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De klokken gaan weer luiden! 
 

 
FOEKE DE WOLF 

 
 
Toen ik in de vorige editie van ons kwartaalblad over de voortgang van het 
klokkenplan berichtte, leek er nog wat stagnatie op te treden, maar deze keer 
kan ik alleen maar gunstige ontwikkelingen melden. 
 
Eind 2008 werden van drie firma’s offertes ontvangen voor de revisie van de 
luidinrichtingen van de twee oude klokken in het Dikke Torentje en voor de 
restauratie van het torenuurwerk, dat in werkende staat zal worden opgesteld in 
de hal van het nieuwe gemeentehuis. 
De beoordeling van de offertes op prijs, kwaliteit en levertijd vond begin janua-
ri plaats en had tot resultaat dat het herstel van de luidinrichtingen kon worden 
opgedragen aan de klokkengieterij Kon. Eijsbouts te Asten (NBr). De begelei-
ding van dit onderdeel van het klokkenplan is aan schrijver dezes toevertrouwd. 
Voor de restauratie van het 17e-eeuwse uurwerk viel de keuze op een gespecia-
liseerd Fries bedrijf, de firma Vellema Torenuurwerken B.V. te Hallum. Dit 
project zal worden begeleid door de Stichting tot Behoud van het Torenuur-
werk, die ook het bestek heeft opgesteld.  
De firma’s Eijsbouts en Vellema zijn intussen gestart met de voorbereiding van 
de werkzaamheden die, als alles volgens planning verloopt, in mei 2009 zullen 
worden afgerond. 
Het is de bedoeling dat op 5 mei 2009, precies een jaar na de ‘proefluiding’, de 
klokken van het Dikke Torentje weer voor het eerst samen zullen luiden.  
 
Er is naar gestreefd de oorspronkelijke klankkleur van de in 1637 gegoten klok-
ken zo goed mogelijk te reconstrueren. Daarom krijgen beide klokken nieuwe, 
smeedijzeren klepels naar historisch model. Deze klepels bezitten een geringere 
hardheid dan moderne klepels en produceren een mildere, ronde klank. Bij de 
grote klok zal voor de uurslag, die momenteel wel erg timide klinkt, een zwaar-
dere hamer worden gemonteerd. Beide klokken krijgen nieuwe (kogel)lagers en 
luidtouwen. Bij de kleine klok wordt de scheefstand van de luidas gecorrigeerd 
en bij de grote klok wordt het luidwiel rechtgezet. Verwacht mag worden dat 
de klokken daarna weer perfect zullen luiden én klinken. 
 
Voor het luiden van de klokken zijn echter wel klokkenluiders nodig. Daarom 
is in het klokkenplan voorgesteld een Eemnesser ‘luidgilde’ op te richten. Mo-
menteel wordt gewerkt aan het opstellen van een luidschema en een luidregle-
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ment, waarin de luidtijden en instruc-
ties voor de klokkenluiders worden 
vastgelegd. Zodra dit de vereiste 
goedkeuringen heeft gekregen, zal de 
oprichting van het klokkenluidersgil-
de in gang worden gezet. Uiteraard 
wordt ernaar gestreefd het nuttige en 
het aangename te combineren en zal 
bij het nieuwe klokkenluidersgilde 
ook de gezelligheid ruimschoots aan-
dacht krijgen. 
In april zal Robert Vink, luidmeester 
van het Utrechts Klokkenluiders Gilde 
(UKG), in de Oudheidkamer voor de 
aspirant-klokkenluiders een inleiding 
houden. 
Natuurlijk leer je klokkenluiden niet 
uit een boekje en is er ook enige oefe-
ning voor nodig. 
Daartoe zullen de Eemnesser klokken-
luiders een praktijkopleiding krijgen 
in de Domtoren in Utrecht! Een unie-
ke mogelijkheid, die we te danken 
hebben aan de enthousiaste medewer-
king van het Utrechts Klokkenluiders 
Gilde. 

 
Intussen gaan we ons al vast oriënteren op de volgende fase van het klokken-
plan: de restauratie en het weer in gebruik nemen van het 19e-eeuwse uurwerk 
in de toren van de Hervormde kerk in Eemnes-Buiten. 
 
Maar daarover volgende keer meer. 




