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Leen ’t Hart nam in 1991 afscheid als stadsbeiaardier

van Amersfoort. Wethouder Monumentenzorg was toen

Fons Asselbergs. Samen smeedden zij plannen om van

de toren een soort ‘Nationaal Monument van het Klok-

kenspel’ te maken. Men wilde de beroemde Hemony-

beiaard restaureren en de toren verrijken met een twee-

de, moderne beiaard. Zo werd drie jaar later de Stichting

Amersfoort Beiaardstad in het leven geroepen. De twee

doelstellingen waren na drie jaar al gerealiseerd. In 2000

werd het zevengelui geplaatst (met klokken van de Duitse

firma Rincker) en met de trommelrestauratie van de laat-

ste jaren komt ook een beiaardmuseum steeds dichterbij.

Alle museale stukken hebben nu een mooie plaats op de

luidzolder gekregen, zodat ook de ruim zestig leden van

het Amersfoorts Klokkenluiders Gilde hun maandelijkse

werk kunnen doen. 
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DE  SPEELTROMMEL  VAN  DE  ONZE - L I EVE -VROUWETOREN

Het Mirakel van Amersfoort
Onlangs is de 17e-eeuwse speeltrommel weer in gebruik genomen. Omdat 
die 89 jaar als schroot op de luidzolder van de toren had gelegen werd dit
meteen als een modern wonder aangemerkt. Inmiddels is ook ontdekt dat 
hij is gemaakt door Jurriaan Sprakel.

ONTBREKENDE ONDERDELEN
Het grootste probleem bij een trommelrestauratie zijn de

ontbrekende delen. Het uurwerk was niet meer aanwe-

zig. Ook de houten bok waaraan alle onderdelen moes-

ten worden gemonteerd ontbrak, waardoor er geen exact

beeld was hoe de trommel heeft gefunctioneerd. Om die

reden zijn alle delen driedimensionaal getekend en vir-

tueel in elkaar gezet door Gertjan Slegt (Imagine 3D te

Mijdrecht). En toen begonnen de moeilijkheden pas echt,

want sommige onderdelen bleken lastig te plaatsen. De

montage aan het frame gaf grote problemen. De Stich-

ting tot Behoud van het Torenuurwerk ging meekijken,

net zo lang tot uitvoerder André Bossenbroek (Care Tech-

nics) voldoende zekerheid had hoe het gefunctioneerd

zou kunnen hebben. De trommel ziet er nu uit alsof die

altijd zo gefunctioneerd heeft.

RESTAURATIE 
De trommel draait nu op een gewicht van circa 130 kilo.

Hiervoor is een siersteen gebruikt die al in de toren aan-

wezig was. Ook het nog aanwezige touw kon opnieuw

worden gebruikt. De trommel wordt met de hand opge-

wonden en draait nu nagenoeg een uurprogramma (cir-

ca 2 minuten) op zijn gewicht. 260 Jaar lang moest het
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iedere dag opnieuw opgewonden worden, want de trom-

mel kon niet langer dan één dag op zijn gewicht draaien. 

Vroeger zorgde het uurwerk ervoor dat de trommel in wer-

king werd gezet. Deze functie kan nu door bezoekers van

de toren en anders door de gidsen zelf worden gedaan.

Daarvoor zijn twee nieuwe inrichtingen gemaakt, maar met

één druk op de knop begint de trommel al te draaien. 

Alle nieuwe onderdelen zijn bewust modern uitgevoerd.

De historische onderdelen hebben een minimale behan-

deling gekregen. 

DE MAKER ONTDEKT
De speeltrommel lijkt zó sterk op die van het Paleis op

de Dam dat ook deze wel van Jurriaan Sprakel (1615-

1669) moet zijn. Nu vertonen de resolutieboeken van de

gemeente Amersfoort een omissie in de periode 1579-

1636 en de aankoop van deze trommel wordt daarna niet

vermeld. Daarom heb ik altijd gedacht dat deze vóór

1636 moest zijn geleverd. Alleen het lichterbed (het be-

langrijkste onderdeel van de trommel) zou dan rond 1660

door Sprakel zijn geleverd. Op 10 september 1660 kreeg

organist-beiaardier mr Jacob Thomasz immers instructies

voor het bespelen van de instrumenten van de stad, in-

clusief het versteken van de ton (het zetten van nieuwe

melodieën op de trommel). Ook het type trommel sugge-

reert een concept van begin 17e eeuw; het is een latten-

trommel met de latten stijf tegen elkaar aan. Totdat uur-

werkrestaurator Melgert Spaander mij onlangs wees op

een geschrift waaruit blijkt dat de trommel in 1663 door

Jurriaan Sprakel is geleverd. 

François Hemony nam volgens het contract op 29 okto-

ber 1657 de ‘oude klocken en clockgespel’ aan als beta-

ling. Er was immers al in of vóór 1592 een trommel ge-

plaatst. Hemony goot in de periode 1659-1664 in totaal

dertig klokken voor het nieuwe carillon, dat tot de mooi-

ste van het land kan worden gerekend. Jurriaan Sprakel

leverde vanaf 1663 de nieuwe speeltrommel. Deze prach-

tige combinatie heeft tot 1923 gefunctioneerd. Toen

werd de behoefte gevoeld om een grotere en moderne-

re speeltrommel aan te schaffen.

De restauratie van de speeltrommel heeft ook duidelijk

gemaakt dat Amersfoort gedurende die periode (1663-
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1923) geen halfuurslag heeft gekend. Op de zijkant van

de trommel is enkel een stopnoot geplaatst voor het hele

uur. De trommel speelde overigens wel elk kwartier.

In 1882 verscheen er een nieuw uurwerk voor ƒ2575,

met als noviteit een minutenwijzer. In 1922 wilden B&W

dat de directeur Openbare Werken het budget voor de

torenrestauratie zou verhogen, waaronder uitbreiding

van de speeltrommel tot zeventig hamerlichters voor

ƒ6000. Een bijna twee keer zo grote trommel dus. Het

uurwerk uit 1882 werdt in 1912 vervangen door een

exemplaar van Rochlitz; de historische Sprakeltrommel

maakte in 1925 plaats voor een modern exemplaar van

Eijsbouts. Dit uurwerk en deze trommel functioneren nu

nog steeds en staan boven in de toren, op de uurwerk-

zolder vlak onder de klokken.

DE TECHNIEK
De Sprakeltrommel heeft 120 maten: 75 voor het hele

uur, 5 voor kwart over, 35 voor het half uur en 5 voor

kwart voor. De maten zijn genummerd op de trommel.

In het midden van de trommel zit het tandrad dat aan-

gesloten is op het gewicht. Aan weerszijden zijn twintig

sporen verdeeld, waarop in totaal veertig lichters aange-

sloten zijn. Op de trommel worden noten geplaatst, dus-

danig dat ze vier melodieën vormen. Als een noot zo’n

lichter passeert wordt een slaghamer opgetrokken die

aan de klok is gemonteerd. Op het moment dat de noot

geheel is gepasseerd valt de hamer terug in zijn begin-

positie en laat vervolgens de klok klinken.

De trommel is na demontage in de werkplaats in zeven

dagen in de toren opgebouwd en heeft nu een mooi plek-

je op de luidzolder.

ATTRACTIE
De Onze-Lieve-Vrouwetoren heeft er een belangrijke at-

tractie bij. De restauratie van de speeltrommel is het kroon-

stuk op het vele werk van de Stichting Amersfoort Bei-

aardstad. 
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