat gelegen aan Mr Anthonius Wilkes en zijn
vrouw Woltertien Wegewaert. En veelteggend is de aan
tekening op deze overdracht dat de grote gieterij niet meer
voor het maken van klokken en geschut gebruikt zou worden!

Feitelijk was in dat [aar de gieterij reeds ter ziele. Ik ver
moed dat Anthony Wilkes, die we enkele jaren later als klok
en geschutgieter te Enkhuizen zien opduiken, het bedrijf aileen
gekocht heeft voor de waardevolle werktuigen die er zich in
bevonden. Deze zullen dan ook wei ,in Enkhuizen terecht
gekomen zijn.
In 1662 komt het totale einde. Op de 4de [uni van dat jaar

verkopen Wilkes en zijn vrouw hun gehele bezrt in de
Venestraat, inclusief de grote en kleine gieterij, aan enige
Kamper burgers, die er een totaal andere bestemming aan
geven.
Zo ging een zeldzaam schoon en interessant ambacht in

Kampen ten gronde.

Niets rest meer van de eens zo verrnaarde klokgieterij bij de
Venepoort. Zelfs kunnen wij niet meer met zekerheid zeggen
waar het bedrijf gestaan hee£t. Maar misschien bezitten we
toch cen bclangrijke aanwijzing. Op 't Walkate~archief wordt
een gevelsteen in de vorm van een 'klok bewaard. De klok
draagt als opschrift de letters H.V., .het voetstuk waarop ze
geplaatst is toont aan de voorkant het [aartal 1649, maar op
de aohterzijde staat 1632 gegrHt.
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Deze gevelsteen is afkomstig uit een oud perceel in de
Graafschap, dat stond op de plek van het huis no. 17, nu
bewoond door de heer A. van Dijk.

Bekijkt men een oude plattegrond van Kampen, dan blijkt
de woning, waaruit de geveIsteen afkomstig is, vlak bij de
voormaliqe Venepoort gelegen te hebben. De Graafschap
heette vroeger dan ook gewoon Venestraat.

Nemen we aan dat de letters H.V. op de klok Henrick
V'estrinck betekenen, wat, ook gezien het jaartal 1649, heel
goed mogelijk is, dan zal de steen, die nu op het Walkate
archief bewaard wordt, waarschijnlijk eens in de geveI van het
huis van deze klokgieter geprijkt hebben.

Is deze veronderstelling juist dan moeteri de grote en kleine
gieterij hier vlak hij gelegen zijn geweest, want volgens de
')verdrachten ,grensden zij aan :het woonhuis van Vestrinck.
Daar heeft dan ook eens de myxterieuze "Cathrinen gast
huyses schuyre" gestaan, die in 1596 tot een giethuis werd
ingericht.

C. N. Fehrmann.
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