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Inleiding
In 2001 en 2002 werden in dit blad drie artikelen gepubliceerd waarin de aandacht werd gevestigd op de historisch waardevolle luidklokken en uurwerken
in de Eemnesser kerktorens (jrg.23, nr.4 en jrg.24, nrs.1 en 3). Sindsdien is dit
onderwerp meerdere malen aan de orde gesteld in contacten met de eigenaar
van de torens, de gemeente Eemnes.
Dit had tot resultaat dat in 2005 door de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, in opdracht van de gemeente, een grondige inspectie van de uurwerken
werd uitgevoerd.
Ook vond een conserverende behandeling van de luidinrichtingen van de klokken plaats.
Op 23 mei 2007 zond de voorzitter van de HKE een brief aan B. en W. van
Eemnes waarin hij het College verzocht de huidige situatie met betrekking tot
de Eemnesser luidklokken en torenuurwerken nog eens te laten inventariseren
en op basis daarvan de auteur van dit artikel een advies uit te laten brengen
over de toekomstige bestemming van dit historische erfgoed.
De opdracht daartoe werd op 6 september 2007 verstrekt, wat uitmondde in een
gedetailleerd rapport met als titel ‘Een klokkenplan voor Eemnes’.
Mechanische torenuurwerken.
Al in de Middeleeuwen werden kerktorens voorzien van mechanische torenuurwerken.
Ze liepen erg onnauwkeurig, maar daarin kwam verandering na de uitvinding
van de slinger door Christiaan Huygens in 1657. De uurwerken werden aangedreven door natuurstenen gewichten die meestal elke dag met handkracht
moesten worden opgewonden.
In de vorige eeuw werden in tal van torens voorzieningen aangebracht om de
gewichten met elektromotoren automatisch op te winden. Ook werden de gewichten wel vervangen door elektromotoren. In beide situaties bleven de mechanische uurwerken geheel of gedeeltelijk in functie. Dat was niet het geval
bij een algehele vervanging door een elektrisch uurwerk. Vaak vond men het
teveel werk om het overtollige mechanische uurwerk af te voeren en dan bleef
het in min of meer gesloopte toestand achter in de toren.
In de afgelopen decennia is men zich gaan realiseren dat deze oude uurwerken
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van grote monumentale waarde zijn en is een streven ontstaan om de nog in de
torens aanwezige historische uurwerken te restaureren en opnieuw in gebruik te
nemen.
Om deze uurwerken aan hedendaagse eisen te laten voldoen, zijn twee extra
voorzieningen nodig: een automatisch opwindsysteem voor de gewichten en
een gelijkzetsysteem dat de klok tweemaal per etmaal gelijk zet en ook de overschakeling naar zomer- of wintertijd regelt.
Aldus kunnen historisch waardevolle oude uurwerken opnieuw in gebruik worden genomen, zonder de daarmee vroeger gepaard gaande ongemakken.
Luidklokken
Sinds mensenheugenis vindt men in kerktorens, naast een uurwerk, ook één of
meer klokken. Klokken worden tegenwoordig vooral benut voor kerkelijke
doeleinden, maar vroeger werden ze ook gebruikt voor het aangeven van de
werktijden, bij feestelijkheden rond belangrijke personen, bij brand en natuurrampen, bij aanvallen op de stad, ja zelfs bij openbare executies.
De klokken werden handmatig geluid,
wat vooral bij grote klokken veel
mankracht vergde. Daarom deden in
het begin van de vorige eeuw elektrische luidinrichtingen hun intrede.
Ook werden de klokken niet meer aan
rechte luidassen opgehangen, maar
aan krukassen, waardoor het zwaartepunt hoger kwam te liggen. Hierdoor
vergde het luiden minder kracht en
werd de bouwkundige constructie van
de toren tijdens het luiden minder
zwaar belast.
De klokken luidden echter niet langer
met een ‘vliegende’ maar met een
‘vallende’ klepel, waardoor de klank
aan dynamiek inboette.
Ook werden de klepels niet meer gesmeed, maar gegoten van ijzer of
mangaanmessing.
Aan het eind van de vorige eeuw zien
we, net als bij de mechanische uurwerken, een streven ontstaan om bij
het
luiden van kerkklokken terug te
Het 17e-eeuwse smeedijzeren torenuurwerk in
keren naar traditionele technieken.
het Dikke Torentje. (Foto J. Frantsen)
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Waar mogelijk worden ze weer aan
rechte luidassen opgehangen en met
‘vliegende’ klepel, handmatig geluid
waardoor ze hun oorspronkelijke
klank en dynamiek terugkrijgen.
Deze ontwikkeling is vooral te danken
aan het optreden van ‘klokkenluidersgilden’ die in de afgelopen decennia
in meerdere plaatsen, o.a. in Utrecht,
Groningen en Breda, zijn opgericht.
Kerkklokken hebben ook altijd een
belangrijke functie vervuld ten behoeve van de openbare tijdsaanduiding.
Ze werden daartoe voorzien van een
aan het uurwerk gekoppelde slaghamer.
De klokslagen waren voor de tijdswaarneming onmisbaar omdat de eerste torenuurwerken geen wijzerplaat
hadden en de later aangebrachte wijzerplaten alleen een urenwijzer hadden. Pas aan het eind van de 19e eeuw
krijgen de wijzerplaten ook een minutenwijzer.

De NH-Kerk in Eemnes-Buiten.

Het uurwerk en de luidklokken in het “Dikke Torentje”
In het rond 1500 gebouwde “Dikke Torentje” bevindt zich een smeedijzeren
uurwerk uit het begin van de 17e eeuw, dat ruim drie eeuwen dienst heeft gedaan.
Nadat het in de tweede helft van de vorige eeuw defect was geraakt, werd het
buiten gebruik gesteld en vervangen door een elektrisch uurwerk.
Door slijtage, ondeskundig uitgevoerde reparaties en achterstallig onderhoud
verkeert het uurwerk in slechte staat. Enkele defecte onderdelen van het gaande
werk liggen los in het uurwerkhok en alleen het slagwerk is nog compleet.
Op de uurwerkverdieping liggen nog de twee natuurstenen gewichten van het
uurwerk, maar de bijbehorende smeedijzeren banden zijn verdwenen.
Het uurwerk vertoont op diverse plaatsen roestvorming en zal zonder verdere
maatregelen steeds verder aftakelen.
De tijdsaanwijzing gebeurt momenteel met een DCF-uurwerk, dat is gekoppeld
aan de op de westelijke buitenmuur aangebrachte wijzerring met één wijzer.
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De halve en hele uren worden aangegeven op de grote luidklok die daartoe is
uitgerust met een door een elektrisch slagwerk aangedreven hamer.
Toen het oude uurwerk nog in gebruik was, werden de halve uren op de kleine
luidklok aangegeven. De daarvoor gebruikte hamer is nog aanwezig, maar verkeert in slechte staat.
Een door de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk in opdracht van de
gemeente in 2005 uitgevoerde inspectie leidde tot de conclusie dat hergebruik
van het uurwerk in principe mogelijk is, maar dat daarvoor een uitgebreide en
kostbare restauratie vereist is. Bovendien zou het uurwerk dan met een automatisch opwindsysteem en een gelijkzetsysteem (slingervanger) moeten worden
uitgerust. Als tweede optie werd genoemd een restauratie zonder deze extra
voorzieningen en het - in werkende staat - opstellen van het uurwerk in een
museale omgeving.
Momenteel komt als locatie alleen de hal van het nieuwe gemeentehuis in aanmerking. Men kan zich afvragen of het monumentale uurwerk in deze moderne
ambiance tot zijn recht komt, maar een andere mogelijkheid is niet voorhanden.

Het Dikke Torentje in Eemnes-Binnen.
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De luidklokken die door de Duitse bezetter in 1943 werden geroofd en later versmolten.

Aan de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk zal daarom worden verzocht voor deze optie een plan uit te werken.
Uit dezelfde periode als het uurwerk dateren de twee luidklokken (slagtonen f1
en bes1), die in 1637 door de Enkhuizer klokkengieter Everhardus Splinter zijn
gegoten. De ongeveer 950 en 400 kg wegende klokken zijn in een eikenhouten
klokkenstoel opgehangen. Ze zijn in 1943 niet geroofd door de Duitse bezetter
en hebben ruim 300 jaar onafgebroken dienst gedaan. De oorspronkelijke
smeedijzeren klepels zijn in de vorige eeuw vervangen.
De klokken hangen aan rechte luidassen en kunnen alleen handmatig worden
geluid. De luidas van de kleinste klok dateert nog uit de 17e eeuw. De van een
luidwiel voorziene luidas van de grote klok is van latere datum en vermoedelijk
20e-eeuws.
De grote klok wordt al bijna 50 jaar niet meer geluid en fungeert alleen nog als
slagklok.
De kleine klok, die incidenteel nog wel wordt geluid, bleek in 2001 scheef te
hangen. De lagering is aan de muurzijde verzakt, waardoor de stroppen, waarmee de klok aan de luidas is opgehangen, ongelijk worden belast en op den
duur zouden kunnen afbreken.
De twee luidklokken uit 1637 behoren tot het belangrijkste historische erfgoed
van de gemeente Eemnes en verdienen het daarom om weer regelmatig te worden geluid.
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Eikenhouten klokkenstoel. links de luidbalk van de vroegere kleine klok, rechts de grote luidklok
met stalen krukas en luidwiel. (Foto J. Frantsen)

Voor de klokken kan een passende functie worden gevonden door ze op vaste
tijdstippen en op feestdagen door vrijwilligers te laten luiden.
Daartoe zou een ‘Eemnesser klokkenluidersgilde’ kunnen worden opgericht.
De op 5 mei j.l. gehouden proefluiding heeft uitgewezen dat de klokken probleemloos kunnen worden geluid, mits de uitgesleten lagering van de luidassen
wordt hersteld.
De in de vorige eeuw aangebrachte klepels zijn vrijwel zeker te licht. Indien dit
vermoeden juist blijkt, zullen ze door zwaardere klepels moeten worden vervangen.
Bij het luiden van klokken met “vliegende klepel” worden aanzienlijke reactiekrachten op de klokkenstoel en op de bouwkundige constructie uitgeoefend.
Daarom zijn in de vorige eeuw enkele vermolmde oude balken van de 17eeeuwse klokkenstoel al vervangen. Ook zijn twee van de drie jukken met extra
schoren versterkt en zijn extra balken dwars over de drie jukken aangebracht.
De op 5 mei j.l. uitgevoerde proefluiding heeft uitgewezen dat met deze maatregelen de stabiliteit van de klokkenstoel voldoende is gewaarborgd.
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Het uurwerk en de luidklok(ken) in de toren van de Hervormde kerk in
Eemnes-Buiten
Op de tweede geleding van de toren bevindt zich nog een 19e-eeuws mechanisch uurwerk, vervaardigd door de Franse uurwerkmaker J.D. Odobey. Het
uurwerk is in 1901 door de Haagse stadsuurwerkmaker Völcke in de toren geplaatst. Het is in 1962 gerepareerd, maar in 1969 buiten gebruik gesteld. De
toren heeft slechts één wijzerplaat aan de oostzijde, waarvan de wijzers momenteel door een elektrisch DCF-uurwerk worden aangedreven.
Het uurwerk is sinds de buitengebruikstelling niet meer onderhouden, maar
verkeert nog in goede staat. Ook zijn alle onderdelen, inclusief de wijzeraandrijfwerken, nog aanwezig.
Het uurwerk leent zich daarom bij uitstek voor een op hergebruik gerichte restauratie.
De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk zal worden verzocht een plan
uit te werken om het uurwerk te laten reviseren en het uit te breiden met een
automatisch opwindsysteem en een gelijkzetsysteem. Het uurwerk voldoet dan
weer aan alle moderne eisen ten aanzien van de tijdsaanwijzing en vereist, afgezien van enig periodiek onderhoud, daarna nauwelijks toezicht.
Tot 1943 bevonden zich in de toren twee luidklokken uit 1753 en 1785. Ze hingen aan rechte luidassen in een solide eikenhouten klokkenstoel en werden met
de hand geluid. Beide klokken zijn in maart 1943 door de Duitse bezetter geroofd en later versmolten.
In 1951 is alleen de zwaarste klok vervangen. De rechte houten luidas is toen
vervangen door een stalen krukas met luidwiel. In 1969 werd een elektrische
luidinrichting aangebracht.
Het zou voor de hand hebben gelegen om in 1951 ook de kleine klok te vervangen, maar daarvoor werd geen offerte aangevraagd. Toen dit in 1952 alsnog
geschiedde, was de bronsprijs al verdubbeld en daarom werd vervanging te
duur gevonden.
In de jaren ’90 is overwogen om de lege plaats op te vullen met een overtollige
klok uit de Hilversumse St. Josephkerk, maar dit plan bleek onuitvoerbaar.
Dientengevolge is 65 jaar nadat de 18e-eeuwse klokken door de Duitse bezetter
werden geroofd, de situatie van vóór 1943 nog altijd niet hersteld.
Toch mag de hoop op een terugkeer van het vroegere tweegelui niet worden
opgegeven.
Indien hiervoor voldoende draagvlak aanwezig blijkt, zal voor de aanschaffing
van een tweede klok een aparte stichting worden opgericht, die de verdere uitwerking en de fondsenwerving ter hand zal nemen.
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