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Eerste fase van het Klokkenplan voltooid! 
 

FOEKE DE WOLF 
 

 
Op 5 mei j.l. hebben om 10 uur ’s ochtends de klokken van het Dikke Torentje 
voor het eerst na lange tijd weer samen geluid. Een tachtigtal genodigden, on-
der wie burgemeester Van Benthem en de wethouders Seure en Wondergem, 
verzamelden zich vanaf 9 uur in de Pieterskerk waar, na een welkomstwoord 
van Chris Houwer, ondergetekende een toelichting gaf op de restauratie door 
de klokkengieterij Kon. Eijsbouts te Asten (NBr.).  
Aanvankelijk hadden we gehoopt de nog 17e-eeuwse luidinrichting van de klei-
ne klok te kunnen handhaven, maar na demontage bleek de eikenhouten luidas 
te zeer verzwakt. Daarom is de luidinstallatie van de kleine klok, met behoud 

 
Overdracht van de geheimen des klokkenluiders door het Gilde uit Utrecht aan de leden van de 
Eemnesser Klokkenluiders Gilde. 
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van de historische stijlkenmerken, 
geheel vernieuwd. Van de oude astap-
pen was één zo ver doorgeroest dat 
deze bijna was afgebroken. Een langer 
uitstel van de restauratie had dan ook 
ernstige gevolgen kunnen hebben. 
Beide klokken zijn voorzien van nieu-
we stalen astappen en ook zijn de in-
gesleten glijlagers door kogellagers 
vervangen. Verder is bij beide klok-
ken de scheefstand gecorrigeerd. De 
in de vorige eeuw aangebrachte kle-
pels zijn vervangen door nieuwe, 
smeedijzeren klepels naar historisch 
model, waarmee de klokken hun oor-
spronkelijke klank terug hebben ge-
kregen. 

De defecte uurslaghamer van de grote klok is gerepareerd, zodat ook de tijd 
weer op welluidende wijze wordt aangekondigd. 
 
Aan wethouder Seure viel de eer te beurt om het nieuwe Eemnesser Klokken-
luidersgilde te installeren. Nadat hij de sleutel van de toren aan luidmeester 
Jaap Frantsen had overhandigd, kregen alle luiders een kleurig jack waarop de 
naam van het Gilde is aangebracht. Daarna werden de klokken 10 minuten ge-
luid en kon men kennis nemen van de fraaie, ronde klank.  
Enkele dagen eerder, op 29 april, ontdekten we dat in Soest drie klokken van de 
op 29 maart gesloten Mariakerk te koop werden aangeboden. Nog diezelfde 
dag maakten we aan het Soester parochiebestuur onze interesse kenbaar voor 
de 800 kg wegende grootste klok die zeer geschikt bleek om de lege plaats te 
vullen van de in 1943 gestolen kleinste klok in de toren van de Nicolaaskerk. 
Helaas bleek een kerkgenootschap uit Elspeet ons net een dag voor te zijn ge-
weest en zo visten we achter het net. Doordat momenteel bijna elke week ker-
ken worden gesloten, zijn er veel overtollige klokken te koop en inmiddels zijn 
we al weer druk op zoek naar een andere “tweedehands” klok voor de toren in 
Eemnes-Buiten. 
De restauratie van het 17e-eeuwse uurwerk uit het Dikke Torentje vordert ge-
staag en verwacht mag worden dat dit gelijktijdig met de officiële opening van 
het nieuwe gemeentehuis in gebruik kan worden genomen. Ten tijde van het 
schrijven van dit artikel was daarvoor echter nog geen datum vastgesteld. Over 
de realisatie van de tweede fase van het Klokkenplan hopen we u in de volgen-
de editie verslag uit te kunnen brengen. 

 
Na de officiële benoeming tot klokkenluiders 
werden nog enige technische details doorgeno-
men aleer het luiden kon beginnen. 
 
 




