


Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 stemmen van de klok is vooral voor een carillon vanuitermate groot belang geworden. Het betekende eenrevolutie in het testen van klokken. Thans wordt elkeklok electronisch geanalyseerd.Omstreeks 1 947 kreeg ik een telefoontje van ir. VanHeuven. Hij wilde mij bezoeken omdat hij had ge-hoord over gietstalen klokken die wij bij DEMKA go-ten. Voor zijn metingen was het interessant om bronsmet gietstaal te vergelijken. Het is een interessantesamenwerking geworden. We goten nog een proef-klok, konden de Maarssense klok doormeten en ookde uitklinktijd bepalen. Op 21 december 1 949 verwierf ir E. W. van Heuvende doctorstitel op zijn proefschrift. Het was een uit-stekend theoretisch betoog, maar vooral had het gro-te waarde voor de praktijk. Er wordt thans geen klokmeer afgeleverd zonder akoestische frequentie-analyse. Als gevolg daarvan zijn de eisen toegeno-men en is de kwaliteit verbeterd.Dr Van Heuven heeft nog een aantal jaren bij

Philipsgewerkt. Helaas deden zich in 1955 de eerste ziekte-verschijnselen voor die hem totaal zouden slopendoor verlammingen. Na 20 jaar aan zijn bed te zijn ge-bonden overleed deze begaafde fysicus in 1978, hijwas toen 58 jaar oud. Met grote moed verdroeg hijzijn situatie, zich verheugend over het succes van zijnvinding. Ik zelf denk terug aan deze bescheiden en vriendelijkeman die destijds bij DEMKA enkele klokken heeftdoorgemeten. (zie foto). De klokkengieterswereld en ik luid blijde over de Vecht en over weide. Klankengolven plechtig voort 'k roep het kerkvolk rond Godswoord. Anno Domini 1947. De klok hangt nu 43 jaar in de toren van de Hervorm-de kerk en heeft velen ter kerke geluid. Na Maarssen werd nog een kleine klok, diameter 96cm op bestelling gegoten voor de R.K. Pauluskerk inTuindorp Utrecht. Deze klok heeft geen kroon. Hetopschrift luidt: DEMKA me fecit. Anno Domini 1947.Tijdens onze produktie van gietstalen klokken ge-beurde er nog iets wat heel

interessant zou blijkenvoor de ontwikkeling voor het klokgieten.Van de uit Duitsland teruggekeerde klokken wilde deRijkscommissie voor klokken en klokkenspelen, ereen aantal laten doormeten op hun kwaliteit. Het gingom bijna 200 klokken. De bedoeling was de goedevan de slechte te onderscheiden. De Technisch Fysi-sche Dienst in Delft werd met het onderzoek belast.De uitvoering kwam in handen van ir Van Heuven. Hijis tenslotte op deze materie gepromoveerd. Van Heu-ven ontwikkelde niet alleen een beschouwing over deklok als trillend lichaam met grondtoon en bovento-nen, maar hij ontwierp tevens een electronische toon-meting. Deze was veel nauwkeuriger dan de tot dantoe gebruikte stemvork-methode.Er kon een volledig frequentie-patroon van de klokworden gemaakt en vervolgens kon de klok door uit-draaien worden bijgestemd. Dat hadden de beroemdgeworden gebr. Hemony in de 17de eeuw ook reedsgedaan; maar het kon nu veel beter. Het electronisch 22






