
Het uitstapje van Arien over Eem voor verteringe met de klockgie-
ter gedaen, toen zij naar Amersfoort waren geweest om vlas en stenen 
te kopen en één en ander met Jan Jansz te bespreken werd door
gehaald met een forse streek van de ganzeveer. De post onder de 
uitgaven staande en gedaan door twee gecommitteerden, die met de 
klokgieter, „sijn vrouw en soon Verteringe hadde gedaen", werd ook 
geannuleerd. 

De klok die op bovenomschreven wijze werd gegoten heeft schijn
baar geen lange levensduur gehad, want op 6 maart 1709 deelt een 
kerkmeester het gemeentebestuur mede, dat de kleine klok is gebarsten 
en geen geluid meer geeft. Na overleg komt men eindelijk tot een 
accoord mt de beroemde klokkegieter Claas Noorden te Amsterdam. 
Volgens de notulen komt genoemde klokkegieter in de gerechtszit
ting en ,,is met denzelven wijdlopig geraissoneerd en gesproken en 
de klok hem aanbesteed en accoord gemaakt". Deze klok werd te 
Amsterdam gegoten en woog 1669 pond. De gebarsten klok wordt 
tegen behoorlijke prijs ingeruild, zodat „die van den Geregte aan
genaam bevonden en de gecommitteerden voor hun moeiten harte
lijk bedankt" . 

De aanvoer van het benodigde materiaal voor het vergieten van de 
klok geschiedde per schuit of boot, daar in de rekening wordt ver
meld, dat hout en takkebossen moesten gehaald worden van de 
Melm. Hier wordt waarschijnlijk de kleine Melm, de bekende los
plaats aan de rivier de Eem, mee bedoeld als de dichtstbijzijnde en 
meest geschikte plaats voor het aanvoeren van het benodigde ma
teriaal voor dit niet alledaagse karwei. 

E. H E U P E R S 

K E R K H E R S T E L IN U T R E C H T 

Toen op 12 november van het vorige jaar de hervormde kerk te Koc-
kengen na restauratie opnieuw in gebruik werd genomen, verklaarde 
burgemeester Van der Wyck in zijn toespraak, dat dit kerkgebouw 
het voornaamste cu l tuurmonument van Kockengen was. 

Het ware in dit geval niet overdreven geweest wanneer de burge
meester gesproken had over het belangrijkste cu l tuurmonument in 
het polderland van noordwestelijk Utrecht. Wan t zowel de oude 
kerken te Kamerik, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis en 
Zegveld zijn verdwenen, haast allemaal in de vorige eeuw. Het had 
niet veel gescheeld of ook de kerk te Kockengen was in die tijd 
gesloopt. Zij is gerestaureerd en staat met de eveneens herstelde kerk 
van Te r Aa bovenaan op de — korte — lijst van monumenten in 
noordwestelijk Utrecht. 

Men kan zich vandaag niet indenken, dat een prachtige kerk als 
te Kockengen aan de sloper zou worden overgegeven. Het lid der 
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provinciale staten, de heer H. van Galen Last, gaf bij de weder inge
bruikneming ui t ing aan zijn vreugde, ,,dat oude geslachten deze kerk 
voor ons gebouwd hebben" . 

Veertien dagen na de blijde avond te Kockengen stond de oude 
kerk te Jaarsveld in het licht der schijnwerpers. Ook zij werd na res
taurat ie in gebruik genomen. „In de vorige eeuw", aldus de plaat
selijke predikant ds. I. de T o m b e tijdens de samenkomst, „is er in 
ernst sprake van geweest dat de kerk zou worden afgebroken. Zelfs 
de regeringsvertegenwoordigers adviseerden toen om het gebouw 
maar te slopen en een geheel nieuwe kerk te bouwen. Alleen aan he t 
werk van Jacob Schep is het te danken geweest, dat het gebouw 
toen behouden bleef". 

Nog geen maand later — 18 december 1958 — was de Oude kerk 
te Soest aan de beur t om heropend te worden. Evenals te Kockengen 
en Jaarsveld is het koorgedeelte weer bij de kerkruimte getrokken. 

O p de scheiding tussen het koor en het schip is de kansel aange
bracht. Deze preekstoel is afkomstig uit de kapel van het vroegere 
oud-katholiek seminarium te Amersfoort. Voor de preekstoel staat 
een zeer oud doopvont, dat in het jaar f460 in de oude kerk van 
Nigtevecht heeft gestaan. T o t voor kort was het in het bezit van het 
Rijksmuseum in Amsterdam, waar men het in een kelder had neer
gezet. 

Intussen is de restauratie van de kerken te Benschop en Blauw-
kapel in vergevorderd stadium. Hetzelfde kan gezegd worden van de 
minder spectaculaire — maar niet minder kostbare — restauratie der 
St. Catharijnekerk te Utrecht, welke haar saenredams aanzien terug
krijgt, als de herstelwerkzaamheden, die nu stopgezet moeten worden, 
te zijner tijd haar voltooiing mogen vinden. 

Inzonderheid het behoud van de Blauwkapel is iets, waarover men 
zich nauwelijks genoeg verheugen kan. Dit waardevolle gebouwtje, 
haast een uniek monument , was enkele jaren geleden zo goed als 
afgeschreven, maar zal weldra in glorie herleven. W a t Jacob Schep 
voor de Jaarsvelder kerk betekende, was de heer F. W. van Gulick — 
hoofdredacteur van het weekblad Cobouw — voor de kerk van Blauw
kapel. He t komt vaak op één man aan, die zich „inzet" voor het 
behoud van een monument . In het geval Blauwkapel was het de 
heer Van Gulick, die het ini t iat ie! nam om de zowat prijsgegeven 
kerk te redden. 

Een soortgelijk geval deed zich enige jaren geleden voor, toen de 
ruïne der Geertekerk te Utrecht, vooral door het krachtig streven 
van het „Comité-Hulst" welhaast uit de dood verrees. 

Voor zover wij weten, worden in de provincie Utrecht op dit ogen
blik verder geen oude kerken van binnenui t bedreigd, d.w.z. van de 
zijde der eigenaars. Maar wel zijn talrijke kerken hoognodig aan res
tauratie toe, in elk geval aan eerherstel. Wij denken aan de St. Joris-
kerk te Amersfoort, de Oude kerk te Veenendaal , de hervormde ker
ken te Breukelen, Eemnes-Buiten, Nieuw-Loosdrecht en de kleinere 
kerken als te Cothen, Lopik, Nigtevecht, Odijk, Vleuten en Vreeland. 
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Sinds 1945 zijn o.a. de Cunerakerk te Rhenen en de hervormde 
kerken te De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Loenen, Lopikerkapel en 
T e r Aa gerestaureerd, terwijl een kerkje van het tweede plan als te 
Tutphaas, een gelukkige opknapbeur t kreeg. Voorts zijn enige torens 
— o.a. Eemnes-Binnen, Eemnes-Buiten, Schalkwijk, Utrecht Buur, 
Jacobi, Nicolai - in oude staat teruggebracht. 

Het is vurig te hopen, dat het kerkherstel onverminderd zal voort
gaan. Hebben de steden al menige historische veer moeten laten, ook 
voor de dorpen wordt de bedreiging steeds groter. Het voortbestaan 
der oude kerkgebouwen waarborgt ook het behoud van een stukje 
dorpseigen. Hoe anders zouden dorpen als b.v. Wilnis, Oud-Loos-
drecht, Polsbroek, De Meern en Zegveld er uitzien, als de historische 
kerken daar nog stonden. Een plaats zonder oude kerk is vaak een 
plaats zonder eigen karakter. 

de J. 

B O E K A A N K O N D I G I N G 

H. Halbertsma, Zeven eeuwen Amersfoort. Uitg. Gemeentebestuur van Amers
foort, 1959. 

Het zevenhonderdjarig bestaan als stad van Amersfoort, heeft als 
blijvende herinnering o.a. dit boekje van de heer Halbertsma opge
leverd. Burgemeester H. Molendijk vertelt in het voorwoord, dat „bij 
de voorbereiding van de feestelijke herdenking zeer vele inwoners, 
vooral in de oude stadskern, in beroering zijn gekomen, die over de 
staatsrechtelijke betekenis der stadsrechten niet één wijs woord kun
nen zeggen". 

Na lezing van dit boekje zullen zij vele wijze woorden over de 
stadsrechten, maar meer nog over de historische ontwikkeling van 
Amersfoort kunnen zeggen. Men mag hopen, dat het grif verkocht is 
en dat de Amersfoorters en h u n kinderen er dikwijls in zullen lezen. 
W a n t voor hen is het, ook door de wijze, waarop de heer Halbertsma 
het schreef, voornamelijk bestemd. De schrijver gaat er namelijk 
vanuit , dat de lezer vrij goed bekend is met Amersfoorts stadskern. 
Daarom heeft de bui tenstaander wel eens moeite om de schrijver te 
kunnen "bijbenen. De plat tegrond van de stad zit niet zo muurvast 
in des lezers hoofd, gelijk dat bij de eigen poorters het geval is. 

Er wordt in dit boekje zeer veel gegeven. O p 125 pagina's in kleine 
letter schrijft men heel wat weg. En wanneer daarbij een zakelijke — 
maar niet droge! - stijl wordt gebezigd, ligt het voor de hand, dat 
de lezer een massa feiten te verwerken krijgt. 

Er zijn vier hoofdstukken: ontstaan en groei, ontwikkeling en bloei, 
nering en ambacht, oorlog en vrede. Het geheel wordt gecomple
teerd door een literatuurlijst betreffende de geschiedenis van Amers
foort, samengesteld door de heer J. Hooy. In twaalf rubrieken vat de 
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