Jaargang 1
Impressie van de bijeenkomst d.d. 9 november
2019 georganiseerd door Cees Meijsen.

Nummer 3
Over het uurwerk is inmiddels
gediscussieerd via de mail.

Zoals altijd begint de bijeenkomst met koffie of
thee en in dit geval met een lekkere appelflap
erbij. Voor de vergadering werd stilgestaan bij
het overlijden van Ekkehard Koch, lid van de
SOT en van diverse andere klokkengroepen.
Een goed mens met veel kennis van
torenuurwerken.
De vergadering was (ook zoals altijd) beetje
chaotisch, maar wel gezellig en met resultaat,
zie het verslag van Martin.
Na de lekkere broodjes van Hennie zijn we naar
Zwartewaal gereden, een plaats waar ik nog
nooit van gehoord had. Zwartewaal heeft ca.
2000 inwoners (2019) en is nu een deel van de
gemeente Brielle. De naam van de kerk is
gewijd aan St. Martinus, de beschermheilige
van de vissers en reizigers. Het is altijd weer
spannend hoe de toegang tot het torenuurwerk
zal zijn.

Volgens Tini is dit uurwerk geleverd door
Van Bergen uit Heiligerlee. In de houten
bok staat het jaartal 1710, mogelijk heeft er
vroeger een ander uurwerk op deze bok
gestaan. Tini schreef: als bouwjaar werd
ons vooraf gemeld ca. 1770. Als dit een door
Van Bergen gebouwd uurwerk is, kan dit
niet omdat Van Bergen (vlgs. Tijd voor
Iedereen) pas in 1868 zijn eerste
uurwerkmaker in dienst nam. Voorzichtige
conclusie: dit uurwerk en ook dat in
Oudenhoorn is gebouwd door Van Bergen
uit Heiligerlee.
Jammer dat zo’n uurwerk op een plaats
staat waar bijna niemand dit ziet. Zo iets
hoort opgeknapt te worden en zichtbaar
beneden in de kerk geplaatst te worden.

t

Ons volgende bezoek was aan de Protestantse
kerk in Oudenhoorn, een dorp in de
gemeente Hellevoetsluis, op het eiland Voorne,
het dorp heeft 1.225 inwoners (2019).

Ook hier staat zo’n mooi uurwerk op zolder
te verstoffen, heel jammer.

Hier moesten we even wachten voordat de
kerkdeur geopend werd.

De toegang naar het torenuurwerk was ook
hier redelijk te doen, jammer dat niemand een
goede zaklamp had meegenomen, het was
donker boven en de verlichting werkte niet. Tip

voor een volgende keer: neem een goede
zaklamp mee!

De laatste activiteit van deze SOT-dag was een bezoek aan Jan Landman
en zijn vrouw Riet in Zuidland.
Jan is lid van ‘De Vierde Dimensie’ een groep van zeer kundige
klokkenbouwers. Een gastvrije ontvangst met cake bij de koffie en daarna
een kijkje in de handig ingerichte werkplaats van Jan. Knap hoe Jan op
een toch vrij kleine ruimte zijn machines en toebehoren weet te plaatsen.
Op dit moment bouwt Jan een zgn. Capucine uurwerk, een reisklok, vaak
met cilindergang met balans. Jan heeft in huis diverse prachtige,
zelfgebouwde klokken staan.

Deze Regency style klok loopt 14 dagen. Het slagwerk slaat de
hele en de halve uren. De klok heeft een rustende gang met
Vuliamy ankerpaletten. Bijzonder is het handzaagwerk met
Fishscale motief van het fretwerk. Deze prachtige klok van Jan
was ook te zien op de onlangs gehouden tentoonstelling van de
Klokkengroep ’s-Hertogenbosch.
Interessant om te weten is dat Zuidland ligt op Voorne-Putten,
een eiland dat met 3 bruggen en 2 dammen aan Nederland
vastgemaakt is. Er wonen ca. 130.000 mensen op VoornePutten en het eiland behoort bij de provincie Zuid-Holland.

Een geslaagde SOT-dag, met dank aan Hennie en Cees, Riet en Jan en allen die bijgedragen
hebben aan deze dag.

Leuk om te weten:
De contacten met het Museum Klok en Peel hebben er toe
geleid dat Cor Bunk (lid van de Klokkengroep Den
Bosch) zijn Eijsbouts Torenuurwerk (schaal 1:5) aan het
museum zal overdragen.
Dit torenuurwerk was te zien op de onlangs gehouden
tentoonstelling van de Klokkengroep in de Sociëteit in
Den Bosch.
De overdracht van zijn torenuurwerk aan het
museum zal plaats vinden op zaterdag 23
november a.s. om 14.00 uur.
Voor meer informatie over het museum Klok en
Peel: https://www.museumklokenpeel.nl/

Een hotel met diverse
torenuurwerken, zie link.
Afstand Utrecht – Oepfershausen is
ca. 500 km

https://www.turmuhrenklause.de/turmuhrenausstellung-pension-zur-glockeoepfershausen.html
De voorbereidingen voor het weer werkend maken van de
tijdaanwijzing op de toren van het oud-gemeentehuis in
Hoensbroek lopen voorspoedig. Na een bezoek aan het oudgemeentehuis heeft Toine Daelmans een offerte uitgebracht
voor de realisatie van de aansturing en de verlichting van de 4
wijzerplaten. De initiatiefnemers zijn nu op zoek naar
sponsoren en de verwachting is dat het geheel in voorjaar 2020
gerealiseerd zal kunnen worden.

Ontwerp en realisatie van deze nieuwsbrief: René Wetzels

