
De gebroeders Hemony
en het ontstaan van het Kamper Carillon

door

C. N. FEHRMANN.

Hoewel in de middeleeuwen het gieten van luidklokken stel
lig de voornaamste taak van de Europese klokqieter is geweest,
werd in dit zelfde tijdperk toch ook de grondslag gelegd voor
het vervaardigen van de speel- of beiaardklok.
In de 14e eeuw kreeg de luidklok, die daarvoor hoofdzake

lijk werd gebruikt om bepaalde kerkelijke plechtigheden luister
bij te zetten, er een belangrijke functie bij, namelijk die van
tijdaangeefster. Aanvankelijk geschiedde dit aangeven van de
tijd door middel van een klok op zeer primitieve wijze: het aan
tal uren van de dag werd door middel van hamerslagen op een
in de toren hangende klok aangegeven. De hiervoor gebruikte
klok kreeg de naam van uurklok; vaak werd zij speciaal voor
dit doel gegoten.
Het gebruik van de klok als tijdaangeefster heeft in de Ne

derlanden en in de middeleeuwerr speciaal in Vlaanderen, tot
een zeer beslissende wending in de Europese klokqieterskunst
geleid. Het slaan op de uurklok kwam voar de qemteresseerden
natuurlijk zeer onverwachts en opdat het aantal slagen de bur
gerij in de straat niet zou ontgaan, ontstond in Vlaanderen het
gebruik om het aangeven van het uur voaraf te doen gaan
door een waarschuwingsteken en wel door het aanslaan van
een paar lichte, speciaal voor dit doel in de toren opgehangen
klokken. Dit waarschuwingsteken werd in de Nederlands spre
kende delen van de Lage Landen een voorslag of een wekke
ring, in de Franstaliqe delen een advertance genoemd.

De oudste voorslagen bestonden .meestaluit drie op verschil
lende toonhoogten gegoten klokjes, die in Vlaanderen appeel
kens werden genoemd. Met de uurklok bestond dit stelsel om
de tijd aan te geven dus aanvankelijk uit vier klokken. Het be
dienen van het qeheel, d.w.z. het beurtelings aanslaan van de
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appeelkens en tens lotte van de uurklok, werd in het oud-Irans
quadrilloner genoemd, en ons woord carillon is hiervan afqe
leid.
Uit de 14e eeuwse bronnen blijkt, dat toen drie appeelkens

gebruikelijk waren: in de 15e eeuw werd dit aantal aanzienlijk
uitgebreid en kon een voorslag wei uit zeven of acht hebben be
staan, die tezamen een diatonische reeks vormden. Het lag·
voor de hand dat men de appeelkens niet maar willekeurig
aansloeg voordat de uurklok de tijd aanqaf, maar dat men hen
een muzikale taak toebedeelde. Voor de klok sloeg, lieten de
appeelkens door middel van een mechaniek een simpel melo
dietje horen. Geheel nieuw was dit niet, middeleeuwse klooster
uurwerken werkten volgens hetzelfde principe.
In dit verband wordt het bericht aannernelijk dat in 1478

een Vlaming, Jan van Beveren genaamd op de gedachte kwam
om de toren van Duinkerken op te klimmen en daar met de
hand en door middel van houten hamertjes, allerlei liedjes op
de voorslag ten gehore te brengen. Zender dat hlj zelf of zijn
tijdgenoten het beseft zullen hebben, heeft hij hiermede de
grondslag voor het in de Nederlanden zo populaire klokken
spel gelegd.

Jan van Beveren bespeelde zijn "beiaard" dus nog door mid
del van met de hand bestuurde hamertjes, maar in het midden
van de 16e eeuw begon het klokkenklavier in zwang te kornen.
Wie daarvan de uitvinder is geweest, is onbekend.

Omstreeks 1530 was het klokkenspel in Vlaanderen zeer
algemeen en in het midden van de 16e eeuw begon ook in d~-
Noordelijke Nederlanden de beiaard een rol te spelen. De kwa
liteit van dit klokkenspel liet - naar onze maatstaven althans
- veel te wens en over. Het is namelijk noch de middeleeuwse
klokgieter, noch de 16e eeuwse gegeven geweest mooie zuivere
klokken te maken. Muzikaal gesproken waren zijn producten
zeer onvoldoende. de gieters waren al blij wanneer hun klok
ken ten naaste bij de slagtoon lieten horen die hun opdracht
gevers hadden voorqeschreven. Van harmonische boventonen,
die voor een speelklok van de qrootste betekenis zijn, was nog
geen sprake. Vie! een klok bijzonder slecht uit, dan probeerden
de gieters haar wei eens min of meer op goed ge!uk bij te
sternmerr door met een beitel de klok hier en daar aan de bin
nenkant dunner te maken, maar in de meeste gevallen was dit
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uithakken om de klank van de klok te verbeteren, erger dan
de kwaal.

Ondanks deze weI zeer onzuivere beiaarden werd het klok
kenspel in de 16e eeuw in de Nederlanden toch steeds popu
lairder en was merriq stad trots op haar klokkenspeI. waarop
de officieel aangesteIde "klokkenspeuler" of "beyerman" op
gezette tijden liedjes of psalmen ten gehore bracht. Dat het zo
nu en dan weI eens Ilink vals klonk en sommige klokken een
minder fraai timbre hadden, nam men gaarne op de koop toe;
men wist niet beter of deze minder prettige eigenschappen
waren inhaerent aan het klokkenspel..

In de 17e eeuw zouden echter twee klokgieters het bewijs
leveren dat het gieten van een zuivere, muzikaal volkomen aan
vaardbare beiaard weI degelijk mogelijk was. Deze gieters zijn
de gebroeders Francois en Pieter Hemony geweest.

Hoewel de beide Hemony's als inwoners van de Republiek
hun grote vermaardheid hebben gekregen, zijn zij niet in ons
land geboren en getogen. Zij waren afkomstig uit Le Bas
signy, een landstreek van Frankrijk, gelegen in de buurt waar
de Maas ontspringt.

In het begin van de 17e eeuw was Le Bassigny echter nog
geen Frans gebied, maar behoorde het tot het hertogdom
Lotharingen. Groot was deze landstreek stellig niet met een
oppervlakte van slechts enkele tientallen km>. De vesting La
Mothe, op een 500 meter hoog plateau geIegen, beheerste het
gehele gebied, waarin tal van kleine dorpen zoals Champiq
neuilles. Huillecourt, Levecourt enz. verspreid lagen.

Terwijl het aantal klokgieters in' een bepaalde streek of stad
zich vroeger - en nu zeker - steeds beperkte tot een enke
ling, maakte het gebied van Le Bassigny in de 16e en 17e eeuw
hierop wel een merkwaardige uitzondering. Klokgieters telde
men hier bij tientallen en zij waren bijna allen familie van el
kaar, Natuurlijk was er voor al deze gieters in een zo'n klein
gebied als Le Bassigny geen emplooi voor hun ambacht te
virrden. Daarom trokken zij elk jaar omstreeks Aswoensdag
weg om in de vreemde werk te zoeken, dus klokken te gieten.
Zij gingen van plaats tot plaats, van kerk tot kerk, overal hun
diensten als klokgieter aanbiedende. Zo bereisden zij Frank
rijk, Duitsland, ja zelfs Italie en Skandinavie. Het voorjaar en
de gehele zomer vertoefden zij dan ook in de vreemde; eerst
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tegen Allerheiliqen, dus tegen 1 november. keerden zij huis
waarts om de winter bij vrouw en kinder en door te brengen.
Vaak wachtte een vrouw echter vergeefs op de terugkeer van
haar man. eerst na jaren bleek dan soms hoe en waar hij in de
vreemde gestorven of omgekomen was. Zo leefden deze gieters
nog geheel volgens de tradities der middeleeuwse klokgieters.
die immers ook van plaats tot plaats trokken om hun werk~·
stukken te vervaardigen.

Zoals reeds eerder is geschreven. maakte Le Bassigny deel
uit van het hertogdom Lotharinqen, een onafhankelijk staatje,
dat echter cultureel zeer nauw verbonden was met Frankrijk.
Het hertogdom versperde Frankrijk de weg naar de Rijn en
de koningen van dit land hebben dan ook alles in het werk ge~
steld om het gebied te annexeren.

Toen Frankrijk zich in de Dertigjarige Oorlog (1618~1648)
menqde, was het voornaamste streven van Lodewijk XIII en
zij11'almachtige minister Richelieu in de eerste plaats Lotharin
gen te bezetten. De Fransen trokken dan ook het hertogdom
binnen en ook de Le Bassigny werd strijdtoneel. Ondanks
hardnekkige tegenstand slaagden de Franse legers erin op 26
juli 1634 de vesting La Mothe te veroveren. Wei werd in 1641
de zogenaamde "Ia petite paix" gesloten. waardoor La Mothe
weer door de Franse troepen werd ontruimd, maar kort daarop
ontbrandde de strijd opnieuw en op 1 juli 1645 vie! La Mothe
opnieuw in Franse handen, die de vesting en het stadje daar
na geheel hebben verwoest.

De Franse aanval op Le Bassigny en de daarmee gepaard
gaande oorlogsellende is de oorzaak geweest dat tal van klok
gieters die in dit gebied hun woonplaats hadden, besloten te
emigreren. Reeds in 1634 had een eerste groep dit besluit ge~
nomen en tot deze groep hebben ook twee jeugdige broers be
hoord. Francois en Pierre Hemony. Met een aantal andere
qieters, waarbij ongetwijfeld verwanten als de families Miche
lin. de La Paix e.a. vertrokken zij naar Duitsland. een bewijs
dat de Lotharingers er destijds stellig niet op gebrand zijn ge~
weest onderdanen van Frankrijk te worden.

Over de ouders van Francois en Pierre Hemony is niets met
zekerheid bekend. Volgens de Revue Chretienne leefde in
1620 te Levecourt de klokgieter Blaise Hemonin, die in 1634
te Huillecourt woonachtig was. Zwagers en tevens bij tijd en
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wijle compagnons van deze Blaise waren Mammes Brutel en
Etienne Henry. Misschien is deze Blaise de vader van Fran
cois en Pieter geweest. Zeker is dit stellig niet, want het is
opmerkelijk dat de voornaam Blaise in het nageslacht van
Francois (Pieter is orrgetrouwd gebleven) niet voorkomt. Meer
kans als vader van twee broers maakt Blaises broer Peter.

De zogenaamde "Duitse" jaren van de gebroeders Hemony
zijn weinig spectaculair geweest. Zij waren in deze periode be
kwame gieters van luidklokken en vooral werkzaam in de Rijn
streek en Westfalen. De naam van Francois treffen wij het
eerst aan op een klok te Repelen, die in 1636 werd gegoten.
Zijn compagnon blijkt hierbij Josephus Michelin te zijn ge~
weest. Waarschijnlijk was de oudste Hemony toen 27 jaar. In
1640 heeft Francois tezamen met zijn tien jaar jongere broer
Pieter een klok voor Wankum in Oost-Iriesland gegoten. Een
jaar te voren had Francois een drietal klokken voor de Dom
kerk te Munster vervaardigd.

Omstreeks deze tijd moet Francois ook getrouwd zijn met
Maria Michelin, waarschijnliik een zuster van de gieters Clau
dius en Josephus.

Een vaste woonplaats hebben de Hemony's in Duitsland niet
gehad, de traditie getrouw bleven zij zwerven van plaats tot
plaats.

In 1641 hebben de gebroeders Hemony voor het eerst op
Nederlands grondgebied klokken gegoten en vervaardigden
zij een uit drie klokken hestaand gelui voor Goor. Het jaar
daarop, dus in 1642 sloot Francois een contract af met de
magistraat van Zutphen om "die clocken tot het speelwerck
op het wijnhuys toorntien" te gieten. Een opdracht dus om een
carillon te vervaardigen, iets waaraan de Hemony's zich tot
nu toe nog nimmer gewaagd hadden. Deze opdracht zou een
keerpunt in hun leven betekenen.

Uit het contract met Zutphen blijkt, dat het stadsbestuur
van Zutphen zich waarschijnlijk zeer weI heeft gerealiseerd
dat de Hcmony's tot nu toe alleen maar Iuidklokken hadden ge~
goten. Zo staat er bijvoorbeeid in te Iezen dat men de gieter
(aIleen Francois wordt genoemd) voor elk pond gewicht 16
stuivers zou betalen, maar indien later onpartijdige meesters
zouden uitmaken dat de klokken "seer wel nae toon, accoort
ende goede resonnantie" gegoten waren, dan was men genegen
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in plaats van zestien, zeventien stuivers 't pond te geven. Ook
zou Hemony, door het aanschaffen van wat klokspijs, zich al
vast op het gieten mogen prepareren,

Het contract dat Francois, mede uit naam van zijn breeder.
op 1 augustus 1642 met de stad Zutphen heeft gesloten, heeft
enkele merkwaardiqe aspecten. In de eerste plaats is het op
vallend dat in deze overeenkornst niet het aantal klokken wordt
genoemd dat de Hemony's voor de toren van het Wijnhuis
zouden gieten. Ongebruikelijk was stellig ook dat het de beide
broers toegestaan werd om vooraf een aantal experimenten te
doen. Zowel de Zutphense magistraat als de Hemony's moeten
er zeer goed van doordrongen zijn geweest dat aarr speelklok
ken andere eisen gesteld moesten worden dan aan luidklokken.
Lehrt ] heeft aangetoond, dat de beide Hernony's deze experi

menten niet uitsluitend op eigen houtje hebben uitgevoerd, maar
hierbij ongetwijfeld de hulp en steun hebben gehad van de
Utrechtse, blindgeboren beiaardier Jhr Jacob Vim Eyck. En
zijn conclusie is dat het zeer de vraag is of de beide broers zon
der de steun van Van Eyck, ooit de beroemde carillongieters
geworden zouden zijn, zoals zij tot op heden te boek staan.
Jonkheer van Eyck is namelijk niet alleen een zeer bekwaam

beiaardier geweest, hij was daarnaast een voortreffelijk fluitist
en tevens een expert op het gebied vall' het inrichten van bei
aarden en het sternmen van klokken. Ook is bekend dat hij
heeft gecomponeerd.

Nu hebben wij al kunnen lezen dat het stemmen van klok
ken in de middeleeuwen, maar ook nog in de 16e en begin 17e~
eeuw op een zeer primitieve wijze geschiedde en - dit is wel
het belangrijkste - op een niet wetenschappelijk verantwoorde
wijze. Welrru, het is waarschijnlijk Van Eyck geweest die de
richtlijnen heeft aangegeven om hierm een grondige verbete
ring te brengen. Deze begaafde musicus, verwant met Con
stantijn Huygens, heeft zich tijdens zijn leven namelijk ook
intensief in de klankstruktuur van de klok verdiept en was er
in geslaagd een goed inzicht te verkrijgen welke relaties er
bestonden tussen de boventonen van de kIok en de klokke
vorm.

1) Verqel. A. Lehr, De klokkengieters Francois en Pieter Hemony (Asten
1959),biz. 31-37.
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Van Eyck was er dan ook van overtuigd dat een zuiverc
kiok aIleen gegoten kon worden indien men van het juiste pro
fie! uitging en op het gebied van het berekenen van dit profiel
heeft hij bijzorrder interessante ontdekkingen gedaan.

Het is de grote verdienste van Lehr geweest dat hij vrijwe1
onomstotelijk heeft kunnen aantonen dat gedurende de perio
de waarin de beide Hemonys te Zutphen in hun gieterij "De
Isendoorn" aan het experimenteren zijn geweest, er contact
moet zijn geweest tussen deze Jacob van Eyck en de beide
kIokgieters. WaarschijnIijk heeft de Utrechtse beiaardier de
twee meesters onderricht gegeven in de onderlinge relaties tus
sen de boventonen van een zuivere kiok en zijn deze intelligent
gerroeg geweest om de betekenis van Van Eycks beschouwin
gen te doorgronden. Het heeft er alle schijn van dat Utrechtse
gieters waarmede Van Eyck ook contact heeft gehad, dit niet
hebben begrepen. Het is dan ook verrnoedelijk deze Utrechtse
beiaardier geweest die de Hemony's niet alleen geleerd heeft
het profiel van een zuivere beiaardkiok te bepalen, maar ook
hoe deze na het gieten, op de juiste wijze bij te stemmen.

Hoe dan ook, toerr in 1646 het Zutphense spel eindelijk was
voltooid, kon het stadsbestuur met trots verklaren dat onpar
tijdige meesters de beiaard voor de Wijnhuistoren .miet aIleen
voor goet verklaert hadden", maar ook dat het .zmderer nae
buirige steden speelwercken in toon ende resonantie" overtrof.
En dat was stellig niet teveel gezegd: het Hemony-carillorr van
de Wijnhuistoren te Zutphen (in 1920helaas door brand ver
woest ), is het eerste carillon in ons land geweest dat muzikaal
volkomen aanvaardbaar was.

Aan dit succes is het ongetwijfeld te danken geweest dat
Francois zijrrbestaan als zwervend klokgieter besloot op te ge
yen en zich te Zutphen heeft gevestigd. Op 10 februari 1647
verkreeq hij het burgerrecht van deze stad. Pieter heeft er ech
ter niet toe kunnen besluiten zijn trekkend leven op te geven
(als vrijgezel zal hij trouwens minder behoefte aan een vaste
woonplaats hebben gehad dan Francois, die vrouw en kinde
ren had), de jongere broer bleef een rondreizend gieter, die
echter altijd bereid was naar Zutphen te kornen.wanneer zijn
broer zijn hulp bij het gieten van een nieuwe beiaard nodig
had.
Tien jaar heeft Francois te Zutphen gewoond en in deze
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tien jaren hebben hij en Pieter tal van beiaarden gemaakt, die
de roem van de twee broers zowel in de Noordelijke aIs in de
Zuidelijke Nederlanden steeds luider verkondigden. Interes
sant is stellig, en hieruit blijkt dat de Hernony's betrekkelijk
snel kapitaalkrachtige lieden geworden zijn, dat zij niet alleen
carillons op bestellinq hebben gemaakt, maar ook ill' voorraad
hadden om deze aan eventuele liefhebbers te verkopen.

Te Zutphen zijn de twee broers ook gaan samen werken met
Juriaen Sprakel, een voortreffelijk vakman op het gebied van
torenuurwerken en het inrichten van beiaarden. Waar zij kon
den, hebben de Hernorry's deze "groot horoloqiemaker" aan
bevolen om hun klokken volgens de regels van de kunst in de
torens op te hangen en tot klinken te brengen.
Maar Zutphen was maar een kleine stad, wat achteraf in

Oost-Nederland gelegen; Holland was in de 17e eeuw het
hart van de Republiek en wie Holland zei, zei Amsterdam!
Reeds in 1653 hadden de Hemony's een kleine beiaard aan

deze stad geleverd en toen in 1656 in Amsterdam plannen wer
den gemaakt om in de koepel van het nieuwe stadhuis en in
een aantal torens klokkenspelen op te hangen, nodigde het
stadsbestuur niet aIleen Francois uit om hierover eens te komen
praten, maar gaf bij deze ge1egenheid de klokgieter ook zeer
duidelijk te verstaan dat men het bijzonder op prijs zou stellen
indien hij zich voor goed in Amsterdam zou willen vestigen. En
zo gunstig waren de voorwaarden waarop dit kon geschieden,
dat de oudste broer voor het verleidelijk aanbod bezweken is
en Zutphen heeft verlaten.
In 1657 vestigde hij zich als stadsklok, en geschutgieter te

Amsterdam. Zijn woning en gieterij aan het Molenpad bij
de Keizersgracht ge1egen,waren vrij van huur. En zo gebrand
was men op zijn komst geweest, dat de regering van Amster
dam maar besloot er over heen te stappen reeds een officiele
stadsklok- en geschutgieter in dienst te hebben, namelijk As~
suerus Coster, wiens gietel'ij aan' de Baangracht was ge1egen.
Pieter Hemony is zijn broer niet naar Amsterdam gevolgd.

Evenmin bleek deze echter lust te hebben het Zutphense giet
huis te betrekken, dit werd dan ook na het vertrek van Fran
cois gesloten. De jongste del' beide broers is kort daarop naar
de Zuidelijke Nederlanden getrokken en is daar voorlopig te
Gent tot rust gekomen.
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Hoog is de ster van zijn broer Francois te Amsterdam ge~
stegen.

Tal van beiaarden van uitstekende kwaliteit zijn aan het
Molenpad vervaardiqd: aileen in oorlogstijd staakte men hier
aan de werkzaamheden en wierp men zich op het gieten van
geschut.

Een aantal ooggetuigen hebben ons beschreven hoe Fran
cois bij het gieten van zijn klokken te werk ging. Hij maakte
ze expres wat te dik, zette hen daarna op de kop teneinde ze
door midde! van een instrument dat van scherpe beitels was
voorzien, te kunnen uitdraaien. Bij het stemmen maakte hij ge~
bruik van een staafspel teneinde de juiste toonhoogte der bo
ventonen te kunnen bepalen.

Het spreekt vanzelf dat Francois Hernony het werk in zijn
klok- en geschutgieterij niet aileen hedt aangekund. Hij had
dan ook een aantal knechten en leerlingen in dienst. In 1661
kwam Francois de la Paix bij hem in de leer, enkele jaren
later nam hij twee neefjes, de veertienjarige Claude Fremy en
diens twee jaar jongere broertje Mammes in het bedrijf op.
Aile drie zijn later bekende klokgieters geworden.

Francois was in zijn tijd reeds een beroernd man. En niet
aileen beroemd, maar ook zeer rijk. Vermaarde tijdgenoten
hebben zijn kunst geprezen: Vondel heeft tot tweemaal toe
.xl'eeuwiqe eer van Loterinqen" bezongen. Christiaan Huy
gens werd getroffen door zijn grote kennis van zaken
"touchant les choses de son metier, et tons de la musique, ou
il est tres scavant";
Toefl' d'Estrades in 1663 tot buitengewoon gezant van

Frankrijk in ons land werd benoernd, bracht deze Francois
reeds spoedig een bezoek omdat hij op de lijst voorkwam van
buitengewone en opmerkelijke personen die in kunsten en we
tenschappen uitmuntten en waarrnede hij in opdracht van Lo
dewijk XIV - niet zonder politieke bijbedoelingen - contact
moest zoeken.

Behalve als klok- en geschutgieter, is Hemony te Amster
dam verder niet op de voorgrond getreden. Hij ging op in zijn
kunst. Het feit dat hij evenals zijn broer goed katholiek was,
heeft hem nimrner moeiliikheden bezorqd: zijn klokken streel
den ook de Calvinistische oren wei en zijn geschut verdediqde,
indien het zo uit kwam, ook de Protestantse zaak.
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Omstreeks 1660 bereikte zijn activiteit een hoogtepunt en
het meet een grote slag voor hem zijn geweest juist toen in
deze tijd zijn vrouw Maria Michelin stierf. Zij werd op 6 sep
tember 1661 in de Nieuwe kerk begraven. Uit hun huwelijk
waren twee kinderen geboren. een zoon Francois. die bij de
dood van zijn moeder ongeveer 19 jaar oud was en een twee
jaar jonger dochtertje, Anna Margareta genaamd. Wij zouden
natuurlijk verwachten dat de zoon ook in het bedrij f van zijn
vader werkzaam was. maar hiervan blijkt niets. Francois II
is steeds in de klokgieterswere1d een volslagen onbekende ge
bleven en waarschijnlijk ontbrak hem alle aanleg voor het be
roep. Ook op ander gebied is hij nimmer op de voorgrond ge
treden: de tragedie van een onbegaafde zoon van een beroem
de vader.

Toch had zijn vader zijn steun best kunnen gebruiken. Om
streeks het jaar 1663 begon de meester namelijk met zijrr ge
zondheid te sukkelen. Malaria-aanvallen ondermijnden zijn
lichaam. Hij voelde zich al spoedig niet meer opgewassen tegen
zijn taak en dit deed hem besluiten zijn broer Pieter te verzoe
ken naar Amsterdam te komen, teneinde hem bij het gieten en
stemmen behulpzaam te zijn. Deze heeft het verzoek onmid
dellijk ingewilligd. een besluit dat hem waarschijnlijk niet zwaar
gevallen zal zijn daar hij sinds 1661 geen gebruik meer kon
rnaken van de Dentse gieterij en hierdoor min of meer in een
impasse was geraakt.

In de zomer van 1664 reisde Pieter Hemony rraar Amster
dam en vanaf dit moment werkten de twee broers, als van ouds,
weer eendrachtelijk samen. Met z'n tweeen hebben zij het ca
rillon. bestemd voor de Utrechtse Domtoren voltooid en ook
de Amsterdamse paleisklokken dragen hun beider namen.
Maar in 1664 brak de Vierde Engelse oorloq uit. Het gieten

vall' klokken werd stop qezet en een groot aantal stukken ge
schut, waaronder 43 kanonnen besternd voor Lodewijk XIV.
toen onze bontqenoot, verlieten de werkplaats van de Heme
ny's waarmede de vijanden van de Republiek bestookt konden
worden.
Tijdens deze oorlog is de gezondheid vall' Francois steeds

slechter geworden. Op 18mei 1667ontbood hij de Amsterdam
se notaris Trxerandet teneirrde zijn testament te kunnen rna
ken... sieck te bedde leggende. dogh sijn verstandt ende uyt
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spraecke maghtigh sijnde ende volcornentlijck qebruyckende"
zoals het in de geijkte term en van die tijd luidde. Enkele da
gen later is hij gestorven en op 24 mei 1667 werd de qrote
klokgieter in de Nieuwe kerk, waar ook zijn vrouw haar laat
ste rustplaats had qevonden, begraven. Ruirri drie men lang
treurden door hemzelf gegoten klokken over zijn heengaan.

Pieter Hemony heeft zijn broer nog 12 jaar overleefd. Na
de dood"van Francois benoemde het Amsterdamse stadsbestuur
hem tot opperste stadsklok- en geschutgieter en ook hij
mocht op dezelfde voordelige voorwaarden als wijlen zijn broer
gebruik maken van het woon- en giethuis aan het Molenpad
gelegen.

Hoewel ook Pieter een zeer bekwaam gieter is geweest,
heeft hij in zijn Amsterdamse tijd toch betrekkelijk weinig caril
lons gegoten. Hiervoor zijn verscheidene oorzaken te noemen.
In de eerste plaats is zijn werkkracht aanzienlijk rainder ge
weest dan die van zijn broer. Ook had deze hem tijdens ziJn
leven heel wat gras voor de voeten weggemaaid. de belanq
rijkste steden in de Republiek bezaten al een Hemony-beiaard.
Dan was de concurrentie begonnen een woordje mee te spre
ken. ill'de Zuidelijke Nederlanden kwam Melchior de Haze als
gieter vall' uitstekende carillons naar voren en meer dan vijftig
klokgieters hielden zich in deze tijd met het vervaardigen van
luidklokken bezig.
Trouwens, Pieter was niet jong meer toen zijn broer stierf

en ook hij begon kwalen te krijgen. Gelukkig voor hem be
stuurde zijn nicht Anna Margareta. de dochter van Francois,
zijn huishouding op voortreffelijke wijze en ontbrak het de
vrijgezel dus niet aan voldoende zorg. Op het laatst van zijn
leven was zijn gezondheid zeUs zo slecht, dat hij aIleen nog
maar naar de gieterij kon om daar zijn instructies te geven;
slechts het stemmen werd nog persoonlijk door hem gedaan.
Zo ebde dit leven geleidelijkweg en op 20 februari 1680moest
Anna Margareta aan zijn goede vriend Antoine de Looze, abt
te Eename in de Zuidelijke Nederlanden schrijven "het heeft
Godt belieft uyt dit leven te roepen mijn Oom Petrus Hemony,
die overleden is den 17 Febr."
Ook de jongste van deze twee geniale broers werd in de

Nieuwe kerk te Amsterdam begraven. Geen klok heeft hem
overluid, misschien is dit een aanwijzing dat hij zijn roem reeds
eniqszins had overleefd.
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Het door Frencois Hemony oeroeerdiqde Kamper carillon.

Het spreekt haast weI van zelf dat men in een zo'n wel
varende stad als Kampen in de middeleeuwen reeds vroeg
kerkklokken heeft qehad. Deze dienden in de eerste plaats
voor kerkelijk gebruik, maar speelden evencens een be1angrijke
rol in het openbare leven. Niet alleen kondigde de uurklok de
tijd aan, maar de klok diende ook het recht: de schepenklok
werd ge1uid wanneer de raad voor een bijzondere zitting bijeen
moest komen, de stormklok riep de weerbare mannen te wapen
in geval van oproer of een aanval van buiten en in verscheidcne
steden was het verboden misdadigers ter dood te brengen,
voordat een bepaalde klok had geluid.

Er zijn aanwijzingen dat reeds in de 14e eeuw de twee
grootste Kamper kerken, maar ook een aantal kloosters, in het
bezit waren van klokken. In 1320 wordt zelfs een Henrico
campaniste genoemd, dus een Hendrik klokkenist.

Van al deze oude klokken is er geen enkele meer over. Onze
oudste klokken, nog zes in getal, werden vervaardigd door de
bekende klokgieter Geert van Wou die irr 1480 van's Herto
genbosch naar Kampen is verhuisd en tussen de jaren 1480 en
1483 zowel klokken voor de O.L.V.~kerk als de St.~Nicolaas~
kerk heeft gegoten.

Kampens eerste klokkenspel heeft in het kerktorentje van
het Heilige Geest-qasthuis gehangen. In 1557 heeft de
Deventer klokgieter Willem Wegewaert voor dit torentje een
voorslag gegoten, dat waarschijnlijk uit een elf tal kleine klck
ken heeft bestaan. Later zijn er verrnoedelijk nog enige aan
toegevoegd. De "huerwercker" van de stad werd in dit zelfde
jaar een bepaalde som geld uitbetaald omdat hij "dat spoel
werck daermen up beyert geordineert err gemaeckt" had.
Een aantal klokjes werd terug naar Deventer gestuurd 01:1

daar beter gestemd te worden.
De Kampenaren moe ten met hun carillon in het Heilige

Geestgasthuistorentje bijzonder in hun schik zijn geweest. Het
werd dan ook regelmatig gebruikt; een Raadsresolutie van
9 juni 1615 bepaalde bijvoorbeeld dat dit klokkenspel elke dag
1 uur bespeeld moest worden.

Toen het torentje waarin het carillon was opgehangen door
bouwvalligheid dreigde in te storten, besloot de raad op 21
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febr. 1646 het af te breken en op dezelfde plaats een nieuw
.xloorluchtiq" torentje te bouwen, waarin een uurwerk en een
fraai klokkenspel aangebracht zou worden. Reeds toen liep
men blijkbaar met plannen rond om het bestaande speelwerk
te vernieuwen of uit te breiden.

Maar daar zou niets van komen. In september 1646 ver
brandden het kerkje en de tor en van het Heilige Geestgasthuis
en de schade aan het uurwerk, "heerlyck klockenspel" en het
orgel was groot. Door deze brand raakte Kampen tevens het
grootste gedeelte van haar kanonnen kwijt, daar deze in de
kerk van de Heilige Geest waren ondergebracht.

Hoewel de stad er Iinancieel niet best voorstond, wenste de
magistraat toch niet in dit verlies te berusten en men besloot
ongeveer op de plaats waar de Heilige Geestkerk had gestaan,
een nieuwe toren te bouwen. De bouwgeschiedenis van deze
Nieuwe Toren is een verhaal op zichzelf. Nadat tal van
plannen verworpen waren, werd tenslotte een ontwerp van de
Amsterdamse bouwmeester Philips Vingboons aanvaard en
na de nodige funderingswerkzaamheden werd op 26 juni 1649
door de oudste zoon van burgemeester Brouwerius de eerste
steen voor onze Nieuwe Toren gelegd.

Snel is de bouw niet gegaan; door geldgebrek moest men
telkens het werk onderbreken. Extra belastingen op vreemd
bier, braridewijn' en tabak moesten dan uitkomst brengen; in
1660 verstrekte de stad voor dit doel zelfs lijfren ten tegen
9 % rente.

Van het begin af aan moet het de bedoeling zijn geweest
om in deze Nieuwe Toren een klokkenspel op te hangen, dat
een waardige remplacant zou worden voor de vernielde beiaard
van de Heilige Geestgasthuistorerr. Misschien heeft men er
weI aanvankelijk over gedacht dit spel door de plaatselijke
klok- en geschutgieter Henrick Vestrinck te laten gieten, maar
deze is in 1653 gestorven, waarna zijn bedrijf werd opgeheven.
Wij zouden bijna kunnen zeggen: gelukkig, want wanneer
Vestrinck dit carillon had gemaakt, zou het stellig muzikaal
een onding zijn geworden.

Na zijn dood was het Kamper stadsbestuur geheel vrij in
zijn keus en deze keus was niet moeilijk. Wilde men werkelijk
iets goeds hebben, dan kwam aileen een spel van een der
Hernony's in aanmerking. Pieter was naar de Zuidelijke Neder-
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landen vertrokken, dus Francois, die zich juist in Amsterdam
gevestigd had, was de aangewezen man.

Waarschijnlijk is er begin 1657 reeds contact tussen Kampen
en de Amsterdamse klokgieter geweest. Op 20 maart stuurde
deze tenminste een klokje dat 182 pond woog aan burgemeester
Ram, vermoedelijk om de Kamper heren persoonlijk in staat te
stellen zich een oordeel over de zuiverheid van zijn speel
klokken te vormen. Aangezien hij het later in rekening heeft
gebracht, moet men het in Kampen hebberr behouden.

Ondanks hun [inanciele moeilijkheden, kan men niet zeggen
dat het de Kamper stadsbestuurders destijds aan visie heeft
ontbroken. Op 28 november 1657 kwamen zij met Francois
Hemony overeen dat in de Nieuwe Toren een spel zou komen
te hanqen, dat uit 34 klokken zou bestaan.

Toch was zuinigheid wel geboden. In de eerste plaats ver
plichtte de klokgieter zich een grote hoeveelheid gebroken
klokken (waarschijnlijk nog afkomstig uit de Buitenkerk en
de Heilige Geest) die in de Kruittoren waren opgeslagen, over
te nemen. Een gebruikelijke gang vall' zaken, na opsmelten kon
men dit brons weer als klokspijs gebruiken. Verder verzocht
men de meester na te gaan of een aantal zware klokken -
merendeels nog door Geert van Wou gegoten - niet na
herstemming opgenomen konden worden in het carillon dat
hij voor de stad zou gieten. Het oordeel van Francois is, na
persoonlijk bekijken en beluisteren van deze klokken, gunstig
geweest. Het resultaat was dat de Kamper stadsregering op
28 november 1657 een overeenkornst met de Amsterdamse
gieter sloot, waarbij deze laatste zich verplichtte 27 nieuwc"
klokken voor Kampen te gieten en in het door hem te leveren
spel 7 bestaande klokken op te nernen. Deze laatste bepaling
was voor de stad zeer voordelig daar de nieuwe klokken te
zamen 8535 pond, de oude 31850 pond wogen. Yoor elk pond
gewicht zou de meester 19 stuiver ontvangen; tevens werd
bepaald dat het stadsbestuur zijn vrouw een geschenk zou
vereren en zijn knechten een drinkpenning. De levering moest
uiterlijk 1Yz jaar na het sluiten yap. het contract geschied zijn.
Op 8 maart 1660, dus wel wat later dan de afspraak was,

zond Hemony 27 nieuwe klokken naar Kampen af. De ver
traging in de aflevering zal hier wel niet hoog zijn opgenomen,
de Nieuwe Toren was toch nog lang niet klaar. De klokken
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wogen tezamen 8332 pond en de zending ging vergezeld van
27 ijzeren klepels, 17 tuimelaars met toebehoren en een houten
klavier, dat wellicht een model was.
Twintig dagen later, op 28 maart, besloot men Francois als

eerste betaling f 3000 te sturen en 4491 pond klokspijs, waar
van de waarde ruim 1985 gulden was.
Aangezien men het spel moeilijk in de onvoltooide Nieuwe

Toren kon onderbrengen, besloot de raad de door Hemony
gezonden klokkerr in het torentje van het raadhuis te hangen.
Dit moet dus ons schepentorentje zijn geweest. Een heel ge~
wicht voor dit kleine ding. Blijkbaar wilde men ook zo spoedig
mogelijk het spel gebruiken, want ze moesten daar tevens
speelklaar worden gemaakt. Op 1 april 1660 werd de organist
Mr. Henrick van Benthem opgedragen het nieuwe klokkenspel
iedere morgen van half negen tot negen uur en's middags van
twaalf tot half een te bespelen. 's Zondags zou hij na het af
lezen van de publicaties, hetgeen om 12 uur geschiedde, moeten
concerteren. Verder op marktdagen een half uur langer dan
gewoonlijk en bij mooi weer "tot sijn discretie".
Op 3 maart 1661 heeft Hemony de speelton voor het

mechanisch speelwerk naar Kampen verzonden, een koperen
gevaarte dat niet minder dan 3237 pond woog. De stads
uurwerkmaker, Michel Hansen, boorde er niet minder dan
1480 gaten in. Maar noq steeds waren de Kamper klokken die
in het carillon zouden worden opgenomen, niet bijgestemd.
Daartoe reisde Mr. Francois met drie knechten op 21 mei van
Amsterdam naar Kampen en hij moet ter plaatse deze oude
klokken "int nieuwe speelwerck gedrayet errde geaccorddeert
folgens contract" hebben. Een moderne klokgieter zou hem
dit niet graag nadoen en er stellig op hebben gestaan dat de
klokken naar zijn gieterij werden opqezonden.
Hoewel het profiel van de Van Wou-klokken die Hemony

heeft bijgestemd voor een speelklok stellig niet ideaal te noe
men is, is de meester er toch op zeer redelijke wijze in geslaagd
deze historisch zo belangrijke klokken bij zijn spel aan te
passen. Het zijn de Salvator (1481), Maria (1481), Nicolaas
( 1482) en een Mariaklok uit het jaar 1483. Tevens nam hij
een klok die Kiliaan Wegewaert in 1627 verrnoedelijk voor
de Buitenkerk had gegoten, in zijrr carillon op.
Men zal zich direct afvragen: en de twee andere klokken?
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Van Wou had zich in 1657 immers verplicht 7 oude klokken
in zijn carillon op te nemen. Bij nader inzien werden deze toch
door hem afgekeurd. Het waren de uurklok van de Bovenkerk,
waarschijrrlijk een Van Wou-klok en de halfuurklok van de
Nieuwe Toren. In plaats hiervan heeft de Amsterdamse klok
gieter toen drie nieuwe klokken gegoten die resp. 3875, 1995
en 1008 pond wogen. Zij werden op 12 september 1662 naar
Kampen verzonden. Hiermede had hij het Kamper carillon
voltooid. Op 8 september 1663 veranderde Hemony echter
nog de basis van het Kamper spel waardoor het de zwaarste
Nederlandse Hemony-beiaard werd. De klokken zelf zijn nog
steeds in uitstekende conditie en hebben merkwaardig weinig
door corrosie geleden. De inrichting van het spel laat echter
vee! te wensen over.

Op 2 januari 1664werd het carillon van Francois Hemony
door burqemeesters, schepenen en raad van Kampen "met die
daertoe geroepenen musicijns uyt de binnebuerde steden en
aasumtie van het Collegium musicus" overqenornerr en Ieeste
lijk ingewijd.
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