KLOKKEN VOOR DE VIERINGTOREN
De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dordrecht heeft een kruisvorm, waar op de kruising
van het dak een zogenaamde vieringtoren staat. Vieringtorens zijn er in allerlei maten. Er zijn
grote torens, zoals van de Sint-Bavo in Haarlem en de Sint-Janskathedraal in ’s Hertogenbosch. Het woord viering is afgeleid van het Duitse Vierung (vierkant, vierhoek, kwadraat; in
de bouwkunde viering genoemd). Voor zo’n groot gebouw als de Dordtse Grote Kerk is de
vieringtoren aan de kleine kant en wordt ook wel dakruiter genoemd.
Vieringtorens kunnen zijn gemaakt van steen, maar vaak is dit te zwaar voor de kruis- of vieringpijlers. Daarom worden vieringtorens ook vaak van hout gemaakt, meestal beschermd
met een loden bekleding of leisteen, zoals de Dordtse vieringtoren. Soms hing er in de vieringtoren een klokje, een zogenaamd angelusklokje (waarover straks meer).

De vieringtoren op het dak van de Grote Kerk.

Korte geschiedenis van de Dordtse vieringtoren
Het oudste gegeven over een klok in de vieringtoren dateert van 1519. Op de klok stond de tekst:
CVM TINNIAM AB ALTO AGITE CHRISTICOLAE IAM SEGNES RVMPITE MORAS AD TEMPLVM PROPERATE
DEI GEORGIVS VOCOR – PER ME GEORGIVM WAGENENS ANNO DEI MCCCCCXIX.

Dat is:

WANNEER IK UIT DE HOOGTE GELUID GEEF, WELAAN, MAAKT U OP GIJ TRAGE DIENAARS VAN DE GEZALFDE EN SPOEDT U NAAR GODS HUIS. IK WORD JORIS GENOEMD. DOOR MIJ JORIS WAGENENS IN
HET JAAR DES HEEREN 1519.

In 1600 was het dak van de kerk in zeer slechte staat en werd in 1610 ‘met een seer stercken
wind teenenmael opgelicht en afgewayt’. In 1611 werd een nieuw hoger dak gebouwd als
vervanging van het lagere afgewaaide dak.
Van de vorm van het oude dak vindt men nog slechts een aanwijzing in enkele balkgaten in de
toren, waarin waarschijnlijk eertijds de dakbalken rustten. De hoogte van het tegenwoordige
dak van het gewelf tot de nok bedraagt 10.40 m. Bij die storm zal ook de vieringtoren zijn
gesneuveld en werd een nieuwe toren gebouwd. De klok werd niet teruggehangen, maar
kreeg een plaats in de Augustijnenkerk. Vanwege barsten in 1673 werd deze vervangen door
een klok, gegoten door Petrus Hemony.

In 1692 had ‘een groote aardtbevinghe’ plaats met als gevolg dat de gewelven en de zijmuren scheurden. Ook de zwaar beschadigde vieringtoren moest worden afgebroken en moest
voor de tweede keer een nieuwe toren worden gebouwd, eveneens zonder klok. In 1768
moest de spits van deze vieringtoren worden rechtgezet.
In 1932, tijdens een grote restauratie van de kerk, werden de houten spanten waarop de
enigszins scheefgezakte vieringtoren rustte, vervangen door een betonnen constructie. De
toren werd rechtgezet, nadat de torenkuip waarop de torenspits rustte was vernieuwd.

De draagconstructie van de vieringtoren voor en na de restauratie.

Voorstel voor een klok in de vieringtoren
Van 1966 tot 1993 was Jaap van der Ende (1928-2018) stadsbeiaardier van de in 1966 nieuwgebouwde beiaard. Hij heeft de Dordtse beiaard internationale bekendheid gegeven. Daar hij
in het bezit was van een klok die als angelusklok zou kunnen dienen, stelde hij voor deze in de
vieringtoren te hangen. Dit plan werd echter op de lange baan geschoven vanwege de kosten.
In 1993 ging Van der Ende met pensioen en werd opgevolgd door Henry Groen (beiaardier van
1993-2003) en Boudewijn Zwart (sinds 1993). Op verzoek van de gemeente Dordrecht schreven zij het ‘Klokkenplan Dordrecht’:
1. algehele renovatie en uitbreiding van de torenbeiaard.
2. aanschaf en plaatsing van een beiaard in het torentje van het stadhuis.
3. aanschaf en plaatsing van een originele wisselluiders-klokkenreeks (Change-Ringing).
Tussen 1993 en 2021 werd het ‘Klokkenplan’ verwezenlijkt. 31 december 1999 werd de tot 67
klokken uitgebreide beiaard in gebruik genomen en 21 maart 2015 de 50 klokken tellende
beiaard in de stadhuistoren. Als laatste klonk 1 oktober 2021 in de toren voor het eerst de 10

klokken tellende Change-Ringing-installatie. Dordrecht wordt hiermee wel 'het Walhalla' van
Nederland op klokkengebied genoemd.
Toch ontbrak er nog iets op dit ‘klokkengebied’: een klok in de vieringtoren. In 2020 zou Dordrecht ‘800 jaar Dordrecht’ vieren en wilde ideeën belonen die zouden voldoen aan bepaalde
doelstellingen. De ‘Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Dordrecht’ en stadsbeiaardier Boudewijn Zwart grepen deze mogelijkheid aan en dienden het plan ‘Dat klinkt als een klok’ in,
voor plaatsing van twee klokken in de vieringtoren. De gemeente kende een subsidie toe van
25.000 euro. De twee klokken zouden worden gegoten door de Italiaanse klokkengieter Allanconi. Boudewijn Zwart vroeg de Dordtenaar Herman A. van Duinen een ontwerp te maken
voor het ornamentwerk op de klokken. Naast het ornamentwerk, het kerkzegel en het middeleeuwse stadszegel zou op de klokken ook een deel van het gebed van het ‘Onze Vader’ in
het Latijn worden gezet:
PATER NOSTER DIMITTE NOBIS DEBITA NOSTRA
Onze Vader vergeef ons onze schulden
SICUT ET NOS DIMITTIMUS DEBITORIBUS NOSTRIS
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven

Het plan was één klok op middeleeuwse wijze te gieten bij de toren. Vanwege de ziekte Covid-19
werd dit plan een jaar later, zaterdag 2 oktober 2021, feestelijk en onder grote belangstelling uitgevoerd.

Om het hele plan te realiseren is een begroting gemaakt en zal, naast de bijdrage van de gemeente, via sponsorwerving en crowdfunding getracht worden de tekorten aan te vullen.
Wat is de functie van een angelusklok?
De angelusklok is een kleine klok die zich bevindt in de vieringtoren, die dan ook wel 'angelustoren' wordt genoemd. Deze begeleidde vroeger het angelusgebed door te slaan en bij
het slotgebed te luiden.

Het angelus (voluit Angelus Domini; Nederlands de Engel des Heren) is een gebed dat van
oudsher driemaal daags gebeden werd: om zes uur 's morgens, twaalf uur 's middags en zes
uur 's avonds. Waar voorheen de gelovigen hun werkzaamheden stopten om te bidden, is dit
gebruik grotendeels in onbruik geraakt.
Het gebed werd aangekondigd door het luiden van een kleine klok, het angelusklokje. Hierbij
werden drie slagen op de klok gegeven waarna een aanroep met ‘Wees gegroet Maria’ werd
gebeden. Nog tweemaal volgden drie slagen op de klok met een nieuwe aanroep en ‘Weesgegroet’. Tenslotte werd de klok gedurende enkele minuten geluid en werd een afsluitend
gebed gebeden. De benaming angelus is afgeleid van de Latijnse beginwoorden ‘Angelus Domini nuntiavit Mariae’ (‘De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt’).
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt
En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Zie de dienstmaagd des Heren.
Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet ... Heilige Maria ...
En het Woord is vlees geworden.
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet ... Heilige Maria ...
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
In veel protestantse kerken, waaronder de Grote Kerk, klinkt tegenwoordig de klok tijdens het bidden
van het ‘Onze Vader’.

Het Angelus klept in de verte
In tonen zo zuiver en hel
De grootmoeder knielt op de drempel
De kinderen zij staken hun spel.
Grootmoeder bidt: Onze Vader
De kinderen zeggen ’t haar na
Een zonnestraal glijdt door het loover
Een glimlach, een glimlach van ’s Heeren gena.
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