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Klokkenluiders overspoelen
binnenstad
Nationale Klokkenluidersdag in
Breda hoorbaar gevierd
BREDA - Afgelopen zaterdag werd in Breda de
vierde Nationale Klokkenluidersdag gehouden. De
dertien leden van het Klokkenluiders Gilde Breda
(KGB) vierde als gastheer het 5-jarig bestaan. Uit
heel Nederland waren klokkenluiders naar Breda
gekomen. Niet alleen om de Klokkenluidersdag te
vieren, maar ook het 500-jarig bestaan van de
Grote Kerk. Rond half één stonden zij met een
groot aantal geïnteresseerden op de Grote Markt
en luisterden naar de muziek uit de grote toren.
Bredase gildeleden bedienden daarbij de zware
luidklok. Met de tonen van Chick Corea’s
kinderliedje Children’s song (1983) werd de
Klokkenluidersdag met een wereldpremière
ingeluid.

Vergroot Foto
Joke Stuifmeel toont de
door haar geborduurde
vaandel van het Bredase
Klokkenluiders Gilde aan
burgemeester Van der
Velden.

Door Henk Ketelaar
Het was afgelopen zaterdag een stralende dag en dat
betekende dat er bijna geen terrasstoeltje meer vrij
was op de Grote Markt. Veel terrasbezoekers keken wel
even verrast op toen zij plotseling vanuit de grote toren
muzikaal werden onthaald. De zware 3500 kg wegende
Nassau Breda luidklok zette met een kort een solospel
een vijftien minuten durend optreden in van Jacques
Maassen, het Klokkenluiders Gilde Breda en de
Torenblazers Breda.
Gevarieerd samenspel
De vrolijke klanken van het kinderliedje en het mooie
weer gaven je een gevoel zoals de stadsbewoners dat
500 jaar geleden ook gevoeld moeten hebben, de sfeer
van de Bourgondische gemoedelijkheid en dorpse rust.
Het optreden eindigde met ‘Fanfare for the common
man’, gespeeld door de Bredase Klokkenluiders, de
Torenblazers en de beiaardier. “Ons optreden heeft
duidelijk gemaakt dat je met één luidklok en andere
instrumenten een gevarieerd samenspel kunt maken,”
liet Jacques na afloop trots horen. Later op de middag
zouden klokkenluiders nog een keer aan het
klokkentouw van de Nassau Breda klok trekken. Dit
keer om de stad attent te maken op de viering van de
Klokkenluidersdag.
Cultureel erfgoed
De Bredase gildebroeders zette na hun optreden in de
grote toren hun feestje voort in de Waalse kerk waar
burgemeester Van der Velden hen trots onthaalde.
Trots was hij op de Grote Kerk en trots op de
klokkenluiders van Breda die hij ‘dragers van het
cultureel erfgoed’ noemde. “Want de stad bloeit en
groeit door het koesteren van haar cultuur historische
waarden en, met mensen als u die het verzorgen en er
inhoud aan geven,” zei hij waarderend. Het
Klokkenluiders Gilde Breda is in april 2004 op initiatief
van Hans Veels en René de Vet opgericht. Zij lieten de
door elektriciteit aangedreven luidklok na dertig voor
het eerst weer handmatig klinken.
Melders van onraad
“Vroeger werd het luiden van de klokken door de
torenwachters gedaan. Zij hadden een goed uitzicht
over de stad en waren de beste melders van al het
onraad dat de stad dreigde te bereiken. Hoog in de
toren sliepen zij om hun functie permanent uit te
kunnen oefenen. Met de komst van de moderne
communicatiemiddelen stierf dat ambacht uit, maar niet
definitief,” leerde Van der Velden zijn toehoorders.
“Klokken luiden gebeurt nog steeds, zij het met een
andere functie. Dat dit nog steeds gebeurd is mede te
danken aan een actieve groep klokkenluiders als u, die
het oude ambacht weer nieuw leven heeft ingeblazen,”
prees Van der Velden en hij was blij dat de Bredase
klokkenluiders ook op hoogtijdagen de grote klok niet
onberoerd lieten.
Vaandel
Hans Veels van het Klokkenluiders Gilde Breda had voor
de aanwezige klokkenluiders en gasten een bijzondere
verrassing in petto. “Op 27 juli is de toren jarig en
wordt die 500 jaar. Wij bestaan vijf jaar. Om die reden
heeft naaldkunstenares Joke Stuifmeel voor ons een
prachtig vaandel geborduurd die wij op 27 juli officieel
in gebruik gaan nemen. Maar we willen u, zij het onder
embargo, het toch even laten zien,” zei hij met gepaste
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trots. Samen met burgemeester Van der Velden werd
het doek door Joke Stuifmeel van het vaandel gehaald
en daar stond het in volle glorie te pronken. Het
Klokkenluiders Gilde Breda zal het vaandel op de
verjaardag van de klokkentoren met trots voor het
publiek brengen.
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