
Het uurwerk in de toren van de Hervormde kerk te Harmeien 

door drs. A.J.G. van Genieren* 

Op zaterdag 23 juni 1900 sloeg de bliksem in in de Hervormde kerk te Harmeien. Er ontstond een 
brand, waardoor de houten bovenbouw van de kerk al na korte tijd instortte. Veel kostbaars, 
waaronder alle zeventien wapenschilden in de kerk, ging bij de brand verloren. 
De uit 1603 daterende kerkklok, een geschenk van Maximiliaan van Baexen en Theodora van 
Zuijlen (heer en vrouwe van Harmeien) viel bij de brand naar beneden en scheurde. De klok, ver
vaardigd door de klokkengieter Henricus Muers, droeg het opschrift: "Als ghi mi hoert 
luiden/dat sal dan beduijden:/Comt te kercken/men sal der leren/het woort des heren/Wüt het 
aanmercken. " 
Het Rijksmuseum in Amsterdam was voornemens de gescheurde klok aan te kopen, maar moest 
hiervan afzien omdat de waarde van het oud metaal te groot was. Wel werd een gipsen afgietsel 
van de klok gemaakt, dat nog steeds in het Rijksmuseum wordt bewaard. 

Herbouw kerk 
De Hervormde gemeente vond tijdelijk onderdak in het kasteel van Harmeien, dat door am
bachtsheer Adriaan de Joncheere, die zelf toen elders in Harmeien woonde, ter beschikking werd 
gesteld. 
Kerkbestuur en burgerlijke gemeente, eigenaar van de toren, stonden voor de vraag wat nu te 
doen met de uitgebrande kerk. Beide kozen in eerste instantie voor afbraak en nieuwbouw. Bur
gemeester baron van Heemstra veranderde echter van gedachten, raakte er van overtuigd dat her
bouw een betere oplossing zou zijn en wist de betrokken partijen van zijn standpunt te overtui
gen. Zo vond in januari 1901 de aanbesteding van de herbouw plaats, waarna aannemer Wil lemse 
uit Vreeswijk er in slaagde de herbouw al in oktober 1901 te voltooien.' 

Nieuwe torenklok 
De gebroeders Van Bergen te Midwolda tekenden voor levering van een nieuwe torenklok. Deze 
droeg het opschrift: "Door het inslaan van de bliksem werden toren en kerk op zaterdag 23 juni 
1900 door brand vernield en werd de in 1603 vervaardigde klok onbruikbaar. Deze nieuwe klok 
is geplaatst voor rekening van de burgerlijke gemeente Harmeien. September 1901. " Volgens de 
overeenkomst tussen Van Bergen en de gemeente van 11 juli 1901 ging het om een klok met een 
wijdte van circa 1 meter 20, gemeten aan de onderzijde aan de rand. De klok woog ongeveer 1000 
kilo en had een klepel van circa 25 kilo. De kosten voor de klok bedroegen f 1,50 per kilo, voor 
de klepel f 1,- per kilo. De smeedijzeren klokkestoel kostte 130 gulden. Verder waren er nog di
verse onderdelen, die afzonderlijk in rekening werden gebracht. 
Overeengekomen werd dat Van Bergen alles franco en voor zijn risico zou afleveren op het sta
tion van Harmeien en dat een van de gebroeders "gratis" zou overkomen om bij het overbrengen 
en het opstellen van de klok aanwezig te zijn.2 

Zo geschiedde, maar in de Tweede Wereldoorlog werd de klok door de Duitse bezetter geroofd 
en verdween in de smeltovens van zijn oorlogsindustrie. Op 7 december 1950 werd een nieuwe 
klok ingehangen."' 

*De auteur is lid van de projectgroep Harmeien van de Stichts-Hollandse Historische Vereni-
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Problemen met het oude uurwerk 
De brand van 1900 was, wanneer men dit zo mag uitdrukken, in zekere zin een geluk bij een 
ongeluk. Reeds jaren waren er namelijk problemen met het torenuurwerk, dat vrij onnauwkeurig 
moet hebben gelopen. Dit blijkt wel uit een verslag van 21 oktober 1883, gericht aan de 
burgemeester van Harmeien, waarin een zekere R. van Bhoshard uit Barneveld (de naam is in 
handschrift moeilijk te lezen; vermoedelijk een uurwerkfabrikant) onder meer schrijft: "Het to
renuurwerk in den toren te Harmeien is naar mijne bevinding een uurwerk geheel ingericht vol
gens oud 'systeem en waarvan het resultaat is dat er nooit eene nauwkeurige tijdsaanwijzing 
mede kan verkregen worden en het uurwerk zeer licht gaat stilstaan zoodra er de minste averij 
aan wijzers enz,, komt. Het uurwerk kan weinig verbeterd worden. Een nieuwe slinger van hout in 
plaats van een ijzeren zoude eenige verbetering brengen in het ongeregelde loopen veroorzaakt 
door de temperatuur. " Het uitzetten en inkrimpen van de ijzeren slinger bij veranderingen in 
temperatuur veroorzaakte dus de onnauwkeurige "tijdsaanwijzing". 
Van Bhoshard was verder wel te spreken over de technische staat van het uurwerk, waaraan toch 
niet veel te verbeteren viel, maar veel minder over de wijzers, waaraan volgens hem van alles 
mankeerde. "Het wijzerwerk (...) is niet goed ingericht o.a. de conische raderen te klein, de wij-
zerwerkraderen bevinden zich te kort achter de wijzerborden zoodat men er niet bij kan komen 
om ze geregeld te oliën. De spillen zijn van massief ijzer in plaats van holle pijpen welke veel 
lichter en tevens sterker is. " Hij adviseerde geen raderen van het toenmalige wijzerwerk meer te 
gebruiken, maar het volledig te vervangen. Niet zonder gevoel voor commercie voegde hij hier
aan toe: "Indien het wijzerwerk geheel vernieuwd is kan later met geringe moeite en kosten een 
nieuw uurwerk volgens het nieuwe systeem aangebracht worden. " Tot slot verklaarde hij zich 
bereid een nieuw wijzerwerk aan te brengen en het uurwerk te repareren voor f 340,- en voor 
f50,- het uurwerk te verplaatsen, alsmede de wijzerwerken te stellen. "Timmerwerk is voor reke
ning van de gemeente indien zich dat voordoet ", zo eindigt de brief.4 

Het is ons niet bekend of inderdaad de wijzers zijn vervangen. Hoe dit ook zij, de brand van 1900 
maakte een eind aan het bestaan van het oude uurwerk, dat zo onnauwkeurig liep. 
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T O R E N U U R W E R K 
mei anlonialisch-electrische opwinding der gewichten. 
Bij stroomonderbreking heef! dit uurwerk een gangreser-
vc van 24 uren 

Mocht de stroomtoevoer langer dan 24 uren onderbroken 
blijven dan kan de opwinding der gewichten zonder meer 
niet de hand geschieden. 

Advertentie voor een torenuurwerk van de firma 
Van de Kerkhof. Het Harmelense uurwerk wordt 
overigens niet elektrisch aangedreven, maar moet 
met de hand worden opgewonden. 

Constructie van het nieuwe uurwerk 
De brand was ook de Nederlandse uurwerkfabrikanten niet ontgaan. In 1901 had de gemeente in
middels zes aanbiedingen tot levering van een uurwerk ontvangen. Op voorstel van burgemeester 
en wethouders besloot de gemeenteraad op 11 oktober 1901 af te zien van een publieke aanbeste
ding en "aan de Heeren Fa. van de Kerkhof en zonen te Aarle-Rixtel onderhands aan te besteden: 
de leverantie van een torenuurwerk, dat heel uur vol en halfuur één slaat, en met éénmaal opwin
den 30 uren loopt, met alles wat daartoe behoort, voor den prijs van f 566. volgens inschrijving, 
en met 10 jaar garantie. "5 

In de overeenkomst tussen de gemeente en de firma Van de Kerkhof, gedateerd 25 november 
1901, valt te lezen hoe het uurwerk is opgebouwd. Het gaande gedeelte is gebouwd van ijzeren ra
men, waartussen de raderwerken lopen. Het opwindrad en de wals waarop het staaldraadkoord 
loopt zijn van ijzer. Het zogenaamde grondrad werd gemaakt van "best brons koper", heeft een 
middenlijn van 40 centimeter en is 3 centimeter dik. De daarop volgende raderwerken zijn even
eens van bronskoper en hebben de zelfde verhoudingen als het grondrad. De daarop werkende 
rondsels werden van staal vervaardigd. Voor 'échappement' werd gekozen voor 'sterrengang' ,6 
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Aardig detail (maar wel gebruikelijk) is dat op het uurwerk een controle-wijzerplaatje werd aan
gebracht, waarop men de stand van de wijzers buiten kon aflezen. De wijzerwerkraderen werden 
van bronskoper vervaardigd, de wijzers buiten van zwaar rood koper, "met best dubbel ducaten-
goud verguld". Het slagwerk sloeg op het heel uur vol en op het halve uur één. Het uurwerk werd 
omsloten door een houten kast, gemaakt door een timmerman die door de gemeente werd bekos
tigd. 
De kosten voor het uurwerk met toebehoren bedroegen f 550,- en voor de kast f 16,-. De helft 
van het totaalbedrag zou voldaan worden zodra het uurwerk zou zijn geplaatst, de andere helft 
zodra het een halfjaar naar behoren zou hebben gewerkt.7 

De huidige situatie 
Het uurwerk is thans niet meer in bedrijf (het werd in 1972 vervangen door een kwarts-uurwerk), 
maar staat nog steeds in de toren van de Hervormde kerk. De onderneming die destijds het me
chaniek leverde, is ook nog steeds actief, onder de naam M. van de Kerkhof Ingenieursbureau 
b.v., klokkenindustrie Aarle-Rixtel. Namens dit ingenieursbureau en op uitnodiging van de pro
jectgroep Harmeien van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging heeft de heer M.E.M.J. 
van de Kerkhof (achterkleinzoon van de leverancier) het uurwerk bezichtigd. Hij verklaarde dat 
het Harmelense exemplaar één van de weinige overgebleven torenuurwerken is van Francis van 
de Kerkhof, torenuurwerkfabrikant te Aarle-Rixtel. Niet alleen op grond van dit gegeven, maar 
ook wegens zijn ouderdom, zijn compleetheid en de bouwwijze (de bijzondere constructie van 
het gangwerk, in casu de sterrengang) is het Harmelense torenuurwerk een constructie van histo
risch belang. Er is in ons land nog slechts één uurwerk te vinden dat op de zelfde wijze is ge
bouwd, namelijk dat in het voormalig klooster van Handel (Noord-Brabant).s 

Foto links: Het Harmelense uurwerk, opgesteld in een houten kast. Rechtsachter is het 
ster-echappement te zien. Foto rechts: een detail-opname van het ster-echappement (links). 
Foto's: drs. A.J.G. van Gemeren, Harmeien. 
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Het uurwerk bevindt zich, als gezegd, in de toren van de Hervormde kerk. De projectgroep Har-
melen vreest dat de toestand van dit zeldzame uurwerk in de loop der jaren door stilstand, oxyda-
tie, stof en dergelijke steeds meer te wensen zal overlaten. Bovendien is het niet gemakkelijk toe
gankelijk. Het bestuur van de projectgroep Harmeien streeft er sinds enige jaren naar dit histori
sche uurwerk op een voor het publiek beter toegankelijke plaats ten toon te stellen, waarbij het 
goed onderhouden wordt en vooral: in werking gehouden. Helaas heeft de projectgroep hiervoor 
tot nu toe van het Harmelense gemeentebestuur geen toestemming gekregen. 

Met dank aan J. Gosman, W. Letteboer en A. van Rooijen. 

Noten 
1. Warmels-van Kooten, H. Harmelen, 's Heeren Gerechtsplaats van 1900 tot nu (Hulst 1993), 
p. 34-36. 
2. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Overeenkomst tot levering van een luidklok tussen 
Gebroeders Van Bergen en gemeentebestuur Harmeien (Harmeien, 11 juli 1901 ). 
3. Warmels-van Kooten, 1993, p. 36, 39. 
4. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Brief R. van Bhoshard aan de burgemeester van 
Harmeien (Barneveld, 21 oktober 1883). 
5. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Besluit van de raad van de gemeente Harmeien 
(Harmeien, 11 oktober 1901). 
6. Het échappement, ofwel 'ontsnapping', reguleert en controleert met behulp van de slinger de 
constante kracht die door de hangende gewichten wordt uitgeoefend en brengen zo het uurwerk 
op regelmatige wijze in gang. De term 'sterrengang' is niet erg bekend; bij nadere inspectie van 
het uurwerk in de Harmelense toren blijkt het te gaan om een échappement in de vorm van een 
spil, rondom voorzien van zes armen, zodat een stervorm ontstaat. 
7. Archief Gemeente Harmeien, inv.nr. 1472, Overeenkomst tot levering van een torenuurwerk 
tussen F. van de Kerkhof en zonen ( Aarle-Rixtel) en het gemeentebestuur van Harmeien (Harme
ien, 25 november 1901). 
8. Brief van M. van de Kerkhof Ingenieursbureau BV te Aarle-Rixtel aan Bouwbedrijf Van Vil-
steren BV te Harmeien (Aarle-Rixtel, 9 oktober 1995), aanwezig in het archief projectgroep Har-
melen Stichts-Hollandse Historische Vereniging. 

Fragmenten uit de geschiedenis van het orgel van de Nederlands 
Hervormde Kerk in Kamerik 

door C. Timmerman 

Op last van de Rijksoverheid werd in 1829 de uit de veertiende eeuw daterende Hervormde kerk 
van Kamerik wegens bouwvalligheid gesloten en enige tijd daarna gesloopt. Op grond van di
verse beschrijvingen en stukken omtrent reparaties aan de kerk is het aannemelijk dat er in deze 
kerk nooit een orael heeft aestaan. 
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