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De h/fiechelscheToren

enJef Denyn

,[]s $inr-Romhcutst{;r.{rli v.rrl Meclrclcrr. Lrit hct Straatie
z:ctfldfr.

[:ind

gczien,

I{ET

IVIECFIE]-SCH WOND'ER..

De Sin,t-R.ombcuûsîoren rs de indrukwekkendsie van
û$s land. Dte b:,ir:,a:ncle fran,sche\vesitlin.gbo,uwkundiige
Vauban, noemde henr. Iret achfste wer'eldw,oncler.
De toren is 150 Mechclsche voeten cf in onze moCcrne rnaat; 97mj0 hoog. Men had hern toi. 167 m.
ruillen brcngen. Een fijne zwierige sp,its mr:est hem bekroncn. De steenen \varen al beste!d;... en werden van
F{oltrand aangevoerd ; maar 't 'was taen 1582 en men
streed teç1en $penje ; Willern van Oranje liet de st€erlerl
aansX:lan, orn rle vesting Willernstad in }.Ioord-tsrab,anr
te bcu\r'err. 7ac betveert rnen en dit kan zeer goed, waa,:
z-'ijn, datlt olrl ecrl. bc,op steenen, za:u men niet nagelaten
l"iebb,en, clan fc,rtn tc v*ltoo,ien.,. indien het geld er mnar
gcweest was ; de bloeritijd was echter voorbij en Mechelen ra''erC in genoemd jaar oen vervallen, doodsche
plaats....., een prnc.i'ran allerlei soldatenhorden. Det
kwam door de beroeringen der 16e ,eeuw.
Rond her standbeeld van Margaretha op de Mark.r
ziet ge dc nabo'otsing der wijzerplaten, van Sint-Rornhout, de grootsite der wereld. De omtrek is 4l merer, cie
groot€ wijzer meet 3m63 en de cijfers hebben een lengte
van 1m96. Dezx wijzerpla't€n werden in 1908 vervaar,
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digd door den Engelschen klokkenmakcr, James Will'
mo're, die te Mrechelen woond'e. De muren van den toren
zijn 2m85 dik en, prijken' m€t een heerl,jke versiering,
diic getni,gr van den kunstzin qnzer vooroud.e'rs.
I}en 22en. Mei I 4\2 werd de eerstc steen van clen
tore:: gelegd : râar clc gew,oonte van den tijd pla;.tste
men er cerige geldstukken onder, door clc stacl geschclken.

Een kleio dcurtje vertreent tcegrng toi de weneeltrap..
Àl dadtrl'ijk zien rvg æn waarschuwir!;q uit 1,155.... De
Mechrlsche jeugd rnoet toen reeds veel kwâjnngens getcld hebben" wÀnt we leze'n : <, Itr/cr.lt verbcd:n v.r;i
l{'egens cle S/eth der stad Mechelen, q,p den ro,ren r?
laeten eenighc .icngens cp boete vÀR zes guldens. A',
1 4 5 5 > . De < rq'eth, >, drt wâs d,e stadregeer.ng, d*
burgemeetter en schcpenen.... Die hadd;en gezag over den

rorcn, lvelke het stedelijk belfort van elders vervirg.
Ën dir is n'og zeo. De foren mer de klokken beho,orr ran
dc stad.
Ën nu naar boven ! 'V'Ie gaan voorbij de < krarnkamer >> €n (< smiskamer >en bereiken bij de 3l3e trede
de eerste galerij, waar ro't aan dçn o,orlog een wrker
stond', die ook 's nachts zijn blik over de rustendê sre^Jr
liet gaan. Van elf uur tot vier uur 's mo,rgens, blies hij
elk uur op zijn trompet zijn deuntje aar de vier hoeken.
< Burgers slaapt gerust p zoo schalde hij over de hu,zen,
En hij keek of altes veilig was. Bemerkte hij brand, dan
bl'ies hij alarn en hing een lantaarn aan den kanr waar
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iret v*ur u'oedrJe. Over<Jag <lulde hl.1 m€t e€lr v;andel
de tichting aan.
llïaar nu rrret d€fl telefo,on en andere seinen kan men
sneller de hrandweelwaarschuwen.
In <.len nacht van l-2 Septem,ber stortte cle toten_
ri'ach,ter, Feter Lefev(e, die ook schoenmaker was,
naar
heneden, 1vaÂr men zijn vrecseljk vermi,nkt lijk
vond.
Naast den ingang van de galerij is een trap,je naar
de
klokkenkamer, die l d m. hoog is en I I t mZ opper_
vlakre heeft. I)aar hangcn zes klokken, rvaatvan de
groo,fsùe Salv;itor heef l en de ander,e wcrden gedoopt
:
Karel, Rombout ,fuIada. Maria-Magdalena en Libertus,
Satrvator is onder 'r luiden verscheidene ma.len grbar_
.st€n. Zoo gebe,rrde trer oo,k in tg2g €n toen
bleef ze al_
cius hangen rct 1844. De stad gaf da,n een toelage
en
een cpenbare geldin,z,ameling bracht het orrerige van
de
som vûor lret herstei. Men sloeg de kiok aan srukken
en
t'r3.rt deze naar Leuven, waar de gebroeders van Àerschor Salvatc.r opnieuw go,ten. D€ klo& weegt gl46
kgr.
Den 22en November werd ze op een, versierden *.gJn,
door vijf paarclen getro.kken, eruggevoerd
'r Snt;rs ;vond, roen de klok door de Hanswijckpoorr
reed ; men begelei<lde haar met brandende flambeeuwen
rraar cle markt, ryaar het volk in dichtr rnassa
haar met"
gejuich brgroette"
Den vcgend€n morgeû werd Salvator door den kardiraal S,terckx te midden der Markr plecbrig gewljd en
dan op 28 Novernber in den t"t*n gÀ.r.ben,
Den l4en
December luidde *ntur*:,*;.i

karej, rn l5.li g€'gùtc!l, licr:r:te û.lar Karel V" I)e

ge"

eeltren van l':ict kousenna;llçcÂ's- r'n lrrçtelwerseffibaebt vcer-

den haar ren dcop.

I{.ornbcut werd in tr516 gegcten en cloor lee{en van
her vischverkoopersambacht op een wagen uit de SteKa thetri"inestriâit û:aâr de kerk" ten doop getrotr<l'^en. Ii:.1
i748 lrarstte ze en in 1757 rn,erd ze in E]* haile her'
goten" Tn i854 sclreurde ze r'l'eer e$ fûrn r$û'e$r ze 'cok
naar Leuven. Zij w*egt '1235 kgr"
Maria daarrntegen is sedert l4'98 onverarderd gelileven. Magdalena, warr vocr 14,9fi vçrl.aaretrig,C, werd hergexen i,1r 1697 'te Arutwerpen en door een beurtsclripper
trruggebracht. I-ibertus, s'oû( zeer oud" werd in 1766 hergûten te LEuven, Sij de ,oude klokspijs veegde nqen hes
i.jzer van een vErstreten rad der ktaanhrug €j:r ciat van
een sfuk kanon uir ctre FIalXe. Een voerrnan hracht de hersteldc klok naar &Âeclrelen en de jongens mochten drn
elen wagen ondEr den toren mclxlieru, Of z,e &at gaarne
ded,en ! '€ S/as ren gejcel mp ele rnarkÈ iEn elk kinC,
krerg dan een koek..
Deze zes klokkear hangen ;lan een samenst€l vaû zwâ.
re baikcn.
lrln komen wë âafi de uurrç",erkkanrer, waar ook de
gro{lte koperen ,trori.lmel slaaq, etrie automatisehe den beiaarcl doff spelen. ln ciie groote rcn, gcmaale t in 1783,

zi.in 1 6200 gaatjes"
Nog mees naar b,c,ven.... en bij de ,109e trede bere.lçen we de beïaardkarn,e'r, die 13 m" hoog is. De eensr*
-.-

I
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b,eksndc beiaarriicr v;rn ir,ôechelen \ry;!s Ch'ristoffel'R'o::'l'
L:aut" die in 155ir aanqesteld werd ; hij had in den toren

slecbts 18 kloktrcen uo,or zijn spel. In 1679 werden er
11? nieu'w* gegottxl, clde, er in nrqafcizaak nog f:angen, verbetErcl, en \,vat "reranderd, zo's,clat de beiaardier er nu mst
de zes groete 45 telt.
[{oe spee!c een bei.ratd ?
Vy'e gaan 't werli van den beiaa'rd eens bczien. Let
voroaf; oi) t"ir,rer Lrij:rcrneiarhzden l Ge bemerl"t, clat cte
l.-ickken çrp tweû. rvijzan gespeeld kunuen 'w,orden. fiers,
rio.:r hamerrjes. c{ie mechanisch bewogen wsrden. Di:

cck kllnken d:o,or 'f geb'o,m van c{er
klepel. Ëlhe klepel zit e"rsneens a;lr! eeR ijzer.-';lraa,ci' vasr"
klE:LT<en [<u.flnen

We zullen nu zien waar deze draden uitkomen. Daarorn
gaan we bij her h,eiaardktraviar. D,e' to,€tsen eijn gchecht
aan eira"cler"i. D*-lal ijze rdraden zi jn clezeÏf ds $'elk? w ?
aan den i<lep,ei gez,ir:n hebben. Ëlk ijzerdraaçl is verbor:clen mef ern torits van tref L;laviar. Àls de }:eiaardier nu
op de t$et$en slaat, trckt hij e{cn draad naar beneden
cle kiep,el vrordt tl:n eok bewogen en bo,nst tegen d*
klok. De heiarrdier sçl'eetrt eveneens rfier aie vceten, al;
bij een ker{<nrgei, lriaar 'f, u'erk }<.crct il1eer û'vereen lneÎ
clag eensr piano. Nn uull,en we zien hoe de bei,'t"'trc{ mçchanisch speelt, trVe lçeeren ter$g naar <Je uurrn'erkkaurer
l,:rij ,tte grûûte, k,o,p*ren r:-ylitrrt,tt, een rol dus" Dese r,ol
w'*rdc doer een Lrorloge T:,:v,rogen. ?e drrair rond, In rtre
rol ziet ge talri.fke Ç{aat.ie$ en ifl die gaa,tjes heef.r de bei.lardier staafjes gesto,lceri. Boven ds rol bemerkt ge wefl

ijzerdraden, au dczelfde, die aan de hamertjes der klokken verbonden zijn. AIs de rot draait, sto,oten de staafjes
trgen d,e ijzerdraden. Deze draden gaan omhoog ,en be
w€g€n de hamertjes, die op de klokken bonsen, De kun.st
bestaat frierin de ]lam,ertjes zoo' ,re plaatsen, dar de juisre
ijzerdraden en hamers bervrogen rvorden, om de klokkeo

te doen klinken, wirr tçonen noodig zi.jn vo,or het lied,
Maar de beiaardier kent zijn vak. -&ls het klavier [re.
speeld wo'rdt, word't dit werk stil gelegd.
In den Franschen tijd scheelde het weinig, of de Fra schen voerden den beiaard iw,eg. zooals z€ m€,t veel klo,!<ken uit ons land hebben gedaan. Maar de beiaardier
Itidde de operisch€rs om den tuin en voerd,e aan, dat de
beiaard bij de zegepraal der republikeinsche legars moesr
spelen. Dit beviel aan de Franschen en ze lieten de kiok
ken hangen.
Ook tijdens de Duitsche bczetting w.erden de klokke,i

bedreigd..,.

De opeisching geschiedde echter nief,
Mech,e,lens beiaard

is

rver.eld,bcroemd,

dank aan eij::

beiaardler, Jef Denyn.",.. rnaar over hem spreken w€ nf,der...... Ja, we zullen me,r hern den ro,ren bestijgen.
Nu, op rt gebied dèr klokken heefr [,lechelen ook zijn
naam hoog re houd'en. FIet bezir oude ad,elbrieven,..
Reeds in de 13e eeuw had de stad <<Clocghie,ters :>

Men bûûeerf, dat Àalst den

eerst.en bei,rard bezat.....

maar de klokken daarvan werden gegûten d,oo,r den Mc,
chelaar Jan Zaelrm;rn en in den toren gehangen door den

l0 *

Mecbelaar Vranke lVouts il'160'6lt (l). Maar reeds
lri^ina honelcrd j;tnr ïrt?gei rvas de lcltrkkengieter Jan
Van Casbroec te Mecirelen bekend. Zeeltman was echtei
meer beroemd...'. Doo'r zijn kunst werden de Mechelscbe
hlckken grerig gekocht, en was cr zooveel vrlâg Eââr;
riat het aantal klokkengieterijen snel itoenam. Teet bekend ook is de familia Van der Gbeyn (1506-1697 t,
die dr:s tr.vee eeLlwen lang het bedrijf uitoefende,
Jhe sris. nu S.rir"'ator, is van Hendrik Sy'aghevens
( 1498). Ook Nlarie is t,an een S/aghevens, die met zijn
\ ocrnaafir Simon heett,e. Men leest h,er ep her brons :
<<

Maria es minen soeten name,...

Mvn gbeluyt sy

Ciode bequame.
Mcester Syrncrn Waghevens gaf mijr, accoort.

M. C. C. C. XCVIII

screef men rroort )).

De klokken werden cervoonlijk prachtig versierd met
lelirefr,r'erk" rvanr orz'e vadreren wâren niet alleen am*
bach'tslieden. doch r€vens kunstenaars. Groote klokkcr:
rverden dikwijls in 't openbaar gegoæn, als te Mechelrn
op het S,int-Rom;boutskerklrof. De gansche stad steld:
er be'lang in,
Maar we zouden wel vergeten dat we op den torcn
staan I We gaan nu nog wat hooger. Âan de 502e tredr
eindigt de wenteltrap. Nog een trapje van 6 stapjes eri
i

l)

Kerrnisklokken, Pe'ttus Van Nuffel.
"-."- I
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tve bereiken de dakplaat" vân[4/aar we eûn prachtig gc'
z.'icht genieten op de griltrige stad en op de wijde omgeving.
Op 15 Mei 1761 besteeg de Fransche koning, Lodewijk XV, den toren. Een latijnsch opscbrift heri'-rnert
et aan en zegt, dat de honing daar bij het ondergaan det
zon als ren andere zon op den top van den torcn verscheçn ! V/at een vleier-rj ! tr{ij, die lV[echelen onder zijn tyrannie stelde, was een zon ! Maar'i: wârilt de
hovelingen die de platheid begingen. Een ande.r latijnsch
opschrift herir:nert aan het bezo,ek van Gustaaf II. ko'
ning van V,weden, dic hier ap 2l Sept'ernber tr7{l0 hcl
landsc'h,ap beschrouwde.

Qp 29 Àugustars 19i4 stond hier weer een koning.

'r Was dc o'îze, Albertus, en iil 't

rcnde zag

hij

het

krijgsgewoel.....
Eenige dagen later rverd Mec,hcien d.oor den vijand be"
zet.,..
Thang genieten rve ,e€n panorame van vrede.
Lang kunnen w€ hier staan en de oingevi,ng bewondcren.

Àan M,ecbelens toren is ook nog e€n legende verbon^
't is die der Maanbiusschcrs.
'Was
't
in den nacht van ?6 op 27 Janaari in 'c jaar
1687" Een drinkebroer was in d,e herberg blijven phkkcn en strompelde naar huis, Weltrlcht rvild,a hij eeus
kijken hoe laat heÈ was, zander te bedenken
waar-'
- hij de
voor hij dan ock te vecl gedronken had .- clat
<ien,

*t2^*

wijzerplaat iniet meer zien kon, Maar de srlkkel zag iets
anders... bij hield zich aan den muur vast, om nog eens
gotd omhoog ,fe staren.,. en bego,n to€n te schreeurwen .
< Brand, brand ! >> Burgers onzen toren staat in
l"rrand ! > Ànder,e plakkers snelden buiten, keken naar
den toren en iierd,en ook : <<Erand, branctr I > Ramen en
deuren werden geopend, << lBrand,, brancl ! > klonk het
geweldiger no,g en <ie torenwachter, die wel geen onraad,
bemerkte, maar 'r alarmgekrijt vernam, blies op zijn
lroorn. De stad geraakte in rep en ro,er. De burgemeester
en de schepenen, de ambtenaren en de sfadswe,rklieden,
de ggestelijken en de kloosterlingen, rijke cn arme burgers, allen snelden de straat o'p.
< ....Blusschen ! > gebood de burgemeester. < Denh
roctr aan onz€n prachtigen tor€n.... we z*llen henr ver^
l-ezen,.,. Zie de ro,o,k kronkelt om zijn top... misschibn
kunnen we hern nog redden >"
Er waren mannen van goeden u'il genoeg. Mechelen
zijn fraaien toren, zijn trots, zijn roem verliezen, dat
kon en nnodht niet ! Men sleepte vaten vo,l water b.j.
haalde in allerijl brandernmerrjes, brandhaken en ladders.

" < 'We mo€ûen den toren op ! ) hernam 't hoo,fd d'er
st"{. u Ik geef tt voorbeeld... wie volgr er mij I > En
de dappere magistraat, die zoo, goed zijn plicht begreep.
verdween in 't rorendeurrje. Rapper dan wij her deden,
beilom hlj den wentelrrap. Hij kwam voorbi.i de klok.
ken.... voor,[ij den belaard.... denk roch eens 1..". al die

$rhatren zonded rnct de-n rorer vernield wotden i En
rian de kerk,.".. en als de wind opstak, zouden de vlammen zicb meedeelen a;rn ctre andere g€bouwen, aân 't
stadhrris, dle halle, aan cle wonin'gen en magazijnen ,!
't Vuur kcn de beele srad verdelgen. En bij die scbrikkelijke gedachte brak de burgemeester 't angsrzweer uir i,
Rapper- rapper naar b ven om de ramp ,te vsorkornen, 't
vuur ii'l zijri a;rvang te stuiten. Àls er op iedere trede
e€n inan stend. kon mgn elkander de emmertjes qiat€r
ci'rrreiken larrgs rl.en levenden keten. En hij, de ov€rsrÈ
cler stad zou 't bluschr+'eik besturen, Niet geweken, zol..
lang er hoop besro'nd dr: vlarnmen uit te dooven.
De burgemeesrer onrnoette dra den torenwachter.
-* <, Wie is daar I >> vroeg deze verrast.
-- <. Ik, d.e burgemerster.... her brandt I

--l

<<'Waar

is de brand

I

>>

.. Maar oo den toren L,
'Wat I staar de
<.
toren in brrnd ! >> schreruwde
cle wal..er verschrikt, < Mijn roren in br.rnd >. En hali

rverrnoedig r.olgde hij zijn ol'€rsr€.
Eindelijk bereike de burgemeesfer de dakplaar.
-- << W'aar is de lrrand i >> vrorg hij nu op zijn beur,r.
Hij keek cmlaag.... srond een oogenbllk als vrn der,
cJonder geslag,cn en juichte dan : << Dat is geen vrur."
i:.r lnu begrijp ik rlles....'t is de rnaan die ollzerî rorrn
berrhi.ir;r en 't licht der maan z.rgen wij vo,cr vlammen
aan I >> Hcpend dat men hern beneden ho.oren kon, juhelde hij \'oorr : < Burgers, er is geen brend I ,,

*

1,1

*

Ânderc Mechelaars vers(herren op dt dahplaat., en a!
len vroegen : < S/aar woedt lret vrtur ? > cn allen ook

l 't Is de maau I >
Een ijverig branclweerman, die 't geheim nog niet
kendc, sme;et zijn cmmertj€ leeg, vl'ak op bet edelach';"
baar ho'ofd var! den burgervader, d'ie kwaad uitriep
< Domoor..... tr iç geen brand.... rvilt ge de maan blus"
herhaald.en

:

rhen !
'lù/at

>

in't binnenste van clen Stecnen reus ornging, is m€t geen p€n te beschrijven. Eeneden wist rnen
nog niet wat er gaande was, en wilde men dus omhoog.
En hier wenschtc ieder zoo gâuw mogelijk omiaag tr
zi.in, cm ot groote nieuws te verkondigen" Wat -,r'e,iC
er gedrongen ! Had cuze r€us gelcafd, hij zcu in eeir
luiden lacb gescboren zijn Eindtlijk was hi.i van zijn
last vcrlost. En op de Markt klonk het I'an monC t*t
rnond : < Hec is de maâl; I
Toen dc burgemeestet \Àraf kalmer rv'ar. 'bedrcht h,j
;li;tr :clr k, cirt hij crl rijn cndcrdanen zich belachelijk
hadden aangesteld" 'r Gstreurde $loest verzwegen wor<ien, en hij gaf ieder Cen raad dei-., rnond te hccCtflMi,sschien waren er vreemdelingtn in de itacl' mis'scllien
babbelde een drinkebroer te veel, hoe het ook zij, reeds
den anderen dag vertelde men in den omtrek : < Die vr n
Mechelen btbben de maan gebluscht I > en zoo kreger-'
de Mechelaarn den bijnaam <r Maanblusschers ))'
er toen

)>

[,IET JOZEF DENYN OP DHN TORE.N.

ln Augustue lg22 krijgen we dus 'r beiaardkon,gres
tf Mecbelen..... 't eersûe, dat geho,ud,en wordt. En'.'t

op dit kongrcs uit Belgiô, F{olland" Frankrijk, Elge.
land en zelfs uit Âmerika. De officieele taal van het
kongreç zal Nederlaricisch zijn. Franschen en Engelschen
zullen in hun taal spreken >>.
En Jef Denyn praat glimlachend over die dagen, als
hij met ons nâar den Sint-ILornboutscoren rvandeii sn
het poortje ontsluit.
Jef Denyn is de stadsbeiaardier van Mech,elen, e€n
$reester in zijn kurrsr, die hij ook ver over. de gren,zen
bekend en beroerncl heeft gcmaalc'r.
En.nu wil hij €ens meû ons naar

z-jn

geliefde klokken

gaan

Hi.i is reeds 62 jaa*.. rnaa{ rlen zor 't niet zeggen.
, $/el is zijn haar erijs, rnaar achter den bril glinsteren
d,e oogen nog zoo levenslustig. En 'r lichaam blijft kloek
en

'r

harte jong.

We klimrnen clen wenteluap op. < Zachtjes. aan >,
zegt de bei,aa.rd'ier. << Ik doe 't altijd op mijn gemakje !
"
En de trap leenr zich daarroe. In ll{echelens roren zijr
alle afmetingen reusachrtig. De geniale bcluwmeester heeft
zelfs vo'or twee tyenteltrappen gezargd.
< Een toren als Mechelen ',roro,r een baiaardi,er' vindt
ge nergens ;> be,u'cerr Denyn al klimmend. << De inrich"
ting, de bouu' y;1n den toren is van 't grootste belang
Jef Dengn.
i:cef[ naruurlijk in Vlaanderen plaats. De beiaardkûnst
iq unmers Nederlandsche kunst. S/e verwacbtgn gasten
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voor 't klokkenspel. Ik zal u da.t boveo ùilrgg.n...u"
Àl koutend gaan vre hoogcr ; Beneden ons klinkr Engelsch.., We laten de toeristen met hun gids voorbij stap.
pen...

-\v-*
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De Ëngelschrn vorlen ook veel voor klokkcû

>,

zegt Denyn dan. < Ik heb gtdurende den oorlog meestal
in Ëngeland ge\ve€st.. TV'eet ge dat de beiaard' van Cat"
risteck bij l)orchester heel dcn oorlog <<De Vlaamsche
Leruw > heeft gespceld I Dc Engelscben hoord,en onî
lied zoo, gaarne. Een bei^i,rrd eischt zijn eigen liederen..,

Dat is ju'st ais't volk... trn i89l gaf ik

een concert tÊ

Âberdeen.... Ik begcn rner c€n programma als hier... En
de Schorten bleven koud. De klokken zegtlen hun n-ets.,.
Dan speelde ik Schctsche liederen.... Hce veranderde het
daar berreden ! Een gro,ote volksmassa zcng g€estdriftig
me€. En ik moe;sr wel zes uitvoeringen geven >).
Scms blijven lvr even op dr, tr,rp staan.^.. Denyn is
cok zoo'n gezellree vrrreiler. En .,1s hij u leidt zier bl.i

up geen uurt,je.
Dan spreekt de beiaardier over de vroegere Mechelsche
klokkengieters..... Dc rneest€i"r woûlrden in de Kathelijnt'.
straat. 't Waren ambachtslieder.. mâar ook kunstenaarc,
rïleestcrs in hun vak. En't is Denyn's droom, dat Vlaan"
deren wecr eens klokkcn zo)r kunnen lcveren aan 'f,
buirenland, aan de rvereld. Z,jn kunst kan er toe leiden.
Hij heeft ze verbreid ro.t i'n den vreemde. Over die klok
kengieters hebben we reed,s gesproken.

We be re iken de < klokkenkamer
die 16 m. hoog
'>.
is en I l0 vierkante mEters oppervlakte hrefr. Ja, drt
zijn afmeting€n, wearom Denyn zijn roren prijsr. Hier
hangen de groote klokken, zi,in bassen.. Salvr,tor, Ka"
rtl, Rorn,bo,ur, Mr,ria, Maria-Magdalen* en Li,bertur.
1t(

Ûenyn ki,jkt treurig ûaxr sen groôt'wiel.." <'t Is ge)
't echt luiden >>. zeg,t h,ij. < Men gaat de klokken in trreweging brangen dsor electricite.t",..> FIij vtr'
gelijkt zulks rnet ecn automarieke p,ano... Ik denk aan
cen plaat yan Ost, den lVlechelschen teekenaar, kloklui'
ders voorstellend.... Mrar ja, we leven in een modernen
tijd.. En de loo'nopslag doet zich gelden tot in de klokl..enkamer van Sint-Ronrboutstorc:-i..... De eischen der
iuiders zijrr zeker niet overcireven,.. het werk is nu duur.,
maar de kosten wc,rdec aldus toch te hoog. Er is een
ploeg van 18 luiders noodig...., D,eny'n vertelt dat de
klokken aan de st:rd behoorcn, De kerk heefr vrij gebruik voor de diensten. Maar 't l-riden voor begrafenissen, uitvaaften, rvordt ::iafl 't gemeellt'ebestuur be,taald,
--- il{aar nu mer de electricite it, hcrharlcl Denyn weer,'
Lijna nijdig..... Z:e, hier zijn al belken rveg om het
gro.ot wiel aan rc brengen. 'r Is of de klokken uitgekleed
zijn. Eltctriciteit is dat nu kunst ?
ltrooger nog".. en rve trelandrn in de beiarrdkamer
Denyns lieiligdom. Mr.-:r liij is er :-,og niet aan gcwson.
Ilet stadsbesruur heef t hem rijdens zi jne af wezigh€id
eEn schoone < kabien >> wiiien geven..,. prrchtig in pirchpin hour.,... Doch Denyrr rr€urr nog altijd om zijn wel
ingerichte, ouderwetsche. sremlnigc kamer. door de vlderen nagelaten. En nir verklaart de beiaardi,er ons. hclc
lrrachtig zijn tcren zich leent vocr t spel. .Hij zit rc
lridden drr klokke*.... die als een bronzen mantel ziin
l:ut omringen. Er is ruirnte.,. Boven de klokken is er
daan mct

-.- I I

"...

dar: kianT',har:d, <.D* rûlrrn: kciftflcri ziei'r da.rt veteefiige.,
en rtrs r{rikcl$ ururiis:l îû t*{rrË Eervc}[litx] naa{ buiten";,
rn dr";arveqrr ^t::bbcn ç* i:ict ;a:r ;lia zijdcn uer{s[etope*ingen ilxrt lren opper..'i;l-tr'v.lrr 1ûù v. rrr" Tk k;rn mijd
hlokken hangen::o,o als't fifi:Êt. L]:: içldriie boo,'en aai!, d?

;ware lager, ci,e beisclt atii eelr velditping benecler 'Jeze.
Te G*n; z'jrr ,lc .jx!.irr- 'u;si,:j.ii"jrc,: clp dc hongste uer;
dietr',i11o. w:;r ci-. lilci,:-c ;.-,r::cJt \1,t?7t:'ù i.tl v,od clielstsm
lneil ze ;lle rË{iere. L}: ylc,:r r',rn de klûkn'"ertkamer lc
bij ons T5 meer I-rc"r-er-l cle,n gr':nd" 'clus in verhondingl
inet r:abtrrigs gibrii.'lwer.. D* l.it-.F.kclrsfaei i;;tn te rnidtiEr,"
*lcr rninrte staa$, i!tr \!'i l;l'ir-.:::.;r qûû l:i.:e11 noË geno€g
piaats *ver, ocn ciri 1"1çirkrn f* iç<i,l^*erer
Esren"*rn tli:
pPt'ningen,'.
tenyn spreekË d;rn c-,,oer ii'e verbindingen van de kle.
pels met het klavier... volgelrs uijn steisel. Dit zou ons
eehrer te !'er v&ÈrÉn.ot is t:,;: l:lgervikkei<T. Doclr dank aan
cit seelsel 1çan ds beia;er,:l.e; zi!n kl*,Lrhrn veel weiiuldsn"
,.Jer

l"rtcn zingcn.

\&re s{aren naar i:rmi'r.en. l};;lr figt de stad : zoo inn"g
schoon met a} Ï:are !;Tenren en sclrakesringen, h.ar gril-

lige daken, ge'';rls, rcir;îns, kenteeXear" lraar kronkclende
straten en onr,lgelrn;rtigc pieincm, cle lanen en dan ver*

l.rr:l ,r;n r),jle, Fl':rire, Zenne,
En De*.yn sprerki rlu ïa!:l vrui:gâ!: eI;:geu"
In clE stacireken!itilen k'e;t rnen, d*t:?aen reeds in i3û?
loon b,etaald? r*ûùlil i:*i: r:r L:ri,rardrn >r o,p den coren" ln

der hct pr.rcll:ig:

1592 "werd de eersie vasie irciaarei,ier benoemd. i\daar we

-*
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gaân zoo vroeg niet rerug. l?ven een vûoordje
ûr,er Fûs_
lerais, die in ,cten Ërançchrn djd den ;heiaard reeleie,
door
,";iii cie ol'erheerçcliers rvijs {:e rn:lken, clar d* klokkan
dsar
rno.esten. blijven om clë Â,{arseillaisa te spetren,
en de Fran
schen li'eii:en zich dr,n hr:ning om den baard
snlerefi. Dc
Â{echelsche be;aaird bleef gespaar:ei vuor het
io,r in kancn.

nen h,ergo.feft te

nvo(ctr,en. f:Taverais sp,eelde

Fiij stierf tocn" Zg .jaar or-rd.
Ile stad bsnoeiïrde ra,c zijn

nog ire lS,&1.

oi:volger I-odewi,jk trVirr_
iïlanvl, rnar.ziekmeesref,, m"r.âr eiie hac{ r.e,el tverk,..
vras
drkwijls op 'reis en lçrvarn dan so,ms op ,r laatsle
knip_
glertje terug v-oor zijn co,ncerf. En 't gebeurcle
wetr, dat
zjn vader cp cl'em foren Ïilûfll ,en den *îing*, van ,t
uurwerk even scil i,egeir" um zijn zoon eenig-*
minuren djJ
te geven, opdat eJe heiaal,di,er, q.iens trein
op ,t laafsrc
oogenbl,k aank,lvaan, no.g op een ,Jrafje
van de statie
$"on korn,en lqoprcn... Een rorenwrrlrr,*ol
die c{e;l siinger
etr in be*eging srekie, kreeg eens cen flinken
kiap o"rn
de clçren van vader S,rirnn;rran.
Zekeren dag zei de ÏrEi,.,rrdier ror .ïefs
vacler, Àdo,lf
Eenyn, mef wien hi.X zeer bevrlend $/;,s (<
: Ga eens fi?cl
op clen tûren. Gc moef ,Éoch eerrs zi,en hoe
ik speel >>" Nu
Àdotrf Denirn ",.*lc{eeri ;lan dat verzrzek., ern,
zoixder ei
crg in te hebhen, oîttr.risg hi.! e<n les i*
cle i:eiaardkunsÈ.
V/ittrnann had elaat een cloal mse. Deri
vo,lgende:l dag
ûlôesc hij op reis. I-àii kq/am in ctre
woniug van vader
Denyr, legcle vlug r!*: sle*f.els van cieru ,tûrcn
op ele tafel
en zei ror een familie!,id : <r Vraag
aan Dolf, dar
hi.f nnii

_* Lt

vindaag Êenli vêr\rrugt >' Ën \Àrcs îvrlrl'hij" Nu' dc ge':"
de ,l,ader Denyn wou zijn vriend in den stçnk niet Xaren'
en gaf een concert..'.. 's Àvonds vro'egen somrn'ge Mechelaars aan V/ittmann : << W;rt heb ge vanrJaag tcch of'
uw tor€n zitten rammelec i >> De belaardær vcrklaptl'

natuurlijk 't gel,'eim niet.
Vadtr Deny'n kreeg lust in 'r beiarrdspelen" Hij vet'
ving S/i,rcmann meer en betet.,,'. en to'en deze in 1849
ontslag n16, rverd Àdclf Denyn vo'orlo'op'lg tot zijn
opvclgel trerrc:mci. \icorloopig",. w.li',.:',',:Cer Den.v
wiide zich nog niet vast verbinder, Hij hield zo'o aen
zijn vrijheid en ging gÀarne uit r'.rren trr I'isschen. Maar
cp ll Februari l85l liet h,j zich æn crfficreele. bepaalrie benoeming toch welge vallen rvant lrij h:d liefde vcor de,
klokken gekregen. Hij wercl een bekrvai.m beiaar'dier.
I{et volk beminde Ytem. Tijn vijf-en-rw'intig-jarig jube'
leum rverd geestdriftig gevierd. Tcrenw;chtcrs klokl.liders, uurwerkmakers bcden hem cen feest lrn irr ,ie lror'
iogickam'er, De torell rvas verlichf, dc groote hlok luiddc'
l:crtom, meu deed vader D;nyn veei eer aalt.
JEf dacht aanvrnkclijk ran geen bei;arclkunst. Hij
zou voor ingenieur st(rdeerefl e:i b'er,eidde zich te Turnhout voor d,e ho,ogeschool voor. T.ijn ,rader q'erd slecht
van gezicht en de zcon kwam naar huis om in dt zaak
beh,ulpzaam te zijn.
Vadei Denyn had een leerl,ing en wes cck beia;rdiq"
van Sr. Jacob te Coudenberg ta Brussel. F{ier lno,est n;
en dan gespeeld rvorden. Zo,o ook met Paschen 188!
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Daar zat vijf en trvintig frank aart vast ei vrder Drn)r:
gundr dat zijn lecrling gaarns. .ref kon hen te Meûelr,
rt-ei eens vervangen. Maar Jef kende wel wat piano ea
had zijn vader zien spelen, dech om nu bEiaardier t*
zijn, dat wâs ;een hetl zwaar stuk I
Moedig ging lrij naar boven. Hi,j had drie gemrkkelijke stukjes, speelde traag. rnaakte lalgere rustpos.zen e11
zo,o i<re,eg hij den riid' cm.
Dat was lret begin varr' J.efs looptra,.rn als klokkcnspeler. Met tr)inksrerelle girrg de ieerling heen. .Vader Denyn
stond nu all,aen. Iin hij was plors blind geworden. Dis
is ryel wat gebeterd maar meer dan cen schaduw zas
bij toch nret.
Jef vervlng v.rdcr nu voorrdurend. (dus van 1881.)"
Âdctf Denyn overleed in 1886. En zijn zoon werd cp
i Januari 1887 als stadsbeiaardier benoemd. In lg?2
viert rnen clus z'jn vijf en dert,ig jarig jubeieum... Doch
Denyn beoef,cnt lret vak fertelirjk rleds 41 jaar.
ï-)ar vertelr lrij ons lrier op den to,i:en. Jef Denyn heefr
he*l wat beiaarden verbererd en ingehuldigd. In I891
bespeelde hij vo,or 'r eetst den beiaard van Roeselaere, di,:
reertig jaar sti'l gel.egen lrad. In I 8 9 6 vcrbeterde hi !
vilol'1 eerst dien,op't stad;huis van Oostende. In 1895
i:eeft bij det O.rdenaardschen beiaard van het stadh.ris
naar den St Walburgâ:tûrefl overg,ebrachr. Hij verleende
ziin hulp bij de herinricbring der beiaarden van Berge...
Verviers, Dournik, Leuven" hutdigde dien va,:r Tonge.
ren in. verbeterde dezen v.rn Brugge. En och. in zooveel
-)l

plaatsen beklorn lrij den ëorer:, sek iri I'ieeierland" I:r
t9l5 hwana hij van Engelanri naar Holland, om een
verslag o,p te rnaken .over het klckkenspetr"

Fiij

bezocht
Deventer, Kannpen" Z,atfen,

Ârnhem, Gouda, Nykerk,
Âlkmaar, Haarlcna, Maa$tr,cht, lôidrn'eiburg, Schoontrro.
ven.".. h'Ten nocdiigde tr,em dikwijls naar Bngeiand, er:.
cok naar Âmerika, maar die reis acht hij ,op zijn jaren
te ver. Te Cattisooek plaatsre de ir,{echelsche werktuig.
knndige Sornres onrfer tr)enyns leicling ecn beiaard var,
15 klo,kken, gel*vcrd doçr vam Àerschc,t van Leuven.
Ja" zoo fir'oet 11$ gaan. Vlaanderen voerË llunst uit... en
revens klo[<ken.
tr&'e

kijkcn naer beneden cn w€er begint .Icf over zijn

Toen had Mechelen nog meer houten huizen dar,
nu.... nog rneel h'outen geveis en Denyn heeft meuig aan.
trekkelijk hoekje zien sloo,pen. Âis trrnaap ravotte hi.j
op de straten en rverven...
----: S/* speelden zoû, gaarne in 't oude Vleeschhuis
ver,telt hij. Idaar wee als Soetens, de baas" verscheen...
Dan mocsten we maken rXat we weg kwamen... En ii
mijn vlucht bleef ik eens mct rni.in brc,ek aan een grootcn
vtrecschhaak ,hangen.... Tqen ben ik dicht bij rnJn dood
3eugel"

gewe€st.

Hij,wi.ist de Eeenho'urrersrraar.. D,aar srond zijn ge.
boortehuis, op den ,hoek van 'r Geitestraatje,
Men weet, da't f)enyn in de zo,rnermaanden 's IVIoandagsavonds concerten o,p den beiaard geeft. D,e bevolking luistert er gaarne naar, 't zij thuis in de kamer, met
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ôpèd vensrers" of op een stoel yoor de cie*t irt de rusdge
rrrijken : of in het << Srraatjr zondcr Eind >>. op de Melaan, aan de Dijtre..,. &Ien komc ook luisteren van Ànt'
rverllen en Brussel. Vreerndelingen begeven zich naar Mechelen. Eveneens en. in andere steden vond dat voorbeeld navolging, als Antwerpen. Gent Brugge.
[fp,E zijn die concerten onfstaan I vragelt ttr€ nu
aan- Denyn
Vfrel, daf was in 1892 op voorstel van schepene
T;heodo,or De Coster. Die b,eweerd€, dat rre zoo ,be'ter dç
Mechelaars zouden doen luisteren en ook bezo,ekers zouden lokken. En ik bcgon. In 't bcgin lette men er ni'et
vee!.

op.

7*ekere vr.ienden kwamen

me, na afloop, he-

moedigend de hand drukken, ,en ik denk aan den schilder lùy'illem Geets" aan den letterkandige Maurits Sabbe,
aan c{en muziekb'estuurcier De Srnet en anderen, zoo'n
klein maar geestdriftig groep.je. 7e schrcven er voor. Ja,
ik moest maar voortr{oen, Àndere leden van den raad
y'roegen aan den schepene De Coster lvel eens lachend :
<< Wel, Door, komen de EngelscFren al ? >> Ja, do,orzcrtlen... €n we hebben gewonn€n. Ge weet, lro,e nu dichce
dro,mmen naar de concerten luisteren. En we hebbe:l al
uiwoerlngen rnet zang en oude instrumenten va;r der
tor,en. Nu kent men onze beiaar{kunst in den vreernde. .
En we krijgen de beia-rdschool in ,Fier huis Busleyden >
En D'enyn spreek,r verheugd over al die uitslagen,Hij mag er dan o'ok fier op zijn !
En nu over den oodog. I{et laatste conceft werd in
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i 9l+ grgu"eïi; een rl,eek voor Mechclens beschicting
IJen 4en Augustus kreeg Mcchelen zijn eersre granater
*r Eensklaps viel de beiaard srii >). r'errelr Denyn... Verscbrikt vloog ik de' straat op. trk dacht all'een aan mijr
kiokken. Waren ze gerraffen i Gat,w clen toren op
Gelukkig... ran den beiaarcl was niets. Maar de electr.schc draad, die de stro.om levert voo,r 'r zil.tom;ltisch spel
was geknapt. Na de eerst,e beschieting kwamen er w€er
veel Mechelaars in de stad rerug. Tcen rverd de beiadrd
u/e€r aân den gang gebracht. Ftri.j ,s voor goed stil geval,
len, toen de Duitschers bepaald onze stad beze*en. Dklokken hadd,en niet geleclerr. de tcren wel en de kerl"

nog

me€r,

De Duitschers eischten ;ekeren dag, <iar de beiaard derr
rolgenden rnorg€n weer spelen zsu. tr)t ts,rentvrchûer
nam 's nachts de rroten uit den trom.mel. En nu was er
geen kwestie van speler:. De groore klck werd zoo onttakeld dat de Duitschers baar ncoit hebben kunnen lùi'den
voor hun c,qcrrvinningen. Er is nadien sprake ge\'{eesf van de opeisch,ing der klolcken" Dit is gelukkig
niet gebeurd. Toen de Du,itschers rveg trokken heeft men'
een, h€elen nacht gewerkt om den beiaard ,weer ir orcle rl
brengen en ook de groote klok. En cl€ laarsre Duit.sctrers
hgbben de klokken nog gehoord, tcett ze de M-rkt verlieten... Ecn van mijn leerlingen, Jos. Van Beers, speelde

het vo,lkslied....>
Meer dan tE ee uur hebben rile nu op den toren staâil
p,tet€n. En eindelijk garn we naar benetien"
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V/c hebbcu Jo:'-ef Dtni'n çok ontmoÊ{ in zijrl hui;
c,p <Ie lJzt:ren Leer:. W* zaten op aijrl karner' waar heî
zagen 11"€ schtLTtn
Ëjr,Ltret van zi;in vae!lr irangc. f)alr
err schilclerijen 1,-Ân de klokken cn ctren toren. door Geuderrs en V:rsih;crcn'.. I)an Frrtretfcil l:n Gee(s, Sabbl'

De {irnet, "I'inel' Verhayden, Hugo Ve-rricst, Van Calsfcr :r-i ancierc viiinden van cien in:îsLe{-b;aardier' Somnrigen eijn i:Le,-ls n cic calrwigç rustr. il4et vce! verceri'lg
spreekt Denyn çvcr L:ir, Danr hangt c'ok een d€r eerste
plahk;ltctr,,';n çie l:eil,:.i"1tc-'nçerteir, geschilclsrd on papitr:
un g*o*, ir een iijot r,;n gewocrir ho'lrt.... Ûoch ,i11 stlr:i
't
is den beiaardi.er di.erilaar:, $preekt l:crn v;n dagen' wi'rr"
in Fiij veel a;nmoeCig;ng en vri:n'dschlp' gencot I
'--- En kijk hier €eils, zegt r'::s cTc vrie:rdelijkc :f.rslheer.

Hij toont een oud muzickboek, met beiâarclinuritk.
verzarneici in 1741 <iosr Joannes De Gruytens, bci';rr-

dier en < klock-spiklir > ven de << Stadr cn cle Crtllr'
t[ale >, van Ântwerp,in, eocals bij zatrf op het titelblad
i;chreef. Ën 't ouci bock tnet 't gtoïe no'tenscllrlft, gc;tuigt van fierLreicl vaor het "'ak. Er staàn marschln in,
rnenu€tt€n, lie<ieten, onder meer van Colfs, beiaardier in
die riagen te [4echclen
Denyn is o'rergelukkig rnet z"jn bock...- < En 't zal
dienen voo,r he[ 1e .ja:r van de beiaardschool > verzekert
hij..,. {"Iitmuntend voo'( t€chniek, ryËhme en maâf,,.,
Dat kenclen die mannen ! >
Denyn verteld an€cd,oten uit zijn leven". << Eens >.

--
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weer

ik aan 't
fuûe
< Schoentje Lrp > in. En verclraaid... of*u", was ik,t
hoofd kwijr.,.. ik ,h,ad geen muziek m*ug"rrrmen.... ,k
vÆgt

hij,

was

spelen ,t€ Antwertr)en..,.,k

in

ggdach,r,

den ge'esr en speelcle

ik voort. En ja, i,eder heeft

dat er waarlijk een verbinding gebroken

was

geworden...>>

J.a, de beiaardier ap ziin eigen toren mo'ee zich o,ok
wel eens uit den slag kunnen trekken.
Denyn rs een gezeiiige gasthcer, Jong van hart... Ja,
dat is hij nog. En ir-venslcisiig.... i;ocd v;-n pas. << Ik eer
voor mijn ontbi.it lrsg mcr graagie rnijn ach,r boterham .

m?n >, bekent

lrij

me al monkelend.... En dot is

een

best teeken....

Oude Fruizen te Mesh,elen.

mijn duimpje. Ën nu... Dsizendcn
stond€n te luisteren.... Djiilg djang.. ik rokkelde, alsof
er een draad gebrolçen was..... Wat larer had ik ,t lied
Kencle,het imrners op

*28*

Ze hebben hcm ook naar Ârncrjira uitgenoodigcl,'rnaar
dat vindt hij toch re ver. Naar Cartistock in Engeland.
zoo b'tj de deur... elk jaar:, ho,cr. En hij toonc rnc den
mcoien toren va1l her Corp... ûok rher landeli.jk horel
'in.zijn schaduw. << Dar is mijn kamer >, zoo, wijlt
hij......
Dan u'cer verlralen uir zijn jeugd, va4 dat oude Merhelen, waa.r ei;in o,s,ln, hcc-trl vlir de bn"gerwacht was..,
tn r:a aflocir cler cc.{;aingc!i :r r:.:,r{{i crn h,erb,erg binnen
rced om vc,cl da iconb::rk erir glas trier tc cir,nken.
Of hij sj:ieikt over den ac.lc:r:vachter, tiie voor den
oorlog, ock in clcn nacht r!e wr:ht hieid"... €n van kwart
na elf tot vier uur,elk rur een clecni.je blies. En bij brand
schalde hij door een hoorn.".. <i h4aatr hij waar.schuwde
ons ook .l"rel eens, ens ih mct vri:nden op de achterplaats
van €en kring in cle l3e$ijnenstraat'Zat,,.. Dan hoorden
we op €ens van boven rloep€n : ç Kom eens zien... c,en
grodte ,brand te Àntrverpen.. of te Brussel >>.

"-
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plakker werd wel ecfls onâ.1tlgenaam ge.ri*ir,.i
door de trompei van de rrachtrvacht tn schrecustde dan
nijdig naar boven... als bij onder den toren d-*'ar!de :
< Houd toch u,w mqnd ginder I Ge wekt de menschen
met uw laweid ! ,
Ja, dat was 't grmoedelijke leven.....
Denyn heeft ook heel u"a1 bo*kea ovcr zijn tot:ân t.r
;ijn kunst.....
Ivlen heeft in l9l2 zijn 25 jtlig jubileum gev'erd.
Op de Markt stond een klok ren to'on, u/aarop ztir{iortret inet inschrift gegccen is. Die Denya-klok^ t;,i
gescbenk van zijn meCeb.urgers hangt .n den beiaard nu^
En als we zo,o praten, hscren we der: beiaerd zingen.
Door 'r op€n râJm zlveven de vriendelijke kl'rnken bin nen. van .<'t Bgi:.ardlied >, <, 't Meis.ic r';rn de:t BttiF,en late

.

ttn

>.

Twee maal;n't jaar worden cie liederen op den rrortrmel afgewisseld.
?-cggen u'fl t['n slotte. dai I\,Tech:lens gemeentebesti,rrrr
Joaef Denyn en zijn concerteli flink slcunt.
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In de l4e ,ecuw

w;rs de pe$r zoo geweldig re Reni,nge
en te Woesten dar maar drie mrnschen op die twe€ pa
rochiën overb.leven, de anderen gevluch,t of gcstorvcn
ziinde
De boomen groeiden door de kerkvensters te $y'oesten,
z€gt de tradi'fie, en als er een mensdh de vo,etprenten van
een andcr mensch zag, knletrde hi.i neder en kuste ze vao
blijdschrp. De wolven krv36.n u.t de bosschen onder
mesr te lçer en cen maakte zijn nest in een schouw van
een huis, dat in 1870 u:og De \Âfulf heette en een wolf;rfbeeldsel bcven de deur droeg,
Vlaanderen heeft al wat oorlogsellende gekend- Zco
ook in de dagen der Fransche republ.kciinen, d€n < beloken tijd >, foen de boeren geplunderd, de gerneentekassen geledigd, de klokken geroofd, de kerken gesloren werdien, en de pa$toors zich moesten verduiken. om aân
harde verbanning r€ onÈsnallpen.
Op sornmige hoeven too{rt m€n nûg €en ka,merkc"

.
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Itaar zoo'n geestelijke mis las. of een uitvaarrdianst deed
in 't geheim, rvant gendarrnen en spioenen lo.erden.
En men moest oppassen.
Och, 't was to€n al geiijk in de beroe rde tijden van l9l,{
1918. Meester, d-t is dokter .Iantje, was in den beloker
tijd als thuis in de pastorie van Lichtervelde en verzorg'
de er de oude moeder van den lrerder. En op een avond
zei meester Jantje : << Pastor, ge moet niet vluchten of
u verduiken, als er gevaâ( is, zal ik u verwittigen.>
Maar 's morgens nog voor 't licht was, versche:ren de
gendarmen daar, en u'ie er ;an hun hoofd stond, was
meester Jantje zelf,t|,e pastoor lverd naar Brugge ge.
vo€rd en stiefi zes weken nadien... Zijn moeder werd
van verdriet zinnelo'os en rneester Jantje kocht voor
kl,einen prijs een stuk kerkegoed. Och in 191,4-18 waren
er ook van die Jantjes.
alles

