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'Luiden van de 1<101<geeft machtig gevoel'
Als hij eenmaal slaat, gaat het luiden bijna vanzelf,

DOOR UZA lANSON

Noon DWIJ!( - je denkt: ik ram
eens Jekker .1.1n het touw, Maar
<.iJL is het niet. Klokkenluiden is
een ambacht dar heel subtiel
wordt beoefend. Dat je door een
lOUW de lucht in wordt getrok-
ken. is volgens wim van Kan en
Sirnone Hazenoor een fabeltje.
Geiden ziin lid V.1J1 het Noord-
wiiksc Klokkenluidersgilde
Ieroen. dat 24 rnaart wordt
geïnstalleerd.
Drie jaar geleden bezocht een

groep Noordwijkers met de
Torcnkl irncomrnissic de
Urrcchrse Domtoren. waar ze de
klokken ('11 rouwen zagen 113.11-

9;(TI. Het idee voor een Noord-
:~\'ijksgilde \\':15 geboren .. .Ik
.vildc gelijk in de rouwen klim-

men. Ik vind klokken gewel-
dig", vertel r Hazenoor. Al snel
ontstond een groep van tien
enthousiaste Noordwijkers die,
rwee weken geleden voor het
eerst in de Domtoren aan de
rouwen trok.

In vogelvlucht kreeg de groep
een reeks lessen van het Utrech-
te Klokkenluiders Gilde. Wam
klokkenluiden is niet zo een-
voudig als het misschien lijkt.
Een klok van een paar honderd
kilo in beweging te brengen, is
best zwaar. "Maar als hij een-
maal slaat ..gaat her bijna van-
zelf", zegt Hazenoor, en haar
collega vult haar aan: -"War je
doet, is het touw begeleiden."
Ecn klokkenrncester coördi-
neert het geheel en geeft" met

behulp van handgebaren - el-
kaar verstaan is onmogelijk-
aan of je harder of zachter moet
spelen.
Als hij aan de touwen trekt,

krijgt Van Kan een lekker ge-
voel. "Je maakt op een heel
bijzondere manier geluid met
iets war historisch is. Het is een
machtig gevoel om met één
hand anderhalve ton geluid
heen en weer te brengen", zegt
hij met een schittering in zijn
ogen. Hazenoor: "Luiden moet
met ontzettend veel gevoel
gebeuren."
Dat gevoel hebben de leden

van het Noordwijkse gilde wel.
Hazenoor: "Als ik ergens in een
toren ben, denk ik al rijd: aan
die klokken zou ik wel eens
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willen hangen." Voorheen kon
dat niet, maar nu ze in het
gilde zit, krijgt ze de kans de
klokken van de Noordwijkse
jeroensroren re luiden. Ook
Van Kan omwikkelde een
liefde voor klokken: "Als ik nu
door het dorp rijd, kijk ik
altijd even naar 'mijn' toren."
Deze toren heeft vier klok-

ken, waarvan er straks tv....ee
met de hand worden geluid.
Dat gaat niet iedere dag ge-
beuren, maar met speciale
gelegenheden zoals Koningin-
nedag, Monumenrendag of op
verzoek bij bijvoorbeeld trou-
werijen. Leuk natuurlijk, maar
kun je dat als leek horen?
Volgens Hazenoor hoor je wel
degelijk verschil. .,Mer de

hand geluide klokken klinken
langer door," Maar eigenlijk
heeft het geen zin om handma-
tig te luiden, erkent Van Kan.
"Maar het is wel ontzettend
leuk."

Bang dat het handmatig
aanzwengelen van klokken
uitsterft, zijn de Noordwijkers
nier. "Je moer het vergelijken
met oude ambachten. Die zie je
ook steeds meer terugkomen",
zegt Van Kan. Natuurlijk is het
ouderwets, geeft Hazenoor toe.
"Maar dat geeft [Och niet? Men-
sen zijn zo afhankelijk gewor-
den van elektriciteit. Ik vind her
enorm knap om te zien hoe het
uurwerk is gemaakt. Daar word
je als klokkenluider deelgenoot
van."


