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Ruim twintig jaar geleden was beiaardier der stad
Oudenaarde zekere Wardje Versmissen, schoenmake
van ambacht, doch ook zanger in Pamelekerk, waar men
gaarne zijn schoone tenorstem hoorde. Toen hing het
klokkenspel nog in den fijnen ranken toren van 't Stad-
huis, onder de voeten van << Hanske 't Krijgerken >) en
de < Oostenrijksche Kroon >>, herinnerend aan Karel V,
tijdens wiens regeering dit gebouw ontstond.

In 1894 ontdekte men, dat de stadhuistoren al te
bouwvallig werd, en besloot het gemeentebestuur den
beiaard naar den veel kloekeren toren van de Sint-Wal-
burgakerk over te brengen. Dit geschiedde onder leiding
van Jef Denyn.

En toen zei de meester-beiaardier tot burgemeester
Raepsaet : << Nu moest ge een jongen muzikant opleiden.
Uw beiaard is zeer schoon en verdient goed bespeeld
te worden >>,

Burgemeester Raepsaet sprak een jongen muzikant
aan, een leeraar in de muziekschool, ,en zei : << Fons, gij
zoudt moeten leeren beiaarden >>. Fons had daar wel
ooren naar, en kreeg toestemming om zoo dikwijls naar
't klavier op den toren te klauteren, als hij wenschte.

Wardje Versmissen bezag dat met geen goed oog en
bekeek den leerling als een indringer. Fons stoorde er
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zictrr niet aan en oefende zich maar. In 1897 werd te
il,{echelen een wedstrijd uitgeschreven voor beiaardiers.
Apotheker De Vacht gaf Fons den raad mede te din-
geil... Deze vroeg of de apotheker dat nu naeende of
aXleen om te lachen zei. De leerling beiaardier trok
ealh,ter naar fulechelen en behaalde daar den vierden pfijs.
Te fiudenaarde bracht men hem een serenade. Het ge-
rneerrtebestuur verleende hem een gedenkpenning en,
noq Lreter, benoemde hem tot hulp-beiaardier,

. .. lVardje had nast gekre-
gen van rheumatielç en was
nu blij met zijn henper. FIij
ze!{ btreef rocrir lle }:aa.s, niet
r,vaar ? Vijftien jaar gele-
den stielf de zanger van
Farnelekerk en de hulpbçi-
aardier werd stadsbeiaar-
clier. Het is A,lfons Schyn-
kel, nu zoo bekend en ge'
wnardeerd orn zijm kunst.

\X/ij bezoeken herr in zijn
huis in de tr3urgstraat te Ou-
denaarcde, waar piano, viool
en andere instrurrrenten.,.
en c,ok het helder meisjes-
sternrnetje in de keuken of
boven, dat << Waar Maas
en Schelde vloeien >, zingt,
ons bewijzen, dat we bij
een hartstochtelijk muzi-
kant zijn.

Maar een beiaardier moe-
ten we spreken over zijn
toïen, en Schynkel wil da-
lijk meegaan. << Doch tnijn

beii.ard is kapot >), zegt hij. En hij toont ons een klokie
zorirder hals, dat onder zijn schouw staat. << Arnerikaan-
sche soldaten hadden het meegenomen >, vertelt hii.

,tè

r''t Was een oor)ogsherinnering... maar È,e n-eupegem
volrelen ze 'ù al te zwi.rar en lieten l:et daar achter. N4[en

heeft het mij teruggebracht >>"

lX/"e zullen dus een L:escFradigden beiaayd bezoeken.
Een reuçachtige stel!.ing ornriirgt <len zwaren Sint-Wal-
burgatoren, doch rnen werkL langzaarn aan 'ù hers[el.
V*/ij klimrnen tie wenteitrap op.". û"ar de trecien liggen

'stokjes en strooiti'es.... De vogels huizen gaarne in den
ouden gri-izen toren, hii cle klokken... rnaaï al dat her-
stelllingswerk verjaagt hen thans.

I)e *ucnenaardsa:h toren hezit trvee werteltrappen err
.lealve;:lvcge 1.,'issej.en we, daar dc e,ene, die we [ot. nu toe
volgclen, u.'erdex beschadigd is. [)e rvind giert door gaten
.en s:heurerr.

V,1e bereiken een vexclieping waar Schynkel ons lret
zelçere droefgeestigheir} :zegt : < Daar liggen een deel
rnilner kioF"ken >. En we i:ien deze '.rlachtoffers van den
,c$j'loE als een hoop oud br,rns; iarachtend nog alti3"d oçr
hei herstel. ecn hergicten.

'Tegen eell anderen rnuur staat troosteloos het klavier"
cia't lnen juist voor den ocrlog weggenomen had, om
'l ine,i<;rniei< .;an den beiaard te weranderen. En de trorn-
n:el is ook doodsch.. . -

\,1re klirnrnen naar de beiaardkamer. . . Onderwege
vernelrren we, dat op I Seprember 1917, de Etappen-
.kornmandant Seernann aan den burqemeesteï van Oude-
naa-rde opgaaf vroeg van l'ret azrntal torenklokken in de
gerreeente. Voor 25 Sept.ernber rnoesten ze Taaar beneden
gehaald worden, met uitzonclering van historische klok-
[<en.

Btrrg'erneester R.aepsaet gaf dan een opgaaf der klok-
[<en r-an den beiaard en herinnerde, dat de Franschen
dezen irr 1794 oak hadden gespaard. Cp 7 Septernber
l9 tr 7 sc.hreef kapitein Bachausen. dat de beiaard mocht
blijven lrangen. Op I September schorste men overal het
afdoen der klokken.
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Maar het werd Nov"mber I 9l 8' Op Allerheiligen ver-

lieten de Duitschers Oudenaarde' Dadelijk begonnen ze

de stad te beschieten en ook de Sint - 'Walburgatoren

kreeg verscheidene treffers' Twee-en-twintig klokken van

d"n t.i.u.rd werclen verbrijzeld of zwaar beschadigd'

En n., kornen rve in de kamer waar dat gebeurd is'

Sch,ynkel brengt olls voor een der reusachtige vem'

steroplningen".- Een prachtig panorarna ligt voor ons'

rW" ti.r, den Eenameberg' den Wolvenberg' de hoogten

van Mater, den heirweg op Geeraardsbergen' den Ëde-

lareberg. Uit die richting kwamen de Duitsche granaterr

.n 't *ordt ons hier nog duidelijker' hoe de stad aan de

genade der kanonnen overgeleverd was' < Met hun kij"

k"r" k"k.t ze tot in den toren, rnerkt de h' Schynkel op'

En we kunnen ons voorstellen, dat rnilitaristen als deze'

die np den Kluisberg honderd rnark beloofden aan hem'

die h.t eerst Avelgenrs kerk trof, daar op den Ëdelare'

trerg of den Hoorebeekschen kouter zegden : << Korn' rve

t,rll*t de klokken ,ran Cr',clenaarde eens luiden >' ln elk

geval sloeg een gran?lat tegen deze Oortelijke opening'

i,r..r^"ht"" de helft van den beiaard hing' We zien narg

de'woncleninclenruren,verwrongerrijzerenbalkelr.
afgekraakte betirnrneriuq'. . en de verbrijzelcle of bescha'

digde hlokken.
In l9l7 had men den beiaard gespaard om zijn hisco-

rische waarde; in l9l8 uitte zich de wraakzucht om de

nederlr,ag. .: Û, die tijd ! >r, vertelt Schynkel' << D.rie

dagen hi;ld ik het uit'. ' onder het vreeselijk bombarde'

.rr.",... Toen 'r-iuchtten we"' Uit een kelder in de Ber"e-

restraat haalde rnen 26 dooden' " ' >>

Oudenaarde's l:lokken bezaten een hooge waarde' Ër

waren er 37 van 1759, gegoten door Van der Gheyrr'

Bij de verplaatsing uit 't stadhuis naar hier' liet men

3 ,ti..r*" gieten. Deze waren te zwak en werden hergote:r

en dan nog met twee kleine vermeerderd' Tcto had men

er 42. In l9l3 schonken de griffier Verhevden en zijn
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zuster Adolfine een klok van Michaux, uit Leuven. Ook
e5reelden de 4 groote luiklokken mee, en zoo kon Schyn-
kel er 47 hebben. En nu zwijgt de toren.... Hoe lang
nog ? De beiaardkamer heeft zes vensteropeningen.

We bezichtigen ook de luiklokken... Drie hebben we
dikH'ijls gehoord. Hun bim-bam-bom klonk zoo plechtis"
< Omdat ze hier goed luiden >>, zegt de h. Schynkel,
Dat is een kunst... Eén klolc wordt getrapt rnet de voe-
ten en de andere aan den klepel getrokken. Zoo kan
men de juiste verdeeling maken voor de maat, voor de
tusschenruimten. Op veel torens zwiert men raak.

De grootste klok. Maria-Joseph, van I875, weegt
2570 kg., de trveede. Walb'rrsa, ook van 1875, weegt
I76,8 kS.. err de derde. J;rcob. gedoopt naar den Gor-
curnschen martelaar. Jacobo l-a Coupe, die hier in den
Eroodstra;rt gewoond heeft, weegt 1222 kg.

De toren zwijgt... Ja, men klept wel voorzichtig voor
de diensten, om den toren niet verder te beschadigen,
rnaar dat is geen zingen... Laat ons hopen, dat Fons
Schynkel spoedig weer aan zijn klavier mag zitten ! Ou-
denaarde, dat toeristen lokt door zijn stadhuis, zijn ker-
ken, zijn begijnhof, zijn oude gevels, zijn grachten en
ziin heerlijke omgeving, is het aan zijn karakter, zijn
nobele afkomst, zijn eigen wezen verplicht, het voor-
heeld van Roeselare te volgen, waar de nieuwe beiaard
reeds met Paschen ingehuldigd werd.

We kijken nog eens rond en zien de heuvels van
\X/est-Vlaanderen, in 't land tusschen Schelde en Leie.
rnet de tragische herinneringen aan de stikgasaanvalen
van I 9l B. We blikken Oostwaarts, waar Maria-Hoore-
beke ligt... Beneden ons staat 't geboortehuis van Mar-
garetha van Parma. Daarnaast leven in een rniddel-
eeuwsch gebouw de weesjes, en de poort rnet haar toren
is een overblijfsel van 't kasteel, door Boudewijn, een
graaf van Vlaanderen, opgericht., "
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Een boek vol historie ligt daar open... Vlaanderen is
een merkwaardig land. Maar de beiaard, ook die van
Oudenaarde, moet rveldra zingen ovor Vlaanderens hey-
wording.

Dat wenschen we onzen vriendelijken gids, Alfons
Schynkel, en. rganscrh Oudenaarde toe.

Sirtl-Nicoiaa.rioren le Yeurnr,
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A. HANS.
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