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Beste donateur
Voor u ligt de 20e nieuwsbrief van het Briels Klokkenluiders Gilde. Wij wensen u veel
leesplezier.
We beginnen er aardig aan te wennen: luiden met onze nieuwe klokken Barbara en
Concordia. Klokkendeskundige Sjoerd van Geuns drukte ons op het hart toch vooral
voorzichtig om te gaan met de oude Katrin ( Butendic). Doordat deze klok als enige
elektrisch wordt geluid, zou er bij langdurig luiden schade kunnen ontstaan. Katrin wordt
voor iedere zondagdienst geluid, maar ook bij een uitvaartdienst of trouwerij. Voor een
kerkdienst en een huwelijk is deze grote klok eigenlijk te somber. Een lichter geluid zou
gepaster zijn. Echter, geen enkele andere luidklok is elektrisch luidbaar. Dat bracht ons op
het volgende idee: als we de Concordia niet alleen handmatig luiden maar ook elektrisch
luidbaar maken, vangen we twee vliegen in een klap. Katrin kan ontzien worden en de
zondagdienst en andere vrolijke gelegenheden worden ingeluid met een lichtere klok.
Daar zijn we nu mee bezig. In overleg met de gemeente is de technische commissie al in een
gevorderd stadium de Concordia elektrisch luidbaar te maken. Binnenkort kan de koster
kiezen: luiden met Katrin of met Concordia.
In de vakantieperiode bekijken luiders van het BKG graag klokken in torens in andere
steden en landen. Luider Peter Oostveen was in Keulen om in de Dom ‘Dikke Peter’ te
bekijken.
In de krant ( NRC 2 aug. 2011) las Peter het volgende: tijdens het luiden ter gelegenheid
van de Driekoningenmis had Dikke Peter zijn klepel verloren. De oorzaak was
metaalmoeheid. De klepel brak bij zijn ophanging af en viel met donderend geraas in de
houten klokkenstoel. De trillingen werden geregistreerd door meetapparatuur op de Dom en
werden doorgegeven aan het aardbevingscentrum Bensberg van de universiteit van Keulen.
Op de seismograaf van Bensberg is de klap van de klepel duidelijk te zien. Niemand werd
gewond, maar de schrik was groot. De manshoge klepel met een gewicht van achthonderd
kilo bleek onherstelbaar beschadigd. Er wordt nu een nieuwe klepel gesmeed bij de firma
Edelstahl Rosswag in de buurt van Karlsruhe. Met Kerstmis moet Dikke Peter in ieder geval
weer luidklaar zijn!

Dikke Peter is in 1923 gegoten door
Heinrich Ulrich. Hij is 3,35 m hoog en
heeft een doorsnee van 3,25 m. De klok
weegt 24 ton!

In memoriam
Op zondag 29 mei overleed Antoine Cras. Toine was sinds een paar jaar enthousiast
klokkenluider.
Op maandag 1 augustus overleed Lex Jansen. Lex was jaren coördinator trouwluiden.
Het BKG zal beide luiders zeer missen.
Komende luidingen:
In november en december kan er weer regelmatig geluid worden. Vaste luidmomenten zijn:
20 november: intocht Sint Nicolaas
5 december: luiden voorafgaand aan Maskerade
10 december: luiden voorafgaand aan fakkeltocht Amnesty International
24 december: luiden na kerstnachtdienst
31 december: luiden tijdens jaarwisseling
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in maart 2012. Om de nieuwsbrief via e-mail te
kunnen verzenden, verzoeken wij u vriendelijk uw e-mailadres bij het secretariaat kenbaar
te maken. m.van.der.linden@chello.nl
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