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Op 6 december afgelopen jaar over-

leed Foeke de Wolf, de man die zo 

veel van klokken en carillons wist. 

 

Vanuit de Historische Kring leerde ik 

Foeke zo’n tien jaar geleden kennen. 

Het werd door ons bestuur zinvol ge-

acht over de torenklokken en uurwer-

ken van Eemnes artikelen te schrijven 

mede om aandacht te krijgen voor het 

achterstallige onderhoud hier en daar. 

Met ons lid Foeke van de Hasselaarlaan 

had de Historische Kring hiervoor de 

expert in huis. Samen met Foeke be-

zocht ik het Dikke Torentje, de toren 

van de katholieke kerk en de toren van 

de hervormde Nicolaaskerk in de Kerk-

straat. Bij de inspecties ter plaatse, ver-

telde Foeke steeds uitgebreid wat de 

gebreken waren en wist hij ook precies 

de verantwoorde oplossing te vinden. 

 

Foeke schreef drie heldere artikelen, 

gepubliceerd in de volgende afleverin-

gen van ons kwartaalblad: 2001-4, 

2002-1 en 2002-3. Helaas waren deze 

publicaties voor de gemeente Eemnes 

geen reden om direct actie te onderne-

men. Dat gebeurde in 2007 wel, na 

contacten door Foeke en onze voorzit-

ter Chris Houwer met B&W. Het ge-

meentebestuur vroeg de Historische 

Kring met een voorstel te komen. En 

toen maakte Foeke het “Klokkenplan”. 

Een uitgebreide inventarisatie van uur-

werken en klokken in de torens van 

Eemnes. En daarbij gaf hij ook precies 

aan wat er noodzakelijk was om klok-

ken en uurwerken weer in orde te ma-

ken. Het gemeentebestuur reageerde 

nu slagvaardig en gaf opdracht tot de 

gefaseerde uitvoering van het plan. Met 

Foeke had het gemeentebestuur 

meteen de beste man voor advies en 

controle bij de uitvoering. Ik heb dat 

zelf van nabij ervaren bij de restauratie 

van de klokken in het Dikke Torentje; 

zonder Foeke was dat nooit geworden 

wat het nu is. Foeke was ook altijd be-

reid zijn kennis uitgebreid te delen. 

 

Bij de ingebruikname van de klokken 

van het Dikke Torentje op 5 mei 2009, 

sprak Foeke over de volgende stap: er 
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voor zorgen dat er net als vroeger weer 

twee klokken in de Nicolaastoren in de 

Kerkstraat komen. Gedurende de zoek-

tocht naar een tweede luidklok, einde 

2009, kreeg Foeke de tip dat er een 

mogelijk bruikbare klok zou hangen in 

de voormalige Ontmoetingskerk in Hil-

versum. Het had veel voeten in de aar-

de maar uiteindelijk konden wij op 26 

september, de klokken van de Ontmoe-

tingskerk, inmiddels in gebruik als mos-

kee, met de hand “luiden” zodat Foeke 

geluidsopnamen kon maken. Foeke 

concludeerde dat het geluid van de 

kleine klok een prima combinatie kon 

vormen met de klank van onze “grote” 

klok. Gewapend met, zoals Foeke zei, 

“de gettoblaster” met een montage van 

het klokgelui, stapten we naar wethou-

der Mieke Schouten. De beslissing tot 

aankoop van de klok werd daarna tot 

vreugde van Foeke snel genomen. Op 

1 november werd onder het toezicht 

van Foeke de klok in Hilversum uit de 

toren gehaald en voorlopig in de hal 

van de toren aan de Kerkstraat ge-

plaatst. Samen klommen we die dag 

nog een keer naar de klokkenstoel om 

het vervolg van de actie te bespreken. 

Het was de laatste keer dat ik met Foe-

ke in de toren was. Tijdens de uitvaart 

op 14 december klonk de klok van de 

Nicolaaskerk aan de Kerkstraat en luid-

den we beide klokken van het Dikke 

Torentje; een ontroerend, bijzonder, 

afscheid van mijn klokkenvriend. 

 

Jaap Frantsen, Luidmeester  

Eemnesser Klokkenluiders Gilde. 


