
Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -15- De klok in de toren van de Ned. Hervormde kerk te Houten. Gegevens hierover vinden we voor een groot gedeeltein de bestekken en rekeningen tot het repareren en opbouwenvan de kerk en toren te Houten. (1) De werkzaamheden warennoodzakelijk, omdat de stormramp van 1 augustus 1674 nietalleen in de stad Utrecht, maar ook op het platteland groteschade aan gebouwen, kerken en torens had toegebracht. (2) De aanbesteding geschiedde op 11 juni 1678. In hetbestek van de timmerman lezen we onder punt 5:&quot;En de aennemer sal gehouden wesen de clock in het torentjete brengen, behoorlijk in te hangen, so dat deselve weernae behooren can luijden. &quot; Hieruit weten we dus dat er eenklok aanwezig was, die na het opbouwen van de toren weermoest worden ingehangen. Vermoedelijk was dit dezelfde klokwaarvan sprake is in de rekeningen

van het kapittel van St.Marie 1563-1564. (3) &quot;Idem aan de kanunnik Jan Tielman van het kapittel van St.Marie worden 3 gouden kronen en een daalder uitbetaald, diehij op bevel van het kapittel aan de parochie van Houten heeftgeschonken, ter gelegenheid van de consecratie van de nieuwetorenklok. &quot; (vertaling uit het latijn) Waarschijnlijk heeft de architekt bij de vormgeving vande nieuwe toren niet voldoende rekening gehouden met de af-meting van de voornoemde klok. In de rekeningen van verte-ringen nl. door een van de gecommitteerden van Houten inge-diend, lezen we in de specificatie, dat op 16 augustus 1678met de klokkegieter Adriaan Dop over het hangen van de klokgesproken was, omdat men ondekt had, dat &quot;de kloek te grooten de lantaern&quot; van de toren te klein was. De schout vanHouten,, de oriogiemaeker&quot; en andere deskundigen werden tehulp

geroepen. Men kwam uiteindelijk overeen de klok in eenkleiner formaat te vergieten.





Tussen Rijn en Lek 1968 4. - Dl.2 4 -17- En in de verantwoording van de rekeningen: &quot;Doordien de klockegieter Dop leelijk hadde bedrogen, en beloofd die quitanfie (in) stukken te scheuren&quot; Hoe het met de kwaliteit van de klok gesteld was weten we niet. Het is bekend dat deze klok reeds na 18 jaar door een andere werd vervangen. In de letterband van de tegenwoordige klok staat namelijk te lezen: GEORGIUS BOLCK, PREDIKANT TOT HOUTEN, JASPAR VANLYNDEN, ANNO 1697. Wat er met de klok van Dop gebeurd is. Is niet bekend, wekunnen alleen maar vermoeden dat ze gebarsten Is. Onze interesse gaat thans uit naar de tegenwoordige klok.Wij moeten helaas geheel afgaan op de bestaande literatuur. (7)Vergelijkingen van letterband en randversiering geeft een tref-fende overeenkomst met de klok in Diepenveen, welke gegotenis door de Deventer klokkegieter Gerard Schimmel.

De randver-siering van beide klokken Is volkomen gelijk. Op grond hiervanmogen wij de klok In Houten toeschrijven aan de voornoemdeSchimmel(8). De heer J.W.C. Besemer uit Rotterdam is zovriendelijk geweest voor de klok in Houten een beschrijving tegeven, die wij hier laten volgen. Onmiddellijk boven de letterband (breed ca 4,5 cm) eenrandversiering van afwisselend een groot en een klein engelkopjetussen een blad en bloemornament, (randbreedte ca. 3,5 cm.






