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VIER EN DERTIGSTE JAARGANG NUMMER 7 JULI 1961 

J A N T O L H U I S , KLOKKEN- EN G E S C H U T G I E T E R EN DE 

KLOKKEN VAN R H E N E N 

In 1531 is de Cuneratoren van Rhenen eindelijk voltooid. Veertig 
jaar is er aan gewerkt, de eerste bouwput ten zijn gegraven in de na
dagen van de meest pracht- en kunstl ievende bisschop, die Utrecht 
gekend heelt, David van Bourgondië; de laatste steigers worden af
gebroken in een volkomen veranderde wereld. Sinds drie jaar heeft 
Utrecht zijn onafhankelijkheid verloren, het heeft Karel V als we
reldlijk heer moeten erkennen. De wanhopige worsteling van Gel
der land tegen de onontkoombaar naderende greep van' de keizer, 
loopt ook ten einde, Rhenen zal niet lang meer grensvesting zijn en 
gaat een niet te stuiten neergang tegemoet. De middeleeuwen zijn 
voorbij, een nieuwe geest waait door Europa, de Cunearatoren is 
een afscheidsgroet van de uitbloeiende gotiek. 

In de 15e eeuw is Rhenen een belangrijke bedevaartplaats ge
worden. Duizenden pelgrims komen elk jaar deelnemen aan de pro
cessies ter ere van St. Camera i ) , vooral nadat er in 14512) en 
1475 3) aflaten zijn verbonden aan deze devotie. Magistraat en kerk
meesters hebben de bouwmeesters en zijn medewerkers kunnen toe
staan, zich uit te leven. Zelfs hebben ze veertien grote beelden be
steld, die de toren tot zijn laatste verwoesting hebben versierd. Dr. 
Bouvy zegt van deze beelden, dat ze „een licht gelders-kleefse inslag 
verraden" en hij noemt ze monumentaal , de gewaden werden met 
virtuositeit gedrapeerd 4 ) . 

1) D r - A - J- Maris: „Van Sincte Kuneren vaert". faarb. „Oud-Utrecht" 1945/46 
blz. 214 v.v. 

2) Gemeente-archief, Rhenen, inv. no. 741 o. 
3) Rijksarchief, Utrecht, inv. coll. handschr. no. Ils,",. 
4) Dr. D. 1'. R. A. Bouw: „Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordel. 

Nederlanden" blz. 141. 
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Maar voor de klokken in hun wondermooie toren wenden ma
gistraat en kerkmeesters van Rhenen zich niet tot de oude vijand 
Gelderland. Tenslot te kunnen ze hiervoor ook in het Sticht zelf 
terecht. Het duur t wel even vóór de financiën het toelaten na alle 
oorlogsmisère, maar de pelgrims brengen nog steeds geld in het 
laatje, omstreeks 1555 is het zo ver 5). 

In Utrecht heeft, achter zijn woning, tussen de Rietstraat en de 
Jufferstraat, de stadsgeschut- en klokkengieter Jan To lhu i s zijn 
werkplaats. Vroeger goot hij zijn klokken en kanonnen buiten de 
Wittevrouwenpoort , op het terrein van de heren van St. J an e ) , 
maar sinds 1542 heeft hij zijn gieterij b innen de muren, op verlangen 
van de magstraat, die hem voor de verhuizing zelfs geld geleend 
heeft. 

Meester Jan is zeer bepaald niet de eerste de beste. Hij werkt al 
jaren in Utrecht, waar tussen 1527 en 1539 ook een Willem To lhu i s 
klokkengieter is geweest ?) . Misschien is dit dezelfde, die later in 
Nijmegen gesignaleerd wordt 8). Er zal wel verwantschap tussen hen 
hebben bestaan en vermoedelijk behoorde ook tot de familie Engel 
Tolhuis , die in 1542, zeer toepasselijk, een klok goot voor de kerk 
van Engelen. Jan duikt in 1584 in Utrecht op, maar in het huis 
„Vijverberg" bij Rijperkerk hing een klok, die afkomstig was van 
de voormalige Hoeksterpoorl te Leeuwarden. Deze klok was in 1517 
gegoten door Jan To lhu i s 9). Als de rhenense heren contact op
nemen met meester Jan , is hij al sinds 1540 de officiële geschut- en 
klokkengieter van Utrecht i n ) . Over de stad beieren dan al verschil
lende klokken van hem, als de „Maria" en de „Michael" in de Buur-
kerk-toren. Met deze klokken schijnt zijn carrière in Utrecht begon
nen, hij en Trijntje, zijn vrouw, nemen in 1534 dit werk aan van 
„mr. Joest", een burgemeester en twee kerkmeesters t i ) . Zijn salar's 
wordt in 1540 vastgesteld op 20 pond per jaar en hij krijgt stads-
livrei te dragen „als van de deurwaerders", met „Utrecht" in zilver 
op de mouw. „Michael" is overigens in 1542 al gebarsten en moet 
overgegoten worden i 2 ) . Meester Jan levert ook klokken voor de 
Nicolai-toren 13) en giet in 1540 de „waecclok" voor de Buurkerk . 

Maar hij is ook dikwijls op reis. Behalve zijn functie in over
heidsdienst, heeft hij ook een bloeiend eigen bedrijf. Overal in het 

•">) Precies wanneer is niet bekend, de resolutieboeken van Rhenen beginnen 
1556, de stadsrekeningen 1560. 

«) Dodt van Flensburg: „Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenis", 
dl. 3, blz. 224. 

7) Thieme-lïccker: „Künstler-Lexikon". 
x) Dr. R. van Luttervelt: „Een kanon uil 1533 in hel Rijksmuseum" Bulletin 

van het Rijksmuseum 1960, afl. 4. 
H) Voorlopige monumenten lijst 1930, blz. 325. 

!ü) Dodt van Flensburg, dl. 7, blz. 184. 
" ) Dodt van Flensburg, dl. 6, blz. 309. Zie ook mr. 1'. C. lilois van Tresloiip 

Prins: Geneal. en herald, gedenk waardigheden in en uit de kerken der 
provincie Utrecht, blz. 186. 

'2) Dodt van Flensburg, dl. 6, blz. 312. 
13) Dodt van Flensburg, dl. 6, blz. 335. 
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land en ook wel over de grenzen, hangen klokken van Jan Tolhuis . 
In Amsterdam, waar de thesaurier hem in 1544 betaalt voor een 
klok „tot een voerslach van de halve ure op ter stede thoern" 14), 
in A b k o u d e i ó ) , Dordrecht 16), in Oost-Graftdijk en St. Pankras 17) 
en in Leiden 18). De magistraat van Utrecht vindt het best, hun 
ambtenaar verschaft de stad, die hij dient, op deze manier luister. Als 
hij er pleizier in heeft, eindeloze reizen te maken over onbegaanbare 
modderwegen, kan hij zijn gang gaan, tot naar Buderich in Neuss 
toe. Maar tie stacisklokkengieter van Utrecht is geen reizend am
bachtsman, hij kan de situatie ter plaatse gaan opnemen, het gieten 
van de klokken gebeurt in Utrecht. 

„Friede sei ihr erst Geläute . . .", maar meester Jan vervaardigt 
ook minder vredelievende zaken: hij is ook „stads-busgieter". Hij 
controleert het geschut van Utrecht en zorgt voor aanvull ing i s ) . 
Nog in de vorige eeuw bestond er een kanon van hem, dat de niet 
zeer toepasselijke naam droeg van „de juffer". We zullen tenminste 
maar hopen, dat hier geen levenservaring in verwerkt is: 

„lek heet die juffer, fel wreet spreeckende, 
mueren en schansen was ick breeckende". 

Voor Hoorn giet Jan Tolhu is in 1545 en 1551 verschillende stuk
ken geschut en hij levert in die tijd ook aan de steden Delft en Alk
maar. Hij moet in 1551 de verre, gevaarlijke reis naar Brussel on
dernemen in verband met een zeer eervolle opdracht : hij mag een 
kanon gieten voor Karel V. Naar het schijnt, is Sluis in het bezit 
van een pracht-exemplaar, want na een bespreking met „Mijn Heer 
van Praet" in Brussel, reist fan over Sluis terug om een voorbeeld 
te hebben. Vergoeding voor reis- en verblijfkosten: f 13,4 stuivers. 
Maar zijn gloriestuk stond nog in 1785 op de klip van Dover. Dat 
was het „zakpistool van koningin Elisabeth". In de jaargangen 7, 
8, 9 en 10 van „De Navorscher" 20) ; s een geleerde strijd uitgevochten 
over dit kanon. Het moet een mooi ding zijn geweest, het leverde 
het bewijs, dat J a n To lhu i s aangeblazen was door de geest van de 
renaissance. De inscriptie vermeldde: 

„Breeck scuret al muere ende wal 
Ben ie geheten. 
Doer berch en dal boert minen bal, 
Van mi gesmeten". 

Daarboven het wapen van Maximiliaan van Egmond, heer van 
Buren, kapitein-generaal van alle nederlandse gewesten. Verder twee 
14) A. J. M. Brouwer Ancher: „Iets over de Amsterdamsche lui- en speelklokken 

en hare gieters". „Oud Holland", 1898, blz. 93 v.v. 
1B) Blois van Treslong Prins, blz. 314. 
t(i) Vip. monumentenlijst 1915, blz. 47. 
17) Vip. monumentenlijst 1921, blz. 105 en 291. 
18) Vip. monumentenlijst 1915, blz. 207. Zie ook: dr. W. v. d. Est: „Utrechtsche 

geschut- en klokkengieters". Maandblad van „Oud-Utrecht", september 1929. 
19) Dodt van Flensburg, dl. 3, blz. 228. 
20) „De Navorscher", jrg. 8, blz. 83 en 142. 

79 



vrouwen en een riviergod met de woorden: „Victoria", „Libertas", 
„Scalda". Boven alles: Jan Tolhuys van Utrecht , 1544. 

Waarschijnlijk een cadeautje van Karel V aan Hendr ik VIII . 
De burgers van Rhenen kunnen dus tevreden zijn, ze krijgen hun 

klokken uit bekwame handen, hun toren waardig. 
In 1555 en '56 komt het carillon blijkbaar klaar. De klokken ar

riveren in Rhenen en worden met paardenkracht naar boven ge
trokken: 

,,Ziehet, ziehet, hebt, 
Sie bewegt sich, schwebt. . ." 

Heiaas is de geschiedenis van het klokkenspel — als van de toren 
zeil, een lijdensweg. Na de franse bezetting van 1672/73 verkeert 
de kerk in een treurige toestand, maar het duur t tot 1682 vóór de 
restaurat ieplannen vaste vorm aannemen 21). O m die p lannen te 
kunnen realiseren, moet een deel van de klokken te gelde gemaakt 
worden. Een „besteck" wordt gemaakt „van wegen het verhangen 
van de kloek, genaemt Cunera", 

De klokken, die de dans ontspringen, vallen ten offer aan de 
brand, veroorzaakt door blikseminslag, van 1897. Drie weten ook 
deze vuurdood te ontkomen en twee daarvan hangen nu weer op 
hun oude plaats, in de toren, waarvoor Jan To lhu i s ze gegoten heelt. 
Het zijn de „Paulus" en een kleine, de „Jacobus". 

Uit üe resten van de „Cunera" is het beeld van Rhenens heilige, 
gesneden. Het wordt, mèt de derde klok (en met vijl van de veer
tien beelden) , bewaard in het Streekmuseum. 

De meeste klokken van Jan Tolhuis dragen de bekende inscriptie: 

„Den levende roep ie, 
Den doden overlui i t". 

Soms met: „Donder verstore ie". 
Maar de klokken van Rhenen, die uit zijn laatste tijd dateren, 

verkondigen hun boodschap in deftig latijn. 
De „Paulus": „Fratres scientes quia hora est jam nos de somno 

sungere, humc errim propior est nostra salus quam cum credi-
dimus. Ad romanos 13. 

Paulus 1555 — Jan Tolhuis me lecit". 
(Broeders, weet dat het reeds tijd is, op te staan, want nu is onze 

redding dichterbij dan wij gelooid hebben) . 
De klok in het Streekmuseum is de „Phi l ippus" . Zijn inscriptie 

luid: „Jesus dicit ei: T a n t o tempore oobiscum sum et non cognoristi 
me". (Jesus zei tot hem: nu ben ik reeds zo laange tijd met u en 
toch kent gij mij nog nie t ) . 

Jan To lhu i s me lecit 1556. — Philippus. 
Niet meer in gotische letters, maar in latijnse. 
Als alle klokkengieters, maakte Jan To lhu i s ook vijzels. Dr. D. A. 

Wi t top Koning vermeldt in zijn standaardwerk één vijzel van mees-

-1) Gemeentearchief, Rhenen, inv. no's 761 en 7<>2. 
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ter J a n 22). Hij hoort thuis in het Gemeentemuseum van Den Haag 
en u kunt hem tot October bewonderen in Rhenen, in verband met 
de tentoonstelling ,,Van aderlaten en pi l lendraaien". 

Het is een prachtig ding, 20 jaar ouder dan de klokken. 
Ook hier heelt Jan Tolhuis afgerekend met tie gotiek — de re

naissance heelt zich definitief baan gebroken. In het model en in 
de versiering van „mannenkoppen tussen gevleugelde mannelijke en 
vrouwelijke tenanten" 22). ] ) e inscriptie luidt: „Jan Tolhuis 1537 
— Jhesus — Maria". 

Met de „Andreas" voor de Utrechtse Jacobikerk behoren de rhe-
nense klokken tot het laatste werk van onze meester. 

In 1558 wordt aan zijn weduwe zijn laatste halfjaarlijkse salaris, 
zijnde 110— uitbetaald. 23). Die weduwe heet Anthonia, meester 
J a n is dus in elk geval twee keer getrouwd geweest. Zoons schijnt 
hij niet gehad te hebben, wel twee dochters: Geertruid, getrouwd 
met Thomas Both en één uit zijn huwelijk met Anthonia, die de 
vrouw werd van Aert Jansz. van Meurs. Beide schoonzoons waren 
van het vak 24). 

In 1559 wordt meester Anthonis Hendrixz. benoemd tot stads-
geschutgieter „in stede van Jan. mr. Jan To lhu i s " 25). Als zo dikwijls 
in de middeleeuwen en later, waarde in 1557 de pest door Utrecht. 
Misschien is ook meester Jan Tolhu is het slachtoffer geworden van 
de „zwarte dood". ALEID VAN DE B U N T 
w) Dr. D. A. Wittop Koning: Nederlandse vijzels" afb. 43. 
23) Dodt van Flensburg, dl. 3. blz. 231.. 
24) G. W. Begen: „De Utrechtsche geschutgicter Jan Tolhuis. ("Gem. Archief 

Utrecht. Bibl. inv. no. 1270**). 
-•"') Dodt van Kiensburg, dl. 3, blz. 230. 

N I E U W E P U B L I C A T I E S 

R. R. Post, Studiën over Paus Adriaan VI. In: Archief voor de 
geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 3, 1961, blz. 
121-161. 

Adriaan Floriszoon werd in 1476 als student te Leuven ingeschreven, hij 
bleef er tot zijn zending naar Spanje in 1515. In die periode liggen 13 jaren 
docentschap in de faculteit der artes en 24 jaren hoogleraarschap in die 
der theologie. Sehr, zet uitvoerig het studieprogram aan de leuvense univer
siteit uiteen en behandelt vervolgens twee publicaties van Adriaan (de 
Quaestiones quodlibeticae en de Quaestiones in quartum Sententiarum — 
van Petrus Lombardus nl. — librum), die min of meer als neerslag van zijn 
academische lessen kunnen gelden en tegelijk inzicht geven in de veelal ca-
suïstische wijze, waarop moraaltheologische en dogmatische vraagstukken 
werden behandeld en wat Adriaan in speciale gevallen van sommige quaesties 
dacht. ,,Dit alles is vol eruditie en scherpzinnigheid. Adriaan week echter 
niet af van zijn tijdgenoten en heeft de methode niet vernieuwd". Eerst 
Erasmus, van wie Adriaan overigens geen tegenstander was, heeft hier baan
brekend werk verricht. Later schrijft Erasmus zelf, dat Adriaan als paus hem, 
in een moeilijke periode, de hand boven het hoofd heeft gehouden. 
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