
VE UEKENTALSE VIJZELQIETEli FRANS CLAES 
Lezing tijdens het congres van de Kring in Bastogne 
op 20 en 21 oktober 2001. 

Apr. Cyriel Desmidt 

Onze zoektocht naar het farmaceutisch verleden in de Kempen, 
waarover we U acht jaar geleden onderhouden hebben in 
Corsendonk, Oud-Turnhout (B), liet ons toe het rijke patrimonium van 
Herentals te verkennen. 
Toen onze collega Dirk Wittop Koning in 1953 zijn boek "Nederlandse 
Vijzels" publiceerde, was zowel in de Noordelijke als in de Zuidelijke 
Nederlanden pas volop onderzoek gestart naar het leven in de 
provinciale centra en de landelijke gebieden tijdens de voorbije 
eeuwen. 
In zijn opsomming van de Zuidelijke Nederlanden plaatst hij Frans 
Claes onder Antwerpen. 
We citeren: 
"Deze vijzelgieter, waarvan in het voormalig museum "De Gulden 
Spoor" te Antwerpen een drietal vijzels aanwezig was, hoort 
waarschijnlijk in Antwerpen thuis. 
1. FRANS CLAES ME FECIT ANNO 1587. 
2. FRANCHOYS CLAES GHOOT MY ANNO MDCV. 
3. FRANS CLAES GHOOT MY VOOR MATYS BOCKEL EN YKEN 
SYNHUIJSVROU1610. 
Versierd met kleine medaillons met koppen." 

In de uitgave 1989 van "Nederlandse vijzels" vervangt hij 
"Antwerpen" door "Herentals". 
Leo Vandewiele geeft de twijfel aan in zijn "Geschiedenis van de 
Farmacie in België(1981 )," p.148: 
"Van deze Antwerpse vijzelgieters zijn volgens Wittop Koning (376) 
bekend: Frans Claes (1587,1605,1610). (Volgens anderen is hij van 
Herentals)." 

Wat is er intussen gebeurd ? 
In het middeleeuwse leven speelden klokken een belangrijke rol, niet 
alleen in het kerkelijk leven maar ook in het leven van de gilden. 
Klokken in de torens waren eigendom van de kerk of van de 
gemeentebesturen. 
Deze moesten dus (opnieuw) gegoten en aangekocht worden. Zo 
moesten er vergoedingen uitbetaald worden aan ambachtslui, wiens 
namen we dan terugvinden in allerlei boeken: cijnsboek, 
kerkrekeningen, kerkarchieven, enz.. 
Het onderzoek naar deze ambachtslui is voornamelijk gedaan 
geweest door: 
R.Verstreyden: Enige aantekeningen over de Geschiedenis van 
Herentals, deel I, Herentals, 1925, blz.224, 
J.R. Verellen: Klokken een Klokkengieters te Herentals (Taxandria, 
Nieuwe reeks.XXIV), 1952, blz.3-27 
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T.J.Gerits: Onbekende werken van de Herentalse Klokkengieter 
Frans Claes, (Taxandria, Nieuwe reeks XXXIX),1967, blz 165-168. 
Idem: De Herentalse Klokkengieter Frans Claes werkte voor de kerk 
van Rotselaar (Taxandria, Nieuwe Reeks, XLIV-XLVI), 1972-1974, 
blz. 81-85. 

Uit dit onderzoek vernemen we over Frans Claes het volgende: 
Hij moet geboren zijn rond 1550 als een natuurlijke zoon van de 
priester Peter Claes of Claus, alias Gruenstrate, die minstens van 
1562 tot 1572 te Herentals woonachtig was. E.H.Peter Claes was de 
bezitter van een kapelanie van St-Niklaas in de Waldetrudiskerk 
aldaar. In 1572 stelde deze geestelijke, die zich naar de St-
Niklaaskapelanie ook 'Petrus Nicolaij presbiter' noemde, in naam 
van zijn zoon Frans Claes een verklaring op met betrekking tot de 
klok die laatstgenoemde voor de kerk van Vorselaar gegoten had. 
Hij moet dus vanaf 1572 te Herentals werkzaam zijn geweest. Dit 
wordt ook bevestigd door Adr. Heylen, (f1802), die schrijft in zijn 
Kronijken van Herentals: "1575 bloeide hier de klokgieter Frans 
Claesen" en PJ.Deckers (f1862); - "In 1576 woonde er een 
vermaarde klokgieter te Herentals, die een klok maakte voor de kerk 
van Balen". Beide laatste getuigenissen kunnen steunen op de 
overlevering. 
Met betrekking tot zijn zoon is er sprake in 1606, die hem toen 
behulpzaam was bij het ambacht en hem zo mogelijk heeft 
opgevolgd. In 1613 was de vader de gezworene van het ambacht der 
smeden. Beiden hebben voor verschillende Kempische gemeenten 
klokken gegoten of hersteld: Balen, Grobbendonk, Herentals, 
Oostham, Rotselaar, Sint-Piters-Lille en Vorselaar.Van 16 klokken is 
dit met zekerheid uit archiefstukken geweten. 
Op 21 juli 1626 werd er in de Sint-Waldetrudiskerk een lijkdienst 
gecelebreerd voor een Frans Claes en één van zijn dochters, die 
spijtig genoeg niet met name genoemd wordt. 
Het feit dat de vader samen met zijn dochter begraven werd, wekt het 
vermoeden dat zij beiden stierven als slachtoffers van een 
pestepidemie die toen in Herentals woedde. 
Het is J-M.Goris, de huidige stadsarchivaris van Herentals, die de 
aandacht gevestigd heeft op het onderscheid tussen vader en zoon: 
Frans Claes I en Frans Claes II (H.H.H.V. blz. 208). 
We weten reeds dat de zoon in 1606 samenwerkte met zijn vader. 
Enkele maanden later, op 6 augustus 1606, trad de jonge Fransoes 
in het huwelijk met Heyewich (Heijlken) van de Wouwer (° Herentals, 
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19 april 1587). Vader Frans I en Jan Bossaerts waren getuigen van 
deze echtverbintenis. Uit het huwelijk werden tussen 4 april 1607 en 
8 augustus 1624 niet minder dan 9 kinderen geboren. Het oudste 
kind werd eveneens Fransoes gedoopt. Frans Claes I was in 1609 als 
peter aanwezig bij de doop van Magdalena Claes, het tweede kind 
van Frans Claes II. 
Nu stelt zich de vraag: wie is er overleden in 1626, vader of zoon ? 
Tijdens de eerste helft van de 17de eeuw is er te Herentals geen 
andere Frans Claes overleden. Eén van beide moet dus buiten 
Herentals overleden zijn. Omwille van de volgende redenen zijn wij 
overtuigd dat het zijn zoon was: zijn vrouw toen 39 jaar heeft aan 
geen kinderen meer het leven geschonken, alhoewel dit toen nog 
regelmatig gebeurde. Het was immers de tijd, dat men nog geen 
geboortebeperking kende. Ook kent men geen klokken of vijzels die 
na 1626 gegoten zijn (zie verder); Frans Claes zou toen reeds 
ongeveer tachtig jaar geweest zijn, wat zeer oud was voor die tijd. 
Aan verschillende klokken die gegoten zijn na 1606 moet de zoon 
medegewerkt hebben of zelf gegoten hebben: 

10. 'Sinte Woutruyt', grote kerkklok voor de Ste-Waldetrudiskerk 
te Herentals (1606). 

11. Kleine Klok voor de Ste-Waldetrudiskerk te Herentals (1607). 
12. MiddenklokvoordeSt-PieterskerkteRotselaar(1617) 
13. Klok voorde kerk van Grobbendonk (1619). 
14. Kleine klok voor de St-Pieterskerk te Rotselaar (1619) 
15. Grote Klok voor de kerk van Oostham (1622), gegoten in 

opdracht van de abdij van Averbode.Dit laatste wijst er ook op 
dat het de zoon zou zijn die overleden is in 1626. 

VIJZELS. 

Vijzels en ook belletjes werden gegoten met de overschot van de 
klokkenspijs die werd gebruikt bij het gieten van klokken en geschut. 
Men kan zich de vraag stellen of het niet interessant zou zijn de data 
vermeld op vijzels te vergelijken met de gegevens vermeld in de 
archiefstukken aangaande het gieten van klokken. Bij vergelijkend 
metallurgisch onderzoek zou ook de samenstelling van het brons 
bovenstaande gegevens kunnen bevestigen. Het is wel een feit dat 
de oudste vijzels van Frans Claes een andere kleur vertonen: ze zijn 
lichter van kleur. Deze geelkoperen vijzels waren producten van de 
geelgieter (messing). 
Anderzijds bedekt brons zich aan de lucht met een dun laagje 
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basisch kopercarbonaat, dat zo een warm bijna een zwarte, 
donkergroene of iets lichtere patina aan de vijzel geeft (D.Wittop 
Koning, Ned. Vijzels, 1953, blz. ). 
Het is terug de Herentalse stadsarchivaris, J-M.Goris (H.J.H.V.blz. 

206), die de link gelegd heeft tussen de Herentalse kiokkengieter(s) 
en de vijzels die vermeld werden in de verzameling van het 'Musée 
de Gulden Spoor'. Daar er in Antwerpen of meer in 't algemeen in de 
Zuidelijke Nederlanden in de archieven evenmin een andere Frans 
Claes bekend is die klokken en vijzels gegoten heeft, moet de maker 
van de vijzels, vermeld op de negen beschreven vijzels wel degelijk 
Frans Claes van Herentals zijn. 
Misschien zijn er nog documenten te vinden van Frans Claes, 
naamgenoot van onze klokkengieter en stichter van het "Musée de 
Gulden Spoor", waarin vermeld staat welke de oorsprong is van de 
vijzels die in zijn verzameling waren. 
Het feit dat de recentste datum op de vijzels 1610 is, wijst er op dat ze 
meestal door de vader samen met de zoon gegoten zijn, immers, 
zoals reeds vermeld was hij zeker in leven tot 1609. 

Fig. 1 

Fig.2 

Van de negen beschreven vijzels zijn er ons op dit ogenblik zes 
bekend en gelokaliseerd. 
We identificeren ze aan de hand van de tekst, die er op staat. 

Fig. 1. 
Eigendom van het OCMW-Herentals, bevindt zich in het 
museum van het Begijnhof in Herentals. 
Huwelijksvijzel met cilindrische romp; bredere, platte 
geprof i leerde voet; bovenaan verbredend en 
geprofileerd. Auteursopschrift bovenaan: FRANÇOIS 
CLAES GHOOT MY ANNO MDCV; eigendomsopschrift 
onderaan : WILLEM LANEN I.S. MARI VAN RIMEN. 
Brons, h:11 cm, diameter boven: 14 cm, onder 10 cm; 
gedateerd 1605; (ingegrift). 
Bibl.:H.J.H.V,J-M.Goris1990,p213,nr.5. 

Fig.2. 
Eigendom van de gemeente Herentals, bevindt zich in het 
Stadsarchief, Augustijnenlaan 1,2200-Herentals. 
Bronzen vijzel (1598). Inscriptie op de kraag: 'FRANS 
CLAES GHOOT MY VOOR JAN VAN PELT 1598'. De 
inscriptie wordt gevolgd door een bloemmotief. De wand 
is geprofileerd met een middenfries van arabesken. 
h.: 11 cm; beschadigd aan de bovenrand. 
Eerst in het "Musée Gulden Spoor" tot 1933, daarna in de 
verzameling Oscar Van Schoor; tijdens een veiling in de 
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verkoopzaal Van Herck op 12/12/1990 verworven door het 
stadsbestuur van Herentals. 
In het 'Gedenkboek Frans Claes' is er van deze vijzel geen sprake, 
wel in de veilingcatalogus van het "musée Frans Claes" bij Salie 
Gru te rop27 / lM/ i2en 11-15/121933. 
Cfr.J-M.Goris,H.J.HV1990blz.213.nr.4. 

Fig3. 
lr\ privé bezit. 
Bronzen huwelijksvijzel (ook 1598) met cilindrische romp; 
bredere platte, geprofileerde voet; bovenaan verbredend en 
geprofileerd, mooie patina. 
Geen auteursopschrift bovenaan, wel volgende tekst: IAN 
AERTS MAYKEN GOOSENS SYN HOUSVROV 1598, 
gevolgd door een médaillon waarin naast een klokje 
órrcfércfótT sâ\? (fe tiakeczqde de fetferFea cectits C (Frans 
Claes) voorkomt. 
Brons; h.:12,5 cm; diameter boven: 17,5 cm en onderaan 
12,3cm. 
De middenfries bevat vijf medaillons met koppen en grotesken. 
Verkocht in Zaal Van Herck, 26 november 1987. 

Fig.4. 
In privé bezit. 
Bronzen huwelijksvijzel (1596) met cilindrische romp, 
bredere platte, geprofileerde voet, bovenaan verbredend en 
geprofileerd, mooie patina. 
Tekst:VOOER IEHAN GHEERINCX EN MAGHERITA SYN 
HUYSVROV ANNO MDXCVI. 
Letters kleiner dan op de vorige en volgende vijzel (1 cm). 
Het embleem (klokje met de letters F en C) bevindt zich in de 
fries met langs beide zijden een saterkop. 
Brons ; h.:13 Cm;diameter boven: 18 cnr.diameter onderaan 
fêftarrr. 
Afkomstig uit de antiekhandel. 

Fig.5. 
In privé bezit. 
Huwelijksvijzel (1602) met cilindrische romp, brede platte, 
geprofileerde voet, bovenaan verbredend en geprofileerd, m 0 o i 
patina. 

Fig.3 

Fig. 4 
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Fig.5 

Tekst: VOR JACUS RPOEST EN SYN HVYSVROV 16011. 
De letters hebben dezelfde grootte als nr. 4; ook het 
embleem (FC), bevindt zich tussen 160II en VOR. 
Fries met drie ramkoppen 
Brons; h.: 12,4 cm; diameter boven 17,6 cm; diameter 
onderaan: 12,2 cm 
Afkomstig uit de antiekhandel. 

Vijzel gegoten in geelkoper(1576).inscriptie op de kraag:'FRANS 
CLAES HEEFT MY GHEGOTEN INT IAER 1576', opschrift 
gescheiden door een akantblad. Op de wand bemerkt men een 
smalle middenfries met rolwerk cartouches, verlevendigd met een 
kruisschildje. 
h.: 13 cm; diameter aan de basis: 9,3 cm; diameter bovenaan: 16,4 
cm. 
Verzameling:Museum Het Sterkshof, Deurne-Antwerpen (2001 in de 
reserve) 
Bibl.:J-M.Goris,H.J.H.Vblz.212 

7. Niet bekend. In privé bezit. 
Bronzen vijzel (1610). Auteursopschrift op de kraag: 'FRANS CLAES 
GHOOT MY VOOR MATYS BOEKEL EN YKEN SYN HUYSVROU 
1610' 
De fries is versierd met medaillons en grotesken.H.:13 cm. 
Tot 1933 in de verzameling van het privé museum 'Frans Claes' te 
Antwerpen. Daarna in de verzamelingen respectievelijk Oscar Van 
Schoor, Graaf de la Faille, waaruit deze publiekelijk verkocht werd in 
de Verkoopszaal Van Herck,27 maart 1974. 
Bibl.:J_M.Goris,H.J.H.Vblz.213 nr. 7 

8. Niet bekend. 
In privé bezit. 
Bronzen vijzel (1587) met inscriptie: 'FRANS CLAES ME FECIT 
ANN01587.' 
Deze vijzel behoorde tot de verzameling van het voormalig Antwerps 
privé museum 'De Gulden Spoor'. Er is geen spoor meer van nadat 
hij openbaar verkocht is in 1933. 
Bibl.:J.-M.Goris, H.J.H. Vblz.212nr.2. 
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9.Niet bekend. 
In privé bezit. 
Bronzen vijzel (1605) met inscriptie 'FRANCHOYS CLAES GHOOT 
MYANNOMDCV'. 
Ook deze vijzel behoorde toe aan de verzameling van het voormalige 
Antwerpse privé museum 'De Gulden Spoor'. 
Bibl.:J_M.Goris, H.J.H.Vblz.212nr.6. 

BELLETJES. 

In het gedenkboek Frans Claes, uitgegeven bij De Sikkel 1932, blz. 
214 worden nog drie bronzen tafelbelletjes beschreven die ook 
verkocht zijn in de openbare veiling van november -december 1933. 
De huidige eigenaars zijn ons dus niet bekend. 
Zij hebben de volgende kenmerken: 
1. FRANCHOES CLAES HEEFT MY GEGHOTEN 1608. 

Krijgers te paard; dansende beer; kleine fries met gotisch 
loofwerk. 

2. FRANS CLAES ME FECIT1601. LOF GOT VANAL. 
Medaillons en fries met ruiters en mythologische voorstellingen. 

3. FRANS CLAES GHOOT MY 1591. 
Fries voorstellende een beer, een paard, een krijger, een hert en 
een leeuw. 

In het gedenkboek bevinden zich schetsen van deze belletjes. 

Apr. C.Desmidt. 
Fabiolalaan 26 - Vosselaar, 14 oktober 2001. 
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