
De klokken van Westbroek 

"Ick roep tot Godts leer allemensch, 
ick deijl dagh en nacht na wensch, 

ick donder vreucht met mijn gheluyt 
en droefheyt kryt ick claegend uyt" 

Ziehier het opschrift op een klok te Scher-
merhorn, gegoten in 1635 door Assuerus 
Koster. Klokkengieter en plaats zullen we 
verderop nog zijdelings tegenkomen, 
maar het gaat me hier bij deze tekst 
vooral om de mooie beschrijving van de 
functie van een gewone luidklok, ook in 
onze gemeente, waar op stille zondagen 
het "gelui" van de Domtoren soms nog te 
horenis. 
Wanneer de dom van Utrecht op Kerst
avond of Paasmorgen zijn magistrale 
klokken laat klinken over de stad en de 
omgeving, ook Westbroek, dan zal dat 
zeer tegenstrijdige reacties oproepen, 
want, zeker in deze tijd van het jaar, komt 
het gelui van klokken over als ' 'sentimen
teel" of "kitscherig" en voor anderen, in 
de buurt van de domtoren, betekent het 
misschien zelfs pure gelui(d)overlast. 
In Westbroek is die overlast, denk ik, niet 
zo groot, want er zijn hier niet zoveel 
klokken. Maar er valt wel een en ander 
over te vertellen, ook al zijn de klokken 
die hier hangen, niet zo bijzonder als die 
van de Dom. Hoewel . . . wist u dat in 
onze gemeente waarschijnlijk de oudste 
klok van de provincie hangt? Het lijkt me 
dus de moeite waard om eens te kijken 
wat er zich aan klokken in Westbroek 
bevindt. Bovendien kleeft er ook nog een 
zeer interessante historie aan. 

Het gelui(d) van Westbroek 
In de toren van Westbroek hangen twee 
klokken. De grootste klok wordt nog zeer 
regelmatig geluid, de kleine klok, "de 
Bel", nooit meer. 
De kleine klok is duidelijk de oudste van 
de twee. De onderkant heeft een doorsnee 
van 50 cm. Het gewicht is 80 kg. Behalve 
een paar sierranden is er geen enkele 
decoratie. De klepel is duidelijk nieuw. 

De oude klepel is nog wel bewaard. Ken
nelijk voldeed die niet in het verleden, 
omdat er later een stuk ijzer bij is 
gesmeed. Waarschijnlijk dacht men dat 
hij te licht was. In elk geval was de bel 
moeilijk te luiden. Dat is zij nu nog, want 
zij wordt niet door middel van een "wiel" 
geluid, maar er zit een "luidstok" aan de 
as. Dat vereist veel meer techniek van de 
klokkeluider. 
Dat er geen versiering en opschriften zijn, 
betekent, dat het hier kan gaan om een 
zeer oud klokje. Ook de vreemde hoge 
vorm wijst daarop. We mogen dan den
ken aan de 15e eeuw of vroeger. Mis
schien dateert het wel uit de bouwperiode 
van de kapel (rond 1400), maar als het 
toen al tweedehands was, kan het dus nog 
ouder zijn. Als het een klokje van voor de 
reformatie is, dan kan het een angelus-
klok zijn geweest. 
Tot 1750 hing het in een koepel op de 
toren. Die koepel was zo slecht, dat hij 
toen werd vervangen door een spits. 
Daarna werd de Bel verplaatst naar de 
grote klokkenkamer, waar zij samen met 
de grote klok nu nog hangt. Ook de 
klokkestoel is in die tijd (rond 1750) ver
nieuwd. De luidrichting van de klokken is 
noord-zuid. Men heeft de stoel zo 
gebouwd (drie gangen), dat er minstens 
een klok bij kan. Misschien zijn er in die 
periode wel concrete plannen voor een 
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derde klok geweest. Aan de klokkestoel te 
zien, hebben er nooit meer dan twee klok
ken gehangen. 
In de oorlog is de bel niet door de Duitsers 
gevorderd, want er was in Westbroek een 
alarmklok nodig. De grote klok, ech
ter, is wel weggehaald, maar daarover 
verderop meer. Het nummer van de bel 
was tijdens die vordering 9/60/C. Omdat 
zij zo klein was mocht zij blijven hangen. 
Het was in dit geval een voordeel klein te 
zijn, want daardoor heeft zij het over
leefd. 
Na de oorlog is zij een tijdje weggeweest 
naar de klokkengieterij van Eysbouts te 
Asten i.v.m. restauratie. In 1987 is zij 
weer in de toren opgehangen en is de 
klokkestoel gerepareerd. 
Tegenwoordig luidt de bel niet meer. 
Eigenlijk is dat jammer. Er zou best een 
aardige functie voor haar bedacht kun
nen worden. Immers een klok hoort niet 
in een museum! Zij is gemaakt om te lui
den. Daarom is het extra droevig voor een 
klok om luidbaar, maar werkloos, in een 
toren te moeten hangen. Zeker geldt dat 
voor deze klok, daar zij in vrij originele 
toestand is opgehangen: zij wordt nog 
met de hand geluid en hangt nog aan de 
oude, houten, rechte luidas met een 
gesmede, ijzeren luidstok. 

De grote klok 
De grote klok is gegoten in 1611 door 
Gerard Koster te Amsterdam. Zij heeft 
een rijmend opschrift. De doorsnee van 
de onderkant is 114 cm. De hoogte zonder 
de kroon is 90 cm. Het gewicht is onge
veer 800 kg. Verder is de klok versierd 
met een vroeg-renaissance ornament. De 
bovenste versiering is een band waarin 
zich het motief van een vaas omgeven 
door maskers, ranken en bladeren her
haalt. Op de onderrand staan slingers en 
festoenen. Deze versiering komt ook al 
voor op klokken van de gietersfamilie 
Tolhuis in de eerste helft van de 16e eeuw. 
De tekst op de grote klok is: "O MEN
SCHEN, ALS, GEI, HOORT, DES, 
KLOCKEN, GESLACH, SO, GE-
DENCKET, OP, STARF-DACH, 1611. 
GHERAERT. KOSTER. GOOT, MI. 
TOT. AMSTELREDAM". De afwer
king van de versiering is niet erg fraai te 

noemen, omdat waarschijnlijk oude en 
versleten ornamentmallen gebruikt zijn 
van vroegere klokkengieters. 
Teksten van ongeveer dezelfde strekking 
komen wel meer voor op klokken uit die 
tijd. Vaak gaat het dan om tweeregelige, 
metrische rijmpjes. Het gedichtje op de 
Westbroekse klok is zeker niet metrisch te 
noemen. Het woordje " O P " moet een 
verschrijving zijn voor "UW" (of "UW" 
is na " O P " vergeten). Maar G. Koster 
was waarschijnlijk meer klokken- en 
geschutsgieter dan literator. 
Het is opmerkelijk, dat er in Westbroek 
een Amsterdamse klok hangt. Waren in 
het nabije Utrecht geen goede klokken
gieters? Vast wel, maar opvallend is, dat 
er in die jaren nogal wat Utrechtse gieters 
naar Amsterdam zijn verhuisd. In 1599 
vertrok o.a. Corn, van Ammelrooy daar
heen. Hij werd daar klokken- en ge
schutsgieter in dienst van de stad. Na zijn 
overlijden op 07-11-1606 sloot Amster
dam in dezelfde maand al weer een con
tract met Gerard Koster. Deze (geen 
Utrechter) was een kleinzoon van W. We-
gewart, klokkengieter te Deventer, die 
weer een kleinzoon was van Wolter 
Westerhues, een kundige en beroemde 
klokkengieter uit Münster. 

De werkplaats die Gerard Koster op 
27-11-1606 kon betrekken, was gelegen 
op de Keizersgracht bij de Leidse Gracht, 
hoek Molenpad. In die gieterij is de grote 
klok van Westbroek gegoten. In 1618 
stierf Gerard Koster. Direct daarop sloot 
Amsterdam een contract met een Utrech
ter: Johan Aeltsz. van Meurs. Misschien 
was het vanwege al die Utrechters die 
daar werkten, dat men het in Westbroek 
geen probleem vond om in Amsterdam 
een klok te bestellen. 
Bovendien . . . waarschijnlijk hadden de 
Utrechtse gieters in die jaren heel veel 
werk en zij zelf zouden de Westbroekers 
ook naar Amsterdam verwezen kunnen 
hebben. Dat het druk was in Utrecht 
blijkt uit het feit, dat 22°7o van alle 
bekende klokken van Utrechtse gieters 
(gegoten tussen 1400 en 1700) juist in het 
eerste kwart van de 17e eeuw is gegoten. 
Misschien heeft die hausse in de klokken
gieterij te maken met het gunstige verloop 
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van de Tachtigjarige Oorlog (Twaalfjarig 
Bestand). 
Ook is het mogelijk dat volgens West-
broekse opvattingen de Utrechtse klok-
kengieters te "Paapsch" waren, want op 
klokken van Utrechtse gieters uit die 
jaren vinden we heel vaak nog Latijnse 
opschriften en heiligennamen. Rijmpjes, 
zoals op onze klok worden bij Utrechtse 
gieters niet gevonden. Het is dus ook 
mogelijk dat Gerard Koster in de ogen 
van de Westbroekers "goed gerefor
meerd" was. 

We zullen er wel nooit helemaal achter 
komen, waarom de klok uit Amsterdam 
gehaald is. Maar we kunnen wel wat meer 
omstandigheden noemen, die invloed 
gehad kunnen hebben op de bestelling 
van de klok. Daartoe moeten we ook eens 
even kij ken naar de tij d rond 1611. 
In 1577, dus zo'n dertig jaar daarvoor, 
was in Westbroek de eerste gerefor
meerde predikant aangesteld, twee jaar 
vóór de Unie van Utrecht! Misschien is 
dat gebeurd onder invloed van de predi
kant van de Jacobi, de bekende Hubert 
Duyfhuis, die daar rond 1575 benoemd 
was. De Jacobi was de vroegere parochie
kerk van Westbroek ! 
In 1606 had er een vreselijke pestziekte 
gewoed in het dorp. De helft van de 
avondmaalgangers stierf. Het is dus best 
mogelijk, dat door al die begrafenissen de 
oude klok te barsten geluid is en, dat men 
"de bel" te klein vond. De tekst op de 
grote klok zou ook best iets met de herin
nering aan die vreselijke epidemie te 
maken kunnen hebben. 
De Tachtigjarige Oorlog woedde ook in 
onze streken. Ongetwijfeld waren ook 

toen klokken geliefde oorlogsbuit. Klok-
kengieters waren bovendien vaak ook 
geschutsgieters. Als de klok van G. 
Koster een voorganger had, dan is het 
ook mogelijk, dat die geroofd is. De 
onzekere tijden waren goeddeels voorbij 
toen in 1609 het Twaalfjarig Bestand 
begon. Door de rust kon de Reformatie 
zich stevig vestigen in de zojuist ge
ünieerde gewesten. Mischien dat er ook 
wat meer welvaart kwam, waardoor de 
kosten van zo'n grote klok opgebracht 
konden worden. Bovendien was er door 
het bestand ook veel minder (oor-
logs)risico aan het bezit van een klok ver
bonden. 
In 1611 kwam er in Westbroek een nieuwe 
predikant: Johannes Segerman. Hij 
bracht heel wat vernieuwingen. Hij was 
het, die in 1611 het huwelijksboek begon 
bij te houden. De klok is dus zo oud als 
het trouwboek! Een andere nieuwigheid, 
die door hem werd ingevoerd, was de 
functie van de Ouderlingen. Daarmee 
was Westbroek zijn tijd ver vooruit, want 
elders in het sticht begon men daar pas 50 
jaar later mee. Wie weet, heeft deze predi
kant er ook wel voor gezorgd, dat er iets 
nieuws in de toren kwam, omdat hij die 
vernieuwingen aan de grote klok wilde 
hangen. Kon dat beter dan door een 
"goed gereformeerde" klok te kopen? 

Kosterklokken elders 
Van G. Koster zijn niet zoveel klokken 
overgebleven. Eigenlijk zijn er maar vier 
bekend: te Dirkshorn (van 1608), te Nije-
holtpade Fr. (ook van 1611), te Balk Fr. 
(van 1615) en te Westbroek (van 1611). 
Op al de klokken van G. Koster staat de 
plaatsnaam vermeld, behalve op die van 
Westbroek. Het is mogelijk, dat de klok 
door Koster op voorraad gegoten was en 
dat zij dus vrij snel aan Westbroek gele
verd kon worden. De Westbroekers hoef
den dan niet zo lang te wachten, omdat zij 
al klaar was. Misschien is dat wel de 
reden, dat ze de klok in Amsterdam heb
ben gekocht: zij stond al klaar: dominee 
had haast! 
Misschien is het leuk te vermelden, dat in 
Oterleek en Schermerhorn ook klokken 
van ene Assuerus Koster hangen, de zoon 
van Gerard Koster. De Westbroekers die 
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in mei 1940 naar Oterleek geëvacueerd 
waren, hebben dan gelui gehoord dat 
"verwant" was aan dat van de toren 
thuis. 

De oorlog 40/45 
Het leven van de Koster-klok heeft aan 
een zijden draad gehangen. In de oorlog 
is zij geroofd door de Duitsers (de bel kon 
blijven i.v.m. de alarm-functie). Op 
3 maart 1943 of daaromtrent is zij uit de 
toren gehesen. In het geheim is daar een 
(onscherpe) foto van gemaakt. De klok 
werd gebracht naar een loods aan de 
Oude Rijn te Utrecht. Daarna ontbreekt 
mij het spoor, maar na de oorlog bleek zij 
in Amsterdam in het klokkendepôt aan 
de Van Breestraat 158 te zijn. Was zij in 
Duitsland geweest? Uit een brief van de 
(jaloerse) burgemeester van Maartens
dijk, die op zoek was naar de klok van de 
kerk aan de Dorps weg, blijkt dat het 
Amsterdamse depot de Westbroekse klok 
"ongevraagd" terug had bezorgd. Waar
schijnlijk is dat gebeurd begin juli 1946. 
Voor Maartensdijk was dat sneu, want de 
daar weggehaalde klokken zijn niet terug
gekomen. 

Terwijl in Maartensdijk een aardig 
archiefje bewaard is gebleven van stuk
ken die te maken hebben met die klokken-
roof en de nasleep daarvan (febr. '43 tot 
mei '48), is over gebeurtenissen rond die 
vordering in Westbroek niets in het 
archief terug te vinden. 

En tegenwoordig? 
Tegenwoordig wordt alleen de grote 
Koster-klok gebruikt. De kleine is nu op 
non-actief gesteld. Vroeger werd zij wel 
geluid als er brand was. Dit gebeurde dan 
samen met de grote (informatie mevr. B. 
Schuurman-v. Vulpen). Wanneer dat 
voor het laatst gebeurd is, is me niet 
bekend. Misschien dat daar via de brand
weer nog eens achter te komen is. 

Tot 1950, het jaar waarin Gert Manten 
koster werd, werd er zondags voor een 
dienst driemaal geluid: twee uur, één uur 
en tenslotte tien minuten voor de dienst. 
Elke luiding duurde net als nu vijf minu
ten. Tijdens de laatste luiding, dus vlak 

voor de dienst, werd de bel erbij geluid. 
Manten vertelde, dat hij, toen hij koster 
werd, de eerste luiding had afgeschaft. 
Ook aan de bel werd niet meer getrokken. 
Bij een sterfgeval werd de grote klok een 
half uur lang op de dag voor de begrafenis 
geluid. Ongetwijfeld werd er vroeger veel 
vaker aan de klok(ken) gehangen. 

Zou het niet aardig zijn om weer volgens 
oud-christelijk gebruik op de zaterdag
avond om negen uur de zondag in te lui
den? Misschien dat de oude bel daar ook 
een functie bij kan krijgen. Er zijn vast 
nog wel andere typisch Westbroekse gele
genheden te vinden, waarop de toren 
weer eens zijn eigen gelui(d) kan laten 
horen. 

N. AdemaMzn 

Meer over de andere klokken van de 
gemeente kunt u in een volgend nummer 
verwachten. 
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