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EEN BEWOGEN HISTORIE:

De kerkklokken van Loenen
De toren van de hervormde kerk in Loenen
zoals wij die nu kennen, dateert uit ca. 1525.
De kerk was rond 1520 aanzienlijk vergroot, de
toren dus ook. Al in de -kleinere- toren van
vóór 1525 hing een klok: in 1 509 wordt namelijk geld uitgegeven aan 'het uurwerk en de
clockreep'. Dit is de eerste keer dat er melding
wordt gemaakt van een uurwerk en klokken in
de Loenense toren; ot hier voor dit jaartal al
sprake van was, is niet bekend. In het algemeen
waren er wel eerder klokken aanwezig dan uurwerken, omdat klokken nu eenmaal een practische functie hadden voor de kerk: zij riepen
immers de parochianen op om naar de mis te
komen, begeleidden met hun gelui begrafenissen of huwelijken, gaven de tijd aan en alarmeerden de bevolking in tijden van rampspoed.
Het geluid van de klokken werd zelfs gebruikt
om de regio aan te geven waarin een verbintenis
geldig was: in een verbandbrief d.d. 11 april
1518 werd door de heren van Utrecht, de buurlieden van Ter Aa, Ouwcop en Loenersloot en
de parochianen van de kerk in Loenen medewerking toegezegd aan het uitbreiden van de
kerk. Genoemde partijen verbonden zich
tevens om voor het onderhoud zorg te dragen.
In deze brief wordt dan vastgesteld dat de verbintenis geldt 'zover de kerkklokken te horen
zijn'. In 1543 werd er m.b.t. de Loenense kerk
wederom over een uurwerk gesproken, als Cornells Otten het uutwerk voor de toren maakt
voor 21 Rijnse schilden. (Dit uurwerk zou een
kleine eeuw later weer ter sprake komen in verband met een reparatie). In juni 1658 kreeg de
kerk nieuwe klokken, gegoten door klokkengieter Johannes Dop. Niet lang daarna, in 1672,
werden deze echtet door de Fransen naar beneden gehaald, nadat zij eetst kasteel Cronenburgh vernield hadden. Naast de klok stalen zij
ook het lood van de daken. Op 26 december
1672 gaan de kerkmeesters naar Utrecht op
zoek naar de klokken. Zij vinden een restant
van de gestolen klokken, dat klokkengieter Pieter Hemony gebruikt bij het gieten van de
nieuwe klokken. De grootste klok zou ongeveer

1600 pond moeten wegen en het geluid moest
gelijk zijn aan dat van de klokken van Ankeveen. De hoeveelheid brons die van de teruggevonden oude klok was overgebleven, was echter
niet voldoende voor een nieuwe klok; Hemony
vulde waarschijnlijk het tekort aan met een deel

Het deelnemersbeu/ijs uit
1949 voor de symbolische
aankoop van een aantal
ponden brons voor de nieuwe
klok.6)
Coll.: WMooy.
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De nieuwe klok met haar
randschrift.
Coll.: Archief Gemeente
Loenen.

van een kanonsloop. De inscriptie op de rand
van één van de klokken herinnert aan deze
'gemengde' samenstelling. Het ene randschrift
luidt: "D(e) H(eer) Anrhony v(an) Linden
Heer v(an)
Kronenburch.
A.Ockhuysen
P. Symensen v(an) Loenen kerckmrs (-meesrers)
Ao 1676". Een tweede randschrift is alsvolgt:
"lek gaf geluydt: weleer door kruydt: als een
kartou (=kanon). Nu schenck(t) mijn Heer: mij
dat ick weer; hier luyden sou". Eén van de klokken (alsmede het uurwerk) is bij de brand in
1714 verloren gegaan. 1) Hiervan was alleen
bekend dat hij 1644 pond woog. In 1726 werd
deze vervangen door een van 755 kilo. Het
randschrift ervan luidde: "Jan Albert de Grave
fecit: Amstelodami Anno Domini 1726. Beati
qui in templo tuo conversantur" (Gelukkig, die
in uw huis verkeren, ps. 84:5). De klokken
konden in dit jaar meteen goed dienst doen: de
heer van Kronenburg, Dominicus Franciscus
baron van Camminga stierf; de klokken luidden 6 weken lang drie uur per dag, het teken
dat een bewoner van Kronenburg is overleden.
Betaald klokgelui
De toren had al lang problemen met de fundering, waardoor hij steeds schever ging staan. Op

7 december 1745 is de situatie zo ernstig, dat
de grote klok niet meer geluid kan worden. (In
1826, bij een poging de roren rechterop te krijgen door middel van wiggen, werd deze klok
juist wel geluid. Hiermee trachtte men beweging in de toren te brengen en wel de 'goede'
kant op). Niet alleen voor de stabiliteit van de
toren waren de klokken dus van belang, ook
zorgden zij voor inkomsten voor de kerk. In de
18e eeuw wordt voor het eerst in Loenen melding gemaakt dat er voor het luiden van de
klokken betaald moet worden. Een reglement
wordt in 1760 door Mr IJsbrant Kieft Balde
Heer van Kroonenburgh Loenen opgesteld
"volgens welk het overluyden en begraaven der
dooden in onze parochiekerk te Loenen moet
werden betaald". Om "aan de eene kant onze
Ingezetenene van Loenen en verder parochianen nier te beswaaren en aan de andere kant
onze coster, doodgraaver en schoolmeester zijn
ordentelijk loon en subsistentie niet te ontneemen" worden redelijke tarieven vastgesteld.2)
In 1830 verminderen deze inkomsten doordat
het begraven nier meer plaats zal vinden in of
rond de kerk, maar op de algemene begraafplaats. In het verslag van de raadsvergadering
van 8 februari staat vermeld dat de hervormde
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kerk een jaarlijks bedrag van 130 gulden zal
krijgen van de burgerlijke gemeenre "als
schadeloosstelling tegen het verlies der inkomsten van begravingen en van het klokluiden".
Degene die alles rond begrafenissen regelt in
dat jaar (dus ook het luiden der klokken) was
schoolonderwijzer Gerrit Mulder. Hij moet
ƒ 3,30 per uur of ƒ 1,65 voor ieder half uur
invorderen, en mag volgens oud gebruik hiervan voor zich zelf houden "op de ƒ 1,65 zestig
cent en op de ƒ 3,30 eene gulden twintig cents
en het resteerden zal hij mede ten behoeve van
de burgerlijke gemeente moeten verantwooren". 3) En zo vinden we meer archiefstukken,
waarin de klokken, en in het bijzonder het
geluid dat zij voortbrengen, genoemd worden.
Zo werd op 15 oktober 1851 bepaald dat: "Alle
plaatselijke verordeningen zullen plaatshebbe
door het kleppen van de klok en het alsdan
aanplakken der verordeningen, daar waar dat in
onze gemeente te doen gebruikelijk is". Hier
worden dus de klokken gebruikt ten behoeve
van de gemeente. Voor iedere kerkdiensr maakte natuurlijk ook de hervormde kerk gebruik
van het gelui der klokken. Dit feit werd in
1857 reden tot een aanvaring tussen de burgerlijke gemeente en de hervormde kerk: De

gemeente was immers verantwoordelijk voor
het onderhoud van de roren, iers waar de hervormde kerk ook van profiteerde (want zonder
goed onderhouden toren geen klokgelui). De
gemeente vond dus dat de hervormde kerk een
bijdrage moest leveren in de onderhoudskosten. Na drie jaar bakkeleien kreeg de burgerlijke gemeente haar zin: in de kerkenraad wordt
in 1860 gesproken over de onrechtvaardigheid
van betaling van 25 gulden per jaar aan de
gemeente Loenen voor het luiden van de klokken bij aanvang van de godsdienstoefeningen.
De onrechtvaardigheid van deze betaling was
met name gelegen in het feit dat de kerk "om
nier gedistingeerde zitplaarsen aan het gemeentebestuur ter beschikking stelde".
Klokkenist
Een archiefstuk van heel andere aard is het
reglement met instructies dat op 26 januari
1861 werd opgesteld voor de klokkenist van
Loenen. De inhoud is té leuk om u die te onthouden en luidt alsvolgt:
Artikel 1: De klokkenist zal gehoudelijk zijn
het uurwerk van den dorpstoren steeds zindelijk te houden en met de vereischte voorzichtigheid te behandelen.

De aankomst van de
kerkklok in 1949. V.l.n.r.: H.
Uden Masman, T. Kruiswijk
(raadslid), A. Dolman, B.
van Kralingen, G de Haan
(klokkencomité), J. G. Spee
(raadslid), ]. van Dijk
(raadslid), G.J. Weijland, G.
van Hofivegen (secretaris),
Burgemeester W.L Doude van
Troostwijk, H. de Ruiter
(ambtenaar), J. Enthoven
(raadslid), H. Griffioen
(raadslid), mevr. KernRoelofsen (raadslid) en G.
van Roemburg (raadslid en
iRkencomité).
Coll.: Archief Gemeente
Loenen.
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zonderd de klok te luiden en verder zo
dikwerf hem dit door Burgemeester en
Wethouders wordt bevolen.
Artikel 4: Hij is gehouden van elk gebrek dat
er aan het uurwerk ontstaat, onmiddelijk
kennis te geven aan den Burgemeester of
één der Wethouders en het is hem verboden
zonder order van één hunner eenige reparatien aan hetzelve te doen ten uitvoer brengen.
Artikel 5: Alle bevelen door Burgemeester en
Wethouders aan hem gegeven is hij verpligt
onmiddellijk uit te voeren.
Artikel 6: Bij nalatigheid of verzuim van één
dezer bepalingen zal hem zijn jaarwedde
telken reize worden gekort eene gulden.
Artikel 7: Hij geniet eene jaarwedde van veertig
gulden, waaronder begrepen het smeeren
en de kosten voor olie tot smering van het
uurwerk. 4)
Blijkbaar onderhield de klokkenist alleen het
uurwerk, en luidde hij de klokken niet; dit
deed de koster. Ook voor hem was een reglement opgesteld, waarin in de versie uit 1862
artikel 10 meldt: dat 'hij zorg draagt voor het
luiden der klokken bij iedere godsdienstoefening'. (Pas in 1981 zou het luiden van de
klokken electrisch gemaakt worden, voor de
totaalprijs van ƒ 12.685,-).
In dezelfde raadsvergadering als die waarin her
reglement voor de klokkenist ter sprake komt,
komt ook het luiden van de klok om 12 uur 'in
het belang der werklieden' aan de orde. De heer
van Beusekom stelt voor om ook om half twee
de klok te laten luiden 'in het belang van hen
die de werklieden bezigen'. Dit voorstel wordt
echter met 6 tegen 1 stem verworpen.
Klokkeluider Adriaan
Terlinden (overleden in
november 1999) nan het
werk.
Coü.:W.Mooij.

Artikel 2: Hij zal steeds moeten zorgen dat dit
uurwerk regelmatig loopt en steeds vijf
minuten vóór is bij den tijd die door den
's morgens ten 7 uure 30 minuten uit
Amsterdam vertrekkende trein van den
Rhijnspoorweg wordt aangewezen bij diens
aankomst aan het Station Loenen-Vreeland
en zal verpligt zijn het uurwerk des morgens
vóór 9 uure op te winden en dien overeenkomstig te regelen.
Artikel 3: Hij zal gehouden zijn des middags
ten 12 uure, eiken dag des Zondags uitge-

Metaalverordening
Terug naar de klokken zelf: De klok die de
brand van 1714 overleefde, hangt nog steeds in
de toren, of liever: alwéér. Deze klok was tijdens de oorlog, op 23 februari 1943, namelijk
verwijderd door de Duitsers, maar werd na de
oorlog teruggevonden. Als bewijs van de klokkendiefstal (onder de noemer: metaalverordening) ontving de gemeente een reçu, alsmede
ƒ 622,50 ter compensatie.
Het verwijderen van de klokken uit de toren
was -gezien het enorme gewicht- geen sinecure.
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Al dagen van te voren werden de nodige voorbereidingen getroffen: er werd een soort glijbaan gefabriceerd, waarlangs de klokken met
takels naar beneden werden gelaten. Een krantenknipsel uit 1968 verhaalt beeldend de verdrietige omstandigheden: "Voordat een aanvang werd gemaakt (met het naar beneden
takelen) mochten de klokken nog eenmaal hun
schoone geluid over Loenen en wijde omgeving
laten horen. Maar dat was geen blij geluid, in
tegendeel, het was de zwanenzang van de oude
dorpsklokken. Het hele gebeuren werd op
grammofoonplaat opgenomen". Een van de
vele toeschouwers bij dit moment schreef een
gedicht dat weergaf wat voor een belangrijke
plaats de torenklok in het Loenense dorpsleven
had ingenomen.

Een laatste groet aan
LOENENS TORENKLOK!
Een schok van ontroering
ging er door ons henen
Toen gij, o Loenens klok,
met machtig stemgeluid
Nog éénmaal uwe stem alom deed horen
En toen, ja toen was het leven voor u uit.
Hoe menigmaal hebt gij uw schone klanken
Wijd uitgegalmd en wel met grote kracht
Bij blijde en droeve dagen in het dorpse leven
Hebt gij uw taak in alles trouw volbracht.
Als 't zondag was, hebt gij met lievelijk gebeier
Hetzij met zacht, of ook wel groot gedruis
Genood, gezegd tot allen die u hoorden
Kom toch, ja kom,
kom toch naar 't-Heren huis.
Daar moogt gij in die heilige gebouwen
De vrije gunst die eeuwig God bewoog
Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen
Daar weidt uw ziel met een verwonderend oog.
Als 't middaguur van door de weekse dagen
Met twaalf slagen door u verkondigd is
Dan was het weer uw stem, die zich deed horen
't Is tijd, dat gij u schaart
rondom de middagdis.

Wanneer een zwarte stoet
er ging door Loenens straten
En langzaam naar het kerkhof henen toog
Dan liet gij, oude klok,
uw somb're stemmen horen
't Was droefheid wat u dan daartoe bewoog.
Als de rode haan soms hier of daar eens kraaide
En vlammen lekten door een dak of kier
Dan riep gij luid met angstig dofgebeier
Snel te hulp, er dreigt gevaar voor mens en dier.
O Koninginnedag van lang vervlogen dagen
Als 't dundoek wapperde
hoog van de torentrans
Dan liet gij ook alom uw blijde stemme horen
In dartele vreugd, ja als in blijde dans.
Toen d'oude stam
van de Oranjeboom ging bloeien
En jong leven kwam in het paleis Soestdijk
Toen liet gij blij, verheugt
uw schone klanken klinken
En gaf toen ook van grote blijdschap blijk.
Gij hebt uw taak volbracht,
uw leven is nu ten einde
Gij treurde met bedroefden,
was met de blijden blij
Maar ach, gij moogt u nu
niet langer laten horen
Nu geldt er ook voor u
het woord voorbij, voorbij.
Gegroet dan, oude klok,
ook gij zijt thans gevallen
Als offer aan des oorlogs wreed geweld
Wij hadden u zo gaarne willen houden
Maar ach, helaas, uw levensdagen zijn geteld.
Gegroet dan, oude klok,
uw stem is gaan verstommen
Wij danken u voor alles wat gij gaf
Wij zwijgen stil, maar met omfloerste blikken
Staan wij, geschokt,
ontroerd en peinzend bij uw graf.
Gegroet dan, oude klok.... gegroet !!
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Meestal werden klokken in dergelijke gevallen
van vordering omgesmolten. De kleinste van de
Loenense klokken werd echter, zoals vermeld,
na de oorlog in Groningen teruggevonden. Nu
zou er nog een nieuwe grote klok moeten
komen, maar dat kostte geld. Er was al veel geld
ingezameld voor de restauratie van de kerk
zelf, die pal na de oorlog geheel uitbrandde.
Dit bedrag was echter niet toereikend om
een nieuwe klok van te laten vervaardigen. Om
een nieuwe klok te kunnen aankopen, werd
toen een speciale klokkenactie gehouden. Huis
aan huis werd een pamflet verspreid met een
prachtig gedicht:

Zicht op de kerktoren,
komende vanaf Amsterdam,
Ca. 1902
QlLW.Mooij.

Een nieuwe klok in d'oude toren
Door Duitschland's bruut geweld
werd 't burgen*
Twee klokken werden buit;
een werd teruggevonden
Waar bleef de grote klok,
die door sonore klanken

De burgers riep ter kerk,
tot loven en tot danken?
Werd in de oorlog zij tot moordtuig omgegoten,
En mensch en dier en stad
misschien door haar beschoten?
Gelukkig weet men niet
of zij dit onheil stichtte
Maar ieder kenne thans
zijn goede burgerplichten
Van Loenen's burgerij
vraagt men een offerande
Men drage daartoe bij,
als 't kan met gulle handen
Opdat men als voorheen,
zich spoedig kan verblijden
In 't luiden van een klok,
geschonken na veel lijden!
Tevens werden in dit pamflet de ingezetenen
van Loenen, Nieuwersluis en Oud Over opgeroepen naar een openbare bijeenkomst te
komen om de zaken te bespreken en een comité
van actie samen te stellen.
Dit comité, onder leiding van burgemeester
W.L Doude van Troostwijk, vatte het plan op
om de klok op symbolische wijze voor één gulden per pond te 'verkopen'. De koper zou hiervoor een 'keurig uitgevoerd' deelnemersbewijs
ontvangen, (afb. 1)
Het geld komt bij elkaar: het Rijk betaalt
ƒ1.800,-, de Hervormde Gemeente geeft
ƒ 1.000,- (onder bepaling dat zij voor het houden van godsdienstoefeningen in de hervormde
kerk steeds gratis gebruik zal mogen maken van
de beide torenklokken) en de burgerij van Loenen brengt ƒ 900,- bij elkaar. De gemeente
moet dan nog ca ƒ 800,- bij betalen. De klok
wordt gekocht bij de firma Js Zimmer en Zn te
Amsterdam. In maart 1949 wordt de nieuwe
klok , 824 kilo zwaar, in de kerk gehesen. Zij
krijgt als randschrift mee: "De oude klok verdween, door 's vijands overmacht. Mij schonk
de burgerij zichzelv' en 't nageslacht. Loenen
anno 1949" (afb. 2 en 3).
Vier jaar later, in 1953, werden nieuwe wijzerplaten in de toren geplaatst. ') Bij de restauratie
van 1994 ontdekte men dat deze wijzerplaten
gewoon over oude wijzerplaten uit 1853 waren
geplaatst. Deze wijzerplaten uit 1853 vond men
mooier dan die uit 1953, maar zij waren in een
te slechte staat om te laten hangen. Vandaar dat
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nieuwe vervaardigd werden, gemaakt in navolging van die uit 1853. Dit jaartal staat nu nog
te lezen op de wijzerplaten. In 1958 werd er
verlichting aangebracht aan de wijzerplaten
zodat de Loenenaren ook 's nachts bij de tijd
konden zijn.
Dit is wat de klokken en hun uurwerk betreft
de laatste wijziging geweest. Bijna 5 eeuwen
'bewogen' verleden gingen hieraan vooraf; de
Loenense klokken klinken er niet minder om,
in tegendeel!
Juliette Jonker-Duynstee

Met dank aan Willem Mooij voor zijn archiefonderzoek en
Gert Jan Verhage voor zijn toevoegingen uit het archief van
de hervormde kerk.

Van een en eenhalv u u r / 3:3:Van twee uuren
ƒ 4:4:b) Dat ten behoeve van de kostet zal betaald worden voor
het luyden:
Van een halv uur
Van een uur
Van een en eenhalv u u r / 2:-:Van twee uuren

ƒ -:ló:ƒ 1:4:-

ƒ 2:10:-

3) Raadsvergadering Gemeente Loenen 8 februari 1830,
Archief Gemeente Loenen
4) Openbare vergadering gemeente Loenen, 26 januari
1861, Archief Gemeente Loenen
5) Het eerste uurwerk met wijzers dateert uit het eind van de
18e eeuw. In 1793 werden de zonnewijzers verkocht, daar
deze na de intrede van een uurwerk met wijzers- hun taak
volbracht hadden. In een agrarische samenleving als
Loenen was de tijd niet zo belangrijk; de zonnestand was
dat des te meer. Dat is de reden dat de zonnewijzers nog
zo lang dienst gedaan hebben. Toen er een uurwerk kwam
in de toren wetd het ook mogelijk de tijd af te lezen als et
geen zonlicht was. Eerst alleen de uren, dus met maar een
wijzer, later ook de minuten. Verhage, 1994.
6) De versiering op het deelnemersbewijs werd ontworpen
door:
Pam Georg Rueter; geboren Sloten (N.H.) 18-2-1906.

NOTEN:
1) Zie ook : J J . M . A . M . Jonker-Duynstee, De toren van de
N H Kerk te Loenen, Vechtkroniek nr 9. Overigens werd
bij deze brand ook het uurwerk vernietigd. Een nieuw
uurwerk werd gemaakt voor de som van 625 gulden. Uit
svrnpathïe ontvangt de kerk een reductie van 100 gulden.
Pas op 12 september 1726 wordt dit uurwerk in de toten
gehangen.
2) De eerste twee tegels van dit tcglement betreffen het
luiden van de klok:

Woonde en werkte in Amsterdam, Karlsruhe (Did),
Haarlem, Eindhoven; sinds 1936 weer in Amsterdam.
Leerling van het Instituut tot Opleiding van Tekenleraren
en van de Rijksakademie te Amsterdam.
Hij tekent, maakt houtgravures en mozaïeken.
Onderwerpen en kunsrrichting: illustraties, ex-libris.
Figuratief
Bron: Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 17501950 door Pieter A. Scheen.

Wij otdoneeren bij deze:
a) Ten behoeven van onze Parochiekerk zal betaald

LITERATUUR:

worden voor het luyden:
Van een halvuur
Van een uur

G.J. Verhage, De Grote of Ludgeruskerk van Loenen,
ƒ 1:1:ƒ 2:2:-

Loenen 1994 {niet uitgegeven)
Dt S. van der Linde, 1000 jaar dotpslcven, Loenen 1953

Fragmenten uit archiefstukken
Het plein in Loenen 1895
Met de brandmeesters van spuit 2 is de wenschelijkheid besproken om in het Plein een
brandput te maken met leiding naar de Vecht,
daar er percelen zijn welke moeijelijk met
brand te bespuiten zijn. Timmerman Fluijt
heeft een opgaaf van kosten en bestek gemaakt.
De kosten zullen ongeveer f 540,-- bedragen;
het bestek toont op welke wijze de leiding
behoort te worden gemaakt. Burgemeester en
Wethouders zullen het werk aanbesteden.

In de vergadering van Burgemeester en Wethouders der gemeente Loenen van 15 Februarij
1895, wordt besloten aan den aannemet van
Schaik te Nieuwersluis de aannemingssom ad.
ƒ 490,— uit te betalen voor het leggen van een
buisleiding van de rivier de Vecht naar de put
op het Plein zijnde het werk naat genoegen
opgeleverd.
(Het Plein, vroeger genoemd het stuk Rijkssttaatweg in de bocht nabij de huidige nummers 113 en 114).

