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INHOUD 

Als de klokken luiden, 
door A.D. Wumkes 

Ankeveen begint, 
door J.M. Veenman 

Kortenhoef valt in, 
door J. Koelink 

En dan Is-Graveland, 
door A.D. Wumkes 

For whom the bell tolls, 
door D. Buitenhuis 

Onze klokken moesten eens aan bod komen. Zij ver-
tegenwoordigen een respectabel stuk van de geschie-
denis van onze dorpen. Wat het resultaat is ziet u 
in dit 'klokkennummer'. 

De redactie. 
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AIS DE KLOKKEN LUIDEN 

Geslachten her zijnde klokken de trouwe metgezellen 
van de mens geweest. Zij waren een Ik. Zij spraken 
in de eerste persoon. "Vivos voco" - "Ik roep de le-
venden". "Defunctosplango"- "Ik beween de doden". 
Zo stond het gegoten in hun wanden. Zij werden ge-
doopt. Dat stempelde hen tot mede-christen. Zij wa-
ren een christen-klok, geen christen zonder doop. 
Bij hun doop kregen zij namen. Maria heetten ze en 
zelfs Jezus. Gabriël, en Balthazar naar één van de 
Drie Koningen. Vóór de kerkhervorming in de zes-
tiende eeuw gaven zij uiting aan de verering van de 
Heiligen. Wie voor de mens de geliefde pleiters in 
de hemel waren, wij lezen het op de klokken. Met de 
Reformatie wordt dit anders. Dan staat centraal het 
Woord van de Heilige Schrift. Dan komen op de klokken 
bijbelwoorden te staan of "Het Woord van God blijft 
tot in de eeuwigheid". 

In de oudste christelijke tijd had men geen uur-
werken. Het begin van de diénsten in de kerk, de 
tijden van het gebed moest het luiden van de klok dus 
aangeven. 
Iers-Schotse monniken brachten ze in onze streken en 
in de tijd van Karel de Grote waren ze in het Wes-
ten algemeen. 
Zij begeleidden het gehele leven van geboorte tot 
dood. Werd een pasgeborene naar het doopvont in de 
kerk gebracht, de klok luidde. 
"Voco vos ad sacra, venite" d.i. "Ik roep u tot de 
heilsgeheimen, komt". Ook dit placht in hun wanden 
te staan en zo riepen zij het dagelijks. Men hoorde 
hen als in de kerk het sacrament van het huwelijk vol-
trokken werd. 
Droeg men een dode ten grave, uit de toren klonk een 
droevig gebombam: "Defunctos plango". Hoe meer 
klokken-in latere tijden- bij een begrafenis werden 
geluid, hoe meer staatsie. In oude stadskeuren kan 
men nog de tarieven vinden die me,' dar—Toor Pan de 
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kerken was verschuldigd. 
In Friesland wordt nog in de dorpen waar de be-
graafplaats om de kerk ligt, de baar onder klokgelui 
tweemaal om het kerkhof gedragen. Bij het graf zwijgt 
de klok. Nu kan de predikant de passende woorden 
spreken. Na het Amen wordt de overledene neer-
gelaten in de groeve. Dan trekt de begrafenisstoet 
voor de derde maal onder klokgelui om het kerkhof. 
Het luiden regelde ook het dagelijks leven, de werk-
en etenstijden. Het diende als horloge. Maar ook toen 
men dit bezat en in ieder huis een klok was, werd nóg 
geluid. En in mijn eerste friese dorpsgemeente be-
tekende het twaalfuurluiden: "Aardappelen opzet-
ten". 

Het was oudtijds de taak van de schoolmeester, die 
op de dorpen ook de koster was, het klokketouw te 
trekken. In de oudste instructie van 's-Graveland 
(10 augustus 1667) staat: "Hij sal de klokke luijden 
alle dagen twaalf uljre 's middags". Maar dat was 
niet het enige tijdstip. Elders klonk de klok zó 
vroeg 's morgens en 's middags, en zó laat na de noen 
(15.00 uur) en dit nog wisselend naar de seizoenen. 
Brak er brand uit, angstaanjagend klepten de klok-
ken. Dat was niet alleen noodsignaal: "Ieder doe wat 
mogelijk is". Het bijgeloof speelde ook zijn rol. 
Mede door de klanken van de klok kon men de vuur-
duivels de baas worden. Datzelfde ervoer men als het 
onweerde. 
Ook dat staat in de klokwand: "Fulgura frango" d.i. 
"de bliksems breek ik". Men geloofde dat de magische 
kracht van de gewijde klanken de bliksems kon af-
leiden. 
Wie denkt bij dit alles niet aan 'Klokke Roeland' in 
het Belfort van Gent die als opschrift droeg: 

Mijn naam is Roeland 
Als ik kleppe is er brand 
als ik lui de storm in Vlaanderland. 

De storm kon ook een andere zijn dan windkracht acht. 
Klokke Roeland heette naar een van de vermaarde pairs 
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van Karel de Grote en was de schrik van diens vijanden 
geweest. Zo moest een naar hem gedoopte klok met zijn 
machtige stem wel de beste duiveljager in de lucht 
zijn. Doch ook de uitverkoren boodschapper als de 
storm van oorlog of revolutie woedde. Of als een 
prins of prinses geboren werd. Een vorst de troon 
beklom of ten grave werd gebracht. Het dank- of 
bededag was. Dan daverde Roeland in het Belfort. En 
hoe diep vernederd moet de trotse stad Gent, die een 
staat in de staat pretendeerde te zijn, zich hebben 
gevoeld toen Karel V in 1539 haar de laatste pri- 
vilege' s ontnam èn 	Klokke Roeland. 
En dan niet te vergeten het luiden tijdens de jaar-
wisseling. 
De godsdienstwetenschap is overal en reeds in de 
oudste tijden gestuit op de zgn. 'rites de passage'. 
De primitieve mens markeerde de passages, de over-
gangen tussen de verschillende perioden in het men-
senleven en in de natuur en in de tijd door riten, 
bepaalde gewijde handelingen en gebruiken. En welke 
passage sprak meer tot de verbeelding dan de overgang 
van het ene jaar in het andere! Hoe kan men deze 
duidelijker markeren dan door de ritus, de hande-
ling van het luiden der klokken. Zo werd het jaar 
uitgeluid en ingeluid. Bij deze overgang was dit meer 
dan ooit nodig. Het was een uiterst belangrijk, 
geheimzinnig tijdstip. Volgens het oeroude volksge-
loof zochten de boze geesten nu meer dan ooit hun aan- 
slagen uit te voeren. De lucht was er vol van en de 
klanken van de gewijde klokken zouden hen ver-
schrikken. 
Om dit des te zekerder te bereiken werden hun wanden 
wel voorzien van een bezweringsformule: "Daemones 
fugite"d.i. "Vlucht demonen". Als dit door de lucht 
weerklonk zou met niet te stuiten kracht al het 
vreeswekkende verdreven worden. 

Voor wie in onze tijd leeft dit alles nog? En toch 
kent men -om één voorbeeld te noemen- in Friesland 
hier en daar nog het 'Thomas-luiden'. De 21e december 
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Een Friese klokkestoel 
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is de naamdag van St. Thomas, de apostel van Jezus. 
Dan beginnen de zgn. 'Twaalf nachten', naar het oude 
volksgeloof een tijd waarin het buiten niet pluis is 
en het geraden is om bij het vallen van de avond bin-
nen te blijven en alles ook binnen te houden. 
Maar al zou men hier ook in de verste verte niet aan 
denken toch wordt op een enkel fries dorp van 21 
december tot op oudejaarsavond of alleen op de oude-
jaarsavond de klok geluid. En nog wordt men getrof-
fen door het sterke, primitieve ritme en de machtige 
klankenstroom. 
Iets van dit alles is nog bewaard gebleven in het 
w66rd dat men ook wel voor dit luiden gebruikt: 
'Plus-liedef . Als men in het fries zegt: "/"t is dér 
net plus", bedoelt men: "Daar is het niet pluis, daar 
deugt het niet". 

De klokken hangen niet altijd in een toren. Met name 
in Friesland komen wij `klokkestoelen' tegen, be-
staande uit een zwaar bintwerk zonder omschot en be-
kroond door een dakje -dat allerlei vormen kan heb-
ben- waaronder één tot twee klokken zijn opgehangen. 
Wij vinden ze in kleine dorpjes die geen kerk of toren 
hebben maar wel een begraafplaats. Een enkele maal 
ziet men een kerk zonder toren maar met een klok-
kestoel vlak er bij, ook wel een kerk met een toren 
en toch een klokkestoel. 

Veel van al het bovenstaande vinden wij bij de Duitse 
dichter Schiller (1759 - 1805) in zijn algemeen be-
kend geworden 'Das Lied von der Glocke' . Onder deze 
titel plaatst ook hij de woorden: "Vivos voco, Mor-
tuos plango, Fulgura frango". 
Hij begint zijn lied met een beschrijving van het 
gieten van de klok, volgt dit in alle fasen tot zij 
eindelijk uit het vloeibare brons als geboren wordt 
en men haar plechtig de naam 'Concordia' geeft. 
Door alle fasen van het gieten heen bezingt hij dan 
verder hoe de klok het leven van de mens begeleidt 
van de geboorte tot: 
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Von dem Dome 
schwer und bang 
nnt die Glocke 
Grabgesang. 

Ook Schiller spreekt over het luiden bij verwoes-
tende blikseminslag en bij niet minder verwoestende 
revoluties. Om dan te eindigen met de wens dat 'Vre-
de' haar eerste toon mag zijn als zij in de toren 
hangt. 

Doch ook in het heden hebben de klokken niets van hun 
werking verloren. 
Ik zal nooit vergeten hoe op de morgen van 31 au-
gustus 1945, de eerste koninginnejaardag in bevrijd 
Nederland, in Leeuwarden alle klokken -en onder hen 
de diepe zware bourdon van de Oldehove- luidden. Het 
bracht iets van een bedwelming teweeg. 
Men moet de rampnacht van 1953, toen in Zeeland de 
dijken doorbraken, zelf hebben beleefd om zich te 
blijven herinneren hoe onheilspellend en bedreigend 
het klonk toen de klokken begonnen te luiden. 

'Klokken luiden noodklokken voor Bosnië-Hercegovina' 
zo 'luidde' de krantekop van een bericht dat in de-
cember 1992 alle kerken in Noord-Brabant op een 
doordeweekse avond op hetzelfde tijdstip de klokken 
zouden luiden als protest tegen wat op de Balkan 
gaande was en om op te roepen tot deelname aan de 
hulp-acties. 
Wel leven wij in een tijd waarin veel medeburgers het 
luiden van de kerkklokken op zondagmorgen ge-
luidsoverlast, zelfs lawaaioverlast, vinden. Men 
wil uitslapen èn... 
Toch eindig ik met de woorden die men menigmaal in 
hun bronzen wand goot: 

Mea vox, vox vitae 
Mijn stem is de stem van het leven 

A.D. Wumkes 
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ANKEVEEN BEGINT 

In het voorgaande artikel las u hoezeer de klok de 
stem van haar tijd was en is. In oorlogstijd bijv., 
zoals dat gebeurde op 26 november 1672, toen de klok 
onze middeleeuwse dorpskerk de bewoners van Ankeveen 
waarschuwde dat de Franse troepen in aantocht waren 
"teneinde het dorp Anckeveen aan kolen te leggen". 
In iedere tijd om brandalarm te geven zoals dat bijv. 
gebeurde tijdens de grote brand van het 'Café Koop-
manschap' in 1925 en het café van Willem van Bree in 
1932 of om op te roepen tot het keren van ander ge-
vaar. In vreugde om onze vrijheid te vieren of om een 
nieuwe pastor binnen te halen. In alle tijden om de 
gelovigen bijeen te brengen voor de lof van hun God. 
De klok werd ook over de doden geluid. Met de pastor 
voorop hoorden daarin alle gelovigen de bronzen bede 
om de Schepper te vragen de ziel van de dode op te 
nemen in de eeuwige gelukzaligheid. 

Wie tegenwoordig een klokkengieterij bezoekt zal in 
zekere zin ontnuchterd worden bij het zien dat de me-
talen reuzen die hoog vanuit de toren ons toe-
spreken, aan de hand van allerlei wiskundige formu-
les en computer-uitslagen gegoten worden. Aan de 
eigenlijke gieting gaan 5 verschillende bewerkingen 
vooraf die ieder op zich grote nauwkeurigheid en vak-
bekwaamheid vragen wil de produktie van een klok niet 
mislukken. Neen, geen technische details. De kennis 
ontbreekt mij en het artikel zou veel te saai worden. 
Een ding mag ik echter toch wel opmerken dat de toon 
die de klok voortbrengt bepaald wordt door de 
onderste diameter. Het materiaal en de hoogte van de 
klok oefenen slechts invloed uit op de neventoon 
terwijl het gewicht van de klepel gemiddeld 1/40 van 
de klok dient te zijn. Dat men door het bijmengen van 
goud of zilver een mooiere klank zou krijgen is onzin 
en wordt verwezen naar 'het rijk van de klok-
kenlegenden' waarin vrome mensen offers brachten 
voor het gieten van gewijde klokken. 
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Sedert de tijd dat het maken van klokken voorbehouden 
was aan Benedictijner monniken is in de samen-
stelling bestaande uit vier delen koper en een deel 
tin nauwelijks iets veranderd. Wel heeft de tempe-
ratuur van het mengsel invloed op de klank. In het 
algemeen mag de hitte niet onder de 1200 graden 
Celsius zijn omdat anders de klok "poreus" wordt 
hetgeen niet bevorderlijk is voor de toon. Maar hoe 
perfect de vorm en hoe volmaakt de klank ook mag zijn 
de klok blijft slechts een gegoten stuk metaal dat, 
afgeleverd en opgehangen, geen onderscheidt maakt 
met bijv. een scheepsklok, een gerechtsklok of zelfs 
een bierklok. Na eerst de plechtige handelingen van 
een klokkenwijding te hebben ondergaan wordt de klok 
pas verheven tot een echte kerkklok. Vanaf dat mo-
ment krijgt de klok een hogere bestemming die be-
zielt, als de machtige stem van God, uitnodigt en be-
schermt. Zo'n klok verdient het pas om een naam te 
dragen of om haar doelstelling in een opschrift tot 
uiting te brengen. Dan pas klinkt het luiden als een 
jubel op feesten, en stemt tot droefheid en inkeer 
bij overlijden en begrafenis. In de dagen van de Re-
formatie werden al die plechtige handelingen in de 
R.K. Kerk sterk veroordeeld. Men vond dit een `papis-
tisch misbruik'. Zelfs werd op de synodes van 1574 
en 1578 een motie aangenomen: "dat het luyden der 
clocken omtrent papistische begraefenisse allesins 
afgheset behoort te worden". Ondanks al het verweer 
bleef de Katholieke Kerk haar traditie trouw en werd 
er geen klok in de toren gehangen zonder de 
zegeningen van de Kerk. 

De geschiedenis van onze eigen dorpsklokken is be-
perkt en uitgebreid, boeiend, kleurig en soms triest 
als de grijze nevelen welke de zomer-zonnige dagen 
omsluieren maar ook gelijk de klanken, die vanuit de 
galmgaten vrolijk over het dorp neerbuitelen. Het 
zijn veelal de verborgen draden die van de mensen 
naar de tekens van het verleden en vandaar naar de 
mensen weer terug lopen. 
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De geschiedenis van de klokken is onverbrekelijk 
verbonden aan de geschiedenis van de gebouwen. De 
'Geheymschrijver van Staat en Kerke der Vereenigde 
Nederlanden' vertelt ons over de oude dorpskerk (in 
het midden van het dorp) in het jaar 1759 het vol-
gende: 'De lengte van harer buyk is 18 en de breedte 
10 treden, het choor lang 13 en breet 8 treden. Wat 
aangaat de Tooren, die ten Westen met zijn lichaam 
buyten de kerk staat, hij heeft de hoogte van 152 
voeten en is met een uurwerk van binnen en een of twee 
wijsers van buyten voorzien'. Einde citaat. Het 
'choor' (de kapelvormige aanbouw aan de oostzijde) 
en de 'Tooren' werden, omstreeks het jaar 1830, 
wegens bouwvalligheid gesloopt. Na de sloop werd op 
de westzijde van het nog resterende middenschip een 
klein houten torentje geplaatst. 

In het jaar 1891 werd in een uitgave van het Ko-
ninklijk Oudheidkundig Genootschap onder de titel 
'Noord Hollandsche Oudheden' omtrent de Nederlandse 
Hervormde kerk o.m. het volgende geschreven: "Het 
koor is niet meer aanwezig. Waar het zich bevond is 
nu een catechisatiekamer gebouwd. Uit het dak rijst 
aan de westzijde een torentje, waarin een klok hangt 
van 0.49 m. middellijn, met het opschrift: 

JOHANNES - BAPTIST - IS - MIN - NAEM - DIE - 
KRISTEMINSEN - ROEP - IC - TOT - GOD - 1540 

Deze klok hing ook reeds in de oude 'Tooren' en werd 
na de sloop in 1830 overgebracht naar het kleine to-
rentje. In 1907 is de toestand van het kerkgebouw 
dusdanig, dat besloten wordt tot slopen en nieuw-
bouw. Maar de klok blijft en verhuist naar het nieuwe 
torentje. Het is om stil van te worden. 1540 - 1993, 
al meer dan 450 jaar vervult zij trouw haar plicht. 
Hopelijk zal zij haar klank eens niet meer af-
zonderlijk of alleen, maar gezamenlijk met die an-
dere, hoog in de toren van de St. Martinuskerk, over 
ons boeiend en kleurrijk dorp uitstrooien. Samen! 
Want luisteren wij tenslotte niet samen naar 'De-
zelfde Stem'?! 
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In 1606 werd ter Synode verklaard dat de oude St. 
Martinuskerk te Ankeveen vacant was. Ik meen hieruit 
te mogen afleiden dat de rooms-katholieken inmiddels 
naar elders waren vertrokken. Hun positie in het dorp 
wordt weer duidelijk op het moment 'dat de kerk der 
Roomschgezinden in het jaar 1758 op het Hollands deel 
van Ankeveen nieuw opgebout is', aldus de 'Ge-
heijmschrijver' in die dagen. Nadat aanvankelijk de 
kerk 'der Roomschgezinden' het uiterlijk moest dra-
gen van een z.g. 'schuurkerk' werd zij in 1842 voor-
zien van een 'vrij sierlijk torentje met uurwerk' . 
Het opschrift van de klok luidde: 

Dedicata Sancto Martino 
Anno 1842 
Petit et Fritsen me fuderunt 

Het lofwerk aan de benedenkant bestond uit een drui-
ventak. *) 

Waar deze klok na het afbreken van de kerk in de win-
ter van 1928-1929 is gebleven is mij niet bekend. 
Zeker is dat de oude klok niet de eer werd aangedaan 
mee te mogen jubelen tijdens de plechtige wijding op 
7 mei 1928 van de nieuwe parochiekerk op het Stichts 
End. Deze eer kwam toe aan de klok met het opschrift: 
"GESCHENK van HENDRIK KOSTER en ALIDA REGINA VERNOOY 
- 1903 - 22 Mei - 1928 - ANKEVEEN" en het randschrift: 
"IK BID MET DE BIDDENDEN". 

Voorzien van deze vrome tekst luidde de klok weer als 
vanouds vanuit haar hoge positie, voor alle Heilige 
Missen, bij het Gloria en Credo, voor de Vespers en 
het Lof, op alle feestdagen, bij alle begra-
fenissen, op Paaszaterdag en in de Kerstnacht. Het 
feest bleek echter van korte duur te zijn. Op vage, 
stippelige krantefoto' s schudden wereldleiders el-
kaar de hand en zingende mensen staken hun handen op 
naar de Duitse leiders. Plotseling luidden de klok-
ken, zowel van de rooms-katholieke als van de her- 

*) Zulks na mededeling van Pastoor L. van den Nieuwendijk 
in Jaarboekje Niftarlake 1916, blz. 63. 
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vormde kerk, tegelijk. 'Mobilisatie' stond er met 
koeienletters inde krant. Inde gezamenlijke kerken 
werd er gebeden voor de vrede. De klokken kregen 
plotseling een heel andere klank: uitnodigend, 
waarschuwend en beangstigend tegelijk. De dorps-
bewoners gaven meer gevolg aan haar uitnodiging dan 
ooit daarvoor. Op 10 mei 1940 trokken Duitse troepen 
de Nederlandse grens over. 

Op 21 augustus 1942 kreeg het bestuur van de An-
keveense St. Martinusparochie (evenals overige pa-
rochies, kloosters en gestichten in Nederland) een 
brief van de Aartsbisschop van Utrecht (Mgr. Dr. J. 
de Jong) met het verzoek "geen medewerking te 
verlenen aan de uitvoering van Verordering 79/42, 
bekend onder den naam 'Metaalverordering' van 21 ju-
li 1942, althans voor zoover het betreft de kerk-
klokken, zijnde gewijde voorwerpen, bestemd voor den 
eeredienst. Daarom mogen de kerkklokken niet worden 
aangegeven of ingeleverd. Mocht echter onverhoopt 
met dwang worden opgetreden, dan zal men voor de 
overmacht moeten zwichten en de klokken laten 
wegnemen zonder weerstand te bieden". Einde citaat. 
De schrik zat er bij de Ankeveners goed in. En "omdat 
het te vreezen staat, dat ook weldra onze klok ten 
offer valt aan den oorlogsgod" maakte het kerkbe-
stuur van de St. Martinusparochie op 1 januari 1943 
een protocol op onder de titel KERKKLOK "opdat het 
nageslacht wete, welk soort klok in de kerktoren van 
de R.K. Parochie te Ankeveen gehangen heeft". "De 
klokkengieter is MABILON & Co SAARBURG (Trier) U.M. 
No 4114. Leverancier Th. Hoogen, Amsterdam. Gewicht 
180 K.G. Diameter 63 Cm. Luidtoon G." aldus luidt de 
beschrijving betreffende enkele technische gegevens 
uit bovengenoemd protocol. "Met den vurige wensch en 
de dringende bede tot den God van vrede, dat de klok 
in 1943 spoedig den vrede mag luiden in plaats van 
mee te dreunen in het oorlogsrumoer" tekende ten-
slotte het Kerk- en Armbestuur van de St. Martinus-
parochie te Ankeveen als: W.F. Pelgrim (pastoor), 
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J.J.van Dijk, J.A. Kemphorst, A. Hageman, H.B. Mees-
ter, J.A. Meester, A.H. Koster, J.W. Welle en als 
'Hoofd der R.K. Bijzondere School' F. Fennis. 

In de oorlogswinter die volgde kreeg elk gezin 2 mud 
kolen voor een hele maand. Op het terrein van de St.-
Josephschool baden de kinderen elke dag voor de vre-
de. In de donkere avonduren speurden rondtastende 
bundels van zoeklichten naar 'vijandige' vliegtui-
gen. Aan alle kanten ging het afweergeschut tekeer. 
En dan geheel onverwachts.. .emotioneel en doortrok-
ken van het onrecht de parochie aangedaan schrijft 
pastoor W.F. Pelgrim: "Op 14 april 1943 des middags 
omstreeks 4 uur is de klok door een troep ruwe man-
nen, zonder eenige voorafgaande mededeeling uit de 
toren gehaald. De pastoor, op huisbezoek zijnde, 
moest geroepen worden bij Welle, Loodijk en hoorde 
onderweg op 'De Kaai' de klok voor het laatst luiden 
(door de heer K. Blommesteijn: J.V.). Het uurwerk 
werd stilgezet op 16 u. 5 min. De klok die aanvan-
kelijk op het kerkplein was neergelegd, is door wel-
willende mensen in het portaal aan de vrouwenkant 
gerold, om te voorkomen, dat al te groote ijveraars 
voor de eer van Gods Huis des nachts de klok zouden 
weghalen om te verstoppen in den polder, hetgeen tot 
onnoodige moeilijkheden zou kunnen leiden. Op 19 Ap-
ril is de klok door een andere groep mannen opge-
haald; ons klokje van 180 K.G. lag op de auto naast 
een zware historisch klok van de Herv. Kerk te Weesp; 
een klok van 1614, wegende 1800 K.G. Op denzelfden 
dag 19 April kwam des middags om 4 uur een andere 
groep mannen, om alsnog de klok uit de toren te ha-
len; van de reeds weggehaalde klok wisten ze niets 
af". Einde citaat. 

Hoe het met de klok in de Nederlandse Hervormde kerk 
in die tijd is vergaan vertelt de geschiedenis niet. 
Waarschijnlijk zag men het nut van de zinloze 'klok-
kenroof' niet meer in. Belangrijker was de jacht ge-
worden op de vele jongens en mannen die zich schuil 
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Het weghalen van de klok van de St. Martinuskerk 
d.d. 14 april 1943. 
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hielden in het Ankeveense polderland. In de kerst-
nacht zat de kerk overvol. De bronzen zanger in onze 
kerktoren bleef enkel nog in onze herinnering aan-
wezig. 
De bevrijding kwam niet onverwachts. Heel het dorp 
had er naar toe geleefd. Het gezag werd weer her-
steld. Op zondag waren de H. Missen weer om halfacht 
en de gezongen Hoogmis om tien uur. Om vier uur was 
er net als vroeger Lof met Rozenhoedje. Bijna net als 
vroeger! Bijna, het duurde tot 8 mei 1948 voordat een 
nieuwe klok, de kerktoren van de St. Martinuskerk weer 
verrijkte. Maar ook omtrent deze klok zwijgt wederom 
de geschiedschrijver. In een oud schoolschrift van 
Frans Fennis vind ik geheel onverwachts de notitie: 
"Hemelvaartsdag, 6 mei 1948 te 's middags 3 uur 
nieuwe klok gezegend". Nadien zwijgt een ieder weer 
omtrent haar bestaan. Gelukkig onttrekt de klok zich 
zelf niet aan haar taak om mee te spreken in lief en 
leed van alle dorpsbewoners. 

Met rustige gelijkmatige tred besteeg ik op 11 juni 
1993 de steile trappen van de St. Martinuskerk tot 
ik kwam in de ruimte waar de klok hing. "JOHANNES VAN 
DIJK - 1898 - 8 MEI - 1948 - ST. MARTINUS ANKEVEEN 
- IK BID MET DE BIDDENDEN" luidde de tekst van het 
opschrift. Duiven vlogen verschrikt op toen ik 'ge-
heel per ongeluk' het mechanisme voor een moment in 
werking zette en de klok zijn klank door de galmgaten 
over het dorp uitspreidde. Vanuit mijn hoge positie 
zag ik in het oosten de uitgestrekte weilanden, in 
het noorden het Hollands End, in het westen de in-
middels beroemde rietomruisde plassen en in het zui-
den het eeuwenoude vervenersdorp. Daar, vanuit die 
kerk in het midden van het dorp en vanuit het noorden 
op het Hollands End en vanuit de plek waar ik sta 
luidden door de eeuwen heen de klokken die zich door 
de kracht van het vuur vermengden met ons bestaan. 

J.M. Veenman 
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KORTENHOEF VALT IN 

Kortenhoef heeft vier luidklokken, twee in de toren 
van de hervormde kerk en twee in de toren van de 
rooms-katholieke kerk aan de Kerklaan. 

De kleine klok in de toren van 'het oude kerkje', 
zoals het liefkozend wordt genoemd, is de oudste. Zij 
draagt in gotische letters het opschrift: 

Gracia plena - Dominus tecum - 
Amen CICIICI 

Vertaald is dit: 
Vol van genade - De Heer is met U - 
Amen 1498 

Deze woorden slaan op Maria en komen uit het Evan-
gelie naar Lucas H 1:28. 
Een klok kreeg -en krijgt- in de katholieke traditie 
een naam, zij is a.h.w. een 'persoon'. Het is de groet 
van de engel Gabriël overgedragen op Maria, in dit 
geval deze klok. 
Dat de klok aan Maria werd gewijd is begrijpelijk als 
men weet dat het Maria-kapittel te Utrecht, vanaf het 
einde van de lle eeuw tot 1624 ambachtsheer van 
Kortenhoef was met o.a. het recht de parochie-
priester te benoemen. Waarschijnlijk is het een 
geschenk geweest aan hun kerk te Kortenhoef. 
Bijna 500 jaar, met een korte onderbreking toen zij 
letterlijk was 'ondergedoken', hangt zij in de toren 
van Kortenhoef. 
Vanaf 1498 tot 1641 deed zij dienst als kerkklok, 
eerst voor de parochie Kortenhoef, na ± 1600 voor de 
hervormde gemeenschap. 

In 1606 was er een Provinciale Synode in het voor-
malige Catharina-klooster te Utrecht (nu het museum 
Catharijneconvent). Het was juli, hoogzomer, en ook 
de Kortenhoefse dominee R.J. van Reckhoven (van 1600 
- 1627 de eerste predikant van Kortenhoef, in 1627 
vertrokken naar Ankeveen) toog naar Utrecht. Daar 
'claechde' hij tegen zijn confrères dat het in Kor- 
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tenhoef met de voortgang van het evangelie niet wilde 
vlotten. '(Men) clept er nog driemaal daags het Ave 
Maria, 's morgens, 's middags ende 's avonts'. 

"Ave Maria cleppen" - driemaal daags was 
het bij het luiden van de klok gebruik 
het Angelus d.i. "De engel des Heren" 
te bidden, een gebed om de boodschap aan 
Maria en de menswording van Jezus te ge-
denken. Dit gebruik (hoewel niet meer 
in Kortenhoef) bestaat nog. 

Na 1641 kwam zij in de schaduw van de andere klok te 
hangen. Zij ging dienst doen als brand- en alarm-
klok. Haar lichte en kortere geluid 'alarmeerde' de 
Kortenhoevers bij brand en hoog water. 

De grote klok luidde heel vaak: er klonk geen ver-
schil door bij overlijden bijvoorbeeld en alarm. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kleine klok 
weggehaald door de Duitse bezetter. Met andere klok-
ken per schip over het IJsselmeer vervoerd, zonk het 
schip met klokken. Dat werd ook de redding van onze 
klok. Na letterlijk 'ondergedoken' te zijn, kwam zij 
boven water en keerde terug naar haar toren. Aldus 
A.C. Fokkema-Siccama in haar boekje over de restau-
ratie van de hervormde kerk te Kortenhoef. 
In de herinnering van oude Kortenhoevers is niets 
bekend over het weghalen en terugkeren van de klok. 
Wel, zeggen sommigen, heeft de illegaliteit de klei-
ne klok uit de toren gehaald en laten zinken in de 
kerkdobber en na de bevrijding weer teruggehangen 
(mededeling W. Spaan). Heel vreemd is het, dat ervan 
deze gebeurtenis niets is blijven hangen. 

De grote klok in de toren van de hervormde kerk 
In de 17e eeuw werden kerk en toren grondig ge-
restaureerd, niet de laatste restauratie overigens. 
Een nieuwe klok was dan een passend geschenk. Of: er 
kdn nu een tweede klok in de vernieuwde en ver- 
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Grote klok van de Hervormde kerk 

stevigde toren komen. Van belang is dat overigens 
niet, er kwám een nieuwe klok en daar ging het om! 
Inmiddels was er na eeuwen in 1624 een nieuwe am-
bachtsheer: jonker Godard van Reede, heer van Neder-
horst (overleden 1648). Zijn eerste vrouw Emerentia 
Oem van Wijngaarden overleed in 1632. Het lijkt dat 
deze gegevens de aandacht van de klok afleiden. Ze 
voeren juist náár de klok, die als opschrift heeft: 
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Verbum Domini manet in aetenum 1641. 
Joh. Dop me fecit. 
Pieter van der Leeu schoudt 
Heinrick Jansen Claerbolt Kerckmeester. 
Heinrick Heinricksen de Jonge buermeester. 

Er staan twee wapenschilden op: één samengesteld uit 
elementen van het wapen van Vreeland en de familie 
Oem van Wijngaarden; de ander met de halve paarde-
voet, het wapen van Kortenhoef vóór 1839. 
Het Latijnse opschrift betekent: Het woord des Heren 
blijft in eeuwigheid. De tekst komt uit de eerste 
brief van Petrus H 1:25 waar Jesaja 40:8 wordt aan-
gehaald. Een duidelijke bestemming: de (hervormde) 
gemeenschap oproepen tot het komen luisteren naar 
het Woord bij de eredienst. 
Maar de notabelen laten zich evenmin onbetuigd: de 
schout, de kerkmeester en de 'burgemeester' laten 
zich -als medeschenkers?- vereeuwigen. Het is onge-
twijfeld een feit dat ook de ambachtsheer aan de klok 
-mogelijk als enige schenker- heeft bijgedragen en 
wel ter nagedachtenis aan zijn overleden eerste 
vrouw. Anders is het aangebrachte wapen niet te ver-
klaren. 
De maker van de klok is Johannes Dop. Ik kan daaraan 
weinig toevoegen: liet hij de klok ter plaatse gieten 
wat wel voorkwam of kwam ze van een gieterij? Het is 
volgens mij geen bekende klokkengietersnaam. 
Naar schout Pieter van der Lee is een straat genoemd. 
In elk geval is deze klok 'de' Kortenhoefse kerkklok, 
die nu al zo'n 350 jaar haar geluid over Kortenhoef 
laat horen: ze roept op naar de kerkdiensten, bege-
leidt de doden en doet dienst als slagwerk voor het 
torenuurwerk. 
Dat dagelijkse werk gaf slijtage aan de klepel, die 
dan ook door de dorpssmid werd gereviseerd. Enkele 
keren werd het luiden gestopt, bijv. eind 19e eeuw 
en rond 1960: de bouwvallige toren, de klokkestoel 
of de klok zelf noopten daartoe. En dan nam de kleine 
klok het tijdelijk over. De toren is sinds Napoleon 
in beheer van de burgelijke gemeente. Zo'n noodz 
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kelijk besluit riep dan weer irritatie op van de ker-
kelijke gemeente die de klok volgens afspraak niet 
kon luiden. In 1962 werd onder leiding van de bra-
bantse firma Eijsbouts en de firma De Haan uit 's-
Graveland de klok weer luidklaar gemaakt. De eiken-
houten luidas werd door een metalen vervangen. De 
klok werd enigszins gedraaid zodat de klepel weer te-
gen de gave mantel kon slaan. Een in de loop der 
eeuwen gevormde slijtplek had het volle geluid aan-
getast. 
Dagelijks laat de klok haar klank horen: elk half en 
heel uur. Ze roept met name 's zondags op tot de 
kerkdienst. Nog steeds een levend en welluidend 
element voor de Kortenhoefse gemeenschap. 

De kerkklokken van de  
katholieke gemeenschap in Kortenhoef  

Eerst een korte voorgeschiedenis van de voorgangsters 
van de huidige klokken. Geschiedenis roept soms meer 
vragen op dan er antwoorden kunnen worden gegeven. 
Bij de hiervoor besproken klokken is dat begrijpe-
lijk, het geldt ook voor de meer recente 'katholieke' 
klokken. 
Van 1810 tot 1880 stond aan de Kortenhoefsedijk, waar 
nu de kwekerij van de Fa. Spaan is, een katholieke 
kerk. Onder pastoor J. Baale, van 1841 tot 1845 pas-
toor in Kortenhoef, kreeg die kerk een torentje en 
daarin kwam een klok, die de aartspriester van 
Utrecht kwam wijden. Verder is er niets over bekend 
ook niet hoe het de klok verging na de afbraak van 
de kerk in 1880. Toen in 1880 de tegenwoordige kerk 
aan de Kerklaan zover was voltooid dat zij gebruikt 
kon worden, was er nog geen toren. Er ontbrak 
trouwens nog veel meer en een toren met klokken was 
niet het meest urgente. Toen in 1892 de toren gereed 
kwam, werden voor f. 1650,- twee klokken aange-
schaft. Een inventarislijst uit 1897 vermeldt ze: 
een grote klok, Antonius, 11.88 halve kilo's met een 
middellijn van 98 cm.; en een kleine, Maria, 584 hal-
ve kilo's, middellijn 76 cm. 

98 



M. Schouten luidt de klok in de Hervormde kerk. 

Bij schrijven van 19 september 1892 machtigde de 
aartsbisschop van Utrecht pastoor van Soest om de 
klokken te wijden. Opschriften en verdere bijzonder-
heden zijn niet bekend. 
De Duitse bezetter had voor oorlogstuig veel metaal 
nodig. Daarom werden ook kerkklokken in beslag geno-
men en omgesmolten. 
Op 20 april 1943 werden de twee klokken uit de toren 
gehaald en weggevoerd. Ik herinner het mij nog dui-
delijk. Ik zat in de 3e klas, tien jaar oud, van de 
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nabijgelegen Antoniusschool. Als schoolkinderen 
hoorden we van dat gebeuren en gingen kijken. Ik zie 
nog de klokken aan de noordkant onder aan de toren 
staan. Nadien is wel een bel, de schoolbel naar ik 
meen, als klok gebruikt. En zo hoor ik ook nog het 
luiden van de grote klok in oud-Kortenhoef op de 
avond van de 4e mei 1945. Een enorm blijde klank toen, 
omdat een klok klinkt zoals wij mensen het voelen. 
Na de oorlog informeerde pastoor L.S. ter Schure (van 
1945 tot 1953 pastoor in Kortenhoef) hoe het de klok-
ken vergaan was. Op 14 maart 1946 berichtte de Rijks-
inspectie Kunstbescherming dat zij naar Duitsland 
waren afgevoerd en versmolten. Er werd nu een klok-
kenfonds gesticht om geld bijeen te brengen voor 
nieuwe klokken. Daarvan kon in 1948 een eerste, grote 
Antoniusklokworden aangekocht. Het opschrift luidt: 

Furati sunt priorem 
Nunc ego dans sonorem 
Vos voco ad Pastorem 
Pontificem et Doctorem 

Dit betekent: 
De eerste hebben zij 
(de Duitse bezetter) 
geroofd, nu laat ik 
mijn geluid horen en 
roep u naar de Herder, 
Hogepriester en Leraar. 

De klok weegt 718 Kg. en werd op 21 december 1948 door 
de Deken van Hilversum, H.F. Frank, gewijd. 

Klokkenwijdinq 
De wijding van een kerkklok komt in onze streken nog 
maar weinig voor. Eerder verdwijnen kerken en torens 
dan dat er nieuwe bijkomen. Rituelen zijn na het 
tweede Vaticaans Concilie soberder geworden en het 
lijkt erop dat de gevoeligheid voor symboliek en 
tradities afneemt. Maar zo rond 1900 -de r.k. kerken 
werden in hoog tempo gebouwd- en na 1945 toen veel 
nieuwe klokken moesten worden aangeschaft, was de 
wijding van een klok geen zeldzaamheid. Voor Kor- 
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tenhoef was het ± 1844, in 1892 en ook in 1948 en 1949 
het geval. Hoe ging dat? Dit is niet zo eenvoudig in 
kort bestek weer te geven. Er werden tien psalmen bij 
gezongen, vijf lange gebeden, en er kwam wijwater, 
heilige olie en wierook aan te pas. De twee klokken 
uit 1948 en 1949 stonden, hangend in een soort drie-
poot, opgesteld in de kerk, voorin bij het Josefaltaar. 
Men moest namelijk om de klok heen kunnen en haar van 
binnen en buiten kunnen aanraken. De klok werd eerst 
gewassen: de klokkendoop. Van alle onreinheid ge-
zuiverd volgde een zalving bovenaan aan de buiten-
kant. De eigenlijke wijding vond plaats met een 
plechtige zalving in de naam van de Drieëne God. De 
klok kreeg haar naam. En: de klok werd vrede toe-
gewenst. 
In de verschillende gebeden werd verwezen naar de 
bazuinen die Mozes vervaardigde voor de priesters en 
werd verzocht om afweren van storm, hagel, bliksem 
en vijandelijke aanvallen. 
In een slotgebed werd Jezus gevraagd dat 'het klok-
gelui door de wolken mag doorklinken en een engelen-
hand de vergaderde gelovigen van uw kerk mag be-
waren. En dat zij naar ziel en lichaam altijd be-
scherming ondervinden'. 
Een wierookvat werd onder de klok gezet en dat moest 
flink roken: "opdat de klok alle wierook kan op-
nemen". En daarbij werd Psalm 76 gezongen. Met het 
plechtig lezen van het Lucas-evangelie H 10:38-42 
werd de plechtigheid besloten. 
Omdat eertijds -hoewel eertijds?- allerlei rampen, 
vijandelijke overvallen, bliksem, hagel de mensen 
konden treffen, was de stem van hun klok een gebed 
om gespaard te blijven. En dezelfde klok, die in ver-
schillende situaties anders leek te klinken, gaf als 
het ware stem bij dood en boete, maar sprak ook dank 
en vreugde uit. De kerkklok begeleidde het dage-
lijkse leven. Ze klinkt nu nog, maar dagelijks? Dat 
geldt nog maar voor één klok in Kortenhoef en wel de 
Maria-klok in de toren van r.k. kerk. Deze klok werd 
in 1949 aangeschaft. Zij draagt als opschrift: 
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Maria quoque ablata 
Haec alterast optata 
Peculis parata 
Dei Parae dicata. 

Als dit compacte Latijn letterlijk vertaald wordt, 
geeft het niet het verhaal weer dat verteld wordt. 
Daarom een meer verklarende weergave: 

Ook Maria haalden de bezetters weg. 
Deze andere is de vervulling van de 
wens die gerealiseerd kan worden 
door geld in te zamelen. Zij is 
toegewijd aan de Moeder Gods. 

De klok weegt 350 kg. en werd 31 juli 1949 door de 
Deken van Hilversum, H.F. Frank, gewijd. Bij het af- 
stemmen is rekening gehouden met de 's-Gravelandse 
klok zodat, mochten ze alle drie tegelijk luiden, er 
geen disharmonie zou ontstaan. En hiermee eindig ik 
mijn taak als klokkeluider van Kortenhoef. 

J. Koelink 

Bronnen: 
Parochie-archief: Registrum Memoriale (liber memorialis ) 
0.20.1810-1962. Caput II, folio 1. Caput X, folio 
31,35,41,42. Klokken 12-1-1949. Twee brieven 1947. Grote 
klok 1948. Inventaris 1897. Lezing Pastoor Evers 
1924.0.11. 
B.J.M. de Bont, De ambachtsheerlijkheid Kortenhoef, 
Amsterdam 1902. 
Prof. J.A. de Rijk e.a., Wandeling door Gooi- en Eemland 
e.o., Hilversum 1905. 
H. Bijlsma en J. Koelink, Momenten rond een Monument, 175 
jaar Antonius van Padua te Kortenhoef/'s-Graveland en wat 
daaraan voorafging, Nederhorst den Berg 1984. 
Klaas Spaan, Zo zag ik mijn dorp I en II, Alphen aan de 
Rijn, 1983, 1986. 
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Het klokje van 1730 
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EN DAN s -GRAVELAND 

Ik begin met het klokje in het voormalige 's-Grave-
landse raadhuis. Toen dit op 21 oktober 1868 offici-
eel in gebruik werd genomen, hing in het dakkoepeltje 
een klokje met het opschrift: 

Anno 1730. Hendrik Kemper. 
Amsterdam. 

Het is mij niet bekend waar het vandaan kwam. Het was 
verbonden met een op de zolder staand uurwerk. In de 
voorgevel van het gebouw bevond zich de wijzerplaat 
en de hele en halve uren werden gemeld uit het koe-
peltje. Een luidklokje was het niet. 
Als het raadhuis in 1949 Coöperatieve Boerenleenbank 
wordt, vervangt men in de gevel de wijzerplaat door 
het embleem van de bank: de korenaren met de letters 
COBLB. Het klokje verhuist naar de hal. Op 31 decem-
ber 1967 wordt de Coöperatieve Raiffeisenbank 's-
Graveland en omstreken ontbonden en de zaken worden 
voortgezet door de Coöperatieve Raiffeisenbank Hil-
versum. Dit vraagt om een nieuwe vestiging die wordt 
gebouwd aan de Kerklaan te Kortenhoef.  . Bovengenoemd 
klokje wordt cadeau gedaan aan een particulier. Het 
is bij hem in goede handen. 
Sinds 1986 is het oude raadhuis in het bezit van de 
familie Zieck. Zij liet in het koepeltje een nieuw 
klokje aanbrengen, het oude, nog aanwezige uurwerk 
functioneert weer, in de gevel wijst een nieuwe wij-
zerplaat de tijd en als vanouds kan het hele en halve 
uur weer klinken. 

De klok van de hervormde kerk  
Dat in het torentje van een protestantse kerk een 
klok hangt met het opschrift: 'S. Paule, ora Pro 
Nobis' d. i . 'Heilige Paulus, bid voor ons' mag op z'n 
zachtst gesproken merkwaardig heten. Maar het 
volgende verhaal maakt het duidelijk. 
De 's-Gravelandse hervormde kerk werd in 1657/1658 
gebouwd onder architectuur van de Amsterdamse stads-
bouwmeester Daniel Stalpaert. Het spreekt haast van- 
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zelf dat hij voorstelde om de klok te betrekken van 
de in Amsterdam wonende Gebroeders Francois en Pier-
re Hemony. Zij werden begin 1600 geboren in Lotha-
ringen. Omstreeks 1640 vestigden zij zich te Zut-
phen. In 1657 vertrok Francois naar Amsterdam op 
uitdrukkelijk verzoek van de Burgemeesters van de 
stad. Zij wilden de beroemdste klokkengieter van hun 
dagen binnen hun veste hebben en verleenden hem de 
titel: 'Stadsklokken- en geschutgieter van Amster-
dam'. Samen met zijn broer zijn de Hemony' s ook als 
'de' klokkengieters van Nederland de geschiedenis 
ingegaan. 
Zij waren meesters in het afstemmen van hun klokken 
op de juiste toonhoogte. Maar ook het werk van de 
meester is niet altijd feilloos. 
In 1655 goten zij voor de toren van de St. Michaëls-
abdij te Antwerpen een beiaard bestaande uit 32 
klokken. Nu is een beiaard een instrument en elke 
klok is een onderdeel dat er in passen moet. Het kon 
een enkele maal voorkomen dat een klok een te lage 
toon had of qua timbre afweek van de overige klokken. 
Een klok die te laag van toon is, kan niet weer op 
de vereiste hoogte worden gebracht. Wel kan een te 
hoog klinkende klok lager worden gestemd door de wand 
op bepaalde plaatsen dunner te maken door middel van 
uithakken of slijpen. 
En nu wordt de gang van zaken duidelijk. 'Onze' klok 
heeft of door toonhoogte of door timbre niet geheel 
gepast in het Antwerpse klokkenspel. Dit betekent 
niet dat zij individueel beluisterd niet van kwali-
teit is! Integendeel. Wie wordt niet verrast door 
haar heldere klank? Soms namen de Hemony' s een klok 
die zij niet geschikt achtten voor een bepaalde bei-
aard op in een ander klokkenspel. In het 's-Grave-
landse geval liep het anders. Stalpaert en de kerk-
meesters-ingelanden lieten hun keus vallen op de 
Paulus-klok die nog in het atelier van de Gebroeders 
stond. Over welke prijs zij het eens werden is in de 
oudste registers van uitgaven voor de kerk niets te 
vinden. De oudste klokken hadden geen versiering, de 
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14e eeuw hield ze nog sober en streng van stijl, de 
laatst helft van de 15e eeuw en 16e en 17e eeuw 
brachten beelden en rijk geornamenteerde randen op 
hen aan. Ook treft men dan namen en wapens aan van 
kerkvoogden die opdracht gaven om ze te gieten. 
Het gieten. Voor en nog omstreeks 1600 was het klok-
kengieten voor een goed deel nog het vak van de 
rondreizende gieter. De oorzaak is gemakkelijk te 
raden: Hun werkstukken wogen honderden kilo's en hoe 
hadden zij ooit de verkeersproblemen kunnen oplos-
sen, als zij steeds in hun eigen woonplaats hadden 
gewerkt? En zo trokken zij van kerk naar kerk en van 
klooster tot klooster om hun diensten aan te bieden. 
Kregen zij een opdracht, dan werd een geschikte 
plaats gezocht voor de gietkuil en dikwijls gevonden 
op het kerkhof. Helpers trok men uit de plaats zelf 
aan. Was na een periode van spanning -hoe zou zij uit-
vallen?- de klok gereed, dan kon zij worden opge-
hangen in de toren of een klokkestoel. 
Onze Hemony-klok is versierd met rijk versierde 
banden met cherubijnenkopjes, hoornen van overvloed 
en rank- en vruchtenmotieven. Het opschrift luidt: 
"S. Pau1e Ora Pro Nobis. F. Et P. Hemony Fec: Anno 
Domini MDCLV" d.i. "F. en P. Hemony hebben mij 
gemaakt in het Jaar des Heren 1655". Verder komen op 
de mantel voor twee door een bisschopsmijter en 
kromstaven gekroonde zegels, een portretmedaillon 
en een tweede medaillon met een afbeelding van de 
aartsengel Michaël die de draak vertreedt (Openba-
ring 12:7). De randschriften van de medaillons zijn 
heel moeilijk te lezen. Maar zo veel is duidelijk dat 
het mannenportret van Norbertus van Couwerven is, 
abt van de Premonstratenser Sint Michaëlsabdij 
(vandaar het medaillon met Michaël) te Antwerpen, 
eenmaal een van de grootste en machtigste kloosters 
in de Zuidelijke Nederlanden. 
Door de aankoop voor 's-Graveland is haar het lot be-
spaard dat de adbij-klokken trof. In 1797, tijdens 
de Franse overheersing, werden zij uit de toren 
gehaald en stuk geslagen! De abdij was door de anti- 
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rooms-katholieke acties gesloten. Zij werd in 1830 
bij het bombardement van Antwerpen verwoest en daar-
na gesloopt. 
Men mag aannemen dat alle klokken zijn uitgevoerd ge-
weest als de onze. Maar ook zij zou worden bedreigd 
door verstrekkende historische gebeurtenissen. 
In de kerkeraadsnotulen van 11 januari 1943 staat, 
dat van de synode een schrijven is binnengekomen be-
treffende de inlevering van kerkklokken 'hetwelk 
voor kennisgeving wordt aangenomen'. Maar het ging 
wel door! 
De opdracht van de Duitse bezetter werd ook hier uit-
gevoerd en de klok weggehaald. De kerkeraad besluit 
om pogingen aan te wenden van elders een klok te krij-
gen. Het werd de veel kleinere van de Waalse gemeente 
te Haarlem. Maar `de Paulus-klok' is niet versmolten 
en met stille triomf vermelden de notulen in 1946 dat 
zij terug is. 

De kapel van de Christengemeenschap  
De hofstede 'Land en Boschzigt' aan de Leeuwenlaan 
werd in 1899 het bezit van de heer Boot, die een hout-
handel dreef die reikte tot in Rusland. Na hem wis-
selde het landgoed nog enige malen van eigenaar tot 
het werd gekocht door de Christengemeenschap, die 
tot op heden het huis gebruikt als `Conferentie-oord 
Land en Bosch'. 
De huidige kapel was ten tijde van de heer Boot het 
koetshuis en waar nu de sacristie is stonden de 
paarden. Hij reed dagelijks met een rijtuigje naar 
het N.S.-station te Hilversum. 
Onder leiding van architect C. Kortenoever werd het 
koetshuis verbouwd tot kapel met aansluitend, onder 
één dak, het Jeugdhuis voor de kinderen van de leden 
der Christengemeenschap. De klok bestelde hij in 
Aarle-Rixtel bij Gieterij Petit en Fritsen. Toen men 
hem vroeg of er iets op moest staan, werd hij ge-
ïnspireerd door een versje van de kinderen op de 
Vrije School over St. Michaël. En zo staat op de klok, 
opgehangen in een ijzeren dakstoel, te lezen: 
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Help ons hier strijden 
Wil ons bevrijden Sint-Michaël 
Petit en Fritsen me fuderunt* 
A D 1954 

Rond de bovenkant van de klok loopt een mooi ver-
sierde band. Tussen acanthus-blaren is zesmaal de 
aartsengel Michaël met wijd uitgespreide vleugels 
afgebeeld. In hoofdstuk 12 van het bijbelboek 'De 
openbaring van Johannes' zien wij hem en zijn mede-
engelen de overwinning behalen op de satan. Tot op 
heden wordt Michaël beleden als de strijder tegen 
alle godvijandige machten. 
Op woensdagochtend wordt de klok om vijf voor negen 
en op zondagmorgen om vijf voor tien geluid door de 
priester van de Christengemeenschap. Als de mensen-
wijdingsdienst op het volle uur begint, wordt dit nog 
met enkele tonen van de klok aangegeven. 

De klok van de gereformeerde kerk  
Schrijven over de klok van de gereformeerde kerk aan 
het Zuidereinde betekent vanzelfsprekend eerst iets 
schrijven over het kerkgebouw. Dit stond en staat op 
de buitenplaats die sedert de tweede helft van de 
achttiende eeuw 'Groenlust' heet. In de volgende 
eeuw bezat mevrouw Zeelt te Baambrugge haar en zij 
stelde een stuk grond beschikbaar waarop de toen 
geheten 'Gemeente der Afgescheidenen' in 1840 haar 
kerk kon bouwen. 
Na ruim honderd jaar was de nu gereformeerde kerk 
toch wel aan verbetering en verbouwing toe en deze 
kreeg haar beslag in 1957. Het interieur werd ge-
wijzigd, aan de zuidzijde werd een vleugel aange-
bouwd èn. . .de voorgevel werd geheel vernieuwd en wel 
zó dat in de top van de gevel een luidklok kon worden 
geplaatst! Want tijdens de voorbereidingen voor de 
verbouwing was het plan gerijpt: 'Nu moeten we ook 
een eigen klok hebben'. Als men 's zondags naar de 
kerk ging, hoorde men rondom klokken luiden maar mis-
te de eigen nodigende klank. Men won inlichtingen in 

*) hebben mij gegoten 
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bij de bekende klokkengietersfirma Gebroeders van 
Bergen te Midwolda. De informatie was aanwezig tij-
dens de kerkeraadsvergadering op 14 augustus 1956; 
zij werd doorgegeven aan de bouwcommissie. 
Ruim een jaar later. In de notulen van de vergadering 
op 8 oktober 1957, waarbij ook de bouwcommissie aan-
wezig is, staat: 'Een levendig debat ontspon zich 
over de klok. Resultaat: Na giften van kerkeraad en 
bouwcommissie, wat een bedrag opleverde van f. 665,-
een klok te kopen na inlichtingen te hebben inge-
wonnen'. 
Een week later wordt besloten voor f. 1600,- een klok 
te kopen met toon E en de opdracht voor levering wordt 
telefonisch gegeven. 
En dan is het zo ver! In de notulen van 21 november 
1957 is de opening van de kerk aldus vastgelegd: "Om 
7 uur werd aan de gemeente bekend gemaakt door  
Xlokgelui dat het moment was aangebroken om ons 
feestkleed aan te trekken en den Here te danken voor 
de zegeningen die wij Hem hiermede mochten ontvan-
gen". Dit spreekt voor zichzelf. Uit elk woord 
spreekt blijdschap. Op de klok staat: 

Gegoten door W.J. Koek 
Firma Gebroeders van Bergen 
Midwol da 
Komt klein en groot 
De Heiland noodt 

Een opschrift in de beste traditie: de naam van de 
klokkengieter en het aloude Venite, Komt. 

A.D. Wumkes 

Met dank aan mevrouw H.G. Sollman voor de foto van het 
raadhuisklokje van 1730 en aan mevrouw C. Smallenburg die 
mij de gegevens uit de kerkeraadsnotulen verstrekte en 
de foto van de gereformeerde kerk .De H.H. D. Buitenhuis 
en C. Kortenoever waren zo vriendelijk mij te helpen met 
de gegevens en foto' s van de kapel der Christengemeenschap. 
En mijn dank aan de H.H. Spaan voor de foto's die wij moch-
ten overnemen uit 'Zo zag ik mijn dorp II' en hun vader 
Klaas Spaan. 
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FOR MOM TEE BELL TOLLS 

Een periode in onze recente vaderlandse geschiedenis 
waar de noodklok meer dan ooit is geluid, is de pe-
riode 1940-1945. De Tweede Wereldoorlog ligt alweer 
zo'n 50 jaar achter ons. Niettemin lijkt het soms 
alsof we gedenken en herdenken als zouden in de 
wereld om ons heen sindsdien geen oorlogen meer 
worden gevoerd. Veel gebeurtenissen uit die vijf 
jaar durende tijd kwamen daarom zo hard aan omdat het 
normbesef en het respect voor de ander en zijn 
eigendom nog heel sterk ontwikkeld waren. Jaren na 
de oorlog spraken we nog steeds met verontwaardiging 
over het feit dat de Duitsers onze fietsen vorderden. 
Nu stelen wij Nederlanders van elkaar een half mil-
joen fietsen per jaar. En het wordt tot de lichtste 
vergrijpen gerekend. 
Een van de ingrijpendste vorderingen door de Duit-
sers in de Tweede Wereldoorlog trof de agrarische 
stand. Toen auto's en benzine een schaars artikel 
werden nam de bezetter steeds vaker paarden van boe-
ren in beslag. In onze drie dorpen was dat al niet 
anders. Aanvankelijk kreeg men nog een financiële 
vergoeding voor het in beslag genomen paard maar in 
de laatste dagen van de oorlog werden de paarden zon-
der meer door soldaten gestolen en zelfs soms weer 
verhandeld. Op de hoek Kerklaan-Emmaweg, waar nu het 
beeldje van Wilhelmina staat, stond in die jaren een 
boerenstal van Cor Janmaat. Hij had enkele koeien lo-
pen op het land dat ligt tussen de Corverslaan en 
Trompenburg. Daar had je wel een paard en wagen voor 
nodig. Dat was een probleem want paarden waren, zoals 
eerder vermeld, bij de Duitsers zeer gewild. Maar 
zoon Ton Janmaat, toen een jaar of veertien, had daar 
iets op gevonden. Hij spande een ezel voor de wagen. 
Zijn dagelijkse ritjes naar het land langs de Cor-
verslaan om de koeien te melken verliepen dan wel 
niet bepaald in gestrekte draf maar vijftig jaar ge-
leden had men nog niet zo'n haast als nu. Iedereen 
in het dorp kende hem en z'n ezel want hij had 
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natuurlijk ook wat men toen noemde een 'schillenwijk'. 
De ezel, met de sprekende naar Bileam, haalde zonder 
problemen het einde van de oorlog. De Duitsers hadden 
een afkeer van ezels en achtten ze onbruikbaar. Ze 
werden dan ook niet gevorderd. 

Naarmate de oorlog langer duurde en de overwinning 
op zich liet wachten ontstond er meer schaarste waar 
de bezetter door werd geplaagd. Hij begon in toe-
nemende mate te lijden aan bronshonger. Brons was 
nodig voor de aanmaak van hulzen van kanonskogels. 
In Duitsland zelf was men reeds in 1940 begonnen alle 
kerkklokken te inventariseren. Het weghalen van de 
klokken begon daar in de zomer van 1941. Alleen al 
in Duitsland werden 47.000 kerkklokken weggehaald en 
omgesmolten. Uit kerken uit de omringende bezette 
gebieden werden 30.000 klokken geroofd. We dreigen 
wel eens te vergeten dat er ook 'goede' Duitsers 
waren die alles in het werk stelden om zich tegen de 
Nazi's te verzetten. Met gevaar voor eigen leven 
trachtten verscheidene predikanten en priesters in 
Duitsland hun kerkklokken te verbergen. 

Buiten de vordering bleven klokken van ijzer en 
staal. Aan dat materiaal had men geen gebrek. Een 
predikant verfde zijn klokken zwart en haalde ver-
volgens de ladders en de verlichting uit de toren. 
Toen men verscheen en zaklantaarns naar boven richt-
te geloofden zij dat het om ijzeren klokken ging en 
lieten alles hangen. Toch heeft slechts één op de 
vijf klokken in Duitsland en de bezette gebieden de 
oorlog overleefd. 
In het voorjaar van 1943 maakte de bezetter in ons 
land een begin met de rooftocht langs de kerken, ge-
meentehuizen en de herenhuizen op de buitenplaatsen 
om daar klokken en bellen weg te halen. Op 23 april 
1943 zette de fa. Meulenberg uit Venlo haar ladders 
tegen de Oranjerie van Hilverbeek om in opdracht van 
de Duitsers ook de bellen van de landhuizen weg te 
halen. 
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Het 'Museum voor het Gooi en Omstreken' beijverde 
zich om alle klokken en bellen nauwkeurig te regis-
treren. Eigenlijk een heel bijzondere situatie. De 
recentelijk (3 mei j.1.) overleden D.P.R.A. Bouvy 
vermeldt daarover in Mededelingen van het Museum 
voor het Gooi en Omstreken, nr 5 1945-1948, het 
volgende. "Juist deze rooverijen deden onze belang-
stelling herleven voor een tak van kunstambacht 
waarvoor wij tevoren nauwelijks enige aandacht had-
den. Wij beschouwden het als vanzelfsprekend dat 
onze torens bronzen stemmen hadden. Ternauwernood 
letten wij op hun toonaarden, laat staan dat wij iets 
afwisten van hun tijd van ontstaan, hun vormen en af-
metingen. In het besef echter van wat wij zouden moe-
ten ontberen als alle klokken voorgoed zouden ver-
dwijnen werd het klokkenonderzoek en registratie 
krachtig ter hand genomen. Dit had een tweeledig 
doel: enerzijds dienden zo veel mogelijk gegevens te 
worden vastgelegd met behulp van foto's, wrijfsels 
en afgietsels. Teksten en maten moesten worden ge-
noteerd. Anderzijds had deze actie een preventieve 
taak. De vordering werd in haar geheel, zo niet ver-
ijdeld dan toch geremd en minder scherp doorge-
voerd". Tot zover Bouvy. 
De klokken en bellen werden in Hilversum in loodsen 
bij houthandel Keij aan de haven opgeslagen. 
De Duitsers hadden vier categorieën vastgesteld. 
Groep A omvatte alle nieuwe klokken, die zonder meer 
weggehaald moesten worden. Groep B en groep C om-
vatten oudere klokken met culturele waarde die 
voorlopig in de haven van Hamburg moesten worden 
opgeslagen om in geval van nood toch nog omgesmolten 
te worden. Groep D tenslotte omvatte de werkelijk 
kostbare klokken en ook de hele kleine zoals bellen. 
Daarnaast werd de kwaliteit van het brons bekeken en 
kreeg daarvoor een cijfer. Op de foto's van de ge-
ïnventariseerde klokken lees je dan ook nog op elke 
klok de in wit geschilderde letter P van Prilfung en 
de categorieletters A tot en met D. 
Maar het kan wonderlijk gaan in het leven. Ook in een 
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klokkenbestaan. Want evenmin als de ezelin van de 
bijbelse waarzegger-profeet Bileam zich het zwijgen 
liet opleggen (Bijbel, Numeri 22:28 v.v.) kon de 
Duitse bezetter de bronzen stemmen uit onze torens 
tot zwijgen brengen. Op zekere dag vertrok er weer 
een schip uit de haven van Hilversum naar Hamburg. 
Boven het IJsselmeer verschenen enkele jacht-
vliegtuigen, Spitfires van de Royal Air Force. Zij 
brachten het schip tot zinken. Later werd het schip 
gelicht en kwamen heel wat Gooise klokken en bellen 
boven water. Misschien hoort u nu nog wel eens ergens 
het gelui van een klok of een bel die op de bodem van 
het IJsselmeer heeft gelegen. 

D. Buitenhuis 

Bronnen: 
D.P.R.A. Bouvy, Bussum. Stichter en Directeur van het 
Catharijne Convent te Utrecht. 
Johan B. Hamer, Rockanje. Boswachter op Hilverbeek van 
1939 tot 1955. 
Evangelischer Pressedienst, Duitsland. 
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DOELSTELLINGEN 

De Historische Kring heeft ten doel voorwerpen, afbeel-
dingen en archivalia betreffende de historie van de dor-
pen Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef te verzamelen, 
te archiveren en ten toon te stellen, zomede de belang-
stelling daarvoor te bevorderen. Er is veel uit te plui-
zen, te verzamelen, te rangschikken en te publiceren. Bij 
al deze arbeid is uw hulp nodig, hetzij door informatie, 
dan wel financiële steun. Wij begroeten u gaarne als lid 
of donateur! 

Lidmaatschap 
Donateurschap 

BESTUUR: 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Penningmeester: 

LED.Er: 

min.f. 15,- per jaar 
min.f. 5,- per jaar 

C. van den Velden-de Groot, 
Kortenhoefsedijk 43, 
1241 LN Kortenhoef. 
Telefoon 035 - 562525. 

VACANT 

J. van Raam-Hansler, 
Reigerlaan 42, 
1241 ED Kortenhoef. 
Telefoon 035 - 560446. 

M.A. Boeve-Bant, 
J.C. Immerzeel, 
B.J. van der Kolk, 
J. Landwaart, 
J. Schriek, 
G.V. van Vliet, 

Bergse Pad 6, 
Reigerlaan 26, 
Multatulilaan 66, 
C. de Wijsstraat 13, 
C. de Wijsstraat 17, 
C. Tromplaan 26, 

Ankeveen 
Kortenhoef 
Hilversum 
Kortenhoef 
Kortenhoef 
's-Graveland 

BEZOEKAVOND: 
Elke woensdag na 20.00 uur in de St. Antoniusschool (in-
gang Eg. Blocklaan), Kortenhoef. 

Bankrekening nr 	 Girorekening nr 
38.82.88.930 	 544.86.37 


