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Klok- en klepelnieuws 
 

FOEKE DE WOLF  
 
 
Op 1 april j.l. kreeg de kleine klok in het Dikke Torentje voor de derde keer 
sinds vorig jaar mei een nieuwe klepel. De in september 2009 geplaatste klepel 
(zie nr. 2009-4) had een 40 cm lange ‘vlucht’ en woog 26 kg. Met deze erg lan-
ge en (te) zware klepel werd de klok met zoveel geweld aangeslagen dat ge-
vreesd moest worden dat vroeg of laat de klepel zou breken of de klok zou bar-
sten. De klokkengieterij Kon. Eijsbouts stemde erin toe om deze risicovolle 
klepel te vervangen door een korter en lichter exemplaar (afb. 1). Gelukkig 
bleek de klok met de nieuwe, 18 kg wegende klepel meteen perfect te luiden en 
was ook de klank hoorbaar verbeterd. Daarmee kunnen we dit wat moeizaam 
verlopen onderdeel van het ´Klokkenplan´ nu eindelijk als voltooid aanmerken 
(afb. 2). 
Tijdens de jaarvergadering op 25 maart vernamen we van ons lid Wim Hooge-
boom dat hij in een partij grond die hij van de gemeente Eemnes had overgeno-
men een verroeste klepel van een kerkklok had aangetroffen. Uiteraard wekte 
dat onze nieuwsgierigheid want we hoopten een klepel van één van de in 1943 
geroofde klokken van de Hervormde kerk in Eemnes-Buiten te hebben terugge-

 
Afb. 1: Oude en nieuwe klepel. 
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vonden. Op een foto, die van deze 
klokken is genomen vlak voordat ze 
werden weggevoerd, is een klepel te 
zien (afb. 3), al is niet helemaal duide-
lijk bij welke klok deze hoort. De 
door Wim Hoogeboom gevonden kle-
pel (afb. 4) komt daarmee qua vorm-
geving overeen, maar is bescheidener 
van afmetingen. Of het hier om de 
klepel van de geroofde kleine klok 
van de Hervormde kerk in Eemnes-
Buiten of om de oorspronkelijke kle-
pel van de kleine klok in het Dikke 
Torentje gaat, vergt nog nader onder-
zoek. Dat het hier om een eeuwenou-
de klepel gaat, staat echter buiten kijf. 
Klepels van dit model werden met een 
leren strop opgehangen aan het klepe-
loog in de klok.  
Niet iedereen zal het zijn opgevallen, 

 
Afb. 2: Kleine klok met nieuwe klepel. 

 
Afb. 3: Klokken en klepel van de Hervormde Kerk in 1943. 
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maar de uurslag van de grote klok in 
de toren van de Hervormde kerk van 
Eemnes-Buiten is geruime tijd on-
hoorbaar geweest. Nadat het euvel be-
gin april was onderzocht, bleek de 
oorzaak een defecte lichter van het 
slagwerkapparaat te zijn. Gelukkig 
kon het probleem vlot worden verhol-
pen, zodat tijdens de Dodenherden-
king op 4 mei de acht klokslagen, die 
voorafgingen aan de twee minuten 
stilte, weer duidelijk te horen waren. 
 
Intussen zijn we met de gemeente Hil-
versum in overleg om te kijken of de 
grootste klok van de tegenwoordig als 
moskee in gebruik zijnde v.m. Ont-
moetingskerk geschikt is om als twee-
de klok te dienen in de toren van de 
Hervormde kerk in Eemnes-Buiten. 
Als het onderzoek gunstig uitpakt, zou 
deze klok wellicht de plaats kunnen 

innemen van de in 1943 geroofde kleinste klok die na de oorlog niet is vervan-
gen. Intussen zijn de eerste offertes ontvangen voor een op hergebruik gerichte 
restauratie van het oude uurwerk in deze toren. Deze zullen in de loop van mei 
worden beoordeeld en van een advies worden voorzien. 
Over deze nieuwe projecten in het kader van het ‘Klokkenplan’ hopen we u een 
volgende keer meer te kunnen melden. 

Errata 
 

In nummer 1 van deze jaargang (32, 2010) is helaas een regel weggevallen 
van het bijschrift van de foto op pagina 21. Het volledige bijschrift luidt: 
 
De zandtrein op de Wiggertsweg in de herfst van 1940, dicht bij Eemdijk. Rechts staan drie 
inspecteurs: met pet is Bart Meijer van de Plaatselijke Commissie; met hoed is iemand van 
het Kadaster. Het smalspoor kruiste de Meentweg tussen de huisnummers 81 en 83. 
 
 
Het bijschrift van de afbeelding op pagina 5 is niet juist. 
Het betreft niet een boerderij maar de armenhuisjes aan de Meentweg. 

 
Afb. 4: Gevonden historische klepel. 
 
 


