
HET' MECHELSCH WONDER..

De Sint-Romboutstoren is de indrukwekkendste van
ons land. De beroemde Fransche vestingbouwkundige
Vauban, noemde hem het achtste wereldwonder.

De toren is 350 Mechelsche voeten of in onze mo-
,derne rnaat, 97"8A hoog. Men had hem tot 167 m.
willen brengen. Een {ijne zwierige spits moest hem be-
kronen. De steenen vr,âren ai besteld... en werden van

'Hollanil aangevoerrl; maar 't rn'as toen 1582 en rnen
;streed tegen Spanje; Willem van Oranje liet de steenerà

aanslaan, om de vesting Wiliemstad in Noord-Brabant
ôe bouwen. Zoo beweert rnen en dit kan zeer goed waat
aijn, doch om een hoop steenen, zou rnen niet nagelaten
.Èrebben, den toren Le voltooien... indien Fret geld er
.,ûlaar gieweest rvas; de bloeitijd was echter voorbij en
tMechelen werd in genoemd jaar een vervallen, dood-
sche plaats..., een prooi voor allerlei soldatenhorden.
D:rt l:Evçarn door de beroeringen der I 6" eeuw'.

Rond het standbeeld van Margaretha op de Markt
aiet ge de nabootsing der wijzerplaten, van Sint'Rorn'-
hout, cie grootste der wereld. De omtrek is 4l rn., de
groote wijzer meet 3"'63 en de cijfers hebben een lengte
'van l"'96.Deze vrijzerplaten werden in l90B vervaardigd
door den Engelschen klokkenrnaker, James Willrnore,
die te lVfeche]en v'oonde. De muren van den toren zijn
?"'S5 clik en prijken nlet een heerlijke versiering, die
getuigt van den Lçunstzin onzer voorouders.

Dqn 22n" Mei 1 452 w-erà de eerste steen van den
ioren gelegd : naar de gewoonte van den tijd plaatste
irren er eenige geldstukken onder, door de stad geschon-
!ren. Wij hebben over de bouwmeesters en het graf varr
'Coolrnan reeds gesproken.
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Een klein deurtje verleent toegang tot de wenteitrap.
AI dadelijk zien we een waarschuwing uit 1455... De
Mechelsche jeugd moet toen reeds veel kwâjongens ge-

teld hebben, want we lezen : << 
'Wordt verboden van

wegens de Weth der stad Mechelen, van op den toren
te laeten eenighe jongens op boete van zes guidens.
A'1455 >>. De < weth >>, dat was de stadsregeerinE" de
burgemeester en de schepenen... Die hadden gezag over
den toren, welke het stedelijk belfort van elders verving.
En dit is nog zoo. De toren rnet de klokken behoort aan
de stad.

En nu naar boven ! V/e gaan voorbij de < kraen-
karner )> en << srniskamer >> en bereiken bij de 3 I 3'' trede
de eerste galerij, $'aar tot aan den oorlog een waker
stond" die ook 's nachts zijn blik over de rustende stede
Ïiet gaan. Van elf uur tot vier uur s morgens, blies hirj
elk uur op zijn trornpet zijn deuntje aan de vier hoeken.
< Burgers slaapt gerust >> zoo schalde hij over de huizen.
En H; keek of alles veilig was. Bemerkte hil brand" dan
hlies hij alarm en hing een lantaarn aan den kant waar
het vuur woedde. Overdag duidde hij met een vaandel
de richting aan.

Maar nu met den tele{oon en andere seinen kan rnen
sneller de brandweer waarschuwen.

In den nacht van l-2 September stortte de toren-
wachter, Peter Lefevre, die ook schoenmaker was, naar
beneden, waar men zijn vreeselijk verminkt lijk vond.

Naast den ingang van de galerij is een trapje naa.r de
klokkenkamer, die I 6 m. hoog is en I l0 rn opper-
vlakte heeft. Daar hangen zes klokken, waarvan. de
grootste Salvator heet; en de andere werden gedoopt :

Karel, Rombout, Maria, Maria-Magdalena en Libentus.
Salvator is onder 't luiden verscheidene malen gebar-

sten. Zoo gebeurde het ook in I 828 en toen bleef ze

aldus hangen tot 1844. De stad gaf dan een toelage err

een openbare geldinzameling bracht het overige van de
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sûrn voor het herstel. Men sloeg cie klok aan stirliken en
l,rzrcht deze naar l-euven, waar de gebroeders van Aer-
sc:hot Salvator opnieuw goten. De klok rveegt 8146 kg.
l)en 22"" Novernber werd ze op een versierden wagen,
door vijf paarden getrokken, teruggevoerd.

't Was avond, toen de klok door de Flanswijckpoort
r.ed; rnen beeteleidde haar met brandende flambeeuwen
naar de markt, waar het volk in dichte rnassa haar met
gejuich begroette.

Den voigenden dag werd Salvator door den kardinaal
Sterckx te midden der Markt plechtig gewijd en dan
op 28 November in den toren geheschen. Den 14""
December luidde Salvator weer.

Karel, in 1525 gegoten, heette naar Karel V. De ge-

zellen van heL kousenmakers- en brouwers-arnbacht
voerden haar ten doop.

Rornbaut werd in l) 16 gegoten en door leden van
het vischverkoopersarnbacht op een wagen uit de Ste-
Katheiijnestraat. naar de kerk ten doop getrokken. In
1748 barstte ze en in i757 werd ze in de halle her-
goten. In I 854 scheurde ze weer en toen rnoest ze ook
naar Leuven. Zij weegt 4235 kg.

Maria daarentegen is sedert 1498 onverernderd ge-

bleven. Magdalena, van voor l49B ver-vaardigd, wercL

hergcrten in 1697 te l\ntwerpen en door een beurtschip-
per teruggebracht. Libertus, ook zeer oud, werd in I 76é,

hergoten te Leuven. Bij de oude klokspijs voegde merr

het ijzer van een versleten rad der kraanbrug en dat
van een stuk kanon uit de halle. Een \roerman bracht
de herstelde kl<lk naar Mechelen en de jongens rnochten,

dan den wagen onder den toren trekl<en. Of ze dat
gaarne deden ! "t Was een gejoel op de markt t En
elk kind kreeg dan een koek.

Deze zes klokken hangen aan een samenstel van
zware balken,

Nu komen we aan de uurwerkkarner, waar aok de
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groote koperen trommel staat, die automaiisch den bei-
aard doet spelen. In die grclote rol, gernaakt in I 783,
zijn l62At gaatjes.

Nog meer naar boven... en bij de 409" trede be-
reiken we de beiaardkamer, die 13 m. hoog is. De
eerste t:ekende beiaardier van Mechelen rn'as Christoffel
Rombaut, die in 1557 aangesteld werd; hij had in den
toren slechts iB klokken voor zijn spel. ln 1679 werden
er 32 nieuwe gegoten, die er in hoofdzaak nog hangen.
verLreterd, en wat veranderd, zoodat de beiaard er nu
met de zes groote 45 telt.

Hoe speelt een beiaard )
We gaan 't werk van den beiaard eens hezien. Let

rroc,raf op twee bijzonderheden ! Ge bernerkt, dat de
kloli.ken op .iwee wijzen bespeeld kunnen worcien. Eerst
door hamerÈjes, die rnechanisch be'wogen rn'orden.
De klokken kunnen ook klinkerr door 't geborn van den
klepei" Elke klepel ;r:it eveneens ilan een ijzerdraad vast.
We zullen nu zien, w-aar dez:e clra,ien o-ritko::nen. Daarom
gaàn lve bij het beiazrrdkiavier. ile toetsen zi:'n gehecht
aan drac{en. Deze ijzc,rdraclt:n zijn ciezelfde, rt'elke -'rze

aan de klepeis gezien hehben. Ëilke ijzerc{raarci is ver-
bonCen met een toets van het klavier. Als rie beiaardier
nu,rp cie tcetsen slaat, trel:t hij cien i-lraad naar beneden;
de l<lepel u'ordt da.n oôk {:,elvogc.n eir br':rnst tegen cle

klo,ir. [']e beiaardier speelt everleens rnet de voeten, als
bij een kerkorgel, ma,ar't .,'zerk komt rneer overeen rnct
dal eer:rer piano. Nu zullen r.t'e zien hoe de beiaard me-
chanisch speelt" We keeren terrrg naa!' de uunverrlçkarrer
bij de groote, koperen cylinder, een rol dus. Deze ro!
wordt door een horloge be.r.rogen. Ze d,iaait rc,nd. In rie
rol zieÈ ge talrijke gaatjes. o:n in clie ga.atjes heeft cle

beiaardier staafjes gestoken. Boven de rol Lternerkt ge

r,r'eer ijzerdraden, nu dezefcle, die aan de hainertjes der
klokken verbonden zijn. Als de rol draait" :;tooten de

siaafjes tegen cle ijzerdraden, Deze draclen gaan om-
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hoog en bewegen de hamertjes, die op de klokken
bonsen. De kunst bestaat hierin. de staafjes zoo te.plaat-
sen, dat de juiste ijzerdraden en hamers bewogen wor-
den, om de klokken te doen klinken, wier tonen noodig
zijn voor het lied. iVlaar de beiaardier kent zijn vak. Als
het klavier bespeeld wordt, wordt dit werk stil gelegd.

In den Franschen tijd scheelde het weinig, of de Fran-
schen voerden den beiaard weg, zooals ze met veel
klokken uit ons land hebben gedaan. Maar de beiaar-
dier leidde de opeischers orn den tuin en voerde aan,
dat de beiaard bij de zegepraal der republikeinsche
legers moest spelen. Dit beviel aan de Franschen en ze
lieten de klokken hangen.

Ook'tijdens de Duitsche bezetting werden de klohken
bedreigd..

Bij het bekendmaken r.ran de verordening, werd er
in de stad schier van niets anders meer gesproken.
Moesten de machtige, indrukwekkende luiklokken der
hoofdkerk, en de kiokken varr onzen heerlijken beiaard
in beslag genomen en ingeleverd lvorden, wie weet of
ef, nog ooit een beiaard kwam, die dezen zou evenaren ?

Niet zoodra was de verordening bekend, of, niette-
genstaande al de moeilijlcheden, vooral duurte van her
rnateriaal, nam het stadsbestuur de noodige maatregelen
orn een a-fdruksel in plaaster te doen gieten van al de
klokken en klokjes, die zich op den toren bevonden,
hun juiste dikte en grootte rveergevende. Zoo zou er ten
minste iets van in het geheugen blijven en de schoone
opschriften en versieringen die onze grijze }<lokken be-
kronen, voor het nageslacht bewaard worden. Dit werd
in den nacht gedaan.

De stad betaalde ruirrr 5,000 fr. aan loon en plaaster
voor het afdrukken der klokken. ( | ). i

De npeisching geschiedde echter niet. Uit West-Vlaan*

(l) Frans Vcrhavcrt. Dc Duitschers te Mechelen.



deren werden wel veel klokken weggevoerd, zooals lve

gezien hebben.
Mechelens beiaard is wereldberoemd' dank aan zijn

beiaardier, Jef Denyn.'. maar over hem spreken we

nader... Ja, we zullen met hem den toren bestijgen'

N,r, op 't gebied det klokken heeft Mechelen ook

zijn naam hoog te houden. Het bezit oude adelbrieven" '

R..d* in de 13" eeuw had de stad << Clocghieters >>'

M.n b.w""rt, dat Aalst den eersten beiaard bezat" '

rnaar de hlokken daarvan werden gegoten door den

Mechelaar Jan Zeeltman en in den toren gehangen d-oor

d.r, M..hJaar Vranke'Wouts (1460-61) (I)' Maar

reeds bijna honderd jaar vroeger was de klokkengieter
jan Van Casbroec te Mechelen bekend' Zeeltman was

."ht", meer beroemd... Door zijn kunst werden de Me-

,:he]sche klokken gretig gekocht, en was er zooveel vraa€î

n"*r, dat het aantal klokkengieterijen snel toenam' Zeer

bekend ook is de familie Van der Ghevn (1506'1697')'

die dus twee eeuwen lang het bedrijf uitoefende'

Jhesus, nu Salvator, is van Hendrik Waghevens

(149S). Ook Matia is van een Waghevens' die met ziin
\1rorrrr^o* Sirnon heette' Men leest het op het brons :

<< Maria es minen soeten name" '

Myn gheluYt sY Gode bequame'

Meester Symon Waghevens gaf myn accoort'

M. C. C. C. XCVIII screef men voort >>'

De klokken werden gewoonlijk prachtig versierd met

reliefwerk, want onze vaderen waren niet alleen am-

bachtslieden, doch tevens kunstenaars' Groote klokken

*"ta"" dikwijls in 't openbaar gegoten' als te Mechelen

op t.t Sint-Romboutskerkhof' De gansche stad stelde

er belang in.

40

( i ) I(etrnisklokken' Petrus Van Nu ilel'
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Maar we zouden wel vergeten' dat we op den tor.er!
staan ! We gaan nu nog wat hooger. Aan de 502,, trede
eindigt de wenteltrap. Nog een trapje van 6 stapjes en
we bereiken de dakplaat, vanwaar we een prachtig ge-
zicht genieten op de grillige stad en op de wijde orn-
geving.

Op 15 Mei 176l besteeg de Fransche koning, Lode-
wijk XV, den toren. Een L,atijnsch opschrift herinnert
er aan en zegt, dat de koning daar bij het ondergaan
der zon stond en als een andere zon op den top van den
toren verscheen ! 'Wat een vleierij ! Hij, die Mechelen
onder zijn tyrannie stelde, was een zon ! Maar 't waren
de hovelingen die de platheid begingen. Een ander l-a-
tijnsch opschrift herinnert aan het bezoek van Gus-
taaf II" koning van Zweden, die hier op 2l September
I780 het landschap beschouwcle.

Op 29 Augustus l9l 4 stond hier weer een koning.
't 'LVas de onze, Albertus, en in 't ronde zag hij het
krijgsgewoel....

Eenige dagen later w'erd Mechelen door den vijand
bezet...

Thans genieten we een panorarna van vrede. Beneden
ons leeft de stad.,.. We herlteranen de gehouw'en, waar-
over we gesproken hebben, het stadhuis. cle halle, het
gerechtshof, den schouwburg, rnonumenten met al hun
herinneringen uit't ijverig verleden. Wii zien de kerken,
waarvan er vele kunstschatten bezitten, het bisschoppe-
lijk paleis en het seminarie. Ge zoekt uw eigen school
op, ja, uw huis. Veel zouden we u kunnen vertellen der
refuge van Tongerloo, Sint-Truiden, van de Erusselsche
poort, de lanen, welke de plaats der oude vestingen
innemeh, het grillig Begijnhof, zao 't oud als 't nieuw.
Treinen rijden uit de vier richtingen het station binnen,
trammen stoomen de stad uit. We volgen de Dijle en
het kanaa!. En hoe ver reikt de blik : Bonheiden, O. L.
V. Waver,tot F{eist ginds op een berg; Waalhem, lUaar-



loos, Contich, to.t waar Antwerpens ranke toren op'
doemt ; Sempst, Eppegem, Vilvoorden, Brussel ; Hof-
stade, Elewijt, met zijn Steen, waar de groote Rubens

.'s Zomers verbleef. Wat verder de << Drie Torens ),
it landelijk huis van Teniers. En in 't Westen gaat de

blik over't land van Capellen op den Bosch, over't nij'
verige \ilillebroek naar de Scheldevallei rnet Dender--
rnonde.

Lang kunnen we hier staan en de omgeving bewon-
deren.

Aan h4echelens toren is ook nog een legende verbon-
den, 't is die der Maanblusschers. Ge zult niet boos wor-
den, ais ik ze u vertel, hé...

't 'W'as den nacht lan i6 op 27 Januari in 't jaar
I 687" Een drinkebroer was in de herberg t'lijven platr<-

ken en strompelde naar huis. Weliicht wilde hij eens

kijken hoe laat het wel was, zonder te bedenken 
-waarvoor hij dan ook te veel gedfonken had * dat hij

de w-ijzerplaat niet meer zien kon. Maar de suirkel zag

iets anders... hii h;'-:u zich aan den rnutlr vast" om nog

eens goed ornhoog te staren... en begon toen te schreeu-

wen : < .Brand, brand ! Butgers. .. onze toren staat in
brand ! > Andere plakkers snelden buiten, keken naar

den toren en tierden ook : << Brand, brand ! >> Ramen

en deuren werden geopend' << Brand, brand ! > klonk
het geweldiger nog en de torenwachtet, die wel
geen onraad bemerkte, rnaar 't alarmgekri;it vernam,

blies op zijn hoorn' De stad geraakte in rep en roer'

De burgemeester en de schepenen, de ambtenaren en

de stadswerklieden, de geestelijken en kloosterlingen,
rijke en arme btrrgers, allen snelden de straat op'

< ...Blusschen ! :,> eebo,)cl de burgemeester' << Denk

toch aan onzen prachtiger-r toretr." r'n'e zullen hem ver'
liezen. .. Zie de rook kronkelt om ziin top"' misschien

kunnen we hem nog redden >'

Er waren mannen van goeden wil genoeg' Mechelen

A')

zijn fraaien toren, zijn trots, zijn roem verliezen, dat
kon en mncht niet ! Men sleepte vaten vol water bij,
haalde in allerijl de brandemmertjes, brandhaken en
Iadders.

<< We, ffroeten den toren op ! > hernam 't hoofd der
stad. << Ik geef 't voorbeeld... wie volgt er mij ) > En
de dappere rnagistraat, die zoo goed zijn plicht begreep,
verdween in 't torendeurtje. Rapper dan wij het deden,
beklom hij de wenteltrap. Hij kwam voorbij de klok-
ken... voorbij den beiaard... denk toch eens t... al die
schatten zouden met den toren vernield worden ! En
dan de kerk... en als de wind opstak, zouden de vlam-
men zich meedeelen aan andere gebouwen, aan 't stad-
huis, de halle, aan de vroningen en magazijnen I 't Vuur
kbn de heele stad verdelgen. En bij die schrikkelijke
gedachte brak den burgemeester 't angstzweet uit I Rap-
per, rapper naar boven om de ramp te voo,rkomen,
't vuur in zijn aanvang te stuiten. Als er op iedere trede
een rnan stond, kon men elkander de ernmertjes water
overreiken langs dien levenden heten. En hij, de over-
ste der stad, zou 't bluschwerk besturen. Niet geweken,
zoolang er hoop bestond de vlammen uit te dooven.

I)e burgemeester ontmoette dra den torenwachter,

- 
<< Wls is daar ) >> vroeg deze verrast.

- 
< Ik, de burgemeester.. .. >>

- 
< waar is de brand ) >

- 
4 l!1661 op den toren I >>

- 
1a \f,/61 ! staat de toren in brand t > schreeuwde

de waker verschrikt. < Mijn toren in brand >. En half
weemoedig volgde hij zijn overste.

Eindelijk bereikte de burgemeester de dâkplaat.

- 
<< Waar is de brand l >> vroeg hij nu op zijn beurt.

Hij keek omlaag... stond een oogenblik als van den
donder geslagen en juichte dan : << Dat is geen vuur...
ha I nu begrijp ik alles... 't is de maan die onzen toren
beschijnt en 't licht der maan zagen wij voor vlammen
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aan ! >) Hopend clat men hem beneden hooren kon.

.iubelde hij voort : < Eurg,e:rs, er is geen brand ! >

Andere Mechelaars verscFrenen op de dakplaat, en

allen vroegen : < Waar woedt het vuur ? >> en allen ook
ûrerhaalden ; << 't Is de anaara ! >>

Een ijverig brandrveerrnan, die 't geheim nog niet

kende, srneet zijn emrnertje leeg, vlak op het edelacht-

baar hoofd van den burgervader, die krnzaad uitriep :

<< Dornoor,... er is geen brand... wilt ge de maan blus-

schen ! >>

\)Vat er toen in 't binnenste val'l ilen steeaten reus om-
ging, is r:net geen ;:en ie besr:lrtijven. Beneden wlst men

ncg niet rrrat er ga-arlclct \;:'c;.l' tlrl r';iLrl':' ""ten cl-ut; c-l:lhoog'

Er"l hiel rvensr:.ttte iedet: zco ÉTauv" nxogeli3k orolaag te

zijn, orn 't gvoote nieurvs te verkonCigen' Wat rverd er

g.drong"n ! Had onze reus geleefd, hij zou in een luiden

Iaoh g.r.h"ten zi.in' Eindelijh n'as hii van zijn la^st ver-

[ost. En op de ['{arkt klon-< het o''an mond tot rnond :

<r Het is de rnaan ! >>

Toen cle Lrul'gerneester wat kalmer r'n.'as' bedacht hij

rnet schrik, dat hij en zij,n on'derdarren zich beladrelijk

hadden aangesteld. 't Gebeurde noe$t velf"r^/egen v/ox-

cien, en hii gaf ieder den :raad clen rnond te hcr-rden'

Misschien waren er vreerrrdôlingen in de staci' misi;chien

babbelde een drinkebroer te veel' hoe het ook zij' leeds

den ancleren dag verlelde rxlen in den orntrek : << Die

van l\,4echelen hebben de maran geLrluscLrt ! >> en zoo

kregen de Mechelaars den bijnaam << Nlaanblusschers >>'

Ntaar tot uu' troost kan ik er bijvoegen, clat men ook

in ancf,ere steden, o. a. te Tienen' de rnaan heeft ge-

bluscht. En hoe 't mogelijk is. dat rnen zich liet mis-

leiden, is wel besrijpelijk : de toren wa" in een mist-

wolk gehuld, clie door de maan bescher-ren wetd' 't'Was

inderdaad of er rook rond St-Rombout kronkelde'

Och, 't is een legende, en ge moet er dus ook maar

eens om lachen. Te Antwerpen bluschten ze wel de

11+

'zielerr. Eens op een Allerzieiendag klepte de klok der
0" L. Vrouwekerk, orn de geloovigen tot den avond-
,dienst op te roepen. Eenige burgers, die niet aan den
heiligdag dachten, meenden dat de brandklok luidde
en lr,warnen in allerijl toegeloopen, roepend en tierend,
atrat er brand was. De hoop werd grooter en men haalde
de hluschmiddelen. Maar toen werd de vergissing be-
merkt en men zei spottend : << Te Antwerpen hebben
ze de zielen gebluscht >>.

De Brusselaars zijn wel kiekenfretters,
Ecns gingen ze ten oorlog en ze meenden dat de over-

'vt,inrring gernakkclijk zou te behalen zijn. << 
'lVe trekken

ua?itr een feest ! >> snoefden z,e, en om het te bewijzen,
ûarnen ze vooral kiekens mee. il/aar de Brusselaars moes-
rten vluchten en al de kiekens werden door den vijand
opgepeuzeld. De Brusselaars ontvingen niets dan den
naann van .< kiekenfretters >>. f)e Lierenaars zijn schape-
koppen. Flertog Jan van Brabant wilde hen eens beloo-
nen erl vroeg hun wat ze begeerden : een schapenmarkt
o[ een hoogeschool. De Lierenaars kozen een rnarkt en
toen de vorst clit hoorde, zei hij lachend : < O, gij
schaapskoppen ! >>. De Centenaals heeten stropdragers,
daar driehonderd trurgers in harn hernd en rnet een strop
,cr-rr clen hals Keizer Karel V om vergiffenis rnoesten
smeeXien. Ivtaar dat is toch eigenlijk een eerenaam, want
,de Gentenaren hadden alles gedaan wat ze konden, orn
hun vrijheid tegenover een tiran te verdedigen.

't ns een eerenaam, juist als die der leperlingen, die
men ..r kinderen >> noemt, En luister waarom : Gravin
Margaretha van Constantir"lopel rouwde over haar zoon,
die c{oor de Saracenen ge\,'angen was genomen en alleen
maar met een groote som kon 'zrijgekocht worden. De
gravir' richtte zich tot haar onderdanen om Àulpe en de

Ieperlingen brachten 't grootste gedeelte van het noodige
geld bijeen. Naderhand zei lVlargaretha dikwijls tot haar
bevrijden zoon : << 

'Wees goed jegens de leperlingen,
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want zij zijn onze kinderen >>. En sedert dien heeteer

deze nog : <<Iepersche kinderen >>. Ja, vele gemeenteû

hebben een bijnaam. En of we daarover eens lachen of,

gekken, wel, dat' is niet erg !' Vroeger, toen die spot-
namen ontstonden, heerschte er veel twist en verdeeld-
heid tusschen de gemeenten, die jaloersch waren op
elkanders voorspoed. En 't bleef niet altijd bij spotna-
men geven. Dikwijls heerschte er burgertwist, die slechts
in bloed gedempt werd. Nog zijn -er wel dorpen, welLc
in ruzie leven, maar al meer en rneer begrijpt men dat
eendracht macht maakt.
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