
EIEREN BIJ H E T KLOKGIETEN (I) 

Naar aanleiding van de vraag van mgr. A. E. Rientjes in Oud-I'trechi van 
september 1959 zou ik het volgende willen opmerken. 

Blijkens vele stads- en andere rekeningen werd een ruim gebruik van eieren 
gemaakt door klokken- en kanonnengieters (die een-en de zelfde categorie van 
vaklieden waren). De eieren werden namelijk gebruikt tot het besmeren van 
de binnenzijde van de gietvorm om te voorkomen dal het zand — vermengd met 
klei — van de vorm zich hechtte aan het gietinetaal en daardoor na de af
koeling moeilijk was te verwijderen. Dat hiervoor eieren nodig waren is waar
schijnlijk een vakmans-bijgeloof. In de tweede helft der 18e eeuw was het gebruik 
van eieren voor bovengenoemd doeleinde nog in zwang, althans onder de ge-
schutgieter Jan Verbruggen, die in een vijftigtal beroemde afbeeldingen het 
gehele gietersbedrijf in beeld bracht. Wanneer men van deze methode, die de 
eeuwen moet hebben getrotseerd, is afgestapt is mij niet bekend. Tegenwoordig 
bestrooit men met hel zelfde doel de binnenkant van de vorm met cokes- of 
houtskoolpoeder. J. W. WIJN 

EIEREN ÜIJ HET KLOKGIETEN (II) 

Naar aanleiding van de vraag van mgr. A. E. Rientjes over hel gebruik van 
eieren bij het klokgieten te Soest, was ik zo vrij om inlichtingen te vragen bij 
B. Eijsbouts Nederlandse Klokkengieterij n.v. te Asten Nederland, over dit ge
bruik. Ik ontving hierover een schrijven van genoemde firma, waaruit ik het 
volgende overneem: 

„Onder de oudere gieters zijn het vooral de klokkengieters Burgerhuys te 
Middelburg geweest, die bekend stonden om de vele eieren, die zij bij het 
vormen nodig hadden. Dat Rutger Peckel dezelfde methode gebruikte was ons 
onbekend en wij vinden uw mededeling dienaangaande dan ook interessant. 

Het doel van de eieren moet u waarschijnlijk in de eerste plaats zien als een 
middel om de vormen luchtig te maken. Luchtigheid is namelijk een eerste ver
eiste voor de klokkevorm, daar tijdens het gieten steeds gassen ontstaan, die zo 
mogelijk op gemakkelijke wijze dooi de vormmassa weggevoerd moeten worden. 
Daarnaast kan het zijn. dat de eieren de fijne leemsubstantie waarmee de valse 
klok wordt ingestreken een betere handelbaarheid heeft gegeven. 

Het gebruik van zuivelmiddelen in de klokkengieterij is intussen nog niet ge
heel verdrongen. Er bestaan tenminste nog gieterijen die melk aan hun vorm-
massa's toevoegen, wederom om een grotere luchtigheid te bereiken. Anderen 
preferen daarentegen mest." 

Tot zover de bovenaangehaalde brief. Hieruit blijkt dus dat de eieren niet 
geconsumeerd werden als versterkende middelen door de klokkenmaker en zijn 
knechten. E. HELPERS 

ADRIAANSTRAAT 

De Paus Adriaanherdenking heeft bij menigeen weer eens de vraag doen rijzen, 
of de Adriaanstraat naar paus Adriaan VI genoemd is of niet. Het antwoord 
gaf ik reeds in een artikeltje over Familie-straatnamen in het Maandblad van 
1940, blz. 93. Daar kan men lezen: 

„De Adriaanstraat eert niel den ulrechtschen paus Adriaan VI (die in 't ge
heel geen straat heeft gekregen, tenzij men Pausdam daarvoor wil nemen), maar 
is, bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 19 Januari 1888 genoemd naar 
Adriaan, den jongsten zoon van notaris mr. C. de Wilde. Op 12 Januari waren 
een aantal nieuw aangelegde straten tusschen de Maliebaan, Biltstraat en Tulp
straat door de Gemeente overgenomen van mr. C. de Wilde en eenige andere hee-
ren. Om redenen, die ongetwijfeld zijn vaderhart hem ingaf, maar die niet in het 
request vermeld werden, verzocht mr. de Wilde (hij noemde zich later mei toe
voeging van zijn moeders naam Neijlzell cle Wilde), de straat „langs de voor
malige Roomsch Catholieke Begraafplaats" naar zijn zoon Adriaan te noemen, 
aan welk verzoek bij bovengenoemd besluit werd voldaan. Deze Adriaan is de 
latere Prof. mr. Adriaan Neijtzell de Wilde, oud-voorzittei van den Indischen 
\ olksraad, die als hoogleeraar te Wageningen in 1939 overleed." v. C. 
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