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Vrijheidsklokje 2019-2021 
Op  zoek naar de ‘verbeelding’ van VRIJHEID in brons. 
Chris Sonnemans (geb. 1943) 
 
In Nederland wordt bevrijding en vrijheid gesymboliseerd door een fakkel met een vlam in de 
vorm van een vogel/(vredes)duif. In het kader van “75 jaar Vrijheid” in Nederland ben ik op 
zoek gegaan naar de ‘verbeelding’ van VRIJHEID in brons. 
 
In 1752 werd door de Pennsylvania Assembly een Liberty Bell besteld in Engeland. 
De klok moest luiden bij het voorlezen van de eerste publieke openbaarmaking van de 
Onafhankelijkheidsverklaring/ the Declaration of Independence op 8 juli 1776. 
Tussen 1841-1845 is een barst in de klok ontstaan en bij het luiden van de klok in 1846 werd 
de scheur groter en kon daarna nooit meer luiden. 
De Liberty Bell is in de VS een belangrijk symbool voor Vrijheid en gerechtigheid. 
Op 18 december 1865 werd de Slavernij in de VS officieel afgeschaft, maar de Liberty Bell 

heeft daarvoor nooit kunnen luiden. 
1752: The Pennsylvania Assembly orders a 2,000-
pound bell from the Whitechapel Foundry in England 
to place in its new State House (now Independence 
Hall) steeple. They request that the bell have the 
inscription  
“Proclaim Liberty throughout all the Land unto 
all the Inhabitants thereof.”  
 
1841-1845: Sometime during this four-year time 
period the Bell cracks. No records recovered thus far 
provide an indisputable date for when the crack 
occurred. 
 
February 1846.: The crack is found and repaired 
using a stop-drilling method. This method removes 
metal from the two sides of a crack in order to 
prevent them from rubbing against one another. 
Rivets are then inserted into the crack to stabilize it. 
This treatment produces the Bell's wide vertical crack 
that can still be seen today. 
 
February 23, 1846: While ringing in observance of 
George Washington's birthday, the Bell cracks 
further, and the repair is deemed unsuccessful. This 
hairline fracture is not fixable and the Bell cannot be 
rung again. 
 

De klok met de tekst:”Verkondig de Vrijheid in het hele land aan alle inwoners ervan” 
Onder op de pagina ligt een gebroken ketting en een gebroken zwaard als symbolen van de 
vrijheid. 

 
Ook aan de voet van het Vrijheidsbeeld in 
New York ligt een gebroken ketting. 
Het verbreken van de ketting wordt 
gesymboliseerd door twee vuisten en een 
gebroken schakel. 
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De beenboei met ketting en bal zijn 
het symbool van onvrijheid. 
 
De Liberty Bell en het breken van 
de ketens waren de inspiratiebron 
voor een nieuw ontwerp voor een 
Vrijheidsklokje met twee 
vlammenstandaards. 

 
 
 

 
Ontwerp Vrijheidsverbeelding 
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Het symbool van de onvrijheid; de enkeleketting met de bal worden in de vlammen gegooid. 
De gebrokenarmketting met de gebalde vuisten luiden elke keer de vrijheid weer. 
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De ‘vlammen’ worden op een bodemplaat van brons geplaatst. Op de plaat staan de teksten 
“Proclameer Vrijheid’ en ‘Proclaim Libberty’ 
 

 
Op de bodemplaat wordt ook nog een bronzen Feniks gezet. 
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De staande wanden van vlammen met kettingen zijn gegoten in standaard RG7 brons. Het 
vrijheidsklokje is gegoten met klokkenbrons. Voor de wanden is het gietproces goed verlopen, 
maar bij het klokje is een stukje van het handvat afgebroken.  
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75 jaar Vrijheid 1945-2020 
Het Vrijheidsklokje is een ‘verbeelding’ van Vrijheid in brons gegoten. In de ‘vlammen’ zijn 
kettingen gegoten. Ze hebben een hoogte van 22 cm,  een breedte van 15 cm, zijn gegoten 
met RG7 brons en wegen samen 1277 gr. Het klokje is met klokkenbrons gegoten en heeft 
een doorsnede van 7,5 cm, een hoogte van 9,5 cm en weegt 515 gr. 
De speciaal gegoten bronzen bodemplaat is 17x23,5 cm en weegt 1175  gram. 
De bronzen Feniks is 8 cm hoog en heeft een spanwijdte van 10 cm. De Feniks weegt 411 
gram. 
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75 years Freedom 1945-2020 

 

 
 

 


