Markant
Pand

Er zijn van die bedrijfspanden waarvan je
denkt, hé, wat gebeurt daar nou? Oude,
monumentale panden, moderne, luxueuze
gebouwen of om andere redenen bijzondere bouwsels. Peelland Perspectief speurt
de regio af op zoek naar deze opmerkelijke, markante panden. In deze editie speciale aandacht voor ‘Klokkengietery Petit
& Fritsen’ in Aarle-Rixtel.

Markant
Pand

Koninklijke Klokkengieterij Petit & Fritsen
een van ’s lands oudste familiebedrijven

Het geheim van de
klokkengieter
Het is een van die panden waar je langsrijdt met de stille
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wens om er even binnen te kijken. Wie Aarle-Rixtel vanaf

houdt kantoor op exact dezelfde plek waar

begin van het einde. Dan gaat het alleen nog

zien we wel. Mijn zoon werkt nu een tot twee

nu hebben we daar zelfontwikkelde compu-

de kant van de Zuid Willemsvaart binnenrijdt wordt na

zijn grootvader in 1907 ook leiding gaf aan

om geld.”

dagen in de week hier. Hij doorloopt alle facet-

terprogramma’s voor. Daar zit tegenwoordig

iets meer dan honderd meter zonder enige twijfel geboeid

het bedrijf. De geur, de indeling en het meu-

De historie van de huidige directeur bij het

ten van het bedrijf. Als hij het wil overnemen

het geheim van de klokkengieter.”

door het monumentale pand aan de rechterkant van de

bilair doen nog sterk denken aan lang vervlo-

bedrijf begint op de Helmondse MTS. Frank

dan sta ik daar natuurlijk voor open. Maar

weg. ‘Klokkengietery Petit & Fritsen’, staat er op de fraaie

gen dagen. Zeker als de deur naar de gieterij

was er eentje van ‘niet zeuren, aanpakken’.

hij hoeft het niet. Ik heb van mijn vader zelf

gevel. Een meer dan uitnodigende gevel. Tijd om een kijkje

open gaat. Een enorm hoge, donkere, bijna

Dat had hij ook van zijn vader meegekregen,

mogen kiezen, dat mag mijn zoon ook.”

te nemen bij een van ’s lands oudste familiebedrijven.

mysterieuze hal waar vandaag de dag nog

trouwens. In de vakantieperiode struinde de

klokken gegoten worden. “Daarboven, die

jonge Frank langs de boeren in de buurt op

Wereld is werkgebied

te bekijken. De uitstraling van het Rijksmo-

houten deur, bood toegang tot de overloop

zoek naar klusjes op het land. Dat vond hij leuk

Terug naar de directiekamer. Waar de histo-

nument en de aard van het product doen

bij de slaapkamer van mijn opa. Hij kon vanuit

en het leverde ook nog wat op. Toen vader

rie nog voelbaar is. Achter het eikenhouten

immers denken aan een puur ambachtelijke

zijn slaapkamer zo de fabriek inlopen”, vertelt

wat krap zat in de personeelsbezetting wilde

bureau hangen de portretten van grootvader

werkomgeving. “Gedeeltelijk juist”, reageert

Frank Fritsen.

hij graag dat Frank even meehielp. “En toen

en van dokter Everardus Fritsen, dokter in de

Frank. “Natuurlijk komt er nog heel veel

Als de huidige eigenaar vervolgens door de

ben ik nooit meer weggegaan”, lacht hij. “Ik

genees-, heel- en verloskunde te Helmond. Frank

ambachtelijk werk bij kijken. Dat maakt het

onvermoede hallen achter het huidige kan-

heb de school niet meer afgemaakt en ben in

Fritsen verloochent zijn afkomst niet. Mocht

ook tot zo’n bijzonder en aansprekend pro-

toorgedeelte loopt, stelt hij spelenderwijs het

het bedrijf gebleven. Tot op de dag van van-

ook niet van zijn grootmoeder. “Vergeet niet

duct. Aan de andere kant gaan we wel heel erg

personeel voor. “Kijk, daar is Mark. Die werkt

daag.”

waar je vandaan komt; je kunt niet meer terug.

met onze tijd mee. We zijn modern-denkend.

hier al 36 jaar. En Willy, ook al 26 jaar. Daar

Dat was bijna vijfendertig jaar geleden. Een

Dat zei ze altijd. En ze had gelijk. Ik heb te

We tekenen tegenwoordig in Auto-CAD en

achter nog eentje met 36 jaar op de teller.

periode waarin enorm veel gebeurd is. Aan-

maken met mensen van allerlei afkomst en

we hebben nu zelfs een aanslaggevoelige mag-

De meeste mensen werken hier al heel lang.

vankelijk namen de vier zonen van pa Fritsen

ik voel me het minste thuis bij die lui uit de

neethamer gemaakt, zodat het geluidsniveau

Gelukkig. Verjonging? Ja, dat zou ik wel willen,

de zaak over. Uiteindelijk bleef er, aan het

zogenoemde hogere kringen die naast de

van een klokkenspel met een volumeknop

maar de jeugd wil niet meer. Die willen geen

einde van de jaren tachtig, nog eentje over.

schoenen zijn gaan lopen. Verschrikkelijk”,

ingesteld kan worden. Bovendien klinkt een

vieze handen meer krijgen. Da’s beroerd, ja.

“Ik heb al die tijd het schip bestuurd. En dat

zegt hij en neemt nog een slok koffie uit het

automatisch klokkenspel zo veel mooier. We

Als we niet opletten zie ik het er nog eens

blijf ik nog wel een tijdje doen. Ik kan nog wel

plastic bekertje.

zijn dus heel modern, automatiseren wat we

Tekst: Arnold Otten

van komen dat daardoor de poorten hier ooit

Naast het zitje in de kamer hangt een enorme

kunnen en werken met de meest moderne

Fotografie:

dicht moeten. Zou toch verschrikkelijk zijn.

wereldkaart. Mooi, vindt Frank, maar het geeft

apparatuur. Maar op een bepaald moment

David van Duynhoven
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tegelijkertijd aan dat de markt van de Aarlese

ben je wel klaar met automatiseren. Dan komt

leerd worden om een vak te leren. Terug met

klokkenmaker onbegrensd is. “De wereld is

het op de vakmensen aan. Die zijn er nu nog.

die LTS, die Ambachtsschool. Steek eens wat

ons werkgebied”, klinkt het. En dat was al dui-

Ik hoop dat we er in de toekomst ook nog een

minder energie in die ‘beroepswerkloze’. Dat

delijk. In de gieterij stonden klokken klaar of

paar kunnen vinden.”

is toch weggegooid geld. Ik zoek al een hele
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Modern-denkend
De computer vormt een mooie aanleiding
om het karakter van het bedrijf eens nader

Klokkengieterij
Petit en Fritsen
is gevestigd aan de
Klokkengietersstraat 1
in Aarle-Rixtel.
Meer info vindt u op
de uitgebreide website:
www.petit-fritsen.nl
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Familiebedrijf

klok heeft karakter. Kijk, een zuivere C-klank

Frank Fritsen is trots op zijn bedrijf. Trots, ook

is een zuivere C-klank. Toch zal de kenner ver-

omdat het bedrijf al meer dan drie eeuwen

schil horen. Karakter wordt door de eeuwen

volledig in het bezit van de familie is. “Bij veel

heen gecreëerd. Leidend daarvoor is het pro-

familiebedrijven zie je de aandelen in de loop

fiel van de klok en met name de berekening
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