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SIOER D VAN G a UNS E N A OO LI'u R OTS

Het laat-middeleeuwse gelui van de
Der Aa-kerk in Groningen
In de Groni nger Archieven bevi nde n zich twee kwitan ties die betrekking

•

hebben op betalingen aa n Ge.ryt van Wo u, klock gyeter, Met d e eerste, va n
19 juli 1503, ve rklaa rt Van W ou dat hij van wege d e kerkvoogden va n de Der

Aa-kerk ho nderd Rijnse gulden en bovendien nog 42 Rijnse guldens en 2
'hoe rnse' guldens heeft ontvangen, Het tweede stuk, gedateerd 26 a ugustus
1504, is een verklaring van Burgemeester en Raad van G ro ningen: Van Wo u
heeft voor heli verklaa rd dat de voogden va n de O nze Lieve Vro uwe ter Aakerk hem geheel hebben betaald I,
Dertig jaar geled en heeft Fehrmann het vermoeden uitgesproken d at Van
Wou in 150 1 een aa ntal klokken voor de Der Aa-kerk h eeft gegoten die te
u rnen een gelu i vormd en 2, Dat ve rmoed en stoelde m ede op de m ededeling
\'all Romein in 186 1, da t zich in de lo ren va n de Hervormde ke rk va n Bo rger

een in 150 1 gegoten klok bevo nd die van d e Groninger Der Aa-kerk afko m stig was},
Als er al andere klokken da n d ie van Borger wa ren geweest, bleef het o nbekend wal er mei hen was gebeurd. In d il arlikel doen wij o p grond va n
bekende en n ieuwe gegevens een poging tot recon struct ie van hel
voo rmalige gelui in de Der Aa-toren4 •
1 Oe Der A II · kerk me I ti c

Klokken u it 15 0 1
De huidige Der Aa-kerklOren heeft Iwee
voorgangers gehad s. De eerSIe, gebouwd
in d~ vijftiende eeuw. brandde op ) mei
1671 mI blikseminslag ,l[ Da,lrbij ging
ookeenl-lemony-ca rillon van 28 klokken
verloren. De volgende werd in 1674- 1675
gebouwd in hel kader van de herstelwerkzaamheden aan de kl'rk na de aanI'allen van Bommen lJ.cre nd in 1672. De
constructie van deze IOren was ondeug-

ddijk, want ~Den 12 April [ 1712 J storte
te Groningen 's morgens voor! na m'gen
uuren, by zagl en klaar weer, de A Toren
in. ruineerende met zyn vreezlyke val, behalven deszelfs heerlyke klokken en het
uurwerk, ook het fraay orgel in de
Ke rk"6. De tegenwoordige IOren werd gebouwd naar een omwerp van Roclof Germeling van Amsterdam en Allen Meijer.
sladsbouwmeester van Groningen. Hij
kwam gereed in 17187. lan Crans uit

~u"

1675101 1710

Enkhuizen goot in )71 4 drie klokken: zij
vormen ook nu nog het gelui van de Der
i\a-ke rktoren 3.
Volgens Romein hing in 1861 in de loren
van de J'krvormde kerk in Borger een
klok die van de Der Aa·kerk aOc.omslig
was. Romein geeft ook gieter, jaartal
(1501) en opschrif19 • Kennelijk is dele
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klok bij de brand van de ,'erste en het instorten van de tweede toren nir! verloren
gl'gaan. Zou dOlt geluk ook andere klokken beschoren zijn grweest? Wanneer
nog meer klokken van Van Wou de
brand en de instorting hebben overleefd.
moeten 1.(' in elk gtv.ll het jaartal 1501
dragen. Van Van Wou zijn acht klokken
bckrnd. Jie aan deze eis voldoen: een
Maria-klok in Duisburg-Bee-ck (Dld.) die
in 1915 is omgesmolten, een kleine klok
(0 cu. 80 cm) in Emliçhheim (Dld. ). een
Gregorius-klok (0 122 cm) in Heusden
(N.-B r.), een Stephanusklok (0 lIJ cm)
in KJ oosterbu ren (G r. ), een Antoniusklok
(081 cm) in Steenwijk (0.), een jelUSMaria-Joh(Jnues-kJok (IJ 127 cm) in
V(wsscn (G Id,). l"en Nicolaasklok (0 135
cm) in 't Zandt (Gr,) en de al genoemde
klok in I~orgerlfl,
Voor el'n relatie met de Der Aa-kerk komen de klokken in Kloosterburen en 't
Zandt Jls eerste in aanmerking.
Geert van Wou
Geryt V:1Il Wou, of Geert van Wou zools hij tegenwoordig meestal wordt
aangeduid l ! -, was de grootste klokkengieter in de Lage Landen aan het eind van
de middeleeuwen l2 . Hij werd omstreeks
1450 in Nijmegen geboren als zoon van
de klokken- en geschutgieter Willem van
Wou. Omstreeks 1465 II-:.d hij in dienst
van dl' kJokkengil'ters Ja n en Willem
Hocrnken te 's Hertogenoosch. Bij hen
had \'ermoedelijk ook Willem van Wou
het vak geleerd. Gl'Crt zette in 1474 na het

overlijden van Willem Hocrnken. de
laalst overgeblevene, het bedrijf van Luitgart, de weduwe van Witlem, tot 1480
voort. [n dat jaar \'cstigde hij een eigen
klokkengietershedrijr in Kampen.
Zowel in Nederland ab in Duitsland was
Gl'ert van Wou zeer actief. Tussen 1485
en 1507 goot hij in Noord- en MiddenDuitsland vele geluicll. Zijn meesterstuk.
de Cloriosa van de Dom in Erfurt, bt-Slond in t997 vijnlOnderd jaar: zij \vas in
de afgelopen zo.mr middelpunI van uitgebreide he rdenkingsfestiviteiten. Ikroemd is ook het 13.gelui voor de Dom
in Utre<:h t, ,hll hij in 1505 goot lJ ,
Na 1500 verlegd\' hij het aCCl'nt van zijn
allengs rlll''Cr naar het
oosten ,'n noorden van 011S land. V(rn de
werk1~,~mhedell

ongel'l'er 200 klokken die wc op hun tegenwoordige localil' dan wel uil geschriften kennen, zijn er ca. 135 bewaard
geblevenl~. Dit zegt wel iets over de kwaliteit van zijn klokken en over de waarde
dir men er vijf eeuwen lang aan heeft gehecht.
Als Gttrt van Wou e-en gelui mOl'St gieten, werden de diameters en profielen
van de nieuw te gieten klokken vooraf
uiterst nauwkrurig berekend. SIe<:hts de
grootst mogelijke nauwgezetheid bij het
maken V',ul de gietvorm en bij het gieten
zelf kon leiden tOl het welslagen van het
werk. Dat hield in, dat de nieuwe klokken
de van tevoren berekende tonen ook werkelijk hadden. GN'rt van Wou was in zijn
tijd hierin de absolute meester.
Beh••lw klokkengieter was Geert van
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Wou ook een gerenommeerd geschut die voor vele steden, waaronder
Groningen. kanonnen heeft gegoten.
In 1527 stierf Geert van Wou; zijn jongste
loon, en.'lleens Gerrit of Geert geheten,
zette het bedrijf voort.
gi~ter,

Ot' klokken in Kloos l t' rbur e n
e n ' I Z andt
Van de klokken in Kloosterburen en 't
Zandt, die in het vervolg van dit (lT\ike!
een belangrijke rol spelen, werdcn de diameter en de slaglijn (de afstand van de
schouder tot de onderrand van de klok)
gemeten en de klankanalyse gem ,lakt I ~,
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Ter toelichting diene het volgende:
111 de k1ankanal~ van een klok wordt
de oovenloollstructuur aangegeven, die
hoofdzakelijk door grootte en vorm (hel
profiel ) Vlln die klok wordt bepaald, De
eerste boventoon wordt in de campanologie (klokkenkunde) priem of priml' gl'nlJt'l11d, dt volgendl' zijn van deze priem

•

uit bl'paald. De slagtoon is de alleen in
ons gehoor bestaande sterke gl'waarwording VlIIi een resultantetoon, die wordt
opgewekt door l'en groep hogl' boventonen. Deze slagtoon bepaalt de door ons
waargenomen toon hoogtr van een klok
en ligt steeds rxact een octaaf onder dl'
'octaalboventoon'.ln hrt gunstigste geval
valt de slagtoon samen met dt priem. Gemeten afwijk ingen van de boventonen tot
t'\'n vooraf of achtemf bepaalde norm
worden aangegeven in cents (honderdsten Vlln een ha lve toonafstand ). Bij\'OOrbedd: dl' grondtoon van de klok in 't
b ndl is 28 cents lager dan de norm, i.C.
de D.
Bij bovenstaande klokgegevens moet al lereerst wo rden opgemerkt da t de meetresultateIl onder min der gelukkige 0 111 standigheden zijn verkregen. De Nicolaasklok bleek gebarsten te :ájn gewC"t""St
en was niet erg desku ndig gelast. Ook de
Stcphanusklok is gebarSie n geweest, maar
hier " 'aS het laswerk van betere kwaliteit.
Van de laatstgenoemde klok bleek de
slagring, dat is het d ikste gedeelte van de
onderrand, zo te zijn vervormd dal een
diJmctrrlxpalin1; in mm nil'! 1;~d kan
worden ui tgrvocrd.
Niettemin kunnen aan de genocmde
meetresultaten wel co nclusies worden
De d iametrrverhouding
\'rrbonden.
1347:1128 = 1,194: 1 Ie.-rt ons dat, als de
twee klokken tot één gelui hrbben behoord, hun samenklank het muzikale interval kleine terts zou hebben opgeleverd.
Volgens het principe van de dynamischr
gelijkvormigheid l6 verhouden immers de
diameters van klokken zich omgekeerd
evenredig 111ct de frequenties van hun
tonen. Voor een kleine te rt s in reine
stemming is dat 6:5 or 1,200: 1. Het verschil tussen 1, 194 en 1,200 betekenl da l
één van beide klokken slechts een procent
tr groot of te klein is gegoten. We wiJ!rn
niet uitsluiten da t dr ge\'olgen van dr las,",'crwamhedrn zich hier doen gelden.

De klankanalyse van de klokken van 't
Zandt en Kloosterhuren laat o ns , ien dat
de slagtonen inderdaad t'CIJ kleine terts
verschillen: ze zijn resp«tie\'elijk d' en r·.
Uit de klankanalyse blijkt voorts d;Lt de
klankopoouw van de twel' klokken gemeenschappelijke kenmerken heeft. K;L rakteristiek voor hei de klokken zijn de te
lage priemen en de te hoge tertsell. De afwijkingen zijn evenwel 1.0 gering dat we
hier nog van octaallJokken kunnen spreken: het klokt)1>C, waarbij grond toon,
priem- en octaafboventoon als hel ware
op één lijn liggen en Im.'t één en de7.dfde
muzikale toon konnen worden gekarnk-

" De Sf~phQ"'uklok. " K/"lJSf~rl",r~". G..UI ~u" lVou

teriseerd.
Ook de verhouding van de 5Iaglijnl'n, de
schuine zijden van dl' klok kl'n, wijst t'rop
dat ze bij I'lkaar horen. Deze slaglijnl'n
vrrhouden zich tot elkaar als 1,190: I, het-

gegM'II.

geen nil't veel verschilt van dr cerdrr grnoemde verhouding drr diameters van
1,194:1. Van Wou koos in beide gevallen
voor crn klokproriel waarbij de diamrtrr
zich tot de slaglijn vrrhoudt als 14:11.
Zowel de slaglijn van dl' klok v:m Kloostrrburl'n als die van 't Zandt is vo lgo::ns
deze formule te kort. respec tievelijk 8 en
13 m1l1. Deze verschillen zijn nog terug te
voeren op de krimp dir zich tijde ns het
vorm - en gietprocl"S in het vorm- l'n
klok materiaal voordO<'t.
Aan de hand van de mcetgegevens kun nen we aldus met i.'t'n grote mate van
waarschijn lijkheid concluderen dat de
klokken van Kloosterburen en 't Zandt
als luidklo kken bij elkaar horen.

De klok va n Bo rge r
Dankzij speurwerk van Nic. Adema Ie
WcstbrO<'k is onlangs meer bekend gewo rden over de lotgevallen van de klok in
Borger 16. In het Geml'entearchief \'3n
Horger vond hij een brief van J. Westr.!
van 1-101lhe, gedateerd 20 juni 1936 t1, Uit
deze brief blijkt dat de klok van Rorger is
gebarsten en dat de Gemeente Borger het
voornemen heeft de klok te laten vergiete n. Westr" van I-I olthe wil aUes in het
werk stellen om tenm inste de klo k te behouden: "Er is al genO<'g waardevols in
vroegere tijden uit de kerken en torens
\·erdwenen.~ Hij komt vervolgens met tal
van suggesties om de klok al dan niet
functioneel te behouden en is zich er zeer
van bewust dat de Borgerder klok een bij-

,./':tl' d .. l:I.,k in 150/ ".,vr

d~ I., r~n
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zonder cxclLlplmu is. AI zijn inspanningen mochten niet balen, zo weten wij inmiddels.
De Gebr. Van 1\ergen, klokgieters te Midwolda, ondenochten de klok reeds op 1I
februari 1936 en stelden de klok terstond
buiten gebruik. Van l\ergen ,LChtte herstel
van de klok niet mogelijk. In 1937 is de
Van Wou-klok vergolen voor een nieuwe. In een offale d.d. 9 november 1936
beloofde V~n Ikrgcn: "Wy g~randeercn
dat de khmk Ivun een nieuw te kveren
klokl niet minde r zal qn dan de oorspronkelijke oude klok , de uiterlyke vorm
wat versiering en opschrift betrefd, precies cencr. Goed werk of 1;ecn ge1d18, ~
Van Bergen SChalie het gewicht van de
oude klok op ca. 550 kilo (later 6(0) en
meldde dJt de diamC"te r 97 cm bedroeg.
Dit nu is voor ons v:m 1;root belang.
Opvallend is het d~t alle drie genormde
klokken zijn gebarsten. Bij klokken van
Van Wo u komt d~Lt zelden voor. Kan het
tO<'\'31 -zij n dat het juist met drie klokken
uit hel jaar lSOI is gebeurd! Een samenhang met de lotgevallen van de toren van
de Der Aa-kerk is niet onaannemelijk.
Ops c h ri ft e n e n v ers ie rin gen
Ook de opschriften van dl' drie klokken
van Geert van Wou, nu in 't Zandt en
Kloosterbu ren en vroeger in Borger, wijzen er op dJ! de klokken bij elkaar hebben gehoord. Niet alleen werden a!le in
1501 gegmen, ook În de naaSte omgeving
van Groningen 7.ijn geen andere klokken
van de meester uit dat jaar met een \~r
,",'3nt latijns opschrift te vinden. De opschriften luid!.""n als volgt 19:
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S'1l"t~" tij". fr<-qu<nlie~ ,."", d~ grondtoon . .. 1","."''''''' br,ju.". di. omgek ... ,J ",".",.dig/Jjn mCl d. ,·.rhoudingen van d. :lfm<"1iugcn 1~ I«nI n.or !,. h,,""nn.

KiI>l;x,m ... b, 0001 3).

t1 We;u-a.-;o.. "ohhc h. d al ...,d. ,
{;.(uru. '~ d ... k.rllJ<:>k·.

c-cn ,ngcwn(kn blO" in ol<-

P,""',......k

Dm"".", '" AWf C"umm Yll n 23 nl, i

I~36. ok

bl.d. gt'J, I.. t" II'-..

61>.

18 Offcnc In Gr",..,mrar<hid"BoIJ!<"'". U;worrivr hirroY..-: Adnna ... Van Gc-uns.. '8org" n kr krrkUo k', 1>5·116.
t9 7.iroolc ".,hu..... 0. Vi",",", r.,....,u"u ............ 4 16..l l~ , 156. 0.. hier gogrvm v..-ulmgtn ~ll n "~n dr. 11. 'khoonho,·... , ZUodLo r....

J.". Ve' 8- Adem••n V. n

't

Z.lI1dt:
+ clJngort.'1Il quotiens nostrum scntis
nicolai I prcsulb. auditor sis memor
ora pii gl.'rharJus dl.' wou me (crit
annu domini mcc"ó
(Zo vJak ge onzl.' klank hoort , wilt
dan, tot'hoo rder, de vrome bisschop
Nicolaa~ indachtig zij n (en) bidl.
Gcrhard va n Wou maakte mij in het
jaardC:!> Heren ISOI ).
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Kloostrrburell:
t ho~l ibus orate pro vest ris 5tephanus
o ptat go.'rhardus de wou me fecit
ann o domini m"",i
(Bidt voor de vij~ndcn. - Stcphanus
wil h~'L Ge rhard van Wou maakle
mij in het jaar d<.'s Heren 1501 ).
Borger:
t lauda martinum quoliens pulso r
rogo :>.111elum gerhardus de wou me
feeil an no domini m«:ccc;
( Prij~ de heilige Martinus, vraag ik
(UI, 10 vaak ik wo rd gt-slagen.
Gerhard van Wou maakle mij in het
jaar des \-I eren ISO I J.

5 Rtliif op dt fI''''/( ""IJ dt klak ;" " Z and"
... ,. , U " afba/dirrg VIIII dr: H. Nico/aa s.

Grlf.rrrrl"t.r5l.trtr " .. " 1J0rgtr. Me' dr ttke ni"g poogdr "ij dlliddijk Ie m .. ke n me' welke

... iddel"" (' lU/lid ' ~II 'lro,,' '" uche" ijzer "Ol klokwa"d 'J d" klok kt", warde"
guorucryurd.

De tekst in '[ Zand t i.~ een uil hexameter
en pcnlalllct~'r opgcmJuwd disticho n; de
opschriften in KloOSlcrburcn en Borge r
zijn hCX;JIllctcrs, "l:ij hel d ~t die in KloosIcrburen niet gcheel co rrect is J o.
H el woord lIos/rum (0117.(') in hel op-

schrift van " Zandt wijst cr wellicht op
dal de klok deel uitmaakte v(m cen groter

gelui.
De klok in " Zand t is aan voo r- en 3chtcn:ijde op de nank \'oon.icn van een rclief, dat de heilige Nicolaas voorstelt. Bij
de grootste kJokken van een gelui van
Van Wou komen wc wlke afbeeldingen
wel meer tegen; bij kleinere klokken bie·
ven reliëfs van hei ligen doorguns achterwege. Intcrl.'SSant is het , dat de Gro ninger
Ocr Aa-kerk. g~'wijd aan Onze Lieve
Vro uwe. als twccdc patroonheilige Sin tN i (OJaa~ kende. Ook bO;!l de Ocr A3 '
kerk aan Nicolaas en Step hanus go.'wijde
aharenl l.
In 't Za ndt hangt de klok overigens pas
sinds 1822. Voo rdi en hin g ze in de loren
van Lccrmens, die in dat jaar werd a(ge·
brokell. Een 1.0 grO le klok in een dorp als
Lcc rmCflS is opmerkelijk, tenzij het om
een tweedehands kJok g.'1at. Dal geldt Ic·
meer daa r de patroo nheilige va n Leer·
mens Sint ·DonalllS is 0.'11 niel Sint ·N ico·
laas die op de klok staat a(gebt.·eld.

De k l ok va n Kl i n g h e
De twee kleine klokken VöJ.J1 het huidige
gelui in de toren van de De r Aa-kerk heb·
ben ttn diameter van resp. 134 ell I 12
cm. Oat dele l11aten vrijwel overeen·
komen 1110.'1 die van de legenwoordige
klokken in ' t Zandt en Kloosterburen is

~o

ni et verwonderlijk: zij vervangen immers
si nds de lorenval de Nicolaas· en Stepha·
nusklokken van Van Wou. De huidige
grOle klok meet 184 CI11 in doorsnede, het
is derhalve een respectabele kJok. Vervangt ook deze kJok een klok van gelijke
afmetingen? Het lijkt zeer aannemelijk.
Uit de literatuu r is bekend, dat in de Der
Aa·kerkto ren een kJok heeft gehange n
niet het jaartal 1455 en een opschrift
~Ma ria ~21. De kJok is verdwenen en nadere gegevens ontb reken.
Het ligt voor de hand te vero nderstellen
dat men in 1455 voor het gieten van et'n
grote klok met de naam van de pa ·
troonheilige van de Der Aa· kerk een beo
rocp deed op de meeste rgieter Ghert
Klinghe in Bremen!3. Klinghe was sinds
1433 burger van deze belangrijke Han zestad. Tevens was 1433 het jaar va n gieting
van zijn eerste grote klok aldaar. Als
bronsgielCT was hij lOl 1474 werkzaam .
Ruim 65 werkstukken zijn V'J!l hem in de
Noord- Duitse regio bekend. Leerli ngen
van hem waren onder andere in NoordNederland actief. Vermoedelijk waren
hieronder ook zij n eigen zonen; enig ge(undeerd bewijs hiervoor ontbreekt
nog H .
Hoewel aan de n·~terende klokken van
Klinghe nog veel onderwck moet wo rd elI
gedaan, is inmiddels wel duidelijk gewor·
den, dat hij de voo rkeu r gaf aan het toc·
passen van zware klokprofielen. Dit sluil
aan bij wat we bij andere vijftiende·eeuw.
se klokkengieters aant reffen. Zo 7.OU eell
klok met een diameter van ca. 180 em (=
6 voet!) met Ct'n toon bcso als grote- klok
voor de toren van de De r Aa-kerk zeef
wel denkbaar zij n .

A!du. dr. IJ. S<hoonh"",,".
Zi~: F.' . II.kker. 'lIdl;g~" ~n .h ..... " in Ik .lOd Groning~n 101 15'14'. in: G .• on lI .tk"". to&. M.M. H~rm.n. ~n F,R.'. Kn~l",h. rnl .. GdlWt" .11 Gm"'''g~n. C~I'./a
sdmu ,," {/rg<I",l}sSN(llicll~",s "''' oe" ,IUd (K.mpen, 1990) 73· 98, "'.Iler.ndto o.i~"I",if hel ov.nichl uI' pag. 9).
12 I'.,huis en Ik Vi",,'. T",..,,,k(,,U.,,, n,. 155.
l.\ O,'.r Gh." Klingh~: 11.""" 11.II .... ig·PI.1t. Ghrrt KI;"t/N'. E,~ """il/rml<Ohtr ~'~tUt'r 1/" I S.""IfI,~",lnu, D'''' ("~rg.Augu".Univ.r" ldl Gön lllgc" 1%4· 1116$.
Qu.U ... UIW l).r.uUu .. g~n lUr Go<hi,hl< Ninl.""",tuen. 69 (Itild.. h.im, 1967). V~.g. A. P"huu, 'Cro"mllM' Torcnl:Jokkcn r. Publiem ... S,i<h""g Oud, Gron",it'"
nr. 17 11ffl) 1I\l· I ~ H, h,c, 139· 140.
l ~ D<- l URI<S!I, ,'In 11<l\wlg. I'I.1t. Kli"$''''' 9- 10. dol Ghcrl KI"'gIle mOl de G",n.n~.., r hutgo''''Cf'01~r Hn... n Klingll" .,.~rwan! u>u kun""n zijn, .s lOl du~v~, on"'"'-·• ...,.
IIn... n Ktin"" •• If.!ltlfklntkdoo., vri.n<klijk •• t>t<lt.khng d ... R.I t AI"", Ir: !\;In".
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Muzikale reco ns t r uc ti e
Is het nu mogelijk het middeleeuwse gelui van dl.' Ocr Aa-kerk muzikaal Ie reconSlrul.'ren? Ik huidige inzichten in de
,,'erkwiju \'an Geert van Wou geven vol-

--

doende houvast om enkele redelijk betrouwbare hypothesen op te stelle n. Een
exacte. ondubbelzinnige reconstructie is
tchtl'T niet meer te geven.
Zonder te zeer op mulikaal-technische
Khtergrondcn in Ie staan. kunnen wc
:;teUen dal op grond van hun afmetingen
de drie Van Wou-klokken van de Der
A~ - kerk een toonrccks vormen met de
ab50lutc tonen dl ,ft ' St- GClien de IOC"pming van de re;ne of natuurlijke stemming, die toen voo r klokken steed s werd
gebruikt, IllOCI dil overeen komen meI de
relatieve feeks mi-sol -Ia. Voor ccn Van
Wou-gelui is d il een ui tzonderlijke reeks;
gangbaarder zijn toonrccksen als do-remi eJl do -mi -sol. Een toonrt'eks mi-sol -la
kan aUctJl worde n verkla3rd door de aanwaigheid van een grott- do-klok als mu zikaal fUlldanu.'nt, die voor Van Wou in
lSOI het rekenkundig vert rekpunt was.
un do-klok met slagtoon beS() zou gezien
de diameters van de bekende drie Van
Wou-klokken ctn diameter van ca_ 168
cm hebben gehad. Zoa ls hierboven al
werd geopperd, zijn er argume nten die
pleiten voor een aanzienlijk zwaardere en
grotere Ma ria-klok. Het wordt dan wel
moeilijker om de rekenk undige en muzi kale relatie met de drie Van Wou-klokken staande te ho uden. Dit is een probleem waar V3n Wou wel vaker mee Ie
maken heeft gehad. Hij go ld rond 1500
als een gere nommeerd klokkengiete r met
!!Cn grote staat van dienst. Een aanta l keren kwam hem de l'e r tot.' een gelui Ie vervaardigen, wa a rin bestaande klok(kenl
Ydn een andere factuur moesten wo rden
opgenomen; bijvoo rbeeld in Stendal
(I49Q), lüneburg (1491192), Erru rt
(1497 ), Emmerik ( 1498). In de Erfurter
&vt"Ti-kcrk hangt een grote klok met
~agtoon beso en diameter 185 cm, waar
Van Wou e('IJ Ct -klok moest bijgieten ~.
Is het al een kunst om klokken V3n ctn
meuw gelui direct op toon te gieten, veel
moeilijker is het om cen klok te vervaardigen die aansluit bij een bestaande klok
lOm een o ude meester. Naar nu beke nd is,
goot Van Wou zijn klok in Erfu rt ca. 5%
tC dun (en 5% te licht). Dit resulteerde in
een toondal ing van ongeveer een halve
toon, wat muzikaa l grote conS<.'q ue nlies

heeft. Oo k is inm iddels bekend, da t Van
Wo u tijdens het vormp roces van de klok
problem en heeft gehad met de aanwez.igr
grondstoffen, waa rdoo r het k rimpproces
va n de vorm niet gelij k ma tig is verlopen.
In de Groningse silUa tie, die leek op die
in Erfu r! , kon Van Wou zijn fout meteen
rekr nkundig corrigeren, door zijn d rie
nieuw te gie ten klokken verhoudingsgewijs te klein te construe re n. Bij klokken
van dezr afmrtingen kon Van Wou bogen op rrn ruimr ervaring in het juist
treffen van dr loo n. De klokken ko nden
dan bij benadering gaan wegrn: 3000,
1800 en 1200 pond. Bij een diameter van
180 à 184 cm ka n de Ma ria-klok van
Ghert Klinghe lussen dr 8000 en 10.000
po nd hebben gewogr n, een omva ng en
een gewic ht de Der Aa- kerk waard ig!
Jn de Beredeneerde lijst maken !'at h uis en
De Visser nog melding van een klok met
de naam Salvalor, gegoten in 1553 door
Antho nius van Wl recht 2b • Aa n deze klok
was waarschijnl ijk een solistische functie
toebedacht; zo verscheen in 1545 in de
Utrcrhtsc Buurto ren e\·e neens een Salva·
tor-klok van overeenko m stige afmetingen in ren reeds bestaand gelui. De Groningse Salvator- klok had een d iameter
van 108 cm en een slaglij n van 85 cm; zij
woog ca. 730 Nede rl andse ponden 17. Ze
werd op 16 m aart 1869 door dr Gemeentr Gro nin gen voor f 570 ve rkocht. Deze
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gegrvens doen een slagtoon tussen (t en
gl verm oe<le n. Dit betekent in muzikaal
o pzich t da t e r sp rake is va n ren dou blure
of dat chroma tiek (halve-toonsafstande n)

Publicatie van ' He t laat-midd eleeu wse grlui va n de
De r Aa-ke rk in G ron in ge n· is mogelijk gemaa kt door

in het gelui werd geln trod ucee rd, hetgee n
toe n all e rminst o ngebr uikelij k was. In de
(IaIe) Midde leeuwen werdrn klo kke n

• Co m mi ssie va n Spijsuitdeling Ic G roninge n.

veelal solistisch gebru ikt. Daarnaast was
het algemeen geb rui k op hoogtijdagen
alle klokkr n gelij ktijdig te luiden. Ook
we rd e r o p die dagrn grbeie rd, een activiteit waa rbij halvr-too nsafsta ndrn 1.ecr
goed brui kbaar zijn.
Wr ku n nen nu een overzicht geven va n
dr luidklokkrn van de Der Aa-kerk aa n
het eind van de Middeleeuwen.
KLOK

G IETER

G IET l AAR

Sl-'GTOO N

OIAMI!TE R (CM) GEW IC HT

I. Maria
2. Nicolaas
3. Stephanus
4. Martin us
5. Salvat o r

Klinghe
Van Wou
Va n Wou
Van Wo u
Va n W trech l

1455
150 1
150 1

"'r, "

ISO
". 134,7

"'"

g,

,. .n

1533

d,

ft -g l?

112,8

97
108

(.t)

ca. 9000
ca. 3000
ca. J 800
ca. 1200
1200 à 1500
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