
Twee kerkklokken, waarvan een thans geluid rvordt bij sterf-

seuallen in het Koninklijk Huis, gegoten-door Petrus Hemony
i; ;à6t; de ,,kermiskËk", g9gótàn.d9or Claude Fremy in
iOgO; 

'd. 
,,Díámi^atjes", iá At wan*ling-genanpd Piet en

H.i"; g.gó't.n in _ í73e. (door C. CranlP) te Amsterdam.
Deze kToËjes worden iederen d"g geluid van 9-9.30 n.m.

GESCHIEDENIS. De toren der oude St. Bavokerk bevatte reeds in t4Iz

.*ig. klokken waarop gebeierd werd ; daaraan ziLn i1. {e.n loop der

r5dJ eeuw nog verschêiaëne klokk_en toegevoegd. Deze klokken werden

àí.ig.Uocht ïn het omstreeks r48o tijdás den bourv der nieuwe kerk
g.Èoï;ae klokhuis en hun aant"i werá daarna nog uitgebreid. Een der

óudste dezer klokken was in ry75 te Brugge gegoten'
Toen met den bouw van den íiéu*en torén aangevangen rverd, droeg

men tevens aan Geert van Wou eerst was met Cornelis Danielsz
(Mechelen) onderhandeld - de vervaardiging.gp v1n e_en- uurwerk met

iliáf.f..nrpll, bestaande uit 6 klokken. WaÍschiinliit< heeft.de .tegenspoed,
die men'bij den torenbouw ondervond, het ,gieten der klokken tegen-
q.ttoud.n. Élechts één, de heeluurs-slagklok, die nog als zo.odanig dienst

Ëo.t, werd geleverd. Deze klok moest vólgens het contract ziin,,in-ghelyc

resonancy 
"gtt.ty. 

die huerclock heeft to-t -ghent"; aan Gent denkt men

ook bij heilerèn van het opschrift (zie blz; t5)'
Na de'voltooiing van den h'outen toien onderhandelde men (r524) wed.er

met Cornelis Dínielsz, die in rgz5 elf klokken leverde welke echter niet

voldeden. Zeven nieuwe klokken, gevolgd door nog vier, werden ín ry26
ten slotte aangenomen. In 1535 rvàrd hièrbijxog een klok met den naam

,,Bavo" van d"en Haagschen gieter Ghobel Zael gevoegd'.
Ï" r6t rverd aan tr. Hemóny het le'eren 'an een nieuu' klocken-

speehverck opgedragen'
ie Baherts-.1|loreiv'erd in r6ó5 r-errijkt met een vermoedelijk ongeveer
zri, octaaf omvattenden beiaard, ri 'elks klokken door Fr. Hemony waren

gegoten. In rTgS i1 di! klokkenspel u.it *q toren, verwijderd en ten

behoeve der stáàelijke finantien vèrkocht. Behalve de slagk-lok hangt in

dezen toren nog slechts één klok, gegoten door Henricus van Meurs in 1614.

KLOKKENIST: H. W. Hofmeester'
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