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Oude torenklokken en klokkenrovers 

J. Slingerland 
Joris Dircksenstraat 1, 3621 CA Breukelen 

L'histoire se répète (de geschiedenis herhaalt zich). Een Frans gezegde, 
dat knap diepzinnig is. Je zou er zelfs het bestaansrecht van de geschied
beoefening mee kunnen aanduiden. Toch is het niet letterlijk waar. Maar er 
is wel steeds de verleiding vergelijkingen te maken tussen bepaalde ge
beurtenissen of personen. Hoe vaak hoorden we in 1990 en 1991 niet de 
vergelijking tussen Saddam Hoessein en Hitler. Of in juni 1941, toen de 
Duitsers Rusland waren binnengevallen, de" vergelijking tussen Hitler en 
Napoleon. Meestal zijn zulke vergelijkingen ook niet zo vriendelijk van 
aard. Dat was een van de gedachten die me door het hoofd speelden toen ik 
dit artikel ging schrijven. 

Torenklokken 

Een andere gedachte was hoezeer torenklokken in verband stonden en 
nog staan met een grote verscheidenheid aan aspecten van het dagelijks 
leven. 

Eeuwenlang luidden de klokken om twaalf uur, als het middaguur was 
aangebroken en men het werk even mocht onderbreken. Bij brand of ander 
gevaar werd de klok geklept. Evenzo als er een noodzaak was de mensen 
bij elkaar te roepen. Bij kerkelijke huwelijken jubelden de klokken mee. 
Tot in de dagen van nu kondigt op de zondagen klokgelui de kerkdiensten 
aan en worden de doden onder somber klokgebeier begraven. 

Oorspronkelijk werd op een klok alleen het jaar vermeld waarin hij was 
gegoten, maar sedert de 13de eeuw werd het meer en meer gebruikelijk 
om er korte aanroepingen, gebeden, spreuken of bijbelteksten op te 
plaatsen. Ook afbeeldingen van Christus, Maria of andere heiligen werden 
er vaak op aangebracht. Dikwijls ook de namen van de gieter, de gever, enz. 
Na het ontstaan van de protestantse kerken kwamen vaak namen van 
kerkmeesters op de klokken voor, evenals die van predikanten. Zelfs de 
namen van schouten en burgemeesters werden dikwijls vermeld, wat te 
verklaren is uit de nauwe band die er toen veelal tussen kerkelijke en 
burgerlijke gemeente bestond. 

Zozeer beschouwde men al in de vroege Middeleeuwen torenklokken als 
een deel van de samenleving dat men er toe overging klokken te dopen of 
te wijden en ze de naam van een heilige te geven. Na de Kerkelijke Refor
matie braken de protestanten met die gewoonte. Er zijn in de Vechtstreek 
niet veel oude klokken overgebleven die een naam dragen. 

Ook op andere wijze verbonden torenklokken tijd en eeuwigheid. Al 
eeuwenlang weten de klokkengieters dat ze werken "ad majorem Dei 
gloriam et ultima ratio regis", wat wil zeggen: tot grotere eer van God en tot 
de laatste middelen des konings. Als voor een staatshoofd een militaire 
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nederlaag dreigde werden klokken omgegoten tot kanonnen. En tijdens een 
ongestoorde vrede werden soms kartouwen (- vuurmonden, kanonnen) 
omgesmolten tot klokken. Daarin herhaalde de geschiedenis zich meerdere 
malen . . . 

B uitrecht 

Deze eeuwenoude relatie tussen torenklokken en kanonnen werd, als 
zoveel andere zaken in de samenleving, al spoedig ook vertaald in geld. 

Volgens het buitrecht, een onderdeel van het oude militaire gewoonte
recht, mochten de torenklokken van een veroverde stad door de ver
overaar worden opgeëist als buit voor de officieren der artillerie. Dat 
gebeurde ook in het Rampjaar 1672-73, toen de Republiek der Zeven 
Provinciën werd overvallen door het machtige leger van de Franse koning 
Lodewijk XIV. Zijn minister van oorlog, en de grote organisator op de 
achtergrond, was Michel Le Tellier markies de Louvois. Van hem wordt in 
het gemeente-archief te Zutphen (welke stad op 25 juni 1672 door de 
Fransen werd bezet) een briefje bewaard, dat laat zien dat dit buitrecht 
voor die officieren flinke betekenis had. 

Het briefje luidt vertaald als volgt: 

Aan de burgemeesters Saint-Germain, 10 aug. 1672 
van Zutphen 

Ik heb de brief ontvangen, die u mij hebt geschreven, waarin u mij te kennen geeft, 
dat u niet in staat bent tienduizend escus te betalen voor het recht dat de 
artillerie-officieren hebben op uw klokken. 
Ik heb het aan de koning gemeld en Zijne Majesteit heeft de som tot de helft villen 
terugbrengen. Thans is het zaak dat u deze kwestie direct afhandelt. 
Ik verblijf, 

hoogachtend, 
uw dienstwillige dienaar 

De Louvois 

Meestal waren de overheden in veroverd gebied in staat de losprijs te 
betalen. Was dat niet het geval dan was, zo blijkt uit dit briefje, er nog wel 
eens iets te marchanderen. 

De Vechtstreek in het Rampjaar 

In het Vecht- en Plassengebied - dat frontgebied was tijdens het 
Rampjaar - kwam men minder lankmoedig van de Franse troepen af. In 
verschillende dorpen zijn toen de torenklokken geroofd of vernield. 

Loenen. De notulen van de kerkeraad vermelden dat de Fransen in 1672 
het lood van het kerkdak en de klokken uit de toren van de Hervormde 
kerk hebben gestolen. De kerkmeesters waren op 26 december 1672 in 
Utrecht om hun torenklokken te zoeken. Waarschijnlijk zijn zij daarin ge
slaagd en hebben zij de klokken - hoewel gehavend, wellicht gebroken -
teruggekregen. Op 2 maart 1676 nam Pieter Hemony, 'clockgieter tot 
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Afb. 1. Het gieten van kanonnen, waarbij een torenklok ais grondstof dient. Laat-17de 
eeuwse gravure uit de collectie van de Oostenrijkse Nationale Bibliotheek te Wenen. 

Amsterdam" de opdracht aan om een klok te gieten van de specie der oude 
Loenense klokken. Toen die onvoldoende bleek werd een van de klokken 
gemaakt van de specie van een kartouw. Op 5 juli 1676 hingen er twee 
nieuwe klokken in de toren van de dorpskerk van Loenen. In 1726 werd 
een van de klokken vervangen door een klok van Jan Albert de Grave. 

Nigtevecht. Op de klok van de toren in de Nederlandse-Hervormde kerk 
van Nigtevecht staat te lezen; 

Een frans vuur brande Nigtevecht 11 februari 1673 
Gods zegen kerck en huys weer recht 1675 
Johannes van Cuylenborgh, predikant 
Willem Dirckz, kerckmeester 
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Vreeland. De klok die thans in de toren van de Hervormde kerk van Vree
land hangt is van 1884 en heeft geen opschriften. Vroeger hingen er meer 
klokken in die toren. De geschiedenis verhaalt dat op 29 maart 1673 twaalf 
Fransen uit Utrecht naar Vreeland waren gekomen om de klokken weg te 
halen, zoals zij ook al in verscheidene andere dorpen hadden gedaan. Een 
boer waarschuwde de Staatse bevelhebber van Hinderdam en vanuit deze 
versterking trok kapitein Holbarent met zestien vrijwilligers, allen muske
tiers, er op af. In Vreeland gekomen troffen zij de Fransen, die juist bezig 
waren met het inladen van de klokken. Dezen probeerden nog te ontkomen, 
maar de hen achtervolgende Staatsen wisten de achterste zes, die de 
klokken met zich voerden, in te rekenen en over te brengen naar Weesp. 

Nieuwer Ter Aa, In Nieuwer Ter Aa deed zich iets soortgelijks voor als in 
Loenen: de klok werd geroofd, kwam kapot terug en moest opnieuw 
gegoten worden. De vroegere burgemeester van Nieuwer Ter Aa, Mr. H.J. 
Doude van Troostwijk, meldde dat het opschrift op de klok van de Neder-
landse-Hervormde kerk in Nieuwer Ter Aa luidt: 

Doe 't Spaansch gebroed 
Hier was te land 
Zo wierdt verwoed 
Mijn kap verbrandt (1575) 
Maar ik bleef hangen door geluk 
Nu ben ik door het fransch geweld 
Verbroken en voor weinig geld (1673) 
Verkogt doch weer te regt gesteld ( 1676) 
De kerkmeesters Dirk Jacobsz Schout en 
Pieter Harmensz Haan hebben mij doen vergieten 

Nieuw-Loosdrecht, De Nederlandse-Hervormde of Sypekerk heeft twee 
torenklokken, een grote en een kleine, welke laatste uit 1769 dateert. De 
grote klok heeft als opschrift: 

'k wyerd van 6000 pont door 't frans geboeft tot gruys; 
'k weech 1700 nu en dyen opnyeuw Godes huys, 
Yan Adryaens Gudensteyn ende Yan Gerryts Roeys 
Kerckmeesters yndertyt, anno 1675 

Oud-Loosdrecht. Toen de Fransen in 1673 vertrokken namen ze de twee 
torenklokken van de kerk van Oud-Loosdrecht mee. Ze kwamen er niet ver 
mee, omdat ze werden achtervolgd. De Fransen zouden toen één van de 
klokken in "de Horren" (de Horndijk, een buurtschap in Loosdrecht aan de 
weg naar Kortenhoef ) hebben begraven. Vandaar dat deze weg de bijnaam 
"het Franse pad" kreeg. De klok is niet teruggevonden. 

De geschiedenis herhaalt zich 

Die vermaledijde Fransen toch, die zich onbeschaamd vergrepen aan onze 
kerkklokken. Je zou je er zelfs nu nog boos over kunnen maken. Maar ook 
dit keer gold: de geschiedenis herhaalt zich, / 'histoire se répète. En wie 
leverde ditmaal het spiegelbeeld van de roofzuchtige Fransen? 
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Op 13 juli 1674 verscheen een Hollandse vloot van 40 grote en 60 
kleinere schepen onder bevel van admiraal Tromp voor de kust van de 
Vendée in Frankrijk, ten zuiden van Nantes. De volgende dag lukte het om 
aan land te komen op het eiland Noirmoutier. Men plunderde en vernielde 
totdat op 20 juli een verdrag werd getekend, waarbij de bevolking verdere 
schade afkocht voor een grote som oorlogsschatting. Na 21 dagen vertrok 
de krijgsmacht van Tromp weer. Omdat het de bevolking moeite kostte het 
bedrag van de hen opgelegde oorlogsschuld bijeen te brengen werden zes 
personen, waaronder de prior van de abdij La Blanche, als gijzelaars mee
genomen en in Rotterdam op 12 oktober in de gevangenis van de Admirali
teit ingesloten. Pas op 16 juni 1676 kwamen ze weer vrij en op 24 juli 
waren ze behouden terug op Noirmoutier, erg boos dat hun landgenoten er 
zo lang over hadden gedaan om de schuld te betalen waarvoor zij borg 
waren gesteld. 

Toen in 1674 de schepen van Tromp Noirmoutier verlieten namen zijn 
mannen ook de buit mee van de eerste week, waarin ze vrij hadden kun
nen roven. Daaronder bevonden zich koren, runderen en . . . zes klokken. 

Vervangende torenklok voor Oud-Loosdrecht. In 1673 was de kerk van 
Oud-Loosdrecht dus door toedoen van het leger van de Franse koning 
Lodewijk XIV haar beide klokken kwijt geraakt. Maar al spoedig kwam er 
een vervangende klok, een tweedehandsje, maar nog wel zo goed als nieuw. 
Deze klok heeft een opschrift in de Franse taal. 

In vertaling luidt dit opschrift; "In de naam van Jezus, Maria en Sint Joseph ben ik 
gegoten en aan God gewijd met toestemming van de genadige Heer Pieter Daniau 
rector en van de Heren der kerkvoogdij ten tijde van de edele Jan Bayzeau, Heer van 
La Pallue en Pieter Boutteau voorzitter van genoemde kerkvoogdij, Lucas Dorineau, 
Heer van het leen Cadou en Jonkvrouwe Anne Marie de Faye, dochter van Hugo de 
Faye, Heer van Ribouard en Jonkvrouwe Anne Imber. Zij hebben mij genoemd Marie 
Anne". De klok was bij ingebruikneming in 1661 gedoopt en gewijd en had daarbij een 
eigen naam gekregen. Hij moest dus wel uiteen rooms-katholieke kerk zijn gekomen. 

Elders staat het opschrift (vertaald uit het Frans): "Leonard Hervé beeldhouwer en 
gieter heeft mij gemaakt in het jaar 1661 ". Onderaan de rand staat nog vermeld "Louis 
Teeret sacretain": de naam van de oorspronkelijke koster-klokkeluider vereeuwigd op 
zijn klok; een grote uitzondering! 

Pastoor A.E. Rientjes uit Maarssen zocht in 1933 in de buurt van Nantes 
naar de herkomst van deze Oud-Loosdrechtse klok en constateerde dat hij 
inderdaad uit een rooms-katholieke kerk in de parochie Noirmoutier af
komstig was. De op de klok genoemde personen waren daar bekend, even
als de naam van de klokkegieter/beeldhouwer, die beide kanten van zijn 
beroep op de klok had uitgeleefd, want de klok is met veel ornamenten 
versierd. Voor zover Rientjes kon nagaan waren in ons land geen verdere 
klokken of andere gietwerken van Leonard Hervé bekend; in Frankrijk zijn 
er nog verscheidene. 

Hoe die klok van Noirmoutier in Oud-Loosdrecht was beland viel niet te 
achterhalen. Waar de andere vijf klokken zijn gebleven die door de mannen 
van Tromp waren meegenomen is onbekend (misschien in een kanonnen-
gieterij?). 
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Toren en klokken van de Breukelse Pieterskerk 

In de toren van de Nederiandse-Hervormde of Pieterskerk te Breukelen 
hangt een klok van 1463. Daarop staat een zesregelig vers, geplaatst op 
twee banden boven elkaar, waarbij de versregels van elkaar zijn geschei
den door familiewapens (Van Nijenrode, Van Borsselen en Buitendijk) met 
randschriften. De tekst luidt: 

ie heet peter en bid in trouwen 
dat God van nienroet wil behouwen 
Ghisbert en Alienora 
va borssel va zulen als ie versta 
ioncfrou van nienroed wie dat wondert 
men screef MLXIII en CCCC [spreek uit: 1063 en vier honderd] 
steven butendiic 

Gijsbrecht van Nijenrode III (kasteelheer van Nijenrode, 1455 - 1476) 
was gehuwd met Eleanora van Borsselen van Zuilen (overleden in 1485), 
zuster en erfgename van Frank van Borsselen, de laatste echtgenoot van 
Jacoba van Beieren, gravin van Holland. Eleanora was rijker dan Gijsbrecht; 
samen schonken ze de klok. 

De klok heet dus Peter. Niet toevallig, want de Breukelse dorpskerk is 
een Pieters(= Petrus)kerk. 

De naam aan het eind van het gedicht, Steven Buitendijk, was die van de 
klokkegieter. Hij werkte in Utrecht en goot in de tweede helft van de 15de 
eeuw een aantal - thans verdwenen - klokken voor de Domtoren. Zijn naam 
is door de gemeente Utrecht aan de vergetelheid ontrukt doordat een plein 
achter de Stadsschouwburg, in de nieuwbouw aan de Kruisstraat, naar hem 
genoemd is. 

Het was niet zo eenvoudig het opschrift op de Peterklok correct te weten 
te komen. Het bevredigde de vroegere burgemeester van Breukelen-
Nijenrode Mr. M.P. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren 
niet dat hij slechts een onvolledig, grotendeels onjuist afschrift had, 
opgenomen door een werkman. Daarom verzocht hij 75 jaar geleden het 
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake het opschrift eens goed te ont
cijferen. Daarop ging iemand van "Niftarlake", bijgestaan door twee werk
lieden, met ladders naar de hoog hangende, moeilijk bereikbare klok. Met 
behulp van een fietslantaarn (destijds een carbid- of een kaarslantaarn) 
kon men de letters zichtbaar krijgen. 

De toren - met een versnijding - is 28 meter hoog, plus de spits van 12 
meter en de haan van 2 meter. De zuid- en westmuur zijn meer dan een 
meter dik; de beide andere muren zijn veel dunner. Het grondvlak meet 
7,30 meter in het vierkant. In het begin van de 18de eeuw kreeg de toren 
veel stormschade. Daarvan getuigt het opschrift boven de kerkdeur, waarin 
dank wordt gebracht aan Anna Pergens (1650 - 1732), vrouwe van Nijen
rode en patrones van de kerk, die in 1705 - 1706 f2000,- tegen 3V2 % 
rente aan de kerkmeesters leende om de toren weer op te bouwen. 

De toren had al in 1593 een uurwerk. Voor het bedienen ervan kreeg de 
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koster-schoolmeester 5 gulden per jaar. Tot 1876 was er maar één wijzer, 
die de uren aangaf. Toen in dat jaar het kerkdak, de toren en het toren
uurwerk gerestaureerd moesten worden bekostigde de kerkvoogd H.D. 
Willink van Collen van Gunterstein een minuutwijzer op de toren met een 
gift van 600 gulden. 

Lange tijd hingen er twee klokken in de toren. Maar een brand die 
ontstond na een blikseminslag in de toren op 13 april 1813 had verlate 
gevolgen. Bij het doodsluiden voor de Heer van Nijenrode Johan Ortt IV 
(overleden 30 maart 1814) viel op 1 mei 1814 de grote klok door de 
torenzolder heen in stukken. Op de Nieuwstraat te Breukelen werd het 
schroot daarna verkocht "aan enige Israëlieten uit Amsterdam", voor een 
prijs van 819 gulden en 14 stuivers minus 2%. 

De klok van 1463 hangt nog steeds in de toren. In 1965 beklom wijlen 
Ds. F.J. ter Beek de toren om de klok opnieuw goed te bekijken. Hij was 
daarbij vergezeld van de tandarts G.C. van Baaien (overleden 18 april 
1976), die ervaring had in het maken van afdrukken. In het halfduister 
maakte hij wasafdrukken van de diverse familiewapens op de klok. Ze 
bleken bij nader onderzoek niet goed leesbaar meer; het brons van de klok 
is na meer dan vijf eeuwen sterk aangetast. 

Uit de blijvende aanwezigheid van de oude klok blijkt dat de Franse 
bezetting, van juli 1672 tot september 1673, deze klok onberoerd heeft 
gelaten. Een opmerkelijk feit, omdat bijna heel Breukelen, inbegrepen de 
meeste buitenplaatsen en kastelen, toen vernietigd is en de Fransen bijna 
alle mogelijke oorlogsbuit uit Breukelen hebben weggevoerd. Een duidelijke 
verklaring voor het - overigens sterk gehavend - bewaard blijven van de 
kerk en het niet naar beneden halen van de klokken is er niet; de archief
stukken van de kerkelijke en burgerlijke gemeente uit die tijd zijn ver
dwenen. 
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