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De dorpskerk van Spijkenisse

De tweede verdieping heeft aan de drie
kanten die je kunt zien twee siernissen.
Tussen deze siernissen zit steeds een
lichtspleet.

1. algemeen
De dorpskerk is het belangrijkste middeleeuwse monument van Spijkenisse. Het
is ook het eerste stenen gebouw in
Spijkenisse. Men is ± 1300 begonnen
met de bouw. De kerk is gebouwd in de
stijl van de laat-gotiek.

De derde verdieping is de later (± 1480)
erop gebouwde klokkenverdieping. Deze
heeft aan elke kant twee hoge
galmgaten in de vorm van spitsbogen.
Door deze galmgaten kan het geluid van
de klokken ver over de stad klinken.
Naast deze galmgaten zijn aan alle vier
kanten de wijzerplaten van het uurwerk
aangebracht.
In 1933 is onder de toren alsnog een
constructie van heipalen en beton
aangebracht, zodat de toren niet verder
kan verzakken.

2. de toren van buiten
Als je bij de kerk aankomt is het eerste
wat je opvalt het scheefgezakte onderste
deel van de toren: de onderste twee
verdiepingen. Dit is het oudste deel van
de kerk uit ± 1300. De derde verdieping
is de klokkenverdieping.
Op de toren staat een vierkant stomp
dak. Dit heet een tentdak.
Op de spits staat een windwijzer in de
vorm van een haan.

Ook in 2007-2008 is de toren flink
gerestaureerd, zodat hij er nu weer “als
nieuw” bij staat.

Tekening uit 1935 na de grote restauratie

3. de geschiedenis van de kerk
De eerste vermelding van
“‟t ambocht van Spijckenisse” is uit
1231. Het was toen nog een eiland,
ontstaan door droogmaking. Net als
bijvoorbeeld Geervliet en Biervliet
(Biert).

De scheve onderste verdiepingen zijn op
de hoeken versterkt met zware extra
steunberen. Twee daarvan zijn nog eens
extra verzwaard. De onderste verdieping
is, behalve de ingang, onversierd.
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De dijk werd de hoofdstraat van het
latere dorp. Dat is nu de Voorstraat en
het Noordeinde.
De huizen werden tegen de dijk aangebouwd aan beide kanten van de dijk
(dijkdorp). Even achter de huizen stond
de kerk van het dorp op een kleine
hoogte.

Begonnen werd met het koor (± 1450).
Daarna werd het dwarsschip gebouwd
(± 1475).
Daarop volgde het middenschip en ook
de verhoging van de toren met de derde
verdieping (± 1481). Dat was ook nodig
omdat er toen een grotere zware luidklok
in de toren bij kwam.
Daarvoor werd loodrecht op de scheefstaande romp het nieuwe torendeel
gemetseld. Deze luidklok hangt nu nog
in de toren.
Op de klok staat te lezen in de taal van
toen: “O got wilt spikenes bescermen,
alde rike mit den armen, al die inde
prochi horen, alde na werden geboren,
ale doden hemelrc, mi me steven
butendic, MCCCCLXXXI”.

Vanaf de dijk (de Voorstraat) ging een
smal straatje (de Kerkstraat; deze straat
heet nu Torenstraat) naar een straatje
rondom de kerk.

In de taal van nu: O God, wilt U
Spijkenisse beschermen, alle rijke en alle
arme mensen, ieder die bij onze kerk
hoort, alle mensen die nog worden
geboren, alle doden in de hemel, en ook
mij Steven Buitendijk, 1481”.
De klok werd dus gegoten door de
Utrechtse klokkengieter Steven
Buitendijk in het jaar 1481.

Het oudste stuk van de kerk is het
scheve deel van de toren uit ± 1300.
Want toen de toren klaar was, is er een
klok in gehangen, waarvan men weet dat
daarop stond: “De levenden roep ik en
de doden beween ik” en het jaar 1304.

In die tijd waren alle kerken nog katholiek. Na de komst van de Watergeuzen in
Den Briel in 1572 werd ook in de
Spijkenisser kerk in 1574 voor het eerst
protestants gepreekt. Twee jaar later
kreeg de kerk een eigen protestantse
dominee.
Wel waren veel kostbare voorwerpen uit
de kerk verborgen voor de vaak
plunderende watergeuzen. Enkele
werden pas in 1933 weer teruggevonden.

Er zal toen nog een eenvoudig klein
houten bedehuis bij hebben gestaan.
Spijkenisse werd ± 1450 een zelfstandige parochie. Toen werd begonnen
met de bouw van een nieuwe stenen
kerk. Deze kerk werd gebouwd in de
vorm van een heilig kruis. Zulke kerken
heten daarom kruiskerken.

In de eeuwen die volgden waren er veel
grote en kleine veranderingen. Ook
vanwege de Hervorming. Het koor en het
altaar werden afgesloten of verwijderd;
er kwam in het midden een preekstoel;
en het dak werd van binnen betimmerd
met hout.
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In 1860 werd aan de kerk een orgel
geschonken door de hoogwelgeboren
vrouwe Maria Jacoba Repelaer. Maar dat
is niet meer het orgel wat er nu is. Dat is
uit het jaar 1970.

het dak met de leibedekking werden
hersteld.

Het eerste orgel

De kerk ± 1920

In 1933/1934 kreeg de kerk een heel
grote opknap- en herstelbeurt
(restauratie). O.a.: onder de toren
kwamen heipalen en beton tegen verder
overhellen; de gevangenis (cachot) in de
toren en het huisje ernaast werden
verwijderd; in de toren kwam een
tweede kleinere luidklok die in 1930 is
gemaakt door het Nederlandse klokkengietersbedrijf Eijsbouts; de niet meer
gebruikte begraafplaats (kerkhof) rondom de kerk werd beplant en daaromheen
werd een muurtje gemaakt; het metselwerk van de muren werd vernieuwd; de
houten dakbetimmering binnen in de
kerk werd weer hersteld.
Orgel 1860 vanaf 1933, tot 1970

Halverwege de Tweede Wereldoorlog
moest Spijkenisse leven zonder
klokgelui. In 1943 vorderden de Duitsers
de twee luidklokken om ze in Duitsland
om te smelten tot munitie. Maar de
schipper Van Dijk uit Dordrecht, die
opdracht had gekregen een hele
scheepslading Nederlandse klokken naar

In 1891 werd de eerste luidklok uit het
jaar 1304 verkocht en afgevoerd, omdat
er een barst in de klok was gekomen. Hij
bracht toen 175 gulden op; dat zou nu
± € 79.50 zijn.
In 1905 kreeg de kerk een flinke
opknapbeurt. De buitenmuren en ook
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Duitsland te vervoeren, liet zijn schip bij
Urk opzettelijk zinken. Daardoor bleven
deze klokken behouden. Het schip werd
na de oorlog weer boven water gehaald
en zo kreeg ook Spijkenisse in 1946 zijn
klokken weer terug.

rijke mensen in de kerk begraven,
minder rijke buiten de kerk (op het
kerkhof). Vanaf 1829 wordt niet meer in
de kerk begraven.
De grafzerken liggen niet meer op hun
eigen plaats, maar zijn bij elkaar gelegd
tot een nieuwe vloer.

In 1967 werd de afscheiding tussen het
schip en het koor weer verwijderd en
kreeg de kerk van binnen weer zijn
totale ruimte. Aan de buitenkant werd in
1969 een nieuwe consistorie (vergaderkamer van het kerkbestuur) aangebouwd.

Bijna in het midden bevindt zich de
zeskantige preekstoel (kansel). Deze is
uit 1618, ook de versiering ervan met
boogpanelen. Het ook zeskantige „dak‟
boven de kansel is een klankbord: deze
versterkt de stem van de dominee naar
de mensen toe, in plaats van naar de
grote ruimte erboven.
De preekstoel heeft een koperen
lezenaar, gemaakt in 1737, met aan de
voorkant een veel gebruikte versiering
uit die tijd. Het heeft de vorm van
tegengestelde gebroken krullen
(voluten). Deze lezenaar in Spijkenisse is
het oudst bekende exemplaar met zo‟n
versiering.

4. de kerk van binnen
Aan de binnenkant heeft de kerk
witgepleisterde muren, wat bij veel
protestantse kerken zo is.
Net na binnenkomst in de kerk zit in de
torenmuur een steen met inschrift:
D.O.V.K. 1521. Volgens oude gegevens
zou dit kunnen betekenen „door opdracht
van de kerkmeesters‟. Het zou betrekking hebben op de opdracht voor het
bouwen van een stuk van de kerk, of op
het gereedkomen van de kerk toen.

Lezenaar

Ook de koperen doopbogen op het
doophek zijn uit die tijd.
Naast de preekstoel bevinden zich drie
borden met namen. Dit zijn de namen
van de op elkaar volgende dominees
(predikanten) van deze kerk.

Grafzerken

De vloeren bestaan uit vierkante
hardstenen tegels en grafzerken. De
meeste van deze zerken zijn uit de 17e
eeuw. In die tijd werden belangrijke of
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In het noorderschip staat de „herenbank‟
uit 1769. Dit was de vaste zitplaats van
de familie Repelaer. Op de luifel staan
twee houten siervazen en het familiewapen van het echtpaar Pieter Pompeus
Repelaer (o.a. Heer van Spijkenisse) en
Margareta Backus, die in 1769 trouwden.
Het „plafond‟ van de kerk bestaat uit een
prachtige houten betimmering, die zowel
rond als spits is. Dit noemt men een tongewelf, of ook wel spitstongewelf.
De kroonverlichting is aangebracht in
1969. Drie van de kronen zijn gekocht
van een niet meer gebruikte kerk in Den
Briel. Twee van de kronen zijn gekocht
van ingezameld geld en een kroon is een
geschenk van het Rotterdamse ziekenhuis dat later het Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse is geworden.

Tegeltableau

Tegen de torenmuur staat op een galerij
het orgel. Dit is geplaatst in 1970. Het is
afkomstig uit een Amsterdamse kerk
waar het in 1880 werd geplaatst. Het is
toevallig gemaakt door dezelfde maker
(orgelbouwer) Bätz-Witte als het eerdere
orgel dat in 1860 door Maria Jacoba
Repelaer was geschonken.

De kerk bezit ook diverse zilveren
kunstvoorwerpen die alleen bij speciale
kerkdiensten worden gebruikt.
Bijvoorbeeld: het zilveren avondmaalservies, bestaande uit doopbekken,
broodschaal, borden, schenkkan, bekers,
offerkistjes, e.d.
In al deze voorwerpen zijn toepasselijke
bijbelteksten gegraveerd. Het is gemaakt
door een zilversmid uit Den Haag. Ook
dit servies was in 1857 een geschenk
van Maria Jacoba Repelaer. In een
vitrine in de kerk zijn foto‟s ervan te
zien. Het echte servies is natuurlijk veilig
opgeborgen. Het wordt nog steeds
bewaard in de originele kisten, toen
gemaakt door timmerman Van Roon uit
Spijkenisse.

De voorkant van een orgel heet het
front. Je ziet verschillende vakken naast
elkaar met daarin orgelpijpen.
Vlak boven de organist zie je kleine
pijpen (dit heet het borstwerk).
Daarboven zie je drie vakken met
grotere pijpen (dit heet het hoofdwerk).
Aan beide zijkanten zie je de grote
pijpen (dit heet het pedaal).
Een orgel wordt bespeeld met een
speeltafel. Deze kun je pas goed zien als
je boven bij het orgel staat.

In de kerk zijn ook fotomapjes te
bekijken met foto‟s van de diverse
restauraties.

In de gang naar de nieuw aangebouwde
consistorie is een tegeltableau aangebracht met een bijbelse voorstelling.
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5. klokken, het carillon en het orgel

Deze werd geluid bij begrafenissen.
Wanneer een stadhouder of koning
overleden was, werd er soms dagen
achtereen geluid. Ook het luiden van de
poortklok was een teken voor de stadsbewoners. Dan werden de poorten
gesloten. De nacht was begonnen.
Arbeid en vermaak werden stilgelegd.
‟s Ochtends luidde de poortklok ook: dit
betekende het begin van een nieuwe
dag.
De kerkklok werd ook geluid bij
kerkelijke diensten en feesten. Al vanaf
de 13e eeuw werden luidklokken ook
gebruikt om te beieren tijdens feesten.
Beieren is het bespelen van een aantal
stilhangende klokken. Monniken
gebruikten de muziek als begeleiding bij
gezang in het klooster. De klepels van de
klokken werden door een touw met
elkaar verbonden. Trok je aan dit touw,
dan sloegen de klepels ritmisch tegen de
kokken aan. Op deze manier kon je veel
verschillende klanken krijgen. Als je het
een beetje goed kon, dan was het
mogelijk je eigen melodieën te spelen.
Uit dit beieren is het carillonspel
ontstaan zoals wij dit kennen.

het carillon
Hiervoor heb je al gelezen over de twee
grote klokken in de toren. Maar in de
toren hangen nog meer klokken, die
samen een carillon (ook wel beiaard
genoemd) vormen. Klokken kunnen de
tijd aangeven door klokslagen en
klokken kunnen luiden. Maar het leukste
is dat je op de klokken melodietjes kunt
spelen.
Het carillon in de dorpskerk is
opgebouwd uit 46 nieuwe en één al
bestaande klok: de kleine luidklok die in
1933 in de toren kwam. Het carillon is
een geschenk aan Spijkenisse, waarvoor
het geld is ingezameld door de Stichting
Oud en Nieuw Spijkenisse.
de geschiedenis van het klokkenspel
en de beiaardkunst
In de middeleeuwen
kon het luiden van
een klok
verschillende dingen
betekenen. Klokken
werden niet zomaar
geluid. Brand was in
de middeleeuwen
erg gevaarlijk. De
huizen waren
meestal van hout en
waren zeer dicht op
elkaar gebouwd. Het
vuur was meestal
sneller dan de
mensen konden
blussen. Als er
brand uitbrak was
dat een ramp. Om
de mensen hiervoor
te waarschuwen
werd dan de
brandklok geluid,
zodat ze op tijd
konden vluchten.

Je zou kunnen denken dat dit
klokkenspel en gezang samen erg mooi
klonken. Maar soms konden de klokken
wel eens vals klinken. Men wist in die
tijd nog niet zo goed hoe klokken
gegoten moesten worden. Ook de vorm
van de klok is van belang voor de klank.
Maar waarom dat was en hoe het dan
wel moest, dat wist men nog niet.
Beieren deed men meestal met niet veel
meer dan vijf klokken. Een carillon
daarentegen bestaat uit 23 of meer
klokken. De klokken zijn niet allemaal
gelijk. Er zijn grote klokken voor de
zware tonen en er zijn lichtere voor de
hoge tonen. Luidklokken, waarvan er in
een toren meestal maar één of twee
hangen, kunnen erg groot en zwaar zijn.
Een klok van ± 2meter doorsnee kan wel
bijna 12.000 kg wegen. Dit is ongeveer
zoveel als het gewicht van 14 middelgrote auto‟s.

Ook bij andere
gebeurtenissen
werden de klokken
geluid. Zo was er
ook de doodsklok.

De luidklokken hadden nog een andere
functie. De mensen konden „de tijd
horen‟ door het aantal slagen van de
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grote klok. Deze functie hebben de klokken nu nog. Bijvoorbeeld: als het drie
uur is slaat de klok ook drie keer.
Voordat op de klok het aantal uren werd
geslagen liet men eerst de kleine klokjes
klinken. Dit trok dan de aandacht van de
mensen. Die wisten
dan dat even later
de klok zou slaan.
Als je dus wilde
weten hoe laat het
was, moest je goed
opletten en de
klokslagen tellen.
De kleine klokjes
die samen vooraf
klonken noemde
men de voorslag.
Tegenwoordig
gebeurt dit nog
steeds.
Bijvoorbeeld in Spijkenisse speelt het
carillon kort voor de uurslag een kort
melodietje dat bedoeld is als een soort
„let-op-teken‟.

Randversiering gebaseerd op de veelgebruikte tekst “de levenden roep ik”.

Ook al klonken de klokken niet helemaal
zuiver, toch vonden de mensen het
klokkenspel leuk. In de steden hoorde je
steeds meer voorslagen. Deze bestonden
uit vier klokken. Dit noemt men een
quadrillionem. Van dit woord is het
woord carillon afgeleid.
Later werden er steeds meer klokken
bijgeplaatst en bestond een voorslag uit
acht tot twaalf klokken of meer. Carillons
waren niet alleen mooi om te horen,
maar ook leuk om te zien. Torens
werden zelfs zo gemaakt dat de klokken
goed te zien waren. De klokken
versierden als het ware de toren. Niet
alleen de torens waren pronkstukken,
ook de klokken werden mooi gemaakt.
Dit deed men door de randen te
versieren en teksten erop te zetten. Men
gaf klokken vaak ook namen,
bijvoorbeeld “Maria” of “Roelandt”.

Deze randversiering werd veel gebruikt door
de 17e eeuwse klokkengieters Hemony

Maar hoe was het met de klank? De toon
van de klok hoort zuiver te zijn. Deze
moet je op zijn minst kunnen nazingen.
In de middeleeuwen liet een klok
meestal allerlei tonen horen die tegen
elkaar inklonken. Dit kwam omdat de
klok niet gestemd was (geen vaste
zuivere toon had). Toch nam de
belangstelling voor de klokkenspelen toe.
En ook het aantal klokken van de
carillons nam toe. Musici werden
nieuwsgierig. Ze wilden proberen of ze
de klokken op muzikale wijze konden
bespelen. Dus niet alleen de klepel met
de touwen trekken, zoals bij het beieren.
Men vond een apparaat uit, het
stokkenklavier, dat een beetje lijkt op
een piano of een orgel. Verderop kun je
lezen hoe het stokkenklavier werkt.
Door de groeiende belangstelling voor
het klokkenspel gingen musici en
klokkengieters samenwerken. Het is
namelijk erg leuk om een muziekinstrument te bespelen, maar dan moet
dat instrument niet vals blijven klinken.
De kunst van het klokkengieten moest
dus verbeterd worden. Maar pas in de
17e eeuw werden de eerste zuivere
klokkenspellen gemaakt door de broers
Hemony. Hun eerste zuivere beiaard
hing in Zutphen. En dat was meteen de
eerste zuivere beiaard in Nederland.
Zoiets wilde iedereen wel hebben. Veel
welvarende steden uit die tijd, zoals
Deventer en Amsterdam, hebben een of
zelfs meerdere Hemony-carillons. De
klokken klonken als nooit tevoren.
Klokkengieters reisden in deze tijd van
stad tot stad op zoek naar een opdracht.
Werd er een opdracht verstrekt, dan
bleef de klokkengieter zolang in de stad
tot hij zijn werk klaar had. Daarna trok
hij verder. In sommige grote steden
zoals Utrecht, Amsterdam en Antwerpen
vonden klokkengieters zoveel werk dat
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ze er konden blijven wonen. Vaak
verdienden ze er nog wat bij door kogels
voor kanonnen en geweren (geschut) te
maken. Ze waren dan niet alleen
klokkengieter, maar ook geschutgieter.
Ze waren dus even vertrouwd met het
gebulder van het door hen gegoten
geschut waarmee de eerste proefschoten
werden gelost, als het lieflijk geluid van
door hen gegoten klokken.
De klokken waren zuiver, de beiaardiers
speelden graag. Wat wil je nog meer?
Maar helaas. Toen de laatste broer van
de gebroeders Hemony overleed (1680),
begon het slecht te gaan met de
klokkengietkunst. Het leek erop alsof
alleen zij de geheimen van het
klokkengieten kenden. Er waren wel
andere klokkengieters, maar die waren
lang niet zo goed als de broers Hemony.
De situatie verslechterde zo, dat het
erop leek dat de beiaardkunst in heel
Nederland zou verdwijnen. De musici
verloren hun interesse in de beiaardmuziek. Bijna alle carillons die toen
gemaakt zijn, werden afgekeurd.
Uiteindelijk was er in de 19e eeuw niet
één goede gieter van carillons meer te
vinden in Nederland. Luidklokken van
goede kwaliteit werden nog wel gegoten.
Gewone luidklokken worden namelijk
niet gestemd en carillonklokken wel. Het
gieten van luidklokken is daarom
gemakkelijker dan het gieten van
klokken voor een carillon.
Maar inmiddels bleven de goede 17e- en
18e- eeuwse beiaarden herinneren aan
de roem van de 17e-eeuwse gieters.
Dankzij deze oude beiaarden kwam er
weer verandering. Er was namelijk een
meesterbeiaardier uit België, Jef Denijn
(1862-1941), die zo goed kon spelen dat
hij vele mensen ontroerde. Hij wist
belangstelling op te wekken bij zijn
publiek. En hij overtuigde de mensen
ervan dat de beiaard toch vooral een
echt concertinstrument was. Mede door
zijn enthousiasme werd in 1922 de
Mechelse Beiaardschool opgericht. Onder
zijn leiding gingen weer vakbekwame
beiaardiers de torens op om de carillons
te bespelen.
Dankzij zijn invloed begon ook in
Nederland de belangstelling te groeien

voor de bouw van het carillon, het gieten
van goede carillons en het bespelen
ervan.
De ontwikkeling van beiaarden heeft stilgestaan in de Tweede Wereldoorlog. Dit
komt omdat er door het oorlogsgeweld
veel beiaarden ernstig beschadigd
raakten, of helemaal verloren gingen.
Ook namen de Duitsers veel beiaarden in
beslag. Ze smolten van de klokken
nieuwe wapens en munitie.
Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam in
Nederland de klokkengietkunst weer echt
tot bloei. Hiervoor zijn verschillende
redenen. Nederland was door de oorlog
vrij arm geworden. Er was geen geld om
uit het buitenland te importeren. Dus
ook niet om daar klokken te kopen.
Daarom was men gedwongen de klokken
zelf te maken. Eigen binnenlandse
klokkengieters moesten dus voor nieuwe
klokken zorgen.
En wat dacht je van de beroepseer van
de Nederlandse gieters? Nederland liet
voor de oorlog regelmatig goede
beiaarden uit Engeland komen. Dat
tastte veel Nederlandse klokkengieters in
hun eer aan. In Engeland was de beiaard
namelijk helemaal niet zo bekend. En
dan zou je daar goede beiaarden
vandaan halen terwijl Nederland ooit
geroemd werd om haar klokkengietkunst? Nee, dan pakten de Nederlandse
gieters liever zelf de draad weer op. En
na de Tweede Wereldoorlog was de
vraag naar klokken erg groot.

(De oudste klokken van Spijkenisse) Deze
klokken werden in de oorlog uit de toren
gehaald om te versmelten tot munitie.

Na de Tweede Wereldoorlog brak dus
een periode aan waarin de prestaties van
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de gebroeders Hemony op een aantal
punten nog overtroffen zouden worden.
Door de welvaart werden er veel
beiaarden aangeschaft en werden
bestaande beiaarden gerestaureerd. Ook
is de kunst van het klokkengieten en het
stemmen van de klokken dankzij de
vernieuwingen van moderne technieken
fantastisch vooruitgegaan.
En vergeet de beiaardiers niet! Door de
oprichting van speciale beiaardscholen
(in Mechelen, Amersfoort en Dordrecht)
worden beiaardiers opgeleid. Beiaardiers
bespelen de carillons in de torens. Op
vaste dagen of tijdens feestdagen, zoals
Koninginnedag of 5 mei, of gewoon,
zomaar. Want de beiaard is weer een
volwaardig muziekinstrument geworden,
zoals het dat ooit was geweest.

Door middel van een draad wordt een
hefboom in beweging gezet, die de
klepel (een
metalen staaf
aan de
binnenkant
van de klok)
naar zich toe
trekt, totdat
die de wand
van de klok
raakt en de
toon klinkt.
Je ziet het ook op de tekening.
hoe gaat de automatische
bespeling?
Een beiaard kan ook automatisch
bespeeld worden. Daarvoor werd een
speeltrommel ontwikkeld, een breed rad
met pinnen erop, dat ronddraait. Die
pinnen tillen tijdens het ronddraaien
telkens een hefboom op. Die hefboom zit
met een draad vast aan een hamer. De
hamer wordt via een pin, hefboom en
draad opgetild en weer losgelaten. Zo
valt de hamer terug op de klok en klinkt
de toon.
Door de pinnen op de trommel een
goede plaats te geven kon je door het
achter elkaar laten neervallen van de
hamers
een
melodie
laten
klinken.

hoe werkt een carillon?
De beiaard kan op twee manieren
bespeeld worden: door een beiaardier
met de hand of automatisch.
Hoe gaat de handmatige bespeling door
de beiaardier?
Het bespelen van
een beiaard
gebeurt met een
stokkenklavier. Het
lijkt misschien een
klein beetje op de
toetsen van een
piano. In plaats
van toetsen zie je
stokken. Het
spelen erop
gebeurt helemaal

Zie het plaatje hierboven.

mechanisch, dat wil zeggen: met de
kracht van hand of vuist, pols en arm.
Daarbij wordt de stok meestal met de
pink aangeslagen. Dat kan heel
vervelend of pijnlijk zijn, zodat sommige
beiaardiers vilten kokertjes om hun pink
doen.
Daarnaast kun je op de tekening zien dat
de beiaard ook een pedaal heeft voor de
hele zware klokken, die dus met de
voeten worden bespeeld.
De beiaardier drukt met de hand, vuist
of voet de stok omlaag.

Een nadeel was dat er maar vier liedjes
op de speeltrommel konden. Na een
aantal maanden werd de trommel dan
weer „verstoken‟. Dat wil zeggen dat er
weer nieuwe liedjes op de speeltrommel
gezet werden.
Tegenwoordig zijn er computers om dat
allemaal te doen, ook in Spijkenisse. Hier
kunnen er 99 melodieën worden
„gespeeld‟. Ons carillon laat er ieder
kwartier één horen.
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De valse klok wordt nu verplaatst naar
een stevig fundament, waarna over de
vorm een metalen kast wordt gezet; de
ruimte wordt dan opgevuld met natte
klei en daarna goed gedroogd. (tek. 3).

De speeltrommel uit 1959 van de
Cuneratoren te Rhenen

hoe wordt een klok gegoten?
Je weet nu al het ontstaan en de werking
van beiaarden. Maar hoe worden de
klokken voor een beiaard eigenlijk
gemaakt?
Er zijn
fasen:
1.
2.
3.

bij het gieten van een klok drie
het metselen van de kern
het maken van de valse klok
het maken van de mantel

De kern wordt gemaakt van poreuze
steen en afgewerkt met zand. Ze geeft
de maat aan van de binnenkant van de
klok. Om de kern precies rond te krijgen
wordt ze gemaakt op een ijzeren plaat
die kan draaien. Daar overheen wordt
een sjablone (een model) van de nieuwe
klok geplaatst. Door rond te draaien
krijgt de kern overal dezelfde ronde
vorm.
Hierna wordt het gearceerde deel van de
plank, de sjablone (tekening 1)
afgezaagd.
Als tweede fase wordt op de kern van
zand en een laag was de valse klok
gemaakt. Deze heet zo omdat ze precies
de grootte heeft van de echte klok. Ze
heet vals omdat ze even de plaats
inneemt van die echte klok. (tek. 2).

Nadat de klei om de valse
klok, de mantel, gedroogd
is, wordt het hele bouwsel
van kern, valse klok en
mantel opgewarmd. Door
de warmte smelt de laag
was op de valse klok. Dan
wordt de mantel opgetild
en kan het zand en de
wasresten van de valse klok worden
verwijderd. (tek. 4).
Wanneer je nu de mantel weer over de
kern heen zet, is er – waar eerst de
valse klok was – een lege binnenruimte.
Die ruimte is nu klaar om gevuld te
worden met vloeibaar brons. (tek. 5).
Het brons is samengesteld uit 80 %
koper en 20 % tin. Het wordt langzaam
verhit tot ongeveer 1100 graden Celsius.
Dan is het helemaal vloeibaar geworden.
Dat hete brons
wordt vervolgens
in de ruimte
tussen de kern en
de mantel
gegoten.
Wanneer het
brons is
afgekoeld, soms
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duurt dat meer dan een week, haalt men
de mantel weg en komt de bronzen klok
tevoorschijn.
Daarna wordt hij nog gestemd. (tek. 6).
In onze tijd zijn er fabrieken die carillons
maken. In Nederland zijn dat de
klokkengieterij van Eijsbouts in Asten
(die ook het carillon van Spijkenisse
gemaakt heeft) en de firma Petit &
Fritsen in Aarle-Rixtel. Beide fabrieken
leveren over de hele wereld.

het orgel
Een orgel wordt bespeeld met een
speeltafel. Een speeltafel bestaat uit
twee delen: een deel om met je handen
te bespelen (handklavieren –een
onderklavier en een bovenklavier- en
registerknoppen) en een deel om met je
voeten te bespelen (voetklavier of
pedaal).
Met het bovenklavier worden de pijpen
van het borstwerk bespeeld; die van het
hoofdwerk met het onderklavier. De
grote pijpen worden bespeeld met de
voeten.
Een orgelpijp werkt net als een blokfluit.
Onderaan is de blaasopening. Dan komt
de voortgeblazen lucht bij een smalle
spleet (het venster of de opsnede) en
raakt het labium. Dat veroorzaakt
trillingen van de lucht. Zo werkt ook een
orgelpijp. De pijp neemt de trillingen
over. Daardoor worden ze hoorbaar, ze
geven een toon. Iedere toon heeft een
eigen pijp, oftewel: iedere pijp heeft een
eigen toon. Bij een orgel kunnen meer
tonen tegelijk klinken. Dat hangt af
hoeveel toetsen (klavieren) op de
speeltafel worden ingedrukt. 54 pijpen
vormen samen een register. Het orgel in
de dorpskerk heeft 22 registers.

de stadsbeiaardier
In Spijkenisse is Bas de Vroome uit Delft
de stadsbeiaardier. Hij speelt iedere
week op dinsdag tussen de middag een
uur op het carillon. Ook geeft hij
regelmatig uitleg over het instrument
wanneer bijvoorbeeld de scholen – jullie
dus – langskomen.
Bas heeft zijn studie gedaan aan de
Nederlandse Beiaardschool in
Amersfoort. Deze studie duurt 4 jaar.
Behalve in Spijkenisse speelt hij ook in
Naaldwijk, Vlaardingen en Rijnsburg.

hoe werkt een orgelpijp?
Hiernaast zie je
een tekening.
Eerst zie je
schematisch de
zijkant van een
blokfluit, daarna
de zijkant van een
orgelpijp.

stadsbeiaardier
Bas de Vroome
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6. rondom de kerk
De ruimte direkt rondom de kerk was tot
± 1900 de plaatselijk begraafplaats.
Hierna werd de algemene begraafplaats
aan de Vredehofstraat in gebruik
genomen.
Nu is er rondom een grasveld tot het
muurtje.

Vroeger werd het nieuws en belangrijke
informatie aan de bevolking bekend
gemaakt door de dorpsomroeper. De
dorpsomroeper van Spijkenisse had een
bel bij zich om de aandacht te krijgen,
waarna hij met luide stem zijn boodschap ten gehore bracht. Vlak bij de kerk
staat een beeld van Aart Kabbedijk, de
laatste dorpsomroeper van Spijkenisse.
Het beeld is een geschenk van de
Stichting Oud en Nieuw Spijkenisse aan
Spijkenisse.

Waar nu een leeg plein is, werd tot voor
enkele jaren geleden de markt
gehouden.
Het is de bedoeling dat hier een nieuw
gebouw voor de bibliotheek wordt
gebouwd.

Nog maar ongeveer 50 jaar geleden was
de omgeving van de kerk niet zo leeg. Er
waren huizen, tuinen, boerderijen, een
melkfabriek, e.d. Die zijn allemaal
verdwenen. Sommige omdat ze niet
goed genoeg meer waren om in te
wonen, sommige om plaats te maken
voor nieuwe huizen, of nieuwe en
grotere wegen en straten, of vergroting
van het winkelcentrum.
Zeker is dat over ongeveer 50 jaar vanaf
nu de omgeving van de kerk weer
anders zal zijn. Maar de kerk zal er dan
(DV) nog wel staan toch?
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7. Opdrachten
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

opdrachten
opdrachten
opdrachten
opdrachten
opdrachten

bij:
bij:
bij:
bij:
bij:

de toren van buiten
de geschiedenis van de kerk
de kerk van binnen
klokken, carillon en orgel
rondom de kerk

7.1. opdrachten bij: de toren van buiten
Opdracht 1.
Ongeveer in het jaar ………. is men begonnen met de bouw van de toren.
Opdracht 2.
De onderste / de bovenste verdiepingen van de toren staan scheef.
(streep het foute woord door)
Opdracht 3.
Er staan …… verdiepingen van de toren scheef.
Opdracht 4.
Helt het scheve deel van de toren naar voren, opzij of naar achteren?
Antwoord: ………………………………. .
Opdracht 5.
De hoeken van de toren zijn versterkt met ………………………………… .
Kun je er ook nog ontdekken op andere plaatsen aan de buitenkant van de kerk?
…………………………………………………………………………………………………………………..
Opdracht 6.
Zou jij een manier kunnen bedenken om uit te rekenen of te meten hoeveel de toren
echt “uit het lood” staat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. .
7.2. opdrachten bij: de geschiedenis van de kerk
Opdracht 7.
Spijkenisse is waarschijnlijk in de 12e eeuw ontstaan als een dorp op en tegen een dijk
gebouwd. Zo‟n dorp noemen we een ……………………………….. .
Opdracht 8.
Het deel van de kerk dat het eerst in steen werd gebouwd was de …………………. .
Opdracht 9.
De dorpskerk van Spijkenisse is een kruiskerk. Dat heet zo omdat
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………… .
Opdracht 10.
De grote luidklok die in de toren hangt is gemaakt in het jaar ………………. . Deze klok is
dus al ………. jaren oud.
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Opdracht 11.
In het jaar ……………. kreeg de kerk zijn eerste orgel.
Het orgel van nu is er gekomen in het jaar ……………… .
Maar hoe oud is nu dit orgel eigenlijk? …………………………….. .
Opdracht 12.
In de Tweede Wereldoorlog werden de klokken uit de toren gehaald, omdat
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Na de oorlog kwamen ze gelukkig onbeschadigd weer terug. Hoe kon dat?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. .
Opdracht 13.
Er bestaat een spreekwoord dat zegt: “Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet”.
En nog een ander spreekwoord zegt: “Klokken uit de toren, oorlog verloren”.
Wat zouden deze spreekwoorden kunnen betekenen? Denk ook even terug aan opdracht
12. (Extra tip: denk ook aan: oorlog, klokken, geweld, munitie).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… .
7.3. opdrachten bij: de kerk van binnen
Opdracht 14.
Welk jaartal staat er op de oudste grafzerk in de kerk? …………………… .
Opdracht 15.
Schrijf 2 (als je kunt 3) namen op van overledenen waarvan je de naam op een grafzerk
kunt lezen.
…………………………………………………………………………………………………………………
Opdracht 16.
De preekstoel in de kerk is ………... jaar oud.
Opdracht 17.
De preekstoel wordt ook de …………………….… genoemd.
Opdracht 18.
Waarom wordt de herenbank eigenlijk „herenbank‟ genoemd?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….. .
Opdracht 19.
Er hangen ……… koperen kroonluchters in de kerk.
Opdracht 20.
De eerste predikant (dominee) van de kerk heette ………………………………………………..….. .
Hij is hier predikant geworden in het jaar ……………….. .
Opdracht 21.
Hoe heet de voorstelling op het tegeltableau in de gang naar de consistorie?
…………………………………………………………………………………………………………… .
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7.4. opdrachten bij: klokken, carillon en orgel
Opdracht 22.
Kun je van de tekening hieronder de klok natekenen?

Enkele gewichten van zeer grote luidklokken (in afgeronde
getallen):
Parijs –Sacré Coeur
27.000 kg
Keulen – Dom
24.000 kg
Wenen –St. Stephan
20.000 kg
Londen – Big Ben
13.828 kg
Delft – Oude kerk
8.800 kg
In Moskou staat een klok van 210.000 kg. Deze in 1733
gegoten klok, doorsnee 6.10 m, heeft nooit geluid. Want toen
ze opgehangen was in een provisorisch opgestelde
klokkenstoel, brak er brand uit en viel de klok, waarbij een
stuk van 11.000 kg uit de slagring brak. Nu staat deze klok,
met het losse stuk, op het Kremlinplein.
De “Gloriosa” in de toren van Domkerk te Erfurt (Duitsland.); in 1497 gemaakt.
Opdracht 23.
Klokken worden gemaakt van brons. Ken je nog andere voorwerpen die van brons
worden gemaakt?
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Opdracht 24.
Vul in dit verhaal de goede woorden in.
Heel lang geleden woonden klokkenbouwers niet op een plek. Ze reisden van ………………
………………………. . Pas als er veel werk was in een stad bleven ze er wonen. Ze maakten
dan vaak niet alleen klokken maar ook………………………………….. . Wanneer je een klok gaat
maken moet je eerst de ………………. metselen. Daarna wordt de ……………….. klok gemaakt
door op de kern een laag zand en ………………. te smeren. De ……………….klok is precies
even groot als de …………………klok. De derde laag is van klei en die noem je de
……………………….. . Wanneer alles gedroogd is wordt de mantel weer ………………………… en
worden zand en was van de ………………….klok afgehaald. Er ontstaat nu een lege
binnenruimte waarin het heet gemaakte………………… geschud wordt. Na afkoeling wordt
de mantel weer weggehaald en is de klok klaar. Tot slot wordt hij ge…………….. .
Opdracht 25.
Ga op school naar de website van de twee Nederlandse klokkengieterijen en schrijf een
aantal landen op waaraan deze firma‟s een klokkenspel verkocht hebben.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. .
Opdracht 26.
Een carillon wordt bespeeld vanaf een ………………………………………….
Een carillon wordt ook wel …………………………… genoemd.
Iemand die een carillon bespeelt noem je een ………………………………………. .
Dat kun je leren op de …………………………………………… .
Opdracht 27.
Een carillon kan op twee manieren bespeeld worden: ……………………………………… of
…………………..…………………. .
Opdracht 28.
Een orgel wordt bespeeld vanaf een ………………………….. .
Een deel van de toetsen (…………………………) wordt bespeeld met de ……………………. en een
ander deel ervan wordt bespeeld met de ………………………….. .
Opdracht 29.
De orgelpijpen maken geluid doordat er door het spelen door de organist ………………………
doorheen geblazen wordt.
Opdracht 30.
Kun jij met behulp van de informatie in deze lesbrief uitrekenen hoeveel pijpen het orgel
van onze dorpskerk heeft?
……………………………………………………………………………………………………………………...
Opdracht 31
Ontwerp in het vak hieronder een eigen sierrand.
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Opdracht 32
De puzzel die je hieronder ziet is een woordzoeker. Je moet alle woorden die in de lijst
staan opzoeken en aanstrepen. De letters die je overhoudt vormen samen een
spreekwoord. De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal.
Woordzoeker:
De puzzel die je hieronder ziet is een woordzoeker. Je moet alle woorden die in de lijst
staan opzoeken en aanstrepen. De letters die je overhoudt vormen samen een
spreekwoord. De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal.

K

L

O

K

G

E

L

U

I

A

S

T

E

N

H

K

D

IJ
Jj
T
JI
JY
S
jjJ
K

L

E

T

T

E

R

R

A

N

D

H

E

E

F

L

E

D

O

S

N

E

E

U

W

K

L

O

K

J

E

O

L

T

O

K

K

E

N

K

L

A

V

I

E

R

D

K

F

T

E

K

K

L

O

C

O

O

N

H

K

R

K

T

S

L

O

H

B

E

I

A

T
Y
A

R

D

I

E

R

A

E

O

K

I

O

R

R

E

N

R

N

N

L

U

M

C

A

N

I

E

D

E

K

K

E

I

S

O

N

M

O

E

I

G

S

R

IJ

A

R

E
F
N

N

K

L

S

J

O

A

N

M

T

I

P

K

R

S

A

R

O

W

L

E

T

A

T

Y

E

A

E

E

K

E

L

B

L

A

D

O

V

L

S

B

E

N

F

T

E

L

K

T

K

O

R

N

N

K

O

U

C

L

T

E

E

L

O

K

N

N

A

U

K

D

R

V

O

I

H

O

L

R

T

K

A

A

A

I

E

T

E

O

O

K

R

D

O

O

IJ

R

B

W

I

N

I

T

B

S

O

E

L

W

S

E

O

N

O

W

E

A

Z

O

A

R

A

N

T

E

K

L

N

L

M

B

R

U

S

D

N

O

B

E

L

P

T

IJ
Y
L

Z

A

E

M

K

M

L

E

P

E

N

L

H

A

E

N

IJ

O

E

G

E

K

L

O

K

K

E

S

T

O

E

L

G

T

D

K

R

L

ASTEN
BANKLOK
BEIAARD
BEIAARDIER
BEL
BRONS
CARILLON
CEMENT
DELFT
DRAAITAFEL

EIJSBOUTS
HEMONY
KANON
KERKKLOK
KLANK
KLEPEL
KLOK (2X)
KLOKKENGIETERIJ
KLOKKENIST
KLOKKESTOEL

KLOKGELUI
KROON
LETTERRAND
LUIDEN
MUZIEK
NOOT
SCHOOL
SIERRAND
SJABLOON
SNEEUWKLOKJE

SPEELTROMMEL
STOKKENKLAVIER
TOON
TOREN
TIJD
VOET
VOORSLAG
WAS
WIJZER

Het spreekwoord is:……………………………………………………………………………………………………………………
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Opdracht 33
Flessencarillon:
Neem van huis een of meer glazen flessen mee. Hang ze aan de hals met touwtjes stevig
op en doe er verschillende hoeveelheden water in. Probeer er een eenvoudig liedje op te
spelen.
Veel plezier!
Opdracht 34
Hieronder zie je een puzzel. Vul de antwoorden op de vragen in in de hokjes. Als de
puzzel klaar is, zal in de kolom een woord komen dat te maken heeft met de beiaard.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

0

1. Noem een andere naam voor carillon.
2. De eerste klokkengieters die een klok zuiver konden stemmen, waren de
gebroeders…………...
3. Klokken worden op een bepaalde manier gemaakt. Dit heet……………..
4. Een beiaard wordt bespeeld met behulp van een.................
5. De Nederlandse Beiaardschool staat in……………………………..
6. Een beiaard kan automatisch bespeeld worden met behulp van een………...
7. De zwaarste klok van Zuid-Holland hangt in…………...
8. De zwaarste klok ooit gegoten heeft nooit geluid en staat voor het………...
9. Een bekend spreekwoord luidt: “Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet
waar de………......hangt”.
10.Het materiaal waar een klok van gegoten wordt, is…………...
7.5. opdrachten bij: rondom de kerk
Opdracht 35.
Vlak bij de kerk staat een bronzen beeld. Het is een beeld van de
…………………………………………… .
Weet je nog wat zijn taak was? …………………………………………………………………………
De Kerkstraat die eeuwenlang van de kerk naar de Voorstraat leidde heet nu
…………………………..… .
Opdracht 36.
Bij en op het nu lege kerkplein komt nog een nieuw gebouw. Dat wordt de
………………………………………………………………….. .
Dat gebouw (wat er dus nog niet is) heeft toch al een naam: …………………………………….. .
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