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Een tweede luidklok in de toren van  

de Nicolaaskerk 
 

FOEKE DE WOLF 
 

 

 

Enige maanden geleden leek de uitvoering van het Klokkenplan even te stagne-

ren, maar deze keer valt er heuglijk nieuws te melden: de toren van de Nico-

laaskerk in de Kerkstraat krijgt weer een tweede luidklok! 

Eind vorig jaar ontdekten we dat in de voormalige Ontmoetingskerk aan de 

Minckelersstraat in Hilversum twee klokken hingen, die al jaren geen dienst 

meer deden. De kerk was tijdelijk in gebruik als moskee en zou gesloopt wor-

den om plaats te maken voor appartementen, maar dat plan ging niet door. Het 

kerkgebouw is onlangs door de Marokkaanse gemeenschap in Hilversum aan-

gekocht en krijgt nu een definitieve bestemming als moskee. 

Door alle verwikkelingen rond de verkoop van het gebouw heeft het enkele 

maanden geduurd voordat we konden onderzoeken of één van de overtollige 

klokken een tweede leven zou kunnen worden gegund in de toren van de Nico-

laaskerk.  

Op 16 september was het eindelijk zover: Jaap Frantsen klom via een hoge lad-

der in de toren en wist met handkracht beide klokken in beweging te krijgen. 

Omdat ze al acht jaar niet meer geluid waren, kostte dat heel wat inspanning, 

zeker bij de 800 kg wegende grootste klok. Van beide klokken maakten we di-

gitale opnames die Jaap gebruikte voor het samenstellen van een CD, waarop 

van beide klokken de klank werd gemixt met die van de grote klok in de toren 

van de Nicolaaskerk. Nadat we de CD kritisch hadden beluisterd, bleek dat met 

de kleinste klok de best klinkende combinatie viel te maken.  

Gewapend met een gettoblaster, maakten we op 29 september onze opwachting 

bij wethouder Mieke Schouten om te laten horen, hoe fraai dit nieuwe tweege-

lui zou klinken. Blijkbaar viel de demonstratie in goede aarde, want al een 

week later werd besloten de klok aan te kopen.  

Maandag 1 november werd de klok met een kraan uit de toren van de Ontmoe-

tingskerk getakeld en nog diezelfde dag opgesteld in de torenhal van de Nico-

laaskerk.  

Intussen is bij enkele firma’s offerte gevraagd voor het plaatsen van de klok en 

het inrichten, c.q. reviseren van de luidinstallaties.  

De 500 kg zware klok heeft een diameter van 92 cm en is dus iets lichter dan 

haar in 1943 geroofde voorganger die 574 kg woog en een diameter had van 95 

cm. De slagtoon van de oude klok was vermoedelijk gis1, die van de nieuwe a1. 
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De klok is in 1964 gegoten door de klokkengieterij Kon. Eijsbouts in Asten 

(NBr.) en draagt als opschrift: 
 

EIJSBOUTS ME FECIT ASTEN ANNO MCMLXIV 
 

*KOMT ALLEN TEZAMEN*, 
 

Alleen ten behoeve van de kerkdiensten van de Hervormde gemeente zullen de 

klokken elektrisch worden geluid. Bij overige gelegenheden worden ze op tra-

ditionele wijze door de leden van het Eemnesser Klokkenluidergilde met de 

hand geluid. Naar verwachting zullen de twee klokken in het eerste kwartaal 

van 2011 voor het eerst samen over het dorp klinken. 

 

Over de voorgenomen restauratie van het 19e-eeuwse torenuurwerk in de Nico-

laaskerk is nog weinig te melden. Bestek, offertes en adviezen zijn op 2 juli j.l. 

bij B&W ingediend, maar tot nu toe bleef de reactie van het college beperkt tot 

een ontvangstbevestiging. Op 2 november vernamen we van een ambtenaar dat 

het project zich in de ’uitbestedingsfase’ bevindt. 

De volgende keer hopen we ook hierover een heuglijk bericht te kunnen publi-

ceren. 


