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Zoals het klokje in Bellingwolde tikt...
In de toren van de
Magnuskerk in
Bellingwolde
hangt sinds zaterdag een nieuwe
klok. Die werd gegoten op het kerkterrein. De klank
valt in goede aarde.

MARCEL LOODEN

B

oven Bellingwolde klinkt
elke zondagochtend voortaan weer harmonieus gebeier. Met dank aan de
nieuwe klok die zaterdag in de toren
van de Magnuskerk werd opgehangen.
In die toren hangen sinds 1697 al
twee klokken van ieder 1000 kilo. Ze
kregen enkele decennia geleden gezelschap van een kleinere. Die was
geschonken aan de kerk maar had
een andere klank en viel uit de toon.
Die ‘valse’ klok was daar vermoedelijk nog heel lang blijven hangen
als de Protestantse Gemeente Bellingwolde, de eigenaar van de kerk
en toren, onlangs niet opnieuw een
schenking had gekregen. ,,En die
was bedoeld om een nieuwe klok
met de juiste toon aan te schaffen,

Op vrijdagavond werd de klok gegoten, een spectaculair karwei.
ter vervanging van die andere’’, vertelt Astrid Lüürssen, de scriba van de
kerk. ,,En dus hebben we op advies
van Dennis Wubs, onze klokkenadviseur, Simon Laudy ingeschakeld.’’
Laudy is klokkengieter in Beerta
en verricht zijn arbeid meestal in
zijn werkplaats. Maar op deze zaterdag staat hij met zijn medewerkers
en gereedschap op het kerkterrein,
aan de voet van de toren. Hij heeft

Op zaterdag wordt het resultaat zichtbaar.
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Magnuskerk
krijgt op
klassieke wijze
nieuwe klok
daar een soort klein huisje gebouwd
en daarin op vrijdagavond de bronzen klok gegoten. Nu zijn hij en zijn
medewerkers bezig voorzichtig het
omhulsel weg te hakken waarin de
klok nog zit verpakt.
Mensen uit het dorp en de omgeving staan te kijken. Onder hen de
scriba en de kerkrentmeesters. Arie
Heeling is een van hen en blij met de
belangstelling. ,,We hebben Simon
Laudy gevraagd hier ter plekke de
klok te gieten en verder te bewerken
omdat we de mensen in het dorp zoiets wilden laten meemaken. Dan is
het mooi dat er velen komen kijken.
Gisteravond, bij het gieten, was het
ook heel druk.’’
Even later klappen de toeschouwers als de klok is ‘uitgepakt’ en zich
voor het eerst laat zien. Hij weegt 135
kilo, is van brons en versierd met
onder meer een Bijbelspreuk en de
namen van vijf kerkrentmeesters.

,,Ook de naam van Johan Klaassen
staat er op’’, vertelt Lüürssen. ,,Hij is
onlangs overleden maar heeft zich
erg voor dit project ingezet.’’
Het spannendste moment komt
dan nog. De nieuwe klok krijgt een
tikje waardoor hij voor het eerst zijn
geluid laat horen. Een klok in de toren wordt ook geluid, om te vergelijken en... De klanken komen precies
overeen. ,,Mooi’’, verzucht Heeling.
,,Een prachtig moment. De nieuwe
aanwinst is maar een klokje vergeleken met de twee daarboven. Maar hij
heeft wel precies dezelfde verhoudingen als die twee en zo is de klank
gelijk.’’
Als even later de nieuwe klok de
toren in is gedragen, omhoog getakeld en zijn plekje bij die andere twee
heeft gekregen, zit de klus voor Simon Laudy er op. Ook hij is ingenomen met de klank en zijn ‘klassieke’
klus in Bellingwolde. Klassiek, omdat
het klokkengieten bij kerken vroeger
normaal was. ,,De kerkbestuurders
wilden toen zien wat de gieters deden. Ook waren de wegen te slecht
om die grote bronzen klokken te vervoeren. Dus werd het werk bij de kerk
gedaan. Het was leuk om die oude gewoonte weer op te pakken.’’

