
Klokken van Maartensdijk 

Als Goethe in zijn "Faust" de paasklok-
ken laat luiden, dan herinneren die de 
hoofdpersoon aan de jeugd en zij verdrij
ven de gedachte aan zelfmoord: Faust 
wordt door 't gelui tot bezinning gebracht. 
" die milde toon;... 
aan dit geluid van kind af aan gewoon, 
roept hij nu mij terug in 't leven..." ') 
Dat terugbrengen in 't leven, het tot bezin
ning brengen, dat is o.a. de functie van 
klokgelui. Als de normale gang des levens 
wordt verstoord door dood, rampen, rouw 
of feest,dan roepen de klokken ons letter
lijk terug tot de orde. Ze roepen op tot 
actie om 't gevaar te keren, tot rust na 
zware arbeid, tot persoonlijke bezinning 
op gezette tijden, tot uiting van emoties bij 
sterfgevallen en feesten. Daardoor dragen 
de klokken bij tot de instandhouding en 
leefbaarheid van 't leven. Is niet het aan
geven van de tijd een middel om greep te 
krijgen op 't bestaan van alledag? Hoe laat 
is het? M.a.w. wat moet er gebeuren: 
opstaan, eten, feesten, begraven, slapen 
gaan? 
Klokken horen bij het leven, bij de sfeer 
van stad of dorp. Hun gelui bepaalt de 
"klankkleur" van een gemeenschap. 
Daardoor weet 'n gemeenschap hoe laat 't 
is, wat er aan de hand is. Als vervolg op 
mijn artikeltje over de klokken van West
broek wil ik graag ook iets schrijven over 
de andere klokken van onze gemeente. 
Als u mij verdere informatie kunt ver
strekken, dan houd ik mij graag aanbevo
len. 
Ik zal de klokken van onze gemeente per 
kern bespreken. Ik vermeld zoveel moge
lijk gegevens: toon, gewicht, ophanging, 
luidtradities, anekdotes, enz. Ook het 
nummer van de oorlogsregistratie wordt 
genoemd. 

De drie klokken van de Hervormde kerk 
in Maartensdijk 

In de toren van de Hervormde kerk aan de 
dorpsweg hangt een klok met een door
snee van 95.5 cm, een gewicht van 595 kg, 
slagtoon gis 1. Het gietjaar is 1949. De gie
ter is de firma Van Bergen in Heiligerlee. 

De klok is d.m.v. een "flens" (een platte 
kroon) aan de luidbalk bevestigd. Dit is 
typisch voor klokken van de firma Van 
Bergen. Zij hangt in een krukas. De klok 
draagt de volgende twee teksten: "VAN 
BERGEN HEILIGERLEE" en "IN 1949 
WERD DEZE KLOK GEGOTEN TER 
VERVANGING VAN DE IN 1943 
DOOR DE BEZETTER ONT
VREEMDE KLOK".2) 
De klok wordt elke zondag voor de dien
sten geluid. 

Deze klok is dus een vervanging van een 
klok die op 3 maart 1943 uit de toren 
gehaald is. Het oorlogsnummer daarvan 
was 9-CP-42. Het was een klok gegoten in 

het jaar 1684 waarschijnlijk door Claude 
Fremy uit Amsterdam. De doorsnee was 
98 cm. Zij had een gewicht van 585 kg. Op 
de flank stond: " + CONSULE VANDER 
DOES ME FECIT FREMIUS ANNO 
VIRGINIS A PARTU, QUI TIBI SCRIP-
TUS ADEST 1684".3) Er bestaat nog een 
gipsafgietsel van de belettering van deze 
klok in de domtoren. 
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Ook de versiering van deze klok was inte
ressant. Zij bestond uit een rand van 
engeltjes. Exact dezelfde versiering komt 
voor op een klok in Loenen van 1676, 
gegoten door Pierre Hemony. C. Fremy 
was een van de opvolgers van deze 
Hemony, bovendien waren beide klok-
kengieters aan elkaar verwant. Het kwam 
heel veel voor dat men letters en versierin
gen van elkaar overnam. 
De vertaling van de tekst zou kunnen zijn: 
"+ Onder kerkvoogd Vander Does heeft 
Fremius mij gemaakt In het jaar der 
Maagd en Moeder Gods, dat voor u hier
bij geschreven is als 1684." Dit is een heel 
vreemde datering, daar men normaliter 
spreekt van "het jaar des Heren" en niet 
van "het jaar van de Maagd". Maartens
dijk behoorde in 1684 al niet meer tot de 
Roomse Kerk. Het is dus niet waarschijn
lijk dat deze klok voor de kerk aan de 
dorpsweg gegoten is. Ook kon ik in het 
archief te Utrecht de naam Van de Does 
niet vinden. Misschien kunnen anderen 
mij daar meer informatie over verschaf-
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fen. Mede door de vreemde datering is dit 
een heel intrigerende klok. 

Er bestaat een tekening van Adrie Pieck, 
een kunstenares, die in Hollandsche 
Rading gewoond en gewerkt heeft, waar
op de klok van de Hervormde Kerk aan de 
Dorpsweg staat afgebeeld naast de in
gang. De klok staat naast de deur als een 
vuilniszak. Deze tekening is boven water 
gekomen naar aanleiding van het artikel 
over de klokken van Westbroek in het 
vorige nummer. De kunstenares heeft de 
klok wat "vertekend" en ook in het jaartal 
heeft ze zich vergist. 1648 zet ze erop, ter
wijl het 1684 moet zijn. Het onderschrift 
luidt: "Maartensdijk 3 maart 1949. Toen 
de klokkestem moest zwijgen voor 't oor
logsgeweld... Adr. Pieck" Een unieke 
tekening, waard om voor de gemeente 
behouden te blijven. 

Een Limburgse klok in Maartensdijk! 
Toen de toren op 3 maart 1943 deze oude 
klok kwijt was geraakt, kwam er een klei
nere klok voor terug. Er moest namelijk 
alarm geslagen kunnen worden, wanneer 
de stroom voor de sirenes onverhoopt 
mocht uitvallen. Daartoe werd dus op 12 
mei 1943 een klokje opgehangen, dat de 
bezetter op 17 november 1942 uit het 
torentje van het St.-Anthoniusgesticht te 
Horst in Limburg had gehaald. Het was 
een klein klokje met een doorsnee van 45 
cm en een gewicht van 53 kg. Het was 
geregistreerd onder het oorlogsnummer: 
5 107C.4). 
De directie van het bejaardencentrum 
"Berkeleheem" te Horst (L.) was graag 
bereid mij het dak op te laten klimmen om 
dat klokje te bekijken en te fotograferen. 
Het opschrift is als volgt: "+ O Maria 
Mutter von der immerwährenden Hilfe 
bitte für uns Horst October 1932." Er zijn 
een tweetal sierribbels en er zit ook een 
vierkant onleesbaar (gieters?)merk op. 
Op de flank is een reliëf voorstellende de 
Maagd Maria met het kind Jezus op de 
arm. De voeten van Maria staan op een 
maansikkel. Het klokje heeft geen kroon 
en wordt nog met de hand geluid. 
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Waarschijnlijk is het door een Duitse gie
ter geleverd in 1934 aan de Zusters van het 
Anthoniusziekenhuis. Een Duitse gieter 
lijkt waarschijnlijk, omdat de zusters van 
een Duitse orde waren (Zusters van het 
Kostbaar Bloed). Ook de Duitse tekst 
wijst in die richting. 

Dit klokje heeft tot 20 maart 1946 (dus 
bijna drie jaar!) in de toren van 
Maartensdijk gehangen. Of het hier ook 
als luidklok gediend heeft is me niet 
bekend. Het lijkt me niet onwaarschijn
lijk. Als op vijf mei 1945 de bevrijding is 
gevierd met klokgelui, dan is het in elk 
geval dit klokje geweest, dat ons de vrij
heid en de vreugde daarover heeft verkon
digd. 
Op 10 april 1946 is het door het St.-
Anthoniusgesticht weer opgehaald. Mo
menteel hangt het weer in Horst in het 
bejaardencentrum "Berkeleheem". Het 
luidt daar nog steeds voor de diensten vier 
maal per week. 

De andere klokken van Maartensdijk 
De Katholieke Kerk van St.-Martinus 
bezit een klok met een doorsnee van 88,2 
cm en een gewicht van 418 kg. Zij hangt in 
een krukas. De tekst op de klok is: 

"RUDOLPH ME DEDIT". Van versie
ringen is me niets bekend, want de klok 
hangt onbereikbaar in de klokkestoel 
naast de kerk. De klok werd gegoten in 
1966, het stichtingsjaar van de kerk, door 
de firma Eijsbouts te Asten. Het gietnum-
mer is 6364.5). 
De tekst betekent: "Rudolph heeft mij 
geschonken". Wie die Rudolph is, heb ik 
niet kunnen achterhalen. Waarschijnlijk 
moet hij gezocht worden in de kennissen
kring van de eerste Pastor van de kerk, 
Mgr. Van Stralen. De slagtoon van de klok 
is Ais. Zondags voor de diensten (en ook 
door de week) luidt de klok. Opvallend is 
dat deze klok prachtig accordeert met de 
klok van de Hervormde Kerk. Dat is 
bewust zo gedaan! Helaas, (voor klokken-
liefhebbers) worden ze zelden tegelijk 
geluid. 
De Gereformeerde Kerk heeft een klok 
met een doorsnee van 58 cm en een 
gewicht van 120 kg. De twee opschriften 
luiden: "JOS VAN DE KERKHOF, 
AARLE RIXTEL ME FECIT" en 
"GESCHONKEN DOOR: JEUGDAC-
TIE NIEUWE KERK MAARTENS
DIJK MEI 1967". De slagtoon van de klok 
is F2. Elke zondag voor de diensten wordt 
deze klok geluid.6) 

Eyckenstein 
Op het huis Eyckenstein hangen ook nog 
twee klokjes: een in het koepeltje en een 
andere iets meer naar achter op het 
dak.Deze klokjes zijn in de oorlog niet 
weg geweest. Hebben de Duitse soldaten, 
die op het huis ingekwartierd waren, deze 
klokken niet ingeleverd, omdat ze geen 
zin hadden in "toestanden"? In elk geval 
zijn deze klokken, blijkens het archief van 
de gemeente Maartensdijk, niet geregis
treerd voor de vordering van 1943. 
In het koepeltje hingen destijds twee klok
ken. De grootste hangt er nog en werd 
gebruikt voor de uurslag van een uurwerk, 
waarvan de gewichten, volgens verhalen, 
tot in de benedenverdieping van het huis 
hingen. Het uurwerk is al vóór de oorlog 
verdwenen. De hamer voor de uurslag is 
nog in het koepeltje aanwezig. De klok 
heeft een doorsnede van 36 cm en weegt 
ongeveer 30 kg. Zij hangt aan een rechte 
metalen luidas. Via een luidstok aan die as 
kon ze ook met de hand geluid worden. 
Misschien heeft er ook een contragewicht 
aan de as gezeten (om het gewicht van het 
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touw te compenseren). Op de klok bevin
den zich, behalve sierribbels, geen 
opschriften of decoraties. De kroon heeft 
de vorm van een kroon voor een carillon-
klok. De klepel kan achttiende eeuws zijn 
en het is waarschijnlijk dat het klokje ook 
uit die eeuw stamt. 
In het torentje heeft nog een kleiner klok
je gehangen, dat diende voor de halfuur
slag van het uurwerk. Dit klokje is in of net 
na de oorlog verdwenen. Het hing vast en 
was dus niet met de hand luidbaar. De 
hamer van dit klokje is nog ter plaatse. 
De tweede klok hangt in een smeedijzeren 
armatuur op het dak. Zij heeft een door
snee van 38 cm en weegt ongeveer 35 kg. 
Ze is wat drukker versierd dan de klok in 
de koepel, en heeft een andere klepel. Met 
een touw door het dak kon er beneden in 
de hal geluid worden. De heer R.W. Baron 
van Boetzelaer, de huidige eigenaar/be
woner, vertelde dat zijn grootouders de 
klok gebruikten om de koetsier het teken 
te geven, dat hij met het rijtuig kon voor
rijden. 
De armatuur is van gesmeed ijzer in neo
gotische stijl, waarschijnlijk uit de vorige 
eeuw. De luidas is doorgeknikt (een 
omgekeerde krukas), waardoor de klok 
een grotere zwaai maakt en dus langzamer 
klinkt. Had dat een functie in verband met 

signalen voor het (tuin)personeel van het 
landgoed? Aan de luidas zit ook een con
tragewicht. De kroon van de klok is het
zelfde als die van de andere. Ook de sier
ribbels lijken op die van de andere klok. 
De klepel is echter anders. Het is waar
schijnlijk dat het klokje uit het begin van 
de 19e eeuw stamt. 
Ongetwijfeld zullen er op meerdere land
huizen in de gemeente klokken hebben 
gehangen. In tijden dat er geen telefoon 
was, kon zo'n klokje natuurlijk mooi 
dienst doen om signalen aan personeel te 
geven. Bovendien pasten klok en torentje 
vaak in architectuur en status van een 
huis! 

Het klokje van Hollandsen e Rading 
Aan de gevel van de Adventskapel op de 
Tolakkerweg te Hollandsche Rading 
hangt, duidelijk zichtbaar, een klein 
klokje dat binnen in de kapel nog met de 
hand geluid wordt. Het heeft een door
snee van 41 cm en het weegt ongeveer 50 
kg. Het hangt aan een krukas. De 
opschriften luiden: "A.D. 1961" en: "IK 
V E R K O N D I G G R O T E BLIJD
SCHAP". Ook de naam van de gieter en 
het nummer staan erop: "PETIT E T 
FRITSEN ME FUNDERUNT 3977". 
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Als versiering is er een rand van engeltjes 
op de klok aangebracht, een typische 
"Fritsendecoratie". 
De tekst: "Ik verkondig grote blijdschap" 
heeft duidelijk iets te maken met de naam 
van de kapel: "Adventskapel". Dit klokje 
wordt nog elke zondag geluid voor de 
dienst.2) 

Groenekan 
Op de Hervormde Kerk te Groenekan 
hangt een klok met een doorsnee van 76 

Beukenburgerlaan. Het gaat hier om een 
klokje zonder opschriften en versiering, 
waardoor gieter en gietjaar onbekend zijn. 
De doorsnee is 31,9 cm en het gewicht is 
ongeveer 20 kg. De klok is afkomstig van 
het klooster "De Voorzienigheid" te 
Steenwijkerwold. In 1984 is zij naar 
Groenekan gekomen7). 
Het klokje wordt zondags voor de dien
sten met de hand geluid door de heer Gijs 
Rasconi, bewoner van Beukenburg. 
De metalen klokkestoel waar het klokje in 

cm en een gewicht van ongeveer 275 kg. 
Zij hangt in een krukas en de kroonvorm 
is een "flens" (zie ook de klok van de 
N.H.-Kerk te Maartensdijk). De gieter is 
dus de firma Van Bergen te Heiligerlee. 
Het gietjaar is 1953. De opschriften zijn: 
"VAN BERGEN HEILIGERLEE" en 
"HERVORMDE GEMEENTE GROE
NER ANNO 1953". De naam Groenekan 
staat er niet volledig op. De "A" en de "N" 
zijn slechts vaag te lezen. Kennelijk is er 
bij het gieten iets mis gegaan. De slagtoon 
is C2. De klok wordt gebruikt voor de uur
slag en de diensten.2). 
Het volgende klokje in Groenekan hangt 
op het verpleeghuis Beukenburg aan de 

hangt, komt ook uit Steenwijkerwold. In 
diezelfde klokkestoel hing het klokje aan 
de gevel van het klooster aldaar. De stoel 
is gewoon van de gevel gezaagd en bij 
Beukenburg herplaatst. 

Het archief 
In de gemeente Maartensdijk is een aardig 
archief rond de klokkenvordering in 1943 
bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat ook 
particulieren hun klokken moesten inle
veren. In Groenekan werden twee klokjes 
aangemeld. 
De firma Copijn en zoon te Groenekan 
schrijft aan de burgemeester op 9 juli 1943, 
dat er op een loods op de "boomkweeke-
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rij" een klok hangt met een doorsnede van 
28 cm en een gewicht van 19 kg. Deze klok 
werd waarschijnlijk gebruikt als signaal 
voor de werkers in de kwekerij. Hij is aan 
de Duitsers geleverd. Waar de klok geble
ven is, is niet bekend. Bij navraag bleek 
niemand zich iets van dit klokje te herin
neren. Waarschijnlijk heeft het nog wel 
een rol gespeeld bij de evacuatie van bur
gers in mei 1940 (zie ook nr. 4 van St.-
Maarten). 

Een riomklok in de gemeente? 
Verrassender was de aangifte op 9 juli 
1943 door mevrouw M.E. Kaars Sijpe-
steyn-Cnoop Koopmans.8) De burge
meester verzoekt op 16 augustus 1943 aan 
de commissaris van de provincie Utrecht 
om de klok ongemoeid te laten aangezien 
de klok: " ...afkomstig is van het carillon 
van den Dom te Utrecht. Bovendien is 
deze klok in Groenekan de enig bruikbare 
klok om in geval van nood, b.v. wanneer 
de sirene onverhoopt niet zou functioner-
eeren, als alarmklok aan te wenden".9) 
Kennelijk honoreerde de bezetter dit ver
zoek, want toen ik in augustus 1990 op het 
adres ging kijken, bleek die klok daar nog 
te hangen. 
In de oorlog was het domcarillon gevrij
waard van vordering, omdat dat een werk
stuk van de beroemde klokkengietersfa-
milie Hemony is. Het klokje dat in Groe
nekan hangt, is echter geen Hemony-klok, 
maar een hergieting uit 1888 van de 
Belgische gieter S. van Aerschodt. 
Voor de duidelijkheid moeten we hier iets 
vertellen over het domcarillon. In 1664 
leverden de gebroeders (Pierre en 
François) Hemony, woonachtig te 
Amsterdam, een klokkenspel van 35 klok
ken aan Utrecht, dat in de lantaarn van de 
domtoren werd opgehangen. In 1695 werd 
dit spel al uitgebreid met 7 kleine klokken 
van een Antwerpse beiaardklokkengieter 
Melchior De Haze. Dit spel van 42 klok
ken bleef tot aan 1888 ongewijzigd 
bestaan. In dat jaar werd er een blijkbaar 
niet te repareren scheur ontdekt in een der 
Hemonyklokken. De Leuvense klokken
gieterij "Fonderie Severin van Aer
schodt" heeft een vervanger voor dat 
kapotte klokje gegoten. 
Het klokje dat door de firma Van 
Aerschodt geleverd werd - en dat nu dus 
in de Groenekan hangt - heeft een door
snee van 38,6 cm en weegt bijna 40 kg. De 

slagtoon is Cis 3. Het opschrift luidt: 
"SEVERIN VAN AERSCHODT LOU-
VAIN BELGIQUE FK = JW 1888". De 
afkortingen zijn misschien namen. FK is 
onbekend, maar JW betekent waarschijn
lijk Johan Wagenaar, die in die tijd de bei
aardier van de Domtoren was. 
In 1929 vond er weer een restauratie van 
het domcarillon plaats. Het bovenge
noemde van Aerschodtklokje en het 
kleinste klokje van De Haze werden toen 
door exemplaren van de Engelse firma 
Taylor vervangen. De klok van Van 
Aerschodt ging toen naar de Groenekan, 
waarschijnlijk omdat de toenmalige eige
naar van het pand waar het nu hangt, de 
heer Kaars Sijpesteyn, bemoeienis heeft 
gehad met de restauratie van het domca
rillon. Aardige bijkomstigheid is dat het 
huis, waar het klokje nu hangt, gebouwd is 
in 1929. 
Het Taylorklokje, dat de van Aerschodt-
klok in de Dom moest vervangen in 1929, 
werd (weer) opgedragen aan een Johan 
Wagenaar. de zoon en opvolger van de 
Wagenaar uit 1888. Deze zogenaamde 
"Wagenaarklok" hangt nog steeds-zij het 
werkloos - in de beiaard van de Dom. 

Het feit, dat het een klokje van de dom-
beiaard was is misschien zijn redding in de 
oorlog geweest. Of was het gewoon, 
omdat Groenekan een alarmklok nodig 
had? Hoe het ook zij, in elk geval hangt er 
aan de Kastanjelaan in de Groenekan een 
aardig verhaal, aan de hand waarvan een 
groot stuk geschiedenis van de klokken en 
klokkengieterij verteld kan worden. Met 
de vondst van dit klokje zijn nu alle klok
ken van het oude Domcarillon, op één na, 
gelocaliseerd. De Hemonyklok die nog 
niet teruggevonden, is juist de voorganger 
van de Groenekanse van Aerschodtklok. 
Als, echter, in 1888 aan de firma Van 
Aerschodt dat kapotte Hemonyklokje 
gegeven is om te verwerken in de nieuw te 
gieten klok, die nu te Groenekan hangt, 
dan bestaat de vondst aan de Kastanjelaan 
uit twee klokken, waarmee dan de ver
blijfplaats van alle oude dombeiaardklok-
ken bekendis. 
Het klokje hangt sinds 1929 in een klokke-
stoeltje op het dak van het huis aan de 
Kastanjelaan no. 2 in Groenekan. Het 
wordt eigenlijk nooit meer geluid. Het is 
mogelijk, dat dit klokje bij de evacuatie in 
mei 1940 nog een rol heeft gespeeld, maar 
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dat is niet zeker. Wie kan ons daarover 
inlichtingen verschaffen? 

Blauwkapel 
Al hoort het niet meer tot onze gemeente, 
toch meen ik er goed aan te doen ook de 
klokken van Blauwkapel te noemen. 
Voor maart 1943 hing er in de toren van 
Blauwkapel een klok met een doorsnee 
van 54 cm en een gewicht van 108 kg. De 
gieter was de firma Van Bergen te 
Midwolda (Fr.). Het gietjaar was 1828. 
Het opschrift luidde: "A.H. VAN BER
GEN ME FECIT TE M I D W O L D E 
ANNO 1828" Voor het opschrift was een 
soort veertje of een boomblaadje als deco
ratie aangebracht. Het oorlogsnummer 
was 9-47-AP. De klok is niet teruggeko
men na de oorlog! 

Na de oorlog werd er in 1962 door de firma 
Eijsbouts te Asten een nieuwe klok gego
ten met het gietnummer 4128. De door
snee is 51,5 cm en het gewicht is 84 kg, de 
slagtoon is G2 en zij hangt aan een krukas. 
Het opschrift luidt: "EIJSBOUTS N.V 

ME FECIT ASTEN LEBUINUS 
BLAUWKAPEL 1962".2) 

En nu? 
Misschien zou het goed zijn om op 3 maart 
1993,50 jaar na de klokkenvordering door 
de Duitsers in onze gemeente, alle klok
ken te luiden als alarm, als teken dat zoiets 
nooit meer zal moeten gebeuren, want de 
klok, onze stem, is van onszelf. Zo 'n 
kleine gemeente... zoveel klokken te 
beschrijven. Ik had niet verwacht, toen ik 
aan dit artikeltje begon, dat er zoveel los 
zou komen. Vooral de ontdekking van de 
domklok in de Groenekan, mag spectacu
lair worden genoemd. Misschien zijn er 
nog interessante gegevens over luidtradi-
ties, verdwenen klokken op villa's, of 
gewoon smakelijke anekdotes. Wellicht is 
er veel aan te vullen op de gegevens die ik 
hier bijeen gebracht heb. Graag zou de 
redactie zien, dat een en ander doorgege
ven wordt, aan de redactie of schrijver 
dezes. 

') Goethe's Faust le deel (vert. C S . 
Adama van Scheltema), Wereldbibl., Mij 
voor goede en goedkope lectuur, Adam. 
2) U.K.G., Opname J. v. den Hurk-F Rung 
3) U.K.G., Gegevens monumentenzorg 
1943 
4) Archief gem. Maartensdijk, 881, klok
kenvordering, no. 13 

5) U.K.G., Bron: Eysbouts, Asten 
6) U.K.G., Bron: v.d. Kerkhof, Aarle-
Rixtel 
7) U.K.G., Opname J. van den Hurk-F. 
Rung, Bron: J. Kuipers, Steenwijkerwold 
s) Archief gem. Maartensdijk 881, klok
kenvordering, no. 9 
') ibidem noot 8. no. 12 

Bij het ter 
perse gaan 

van dit num
mer is er nog 

een klokje 
ontdekt op 
een villa in 

Hollandsche 
Rading. Er 

zijn nog geen 
nadere gege
vens bekend. 

Mocht dat 
spectaculair 

blijken te zijn, 
dan bericht ik 

u daarover 
een volgende 

keer. 

20 


