Het gelui(d) van het Goirke
Torenklokken kijken en luisteren

Werkgroep De Torenklok timmert hard aan de weg. Onder andere door alle luidklokken van Tilburg en omstreken in kaart te brengen en bij bijzondere gelegenheden alle Tilburgse kerkklokken te laten luiden. Maar ook door rondleidingen te
geven en te vertellen over het vak van klokkenmaker en dat van klokkenluider.
In dat kader konden bezoekers op
zaterdag 16 december meedoen aan
een excursie ‘torenklokken kijken’
in de Goirkese kerk. Hen werd een
kijkje gegund in een wereld waar een
normale sterveling niet komt. En dus
bood deze rondleiding veel meer dan
je vantevoren zou verwachten.
Achtereenvolgens leer je over de
geschiedenis van het 180-jarige
kerkgebouw, wandel je via smalle
planken over ‘het verwulfsel’ en
geniet je van het wijdse uitzicht over
Tilburg en ver daarbuiten.

Werkgroep ‘De Torenklok’
bestaat officieel uit twee leden maar
afgelopen zaterdag droegen maar
liefst vijf gidsen hun steentje bij om
de rondleiding vorm te geven.
Peter van Gestel, ervaren
klokkenluider en bedreven in het
ontmantelen van klokken is
voorzitter van de werkgroep.
Leander Schoormans studeert aan
het conservatorium en begeleidt
koren. Daarnaast is hij een bezeten
campanoloog (klokkendeskundige).
De 19-jarige Leander is junior-lid en

secretaris van de werkgroep.
Jesse en Chardy zijn ‘klokkenvrienden’ van Leander. Gedrieën
nemen zij deel aan een internationaal netwerk van klokkenliefhebbers en bovendien zijn zij
lid van het Utrechts Klokkengilde.
‘Jongens met een absoluut gehoor’,
volgens Peter.
Diens broer Theo completeerde het
gezelschap; als lid van de Technische
Commissie van de parochie
Het Goirke ontwierp, bouwde en
plaatste hij de huidige klokkenstoel.

Rondleiding
De rondleiding is opgebouwd uit drie
blokken: (1) de geschiedenis van het
kerkgebouw, (2) de wandeling naar
de klokkentoren en (3) het luiden
van de klokken. Daarin hebben alle
gidsen een aandeel, afhankelijk van
hun specialisme, maar soms breekt
het enthousiasme hen op. Dan
buitelen ze over elkaar heen om het
verhaal te kunnen vertellen.
Maar dat doet niets af aan de
kwaliteit van het verhaal en
bovendien past het goed bij het
spontane karakter van de
rondleiding.

Kerkgeschiedenis
Aan de hand van tekeningen en oude
foto’s neemt Peter van Gestel de
bezoeker mee naar de
oorspronkelijke schuurkerk, die al in
1715 bestond. Hij vertelt hoe deze
zich ontwikkelde van een
onopvallende boerenschuur tot een
kerkachtig gebouw met een
bescheiden klokkentorentje.
De oude luidklokken uit deze
schuurkerk werden in 1839 in het
nieuwe kerkgebouw geplaatst.

De huidige kerk werd tussen 1835
en 1839 opgericht. Daarmee was de
Goirkese kerk de eerste neogotische
kerk in Nederland.
Oorspronkelijk stond hier de
bekende ‘peperbus’ als klokkentoren
op. Deze werd in 1902 vervangen
door een neogotische spits.
Net voor de Tweede Wereldoorlog
kreeg de huidige vierkante toren
gestalte. In 1966 kreeg de voorgevel
een ander aanzicht en werd de oude
spits gesloopt.

Klokken
Leander neemt het verhaal over het
maken en luiden van klokken voor
zijn rekening. Enthousiast vertelt hij
over het gebruik van kerkklokken en
de functie ervan door de eeuwen
heen. Eenmaal boven demonstreert
hij samen met Jesse en Chardy hoe
de verschillende klokken klinken en
waar de toon- en klankverschillen
door veroorzaakt worden.
Torenhaan
Vervolgens gaat het naar boven. De
route is zowel spannend als
gevaarlijk en regelmatig is het
oppassen voor een lage balk.
Onderweg passeer je het ‘museum’
met tal van relikwieën die tijdens de
diverse restauraties opdoken.

Zoals een originele waskaars, ooit de
enige verlichting op de donkere
kerkzolder. ‘God schiep het licht,
maar helaas vergat hij daarbij de
kerk’, legt Peter uit.

Marietje Kessels
Verder gaat de tocht over het
verwulfsel. Vanaf de smalle
loopplanken (in de huidige tijd mét
leuning!) heb je een goed zicht op de
bovenzijde van de neogotische
bogen die het plafond van de kerk
vormen.
Onherroepelijk moet je hierbij
denken aan de moord op Marietje
Kessels. Hoe commissaris Caarls haar
in 1900 op een soortgelijke locatie
vond in de Noordhoekse kerk.
Als grofvuil achtergelaten in een van
de diepe trechters van de
kerkzolder, nadat zij was verkracht en
vermoord.

Een oude geleiderol bleef over uit de
tijd dat de klokken nog aan de
voorzijde van de kerk hingen en
vanuit het kerkportaal met de hand
werden bediend.

Ook huist hier de torenhaan uit
1902. Of die niet meer nodig is, wil
een bezoekster weten. ‘Nee hoor, er
komt toch geen kip meer in de kerk’,
lacht de gids.

Trap naar de hemel
Een lugubere gedachte, maar de
tocht gaat verder. Via de ‘trap naar
de hemel’ bereik je dan de eindbestemming: de luidklokken. Een
vierkante, ommuurde ruimte van
zo’n 10 bij 10 meter waar de wind
hard door de galmgaten waait. Maar
het uitzicht over de omgeving is
fantastisch. Twee klokkenstoelen
met elk twee luidklokken van meer
dan een meter doorsnede vormen
het ‘gelui’. Het is duidelijk, hier gebeurt het.
Even later zetten Peter en Leander
zich aan het luiden. Oren dicht!
Kunst
Klokkenluiden blijkt meer te zijn dan
hard aan een touw trekken. De zwaai
van de klok en de klap van de klepel
hebben grote invloed op de klank,
evenals de grootte en de vorm van
de klok. Want een klok heeft wel
honderd tonen, variërend van heel
laag tot heel hoog.
Het luiden zelf is ook een kunst, want
probeer maar eens met klokken van

verschillende afmetingen hetzelfde
ritme aan te houden!
Met enkele ludieke voordrachten
komt er een einde aan de
presentatie. We dalen via dezelfde
route af naar de kerkruimte die –
ondanks het feit dat de kachel uit is
– warm aanvoelt.
Door: Theo van Etten

