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HOE KERKKLOKKEN TOEN L UIDDEN
EN NU LUIDEN IN DE BILT EN BILTHOVEN
Lies Haan-Beerends
De oudste kerkklokken in ons land dateren uit de vroege middeleeuwen. In het begin van de
elfde eeuw werd er al geschreven over het gieten van klokken, een kunst die zich tot het einde
van de vijftiende eeuw verder zou ontwikkelen en perfectioneren. Door deze perfectionering
resten ons geen klokken uit de vroegste periode. Die zijn alle gerecycled. De klokken werden
gesmolten en met het materiaal werden nieuwe en dus betere klokken gemaakt.
De functie van kerkklokken was tweeledig. De klokken dienden niet alleen om de gelovigen op
te roepen om naar de kerk te gaan of aan andere religieuze plichten te voldoen, de klokken
hadden ook een maatschappelijke functie. Ze waren in vroeger tijd hét communicatiemiddel
bij uitstek. De zogenaamde papklok duidde de schafttijden aan. De meeste mensen hadden
immers zelf geen uurwerk. Als er brand was werd de klok op een speciale manier geluid om de
mannen op te roepen de brand te komen bestrijden. Het gezegde 'iets aan de grote klok
hangen' zal daarvan afgeleid zijn. Het betekent immers dat een boodschap aan de massa
kenbaar wordt gemaakt.
Klokken waren en zijn niet weg te denken uit de samenleving. Voor aanvang van de
kerkdiensten was en is klokgelui te horen. Om twaalf uur 's middags klepten en kleppen in
katholieke streken de klokjes drie maal drie slagen om het angelus aan te duiden. Bij
trouwerijen, dopen en begrafenissen werd en wordt geluid. Vaak op verschillende wijzen. Naar
mijn idee is de spreekwijze 'naar verluidt' daarvan afkomstig.
Het luiden van klokken kan geschieden op verschillende manieren. Men kan met vliegende of
met vallende klepel luiden. Dat hangt af van de manier waarop de klokken zijn opgehangen.
Bij de eerstgenoemde manier vliegt de klepel als het ware tegen de slagring van de klok aan.
Bij een vallende klepel is de klok op een andere manier bevestigd. Voor grotere en dus
zwaardere klokken is dat echter noodzakelijk. De aanslag van de klepel klinkt dan anders. Het
geluid wordt meer gesmoord. De klank van klokken kan ook via beieren of kleppen hoorbaar
gemaakt worden. Bij het beieren wordt de klepel door een daaraan bevestigd touw in een
ritmisch klankspel tegen de stil hangende klok getrokken. Bij het kleppen wordt door middel
van het luidtouw de klok telkens naar dezelfde kant getrokken zodat de klepel steeds op één
plaats tegen de wand van de klok valt.
Na deze inleiding wordt het tijd aandacht te besteden aan de Biltse en Bilthovense klokken.
De heer Ravelli vroeg zich op de jaarvergadering van de Historische Kring in april 2000 af
welke klokken er luiden en geluid hebben in De Bilt en Bilthoven. Deze vraag heeft mij er toe
gezet mij daarin te verdiepen en een en ander na te speuren. Het resultaat leest U hierna.

VAN KLOOSTERKLOKKEN TOT DORPSKLOK
De Biltse ingezetenen zullen tot de
Reformatie in de kloosters ter kerke zijn
gegaan. Of het in 1122 opgerichte klooster
Oostbroek de Biltenaren middels klokgelui
opgeroepen heeft valt te betwijfelen. Over
het kloostergebouw en de kloosterkerk is
weinig bekend. Het in 1139 opgerichte
Vrouwenklooster echter bezat volgens
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Everard Gewin een kerk met twee
tufstenen torens. In 1518 waren die torens
dermate bouwvallig dat ze gesloopt
dienden te worden. Priorin Henrica van
Erp liet toen een nieuwe bakstenen toren
bouwen, waarvoor de eerste steen werd
gelegd op 4 april 1519. Volgens de heer
J.W.H. Meijer zouden er in de toren twee
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of meer klokken gehangen hebben,
klokken die niet alleen de adellijke jufferen
gemaand hebben haar godsdienstige
plichten te vervullen, ze zullen ook de
Biltse ingezetenen opgeroepen hebben om
aan de zondagsplicht te voldoen.

ingehuldigd werd dan was hij verplicht
zich naar Zeist te begeven om daar de klok
te luiden. Daarmee bevestigde hij zijn
wereldlijk gezag over het Nedersticht.
Weer een typisch voorbeeld waaruit blijkt
hoe belangrijk klokken waren.

De reformatie maakte daaraan een einde.
De katholieke godsdienst werd verboden.
De kloo stergebouwen werden door de
Staten van Utrecht in beslag genomen en
verwoest. Oostbroek in 1580, het
Vrouwenklooster in 1585. Bijna 75 jaar
zouden de Biltenaren van een eigen
kerkgebouw en dus ook van klokgelui
verstoken blijven. De hervormde (toen nog
'gereformeerde' genoemde) ingezetenen
moesten voor kerkgang naar Utrecht of
Bunnik. In 1598 werden ze bij de toen
zelfstandige kerkelijke gemeente Zeist
ingedeeld. In Zeist dienden de kerkleden in
die tijd mee te betalen aan de pas
aangeschafte luiklok. Ook de Biltse
kerkgangers zullen hun duitje hebben
bijgedragen. De luiklok van Zeist heeft
vóór de reformatie een belangrijke rol
gespeeld. Wanneer er een nieuwe bisschop

Na veelvuldige verzoeken om toestemming
tot oprichting van een eigen kerk werden
de gedane inspanningen in 1650 beloond.
Men kreeg van de Staten van Utrecht
toestemming om in De Bilt, waar
toentertijd ongeveer 40 gezinnen de
protestantse godsdienst beleden, een kerk
te bouwen.
Op 27 april 1652 werd de Dorpskerk in
gebruik genomen, een eenvoudig
zaalkerkje dat plaats bood aan ongeveer
200 gelovigen. Midden op het dak stond
een klein koepeltje met een rank spitsje.
Boven op de torenspits stond een ijzeren
kruis, waarop een door de Biltse dorpssmid
Hendrick Jansz. van Ingen gemaakte haan
prijkte. In de toren hing een luiklok. De
aanschaf van dat klokje was mede
mogelijk geworden door een bijdrage van
ƒ 100,- van de Utrechtse vroedschap.

DE KLOK VAN DE DORPSKERK, DE ENIGE KLOK TOT 1894
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Nadat de kerk was opgericht werd als
eerste een koster aangesteld, die tevens
voorlezer en voorzanger diende te zijn. Jan
Janszoon van Leerhoeff was reeds sinds
1640 schoolmeester in De Bilt. Hij werd
ook als koster / voorlezer / voorzanger
benoemd en betrok het eveneens in 1652
klaargekomen schoolhuis, thans bekend als
De Oude School.
De eerste predikant was de uit
Schoonhoven afkomstige Lambertus
Sanderus. Op 13 oktober 1652 werd hij in
het ambt bevestigd. Gedeputeerden van de
Staten 's Lands van Utrecht stelden op 21
oktober 1653 twee kerkmeesters aan, die
o.a. een regeling op papier dienden te
zetten „waernaer een yder so in het
begraven als het overluyden van de Doden
aen De Bilt, in de Kerke ofte op het
Kerkhoff aldaer zig zal hebben te reguleren
ende gedragen". In het reglement werd de
prijs voor het klokluiden vastgesteld:
„Voor het Luijden van een bejaert Perzoon
onder den voors. Geregte wonende, zal
betaeld worden eene gulden tien stuijvers voor een Kind alsvorens halff geld". De
helft kwam ten goede aan de koster en de
rest werd gebruikt 'tot reparatie van de
Kerke'. De koster werd dus betaald voor
het luiden bij overlijden. Er gaan echter
geruchten dat de koster / schoolmeester het
luiden graag aan leerlingen overliet!
Ook latere kosters waren niet altijd even
stipt in de uitoefening van hun beroep. In
1737 werd door de Staten een nieuwe
koster / schoolmeester / voorlezer /
klokkenluider benoemd. In 1743 werd er
echter over dat heerschap geklaagd bij de
kerkenraad. Hij zou zich doorgaans 'na
eygen goeddunken' gedragen. Hij handelde
voor wat betreft het klokluiden in strijd
met de Statenordonnantie. Men zei, dat hij
nooit was komen vragen bij 'het
predikantshuys of hij voor de derde maal
de klok soude trekken'. De kerkenraad had
hem over zijn 'arbitrair luyden en laat voor
den lessenaar komen' aangesproken.
Volgens één van de kerkenraadsleden
stond de koster / schoolmeester onder
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toezicht van de schout. De predikant
meende echter dat de kerkenraad het in
deze voor het zeggen had. Men besloot de
kwestie even te laten rusten. Uit de notulen
van de kerkenraad valt echter op te maken
dat de man kort nadien niet meer in dienst
was.
Er braken tijden aan die grotere problemen
met zich meebrachten. Na jarenlange strijd
tussen prinsgezinden en patriotten, een
strijd die zich eveneens in en om De Bilt
afspeelde, ondervond men ook de gevolgen
van de Franse inval. In 1796 werd er een
landelijk verbod uitgevaardigd voor wat
betreft het luiden van klokken. Dat ging
problemen geven in De Bilt! Hoe kon men
weten wanneer het tijd was om te schaften?
Een slaguurwerk bezat De Bilt niet. Wel
was er (en is er nog) een zonnewijzer aan
de zuidkant van de kerk. Maar de
weersomstandigheden maakten het niet
altijd mogelijk daaraan de tijd af te lezen.
Bovendien liep men niet steeds naar de
kerk om te kijken hoe laat het was! In de
raadsvergadering van 26 september 1801
werd hierover uitvoerig gesproken en men
besloot, ondanks het verbod, dagelijks om
acht en negen uur en zondags om zeven en
negen uur de klok te laten kleppen. De
koster zou daarvoor ƒ 5,- per jaar
ontvangen. Maar helaas ging dat plan niet
door. Op 3 oktober reeds werd het kleppen
door het Hof van Utrecht verboden. De
toenmalige koster / schoolmeester én
raadslid, Pieter van Diepeningen, deed nog
een poging het Hof te overtuigen van de
noodzaak, echter zonder resultaat. Zijn
extra bijverdienste ging niet door! Er
mocht niet geluid worden. De schafttijden
liepen uit, men kwam te laat bij belangrijke
gebeurtenissen, ja zelfs op de
raadsvergaderingen. Om deze laatste
onachtzaamheid tegen te gaan werd er een
boete ingesteld. Wie volgens de schout niet
op de afgesproken Domtijd (de enige
officiële tijdmeter in de omtrek) aanwezig
was kreeg een boete van twaalf stuivers.
Wie helemaal niet kwam opdagen moest
24 stuivers voldoen.
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Na het vertrek der Fransen in 1813
veranderde er veel. Sommige regels bleven
echter van kracht. Zo bleef de vrijheid van
godsdienst bestaan en bleef de kerktoren
van de Dorpskerk in het bezit van de
burgerlijke gemeente. Diverse andere
maatregelen echter werden teruggedraaid.
Het verbod op het luiden van klokken werd
bij Koninklijk Besluit van 24 januari 1815
ingetrokken. Er mocht weer geluid
worden! Voorlopig liet alleen de klok van
de Dorpskerk zich horen in De Bilt. Dat
was echter niet meer het oorspronkelijke
klokje. De thans nog aanwezige in 1783
gegoten klok zal in 1815 haar klanken over
het dorp hebben uitgestrooid. Onbekend is
wanneer deze klok in de toren is
opgehangen. Ook is niet te achterhalen wie
het gieten van de nieuwe klok gefinancierd
heeft. Evenmin weet men waar het oude
klokje gebleven is. Al die vragen blijven
onbeantwoord. Wel werd er in 1806 al
geklaagd dat de toren „door de swaarte van
de Klok die zich in dezelve bevindt veel te
lijden hadt". Toen zal dus naar alle
waarschijnlijkheid de klok, die als
opschrift draagt ME FECIT CHRISTIAAN
EN IAN SEEST AMSTELODAMI ANNO
1783, al in de toren gehangen hebben. De
klok heeft een buitendiameter van 70 cm
en een hoogte van 52 cm.
De Dorpskerk was anno 1815 de enige
kerk in De Bilt. Wel waren er in de
achttiende eeuw al groepjes
'afgescheidenen' die in particuliere huizen
godsdienstoefeningen hielden. Op 7 januari
1816 voerde koning Willem I bij
Koninklijk Besluit het 'Algemeen
Reglement voor het bestuur der Hervormde
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden'
in. Niet langer werd gesproken over de
gereformeerde kerk, maar de naam
Nederlandsche hervormde kerk kwam in
gebruik. Niet alle protestanten waren het
met deze maatregel eens. Uiteindelijk
leidde dit ongenoegen tot de Afscheiding
van 1834.
Blijkens een alarmerende brief, gedateerd
22 november 1838, verkeerde het torentje
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van de Dorpskerk in een dermate slechte
staat dat de veiligheid in gevaar kwam. De
toren helde over en men durfde niet meer
te luiden. In de gemeenteraadsvergadering
van 5 december 1838 werd besloten het
torentje onmiddellijk te slopen. De luiklok,
het kruis, alsmede de haan dienden
hergebruikt te worden. In mei 1839 werd
er in de gemeenteraad besloten tegen de
westgevel van de kerk een nieuwe toren te
bouwen. De toren kreeg een stenen
onderbouw van ongeveer vijftien meter,
een overstekende omloop en een hoge
houten opbouw in koepelvorm. Boven op
de 23 meter hoge toren werden het oude
kruis en het haantje uit 1652 geplaatst en in
de opbouw werd de klok uit 1783
opgehangen. In 1840 was de 'Peperbus'
gereed. De Bilt was nu ook een uurwerk
rijk! Men had kennelijk van de
geschiedenis geleerd. De klokkenist moest
er op toezien dat de gewichten regelmatig
werden opgetrokken en hij diende het
uurwerk tijdig te smeren.
Al had de Afscheiding in 1834
plaatsgevonden, in De Bilt zou het tot 1887
duren voordat er een gereformeerde
gemeente werd opgericht. Als datum van
oprichting wordt 10 november 1887
aangehouden. Er werd toen door de
gereformeerden gekerkt in het Steegje van
Van Santen. Gij sbertus van Santen had drie
arbeiderswoninkjes, die tot kerkruimte
waren omgebouwd, beschikbaar gesteld.
Van een toren was geen sprake en een
luiklok zal er dus evenmin geweest zijn.

DE KLOK VAN DE DORPSKERK
KRIJGT EEN 'MEDEKLINKER'
De katholieken van De Bilt dienden zich
tot het einde van de negentiende eeuw voor
hun kerkgang naar Utrecht te begeven. Zij
behoorden tot de parochie van Onze Lieve
Vrouw ten Hemel Opneming, gevestigd in
de Biltstraat. Everhard Gewin vermeldde
in zijn boek dat de Biltse dorpsklok eind
negentiende eeuw ook luidde om de
katholieke ingezetenen op hun kerkelijke
plichten te wijzen. Dat geschiedde
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uiteraard op een vroeg tijdstip, want men
moest ruimschoots de tijd hebben om de
kerk - meestal te voet - te bereiken.
Mede door toedoen van de toenmalige
pastoor van de Utrechtse kerk werden er
plannen gesmeed om in De Bilt een
katholieke kerk op te richten. Dankzij
bereidwillige gaven van mevrouw
Franken-Remmers, zuster van de latere
pastoor Remmers, werd de bouw mogelijk
gemaakt. Naar ontwerp van A. Tepe
verrees er langs de huidige Kerklaan een

neogotische kerk met één toren. Op 1
maart 1894 werd de kerk ingewijd en op 8
mei werd de kerk geconsacreerd en
toegewijd aan de H. Michael. De 354 kg
wegende klok, die dezelfde naam kreeg,
zal toen feestelijk geluid hebben. De Bilt
was voortaan twee kerkklokken rijk.
Zouden de beide klokken gezamenlijk de
nieuwe eeuw hebben ingeluid? Ik zou het
niet durven beweren. De oecumenische
gedachte was nog niet ver ontwikkeld.

INSTRUCTIE KLOKKENIST
De gemeenteraad achtte het in 1900
raadzaam om een instructie op te stellen
voor de klokkenist die de klok van de
Dorpskerk op gezette tijden diende te
luiden. B.van Reenen werd officieel als
zodanig benoemd. De klokkenist werd niet
alleen belast met het opwinden van het
uurwerk, hij moest er bovendien voor
zorgdragen dat de dorpsklok dezelfde tijd
aanwees als de Dom te Utrecht. Hij moest
de toren schoonhouden, was bij brand
verplicht te luiden en bovendien diende hij,
op verzoek van het gemeentebestuur, de
klok te luiden op de dag van overlijden en
op die van het begraven van personen die
op de algemene begraafplaats ter ruste
werden gelegd. Elke keer zou hij officieel
opdracht krijgen hoe lang hij klokgelui
diende te laten horen. Een raadsbesluit
stelde vast dat de klokkenist voor ieder half
uur luiden een vergoeding van ƒ 0,60 werd

toegekend. Bovendien kreeg hij een
jaarwedde van ƒ 25,-. De benodigde
schoonmaak-materialen zouden worden
vergoed zoals dat tot dan toe gebruikelijk
was geweest.
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OOK IN BILTHOVEN GAAT
KLOKGELUI KLINKEN
De Zuiderkapel, gelegen aan de Boslaan te
Bilthoven, werd in 1916 gebouwd naar een
ontwerp van architect Stuivinga in
opdracht van de Nederduitsch-Hervormde
Evangelisatie Vereniging. De als zaalkerk
gebouwde kapel kreeg de naam De
Biltsche Kapel. Men moet daarbij
bedenken, dat in die tijd de nieuw ontstane
dorpskern de naam De Bilt-Station droeg.
De naam Bilthoven werd pas in 1917
ingevoerd. De kapel was het eerste
openbare gebouw in Bilthoven. Om die
reden werd er in de rechter buitenmuur een
peilbout van het Normaal Amsterdams Peil
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aangebracht. In het klokkentorentje werd
een luiklok opgehangen met de inscriptie
PRO CHRISTO FUNGOR LEGATIONE,
hetgeen betekent Tk ben een gezant van
Christus'. Op 26 december 1916 liet de
klok voor het eerst zijn klanken horen en
riep hij de Bilthovenaren op om de
kerstdienst te komen bijwonen.
Acht jaar later zou er nog een klok in
Bilthoven gaan klinken. Op 14 december
1924 werd aan de Sweelincklaan de
Woudkapel in gebruik genomen. Deze
kapel, ontworpen door architect
dr.ir.G.W.van Heukelum , werd gebouwd
in opdracht van de Vrijzinnige
Godsdienstige Gemeenschap Bilthoven,
thans Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB genoemd. In de top van de voorgevel
hangt een door de klokkengieters Petit &
Fritsen uit Aarle-Rixtel gegoten klokje. Op
29 oktober 1924 werd het 44 kg wegende
klokje gelijk met de ijzeren klokkenstoel
afgeleverd. Het draagt als opschrift: PETIT
& FRITSEN, KLOKKENGIETERS ME
FUNDERUNT A.1924. Bepaald werd, dat
het klokje tweemaal voor aanvang der
kerkdiensten zou luiden. Het tweede gelui
betekende, dat een ieder de lege plaatsen
mocht bezetten, dus ook die stoelen mocht
innemen die voor een bedrag ad ƒ 3,- per
jaar verhuurd waren.
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kerkenraad voor een bedrag ad ƒ 250,- was
aangekocht. Op 14 september van dat jaar
besloot de kerkenraad dat de klok „van een
kwartier tot tien minuten voor de dienst en
de vijf minuten vlak vóór de dienst" geluid
diende te worden. Het tweede klokgelui
liet weten dat er nog zitplaatsen vrij waren
in de kerk.
De klok van de Dorpskerk was nu niet
meer de oudste. De door mr. Francois
Sijmon in 1635 gegoten klok, die ook nu
nog in de Immanuëlkerk hangt, draagt als
randschrift DE KERKCE TOT HATTUM
CORDA METALLI RECREO PULSU
PELLOQUE TRISTES PECTORE
CURAS 1635. De uit Hattum afkomstige
klok had deel uitgemaakt van een
klokkenspel. Ze heeft een bodemdoorsnee
van 56,6 cm en weegt 103 kg. Op de flank
is een wapenschildje zichtbaar waarop een
pelikaan op haar nest met jongen is
afgebeeld.

DE KLOK VAN DE DORPSKERK NIET
LANGER DE OUDSTE.
In De Bilt ging in 1925 een derde klok
luiden. De gereformeerde Immanuëlkerk,
toen nog Soestdijksewegkerk genoemd,
werd op 11 april 1923 officieel in gebruik
genomen. Zoals reeds vermeld hadden de
gereformeerden eerst gekerkt in het Steegje
van Van Santen. In 1901 hadden ze een
kerkgebouw in de Nieuwstraat betrokken.
Deze ruimte was door de groei van het
aantal leden na een aantal jaren echter te
klein geworden. Er werd besloten tot de
bouw van een grotere kerk. Architect P.J.
Houtzager ontwierp een kerk met aan de
oostzijde één toren. In 1925 werd daarin
een klok opgehangen die door de

NOG MEER KLOKGELUI IN
BILTHOVEN
In Bilthoven was na 1924 zowel het
klokgeluid van de Zuiderkapel als dat van
de Woudkapel hoorbaar. Ook katholieke
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Bilthovenaren echter zouden al snel door
klokgelui opgeroepen worden om naar de
kerk te gaan. Op 1 mei 1925 werd de eerste
steen gelegd voor de kerk, genaamd Onze
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand,
gelegen aan de Gregoriuslaan (zie
omslagfoto).
Op 10 mei 1926 werd de kerk officieel
ingewijd. Op de naast de kerk staande
klokkentoren werd een uurwerk
aangebracht. Er werden lichtvensters in de
toren gemaakt, waardoor het klokgelui van
drie klokken zich over Bilthoven kon
verspreiden. Het is niet met zekerheid te
zeggen, maar het zou kunnen zijn dat de
klokken waren besteld bij de firma Van
Bergen uit Heiligerlee. Deze firma had
blijkens een advertentie een soort
dependance aan de Spoorlaan 24 te
Bilthoven. Men kondigde aan dat men
torenuurwerken, luiklokken, elektrische
luidinrichtingen en carillons kon leveren,
alles eigen fabrikaat. Blijkens een bericht
verschenen in de Biltsche Courant van 22
juni 1928 werd 'in de voormalige
klokkenfabriek aan de Rembrandtlaan te
Bilthoven' een publieke verkoping
gehouden. In 1928 was de firma Van
Bergen dus kennelijk vertrokken uit
Bilthoven, maar het is heel goed mogelijk
dat men in 1925 wel deze firma opdracht
heeft gegeven om tot het gieten van de
klokken voor de nieuwe kerk over te gaan,
temeer daar - zoals in het vervolg van het
verhaal zal blijken - men later ook contact
heeft opgenomen met bedoelde firma uit
Heiligerlee.
De toenmalige gemeente De Bilt was in
1926 al acht klokken rijk! Helaas hebben
de klokken van de Onze Lieve Vrouw van
Altijddurende Bijstand nog geen twintig
jaar haar klanken mogen laten horen. Hun
lot werd door de Duitse bezetter bepaald.
Er kwam nog een nieuwe kerk in
Bilthoven, een kerk gelegen aan de
Julianalaan, die gebouwd werd in opdracht
van de Gereformeerde Kerk De Bilt. Op 10
juli 1927 werd de eerste steen gelegd en op
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27 oktober 1928 werd de kerk in gebruik
genomen. Er klonk geen klokgelui bij die
gelegenheid, want de Julianakerk heeft
geen klokkentoren en geen klok. Jammer.
Wel werd Bilthoven weer een kerkklok
rijker toen in 1933 de kapel van Berg en
Bosch gerealiseerd was. Deze kapel was
een belangrijk onderdeel van het roomskatholieke sanatorium, opgericht door
Herwonnen Levenskracht, een instelling
voortkomend uit de katholieke
arbeidersvereniging. De kapel werd
ontworpen door architect B.J. Koldewey.
De klok, die in de luidtoren aan de rechter
zijde van de ingang geplaatst is, riep niet
alleen de zusters dominicanessen op hun
kerkelijke plichten te vervullen, ook de
patiënten zullen het gelui van de klok als
signaal hebben ervaren om ter kerke te
gaan om daar geestelijke kracht te
verkrijgen. De kapel is al vele jaren niet
meer als zodanig in gebruik. Of de klok,
die nog wel in de toren hangt, ooit nog
eens zal luiden is een vraag die niet te
beantwoorden is. Wel staat de kapel op de
gemeentelijke monumentenlijst en zal dus,
naar ik hoop, voor het nageslacht bewaard
blijven. Er zal nog getracht worden iets
meer over de klok te achterhalen. De op de
klok aangebrachte tekst is vanaf de grond
niet te lezen. Geprobeerd wordt nu, deze
alsnog te achterhalen.
BILTSE GEBEURTENISSEN EN DE
JAREN DERTIG.
Ongeveer tegelijk met Berg en Bosch werd
in De Bilt aan de Burgemeester de
Withstraat het Antoniushuis (meer bekend
als het Antoniuspension) opgericht.
Behalve een fröbelschool, een naaischool
en pension voor bejaarden bood het huis
ook onderdak aan zusters van St.-Jozef, die
les gaven, dan wel de bejaarden
verzorgden. Er was op de eerste verdieping
een kapel in het huis, waar een orgel
geestelijke klanken voortbracht en volgens
een van de zusters van bedoelde
congregatie bezat de kapel geen luiklok om
op te roepen tot gebed.
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In het zuidoostelijk deel van De Bilt echter
was toen wel klokgelui te horen. Op
grondgebied van de gemeente Zeist was op
27 november 1931, op een terrein, behoord
hebbend bij de Biltse boerderij De
Blaauwe Schorteldoek, de eerste steen
gelegd voor een kapel die zou gaan
behoren bij een te bouwen kweekschool
met klooster en internaat waar fraters van
Utrecht hun opleiding zouden krijgen. Een
en ander werd opgericht in opdracht van de
Gregoriusstichting uit Utrecht en werd
toegewijd aan St.-Jozef. De kapel maakte
deel uit van een groot modern complex.
Volgens afbeeldingen was er een hoge
kerktoren, waarin ongetwijfeld een klok
zal hebben gehangen. Het meest
bewonderenswaardig echter moeten de
prachtige muurschilderingen in de kapel
geweest zijn. Die waren gemaakt door
Charles Eyck. De kapel is helaas rond
1970 afgebroken.
Blijkens de notulen van de
raadsvergaderingen waren er in 1932
problemen met het uurwerk van de
Dorpskerk. De heer Van Dijk vroeg in de
vergadering van 29 februari wanneer de
toren van een góéd uurwerk werd voorzien.
In de vergadering van 21 december 1932
kwam het kapotte uurwerk weer ter sprake.
Men gaf toe dat er binnen de raad al veel
over gepraat was, echter zonder resultaat.
Kennelijk wees de klok aan de ene kant
een andere tijd aan dan aan de andere kant.
„In Bilthoven zou dat niet voorkomen!"
werd er smalend gesuggereerd. Er werd
gekscherend opgemerkt dat de Biltse klok
kennelijk zomer- en wintertijd tegelijk
aanwees, een grapje dat niet gewaardeerd
werd. Tijdens de avondvergadering van 22
december kwam men op het onderwerp
terug. Niet alleen het uurwerk, maar ook de
toren bleek onderhoud te behoeven. B.en
W. waren derhalve de mening toegedaan,
dat het onzin was om in een bouwvallige
toren een duur uurwerk te plaatsen. Het
zou beter zijn een kleine post voor
reparatie van het uurwerk te begroten. Een
halfjaar ging voorbij, kennelijk zonder dat
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er wat gedaan was. Volgens de notulen van
de raadsvergadering van 14 juli 1933
bracht de heer Vlek het probleem weer ter
sprake. De voorzitter beloofde dat men
zeer binnenkort met de reparaties zou
beginnen. Ondanks deze toezegging moest
de heer Vlek zich tijdens de vergadering
van 19 december 1933 weer kwaad maken.
Er was nog steeds niets veranderd.
Wethouder De Geus trachtte te sussen:
vóór 1 mei 1934 zou het in orde zijn. Ook
de voorzitter dacht de heer Vlek tevreden
te kunnen stellen. In de toren zou een
nieuw elektrisch én verlicht uurwerk
worden geplaatst! In april 1934 bleek dat
er voor een nieuw uurwerk ƒ 1.200,begroot was. Het oude werd kennelijk toch
niet meer gerepareerd. Na jarenlang
gekissebis zou de Biltse torenklok eindelijk
weer aan alle kanten de juiste tijd
aanwijzen! Dat nieuwe uurwerk had echter
wel gevolgen voor de toenmalige
klokkenist. Uit de notulen van de
raadsvergadering van 20 april 1936 bleek,
dat werd besloten de functie van klokkenist
op te heffen. Er hing immers nu een
modern uurwerk in de klokkentoren, een
uurwerk dat weinig onderhoud behoefde!
Een klokkenist achtte men derhalve niet
meer nodig, waardoor de toen in dienst
zijnde functionaris, A.J. Paauw, met
ingang van 1 juli 1936 eervol ontslag werd
verleend. De heer Paauw was volgens een
adresboek uit 1937 horlogemaker, wonend
in de Nieuwstraat. Hield in 1936 de functie
van klokkenist in dat diegene die daarvoor
aangesteld was slechts het uurwerk in
goede staat behoorde te houden? Over
klokluiden werd bij het opheffen van
bedoelde functie niet gesproken.
Tijdens de eerdergenoemde
raadsvergadering d.d. 22 december 1932
merkte de heer Steengracht op, dat
klokluider Heebink voor het luiden bij
begrafenissen en overlijden ƒ 3 , - per half
uur kreeg. Hij vond dat wei wat aan de
hoge kant. De voorzitter antwoordde
laconiek dat het wel een drukfout zou zijn!
Dat bleek echter allerminst waar. Op de
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vergadering van B. en W. van 24 januari
1935 werd een binnengekomen stuk
besproken, afkomstig van de toenmalige
klokluider (en koster van de kerk)
G.A.Heebink. Daaruit bleek dat hij
inderdaad ƒ 3 , - kreeg voor het luiden van
de klok. Heebink bood in zijn schrijven
grootmoedig aan er genoegen mee te
nemen voortaan slechts ƒ 2,50 te
ontvangen. De resterende ƒ 0,50 diende
dan wel aan het armbestuur te komen! De
burgemeester zag niets in dat voorstel. Hij
achtte ƒ 1 , - per uur voldoende! De zaak
zou door de burgemeester nader worden
onderzocht.
Uit notulen van B. en W. d.d. 30 november
1936 bleek, dat klokluider Heebink een
nota had ingediend ten bedrage van ƒ 6,-.
Hij had (op eigen initiatief?) geluid ter
gelegenheid van de bekendmaking van de
verloving van Juliana en Bernhard. De
ingediende rekening viel niet in goede
aarde. De relatie tussen gemeentebestuur
en klokluider was kennelijk nog steeds niet
al te best. Men concludeerde dat de
klokluider volgens zijn officiële aanstelling
alleen betaald zou krijgen voor het luiden
bij overlijden en begrafenissen! Na beraad
werd besloten hem te kennen te geven dat
het wenselijk werd geacht het luiden voor
zo'n feestelijke gelegenheid niet in
rekening te brengen.
OORLOGSLEED
Tijdens de Duitse bezetting was vele
klokken een heel triest lot beschoren. De
Duitsers begonnen in de herfst van 1942
met het vorderen van kerkklokken. De
oudste klok van het dorp, de klok van de
Immanuëlkerk, werd op 26 februari 1943
uit de toren gehaald en afgevoerd. De klok
van de Woudkapel werd, inclusief
klokkenstoel, in opdracht van de Duitsers
door de Dienst Gemeentewerken uit Zeist
op 2 maart 1943 weggevoerd. Ook de klok
van de Michaëlkerk en de drie klokken van
de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand werden in beslag genomen. Deze
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laatste drie klokken zijn in de oorlog
daadwerkelijk versmolten.
De klok van de Dorpskerk is in de oorlog
niet gevorderd. In de toren hangt een
certificaat, behorend bij de klok, gedateerd
20 april 1940 (!). Dit certificaat was
uitgegeven namens de minister van
Onderwijs en Wetenschappen en de
minister van Defensie. De tekst luidt als
volgt: „De Nederlandsche Regeering heeft
een zeer beperkt aantal klokken, als
historische gedenkstukken van de grootste
beteekenis, van vordering vrijgesteld en
richt tot de bevelhebbers der militaire
macht van andere mogendheden het
dringend verzoek deze met een M
gemerkte klokken eveneens te sparen." De
klok van de Biltse Dorpskerk is inderdaad
van een hoofdletter M voorzien en de
Duitse bezetter heeft het in april 1940
gedane verzoek kennelijk gerespecteerd.
De Nederlandse regering had blijkbaar in
april 1940 al het bange vermoeden dat er
vreemde tijden zouden aanbreken.
Ook het klokje van de Zuiderkapel is nooit
afgevoerd. Volgens de toenmalige koster
werd het in eerste instantie te klein
bevonden. Toen er naderhand toch nog
kans bestond dat het gevorderd zou worden
heeft men het klokje laten 'onderduiken'.
Vermeld dient nog te worden, dat men ook
de klok diende te luiden voor de Duitse
kerkdiensten die een maal per maand in de
Zuiderkapel gehouden werden voor de
Duitse militairen die in de gemeente
gelegerd waren. Die diensten werden
gehouden volgens de Evangelisch Lutherse
riten. Het beschikbaar móeten stellen van
de kerk en het verplichte klokluiden zal
met tegenzin zijn geschied.

Na de oorlog kwamen gelukkig de meeste
weggevoerde klokken weer in eigen toren
terug. Over de klok van de Immanuëlkerk
kwam in september 1945 bericht van de
Rijksinspectie Kunstbescherming. De klok
was teruggevonden en naar Groningen
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gebracht. Via Amsterdam kwam de klok
naar De Bilt en werd onder leiding van de
Rijksinspectie weer in de toren
opgehangen. De kosten van transport en
herplaatsing kwamen voor rekening van de
kerk. Maar die betaalde men graag!
Volgens de krant was de klok op 3 mei
1946 weer thuis en was diezelfde avond
weer het vertrouwde klokgelui te horen. De
bevrijding kon herdacht worden.

Het terugkrijgen van de klok van de
Woudkapel gaf meer problemen. Dat
kwam waarschijnlijk door een foute
registratie bij inbeslagname. Bij navraag in
Zeist werd gezegd dat de klok
geregistreerd was en gemerkt met
'Bilthoven Boschkapel R.K. 66 kg, 9/14C'.
De bezorgdheid sloeg toe, dat was niet de
klok van de Woudkapel!
Na de oorlog werd onderzoek gedaan. Op
21 juni 1945 schreef de secretaris van de
Woudkapel een brief aan de burgemeester
van Zeist. Men had vernomen dat bedoelde
klok zich zou bevinden bij de
Luchtbeschermingsdienst en de
klokkenstoel in de Hervormde kerk te
Zeist. De klokkenstoel kwam terug, zij het
vermaakt. De klok was, zoals gevreesd,
echter niet de klok uit de Woudkapel. Er
werd besloten navraag te doen bij de firma
Petit & Fritsen. Die antwoordde dat de in
1924 geleverde klok slechts 44 kg woog en
niet 66, het gewicht van de klok die zou
komen uit de Bilthovense Boschkapel.
Bovendien was de diameter van de klok
van de Woudkapel kleiner, zodat de
aangeboden klok allerminst de gezochte
kon zijn. De Rijksinspectie
Kunstbescherming bood uitkomst. De
beoogde klok zou zich in de N.H. Kerk in
Odijk bevinden. Het kostte enige moeite
om bedoelde klok, die inderdaad in 1924
door Petit & Fritsen gegoten was, terug te
krijgen. Maar gelukkig kwam de klok
weerom, werd weer bevestigd in de oude
klokkenstoel en laat tot op heden iedere
zondag haar oproep klinken in Bilthoven
Noord.
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Bij het lezen van de registratie 'Bilthoven
Boschkapel R.K.' kwam bij mij de vraag
op of deze klok niet de klok van de kapel
van Berg en Bosch kan zijn geweest.
Wellicht wordt deze vraag ooit nog eens
opgelost. Op dit moment valt die nog niet
te beantwoorden.
De kerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand, kreeg in 1948
drie nieuwe klokken. Deze klokken hebben
ongeveer hetzelfde gewicht en dezelfde
toonsoort als de weggevoerde en niet
teruggekeerde klokken. De grootste klok
weegt 800 kg en draagt de naam Petrus. De
op de klok aangebrachte inscriptie luidt:
PETRUS/ ROEP ALLEN TOT
CHRISTUS. De middelste, 480 kg
wegend, werd toegewijd aan St.-Antonius.
De inscriptie op deze klok luidt:
ANTONIUS/ GROOTE
WONDERDOENER BID VOOR ONS. De
kleinste is toegewijd aan Maria en weegt
350 kg. Op deze klok staat te lezen:
MARIA/ DOOR U BRENGEN WIJ EER
AAN DEN VADER/ EN DEN ZOON EN
DEN H.GEEST/BILTHOVEN, MEI 1948.
De drie klokken, volgens opschrift in de
tekstband gegoten door Van Bergen Jongerius, Heiligerlee - Amersfoort,
kostten in totaal ƒ 10.000,-. Helaas konden
de klokken nog niet luiden toen het 25jarig bestaan van de kerk werd gevierd,
maar op 27 juni 1948, de feestdag van de
patrones van de kerk, strooiden de nieuwe
klokken hun klanken weer uit over de
Bilthovense parochie. De parochianen
zullen het klokgelui ongetwijfeld een
feestelijke ervaring hebben gevonden.
NAOORLOGSE KERKENBOUW IN DE
BILT EN BILTHOVEN
De Michaëlklok werd in 1949
ongeschonden teruggeplaatst in de door
Tepe ontworpen gelijknamige kerk. Deze
klok zou echter nog maar een aantal jaren
in de toren van de neogotische kerk blijven
hangen. Er zou een grotere kerk gebouwd
gaan worden. Reeds vóór de oorlog had het
kerkbestuur van de St.-Michaëlkerk
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besloten om een nieuwe kerk te bouwen.
Men had zelfs al op het punt gestaan het
werk aan te besteden. Door de
oorlogsomstandigheden duurde het tot
1954 voordat men de door Tepe gebouwde
kerk, die slechts aan 300 gelovigen plaats
bood, ging slopen. Op 13 juni van dat jaar
werd de eerste steen gelegd voor een
nieuwe kerk, ontworpen door de
architecten B.J. en H.M. Koldewey. Deze
kerk zou 700 zitplaatsen gaan tellen. Op 23
augustus 1955 werd de kerk feestelijk
ingewijd. De teruggekeerde StMichaëlklok, die boven in de toren werd
opgehangen, zal feestelijk geluid hebben.
Er bestaan nog afbeeldingen van de kerk
waarop duidelijk de toren met slechts één
klok zichtbaar is. Na enige tijd echter
kreeg de kerk een tweede klok, die als
opschrift draagt: CIVITAS DE BILT ME
DONAVIT UT SIGNUM
REVERENTIAE NOVAE ECCLESIA ET
DEDIT MIHI NOMEN LAURENTIUM,
hetgeen betekent: De gemeente De Bilt
heeft mij geschonken als teken van eerbied
voor de nieuwe kerk en gaf mij de naam
Laurens. Deze klok, wegende 240 kg, heeft
een diameter van 72,3 cm. De kerk werd in
1957 nog een derde klok rijk. Die klok
werd geschonken door de familie Van
Doorn ter gelegenheid van de
priesterwijding van hun zoon, Henk van
Doorn. Het opschrift van deze in 1957
gegoten klok, wegend 179 kg, betekent:
Uit dankbaarheid geschonken en dragend
de naam van Franciscus; Ik wil uitzingen:
Heer maak de werken in Uw wijngaard
bekend. Heden ten dage hangen er in de
opengewerkte klokkentoren dus drie
luiklokken. Voor elke kerkdienst worden
de gelovigen opgeroepen. Droevig
klokgelui klinkt er bij begrafenissen.
Vrolijke tonen zijn hoorbaar bij feestelijke
gelegenheden. Dat ze nog lang van zich
mogen laten horen!
Ook in Bilthoven gingen er steeds meer
klokken luiden. De door architect ir.J.B.
baron van Asbeck ontworpen hervormde
Noorderkerk aan de Laurillardlaan, werd
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op 22 mei 1955 in gebruik genomen. De
kerkelijke gemeente bestond toen al tien
jaar en had zich tot die tijd tevreden
moeten stellen met een beschikbaar
gestelde ruimte in de Van Dijckschool.

Laurillardlaan 6, Noorderkerk

De ingebruikname van een eigen kerk, die
350 zitplaatsen heeft, zal ongetwijfeld
vergezeld zijn gegaan van klokgelui van de
nieuw gegoten klokken, afkomstig uit de
gieterij Van Bergen te Midwolda. De
grootste klok heeft een diameter van 78 cm
en weegt 300 kg. Het opschrift luidt:
GEGOTEN DOOR JACOBUS VAN
BERGEN TE MIDWOLDA 1955. Op de
mantel staat te lezen: DE JEUGD VAN
BILTHOVEN SCHONK MIJ/ OM DE
GEMEENTE TE ROEPEN/ TOT DE
GEMEENSCHAP MET JESUS
CHRISTUS. Op de tweede klok, 215 kg
zwaar, staat eveneens te lezen dat de klok
in 1955 door Jacobus van Bergen te
Midwolda gegoten is. Op de mantel van
die klok treft men het opschrift aan: DE
BURGELIJKE GEMEENTE DE BILT
SCHONK MIJ/1955.
DE JAREN ZESTIG BRENGEN NOG
MEER KLOKGELUI IN BILTHOVEN
De rooms-katholieke parochie, toegewijd
aan St.-Laurens, werd officieel opgericht
op 3 juli 1961. Al gauw werd begonnen
met de voorbereidingen voor de bouw van
een kerk aan de Melkweg. Als architect
werd aangetrokken ir. Bauer, die helaas al
overleed voordat de eerste steen gelegd
werd. Zijn echtgenote, mevrouw BauerDeur, heeft zijn werk voortgezet met een
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collega van haar vader als supervisor. Op
24 maart 1963 werd de kerk
geconsacreerd. Ir. Bauer had geen
klokkentoren ontworpen, daar het bisdom
dat om financiële redenen niet had
toegestaan. Hij had wel de plaats
aangegeven waar later eventueel een toren
gebouwd kon worden. Hij had gewenst dat
er in de tuin tussen de kerk en de
Planetenbaan een soort campanile
gebouwd werd. Dat plan is echter nooit
gerealiseerd.
Toen de kerk feestelijk werd ingewijd
waren er nog geen klokken te horen. Het
duurde nog ruim een halfjaar voordat de
ook nu nog aanwezige kerkklokken in
gebruik werden genomen. Ze hangen niet
in een toren. Maar de door de firma Hogen
ontworpen klokkenstoel bij de ingang van
de kerk vind ik zeer bijzonder. De klokken
werden besteld bij de firma Petit & Fritsen:
drie klokken, met verschillende
toonhoogten: bes, d en f, respectievelijk
405, 192 en 126 kg zwaar. In eerste
instantie had men klokken gewenst met als
toonsoort ais, cis en dis. Maar gezien het
feit dat de in aanbouw zijnde hervormde
Opstandingskerk klokken kreeg die in a, c
en d gegoten zouden worden besloot men
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in het kader van de oecumene
harmoniërende toonsoorten te kiezen. Op 6
december 1963 werden de klokken
afgeleverd en opgehangen en op 8
december werden ze door deken dr. W.
Delteijk gewijd. Het eerste halfjaar werden
de klokken met touwen geluid. Sinds 21
juni 1964 geschiedt het luiden van de aan
Laurentius, Bemardus en Maria toegewijde
klokken op mechanische wijze. Blijkens de
in september 1964 verschenen
parochiegids zou de Mariaklok driemaal
daags gedurende een minuut het angelus
luiden. Dat plan is echter niet
verwezenlijkt. Wel luidt de Bernardus
volgens plan bij doopplechtigheden, en bij
feestelijke gelegenheden laten alle drie de
klokken hun klanken horen. Op
zondagmorgen kan men van het klokgelui
genieten. Feestelijk klinken de
harmoniërende tonen, soms gemengd met
die van de Opstandingskerk.
Een aardige wetenswaardigheid is nog het
feit dat de zwaarste klok, de Laurentius, als
noodklok door de gemeente De Bilt aan de
parochie geschonken is. Niet zo vreemd
zult U wellicht denken. De Michaëlkerk
kreeg immers een klok van de gemeente en
ook de Noorderkerk werd met een klok
verblijd. Maar in 1963 was net de 'Wet op
tijdelijke subsidie van de kerkenbouw'
aangenomen. Die wet verbood gemeenten
om naast de rijkssubsidie extra te
subsidiëren. Burgemeester Fabius echter
had pastoor Rohling al min of meer
toegezegd aan de kerk een klok te
schenken. Hij loste het probleem als volgt
op: hij vroeg het kerkbestuur van de StLaurens officieel om toestemming om ten
behoeve van de Bescherming
Burgerbevolking een klok in de
klokkenstoel te mogen hangen. Een
noodklok dus! U begrijpt dat het
kerkbestuur op het verzoek welwillend
heeft gereageerd!
De eerste spade voor de hervormde
Opstandingskerk aan de Ie
Brandenburgerweg ging op 3 februari 1962
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krantenartikel verschenen in het Utrechts
Nieuwsblad d.d. 4 oktober 1988 was de
verlichting toen al ongeveer tien jaar kapot.
De leden van zowel de hervormde als van
de gereformeerde gemeente brachten
echter ƒ 7.000,- bijeen, waarmee de
reparatie gefinancierd kon worden. Toen
de kerk op 5 oktober 1988 haar 25-jarig
bestaan vierde werd de nieuwe verlichting
feestelijk in gebruik genomen.

De Opstandingskerk aan de Ie Brandenburgerweg

in de grond. Op 14 september was het
hoogste punt bereikt en op 5 oktober vond
de officiële opening plaats. De toren, 26
meter hoog, bevat drie luiklokken die in
toon, zoals vermeld, harmoniëren met die
van de Laurenskerk. De klokken zijn
gegoten door W.J. Koek te Midwolda. De
grootste heeft een diameter van 91,6 cm en
weegt 500 kg, de diameter van de tweede
is 77,9 cm en het gewicht 300 kg, terwijl
de kleinste een diameter heeft van 68 cm
en 215 kg weegt. Behalve de naam van de
gieter staat er op alle drie de klokken
vermeld: HERVORMDE GEMEENTE DE
BILT/OPSTANDINGSKERK/ 1963.
Wolter Jacob Koek was een vroegere
medewerker van Jacobus van Bergen, een
ons al bekende klokkengieter. Omstreeks
1960 zette Koek onder eigen naam de uit
de jaren 90 van de 18e eeuw daterende
gieterij van Van Bergen voort. Helaas is
sinds 1970 ook gieterij Koek opgeheven.
Behalve drie klokken is de
Opstandingskerk ook een verlicht uurwerk
rijk. Maar, net als bij de Dorpskerk, gaf dat
uurwerk wel eens problemen. Blijkens een
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Er was in 1963 nog een kerk in aanbouw.
Op 9 februari 1964 werd de hervormde
Morgensterkerk, gestaan hebbende aan de
Dierenriem in Bilthoven, feestelijk in
gebruik genomen. De kerk had geen
klokkentoren. Schuin naast het
kerkgebouw echter werd een klokkenstoel
opgericht waarin een klok werd
opgehangen, gegoten door Wolbert Jacob
Koek uit Midwolda. De klok met een
doorsnee van 57,6 cm woog 140 kg. De
Morgensterkerk, als hervormde kerk
gebouwd, werd sinds 1970 ook door de
gereformeerde vrijgemaakten van De Bilt
en Bilthoven gebruikt. De kerkklok zal ook
die gelovigen opgeroepen hebben de
desbetreffende diensten bij te wonen.
Helaas is de Morgensterkerk geen lang
leven beschoren. Door financiële
problemen bleek het nodig om eind jaren
90 van de vorige eeuw een van de drie
kerken van de hervormde gemeente De
Bilt te sluiten. Begrijpelijk kon dat niet de
Dorpskerk worden. Na lange
overwegingen en met pijn in het hart viel
uiteindelijk de beslissing: de
Morgensterkerk zou per 1 januari 1997
samengevoegd worden met de
Opstandingskerk. Grond en opstallen aan
de Dierenriem werden verkocht aan de
woningbouwvereniging SSW. De kerk
werd in oktober 1997 gesloopt. Klok en
klokkenstoel werden op 24 september
overgedragen aan het verpleeghuis De
Biltse Hof, gelegen op het terrein van Berg
en Bosch. De klok laat nu zijn klanken
horen in de tuin van het verpleeghuis. Een
bij de klokkenstoel geplaatst bord verraadt
dat de klok door de genoemde kerken van
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Klokkenstoel bij de Blitse Hof
op het terrein van Berg en Bosch

De Bilt en Bilthoven aan de Biltse Hof
geschonken is. De voormalige kerkgangers
van de Morgensterkerk zullen het fijn
vinden dat de klok een goede bestemming
heeft gekregen. Zij zullen het echter
betreuren dat hun kerk zo kort mocht
bestaan.
NA 1970: WEL NIEUWE KERKEN, GEEN
NIEUWE KLOKKEN
De op Zeister grondgebied gelegen kapel
van de fraters van Utrecht werd omstreeks
1970 gesloopt. Op 15 mei 1969 waren de
kweekschool, de kapel, het internaat en de
overige gebouwen verkocht aan de
Bedrijfsvereniging voor Geestelijke
Gezondheid. Die liet drastische
verbouwingen doorvoeren. Tot mei 1972
mochten de fraters nog blijven wonen in
het oorspronkelijke fraterhuis. Inmiddels
was op het terrein, nu op Bilts
grondgebied, een nieuw fraterhuis
gerealiseerd dat plaats biedt aan ongeveer
30 bejaarde fraters. Uiteraard is er in het
fraterhuis een kapel aanwezig. Een luiklok
is er echter niet. Er zijn plannen voor
uitbreiding van zowel fraterhuis als kapel.
De Koninkrijkszaal van de Jehovah's
Getuigen, gelegen aan de Neptunuslaan 1,
mag volgens hun secretaris J.D. Diepgrond
geen kerk genoemd worden. Het is een
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zaal waar de leer van hun Koning en
Leider, Jezus Christus, onderwezen wordt.
De zaal is in 1981 in gebruik genomen.
Een toren en luiklok zijn niet aanwezig. In
1968 hebben enkele Jehovah's, in
Bilthoven en Groenekan woonachtig, zich
afgesplitst van de gemeente Soest. Eerst
werd er in een particuliere woning in
Groenekan bijeengekomen, nadien
respectievelijk in een kamer van het
afgebrande café 'De Zilvervos' aan de 2e
Brandenburgerweg en in een lokaal van de
inmiddels afgebroken school aan de
Leyenseweg. In 1968 kon men een zaaltje
kopen aan de Troelstraweg, welk zaaltje
men tot 1981 gebruikt heeft om de
lidmaten te onderwijzen zodat ze aan hun
opdracht, opgetekend in de bijbel - Joh.l:l
en 14:11, Matth.23:7-8 -, konden voldoen.
Het gebouw, dat de Volle Evangelie
Gemeente De Bilt / Bilthoven in 1994 in
gebruik nam, staat op een plek waarop in
1901 ook een kerk was gebouwd, namelijk
de kerk voor de Gereformeerde Gemeente
in de Nieuwstraat. Tot 8 januari 1922
hebben de gereformeerden daar gekerkt.
Het gebouw werd toen voor ƒ 10.000,- aan
de burgerlijke gemeente verkocht. Na een
korte tijd elders gekerkt te hebben, kon op
11 april 1923 de Immanuëlkerk in gebruik
genomen worden. De kerk in de
Nieuwstraat werd verbouwd tot
brandweerkazerne. In 1972 werd de tot
kazerne verbouwde kerk gesloopt om
plaats te maken voor een nieuwe, grotere
brandweerkazerne. Na het gereedkomen
van de kazerne aan de Leyenseweg werd
die in de Nieuwstraat nog maar
gedeeltelijk als zodanig gebruikt. De
bovenruimte werd verhuurd aan de Biltse
Harmonie, totdat de Volle
Evangeliegemeente de mogelijkheid kreeg
het gebouw te kopen. Na interne
verbouwing werd de kerkruimte in 1994 in
gebruik genomen. Opmerkelijk is de grote
doopvont die de kerk bezit. Moest men
voordien voor wat betreft het dopen
gebruik maken van het zwembad, nu is dat
in eigen kerk mogelijk. Een kerktoren met
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luiklok bezit de gemeente echter niet. Ook
de Nieuw Apostolische Kerk, staande aan
de Planetenbaan, is niet van een toren en
luiklok voorzien.
Dat klokgelui mag blijven klinken in De
Bilt en Bilthoven
De heer Paauw, de huidige koster van de
Dorpskerk, deelde mij mee dat de klok van
de Dorpskerk nog steeds met de hand
geluid wordt. Alleen het aanslaan van de
klok door de klepel om de tijd aan te geven
geschiedt mechanisch. Tegenwoordig
wordt de klok een kwartier vóór het begin
der diensten geluid en wel gedurende vijf
minuten. Rond 1950 werd de klok op
zondagen ook nog om negen uur
's morgens geluid, dit om de kerkgangers
tijdig te wekken. Bij rouwdiensten wordt er
vijf minuten voor de dienst geluid. Het
zogenaamde uitluiden vangt in de
Dorpskerk aan wanneer de rouwstoet de
kerk verlaat. Zoals we al gelezen hebben
werd er in vroeger tijden ook geluid op de
dag van overlijden. Dat is nu niet meer het
geval.

In de andere Biltse en Bilthovense kerken
geschiedt het luiden min of meer op
dezelfde manier. Op zondagen is er op
gezette tijden klokgelui te horen, meestal
mechanisch aangedreven. Wanneer er
doordeweeks geluid wordt, dan kan men
vaak aan de manier van luiden horen of het
een feestelijke dan wel een droevige
aangelegenheid betreft waarvoor geluid
wordt.
Ik hoop, dat er in De Bilt en Bilthoven nog
lang klokgelui mag blijven klinken én dat
men zuinig is op datgene wat men thans
rijk is. Ook kerkklokken behoren immers
tot cultuurgoed en dienen gekoesterd te
worden. Dit ondanks het feit dat steeds
minder mensen aan de oproep tot kerkgang
gehoor geven.
Mij past nog een woord van dank aan allen
die mij bereidwillig informatie hebben
verschaft over kerken en kerkklokken. Ik
denk dat zij allen, net als ik, met veel
genoegen naar de Biltse en/of Bilthovense
klokken zullen luisteren.
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