
Het Mirakel van Amersfoort 
 

Op donderdag 31 mei jl. is de 17
de

 eeuwse trommel van Jurriaan Sprakel, die 89 jaar als schroot op 

de luidzolder van de Onze Lieve Vrouwetoren te Amersfoort heeft gelegen, weer in gebruik 

genomen. Wethouder Pim van den Berg zette de trommel officieel in werking, nadat Fons 

Asselbergs, voorzitter van de (voorheen) Stichting Amersfoort Beiaardstad, de laatste handelingen, 

namelijk het plaatsen van een sierknop en het opwinden van het gewicht, daartoe verrichtte. Het 

gereedkomen van deze klus werd onmiddellijk na de feestelijke gebeurtenis als een 21
ste

 eeuws 

wonder aangeduid. Amersfoort is weer pelgrimsstad geworden, voor ‘krankeleden’ onder de 

liefhebbers van trommelspeelwerken.  

Maar liefst tweemaal die dag werd het zevengelui door het Amersfoorts Klokkenluiders Gilde tot 

klinken gebracht. 

 

In zijn dankwoord refereerde prof. Asselbergs aan het vele werk van de Stichting. Toen Leen ’t Hart 

op 1 mei 1991 afscheid als stadsbeiaardier nam en Asselbergs wethouder Monumentenzorg was, zijn 

de eerste plannen om van de toren een soort van ‘Nationaal Monument van het Klokkenspel’ te 

maken, gesmeed. De behoefte om de Hemonybeiaard een meer 17
de

 eeuws gezicht te geven en de 

toren te verrijken met een tweede moderne beiaard is toen reeds gevoeld, maar kon pas worden 

gerealiseerd toen de Stichting Amersfoort Beiaardstad op 18 februari 1993 in het leven werd 

geroepen. De doelstellingen en de ambities waren niet van de lucht. Ze zijn ook alle gerealiseerd. 

“Het verwerven, installeren en onderhouden van een modern gestemde concertbeiaard ten behoeve 

van de O.L.V.-toren”, kon in 1997 afgevinkt worden. Een jaar daarvoor werd de Hemonybeiaard 

gerestaureerd; in 2000 het zevengelui geplaatst en met de trommelrestauratie van de laatste jaren 

kwam ook het inrichten van een beiaardmuseum steeds dichterbij, al dekt het woord museum de 

lading nog niet helemaal. Alle museale stukken hebben wel een mooie plaats op de luidzolder 

gekregen, zo dat ook de ruim 60 leden van het Amersfoorts Klokkenluiders Gilde hun maandelijkse 

werk kunnen doen. Er is trouwens tussendoor ook nog een prachtige dvd verschenen over de 

geschiedenis van kerk en toren
1
. 
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Foto 1: Museale opstelling. 



Het feit dat de trommel is gerestaureerd is mede te danken aan drs. Jacques Maassen, die als 

toenmalig directeur van de Nederlandse Beiaardschool Amersfoort het project heeft geïnitieerd. Het 

team dat voor de uitwerking tekende is gedurende de wedstrijd helaas gewijzigd. Firma Het 

Molenpad Expertise kon na de rust niet meer worden opgesteld, de overige spelers hebben tot het 

laatste moment vertrouwen gehad in de eindscore, al was het een overwinning in blessuretijd. 

 

Het grootste probleem bij dit soort klussen is het uitpuzzelen van een verantwoorde oplossing voor 

de ontbrekende delen. Hoewel de trommel nagenoeg helemaal compleet was, waren de 

mechanismen voor het starten daarvan, namelijk het uurwerk, niet meer aanwezig. Ook de houten 

bok waaraan alle onderdelen moesten worden gemonteerd ontbrak, waardoor er geen exact beeld 

was van hoe de trommel heeft gefunctioneerd. Om die reden zijn alle onderdelen driedimensionaal 

getekend en virtueel in elkaar gezet door Gertjan Slegt (Imagine 3D te Mijdrecht). En toen begonnen 

de problemen pas echt, want hoe moest bijvoorbeeld de sluitschijflichter dan ooit worden 

gepositioneerd? De montage aan het frame gaf grote problemen. Nog meer expertise erbij gehaald. 

De Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk over de schouders mee laten kijken, net zo lang tot 

uitvoerder André Bossenbroek (Care Technics) voldoende zekerheid had hoe het gefunctioneerd zou 

kunnen hebben. 

Het resultaat is overweldigend en tevens verbluffend eenvoudig. Door het lichterbed aan de 

binnenkant van de bok te plaatsen en de sluitschijflichter in het hout te monteren, konden alle 

problemen op een logische manier worden opgelost en ziet het eruit alsof het altijd zo 

gefunctioneerd heeft. 

 

De trommel draait op een gewicht van 

ca. 130 kg. Dit in de toren aanwezige 

gewicht, dat ooit als siersteen is 

gebruikt, is voldoende zwaar om de 

trommel goed te laten draaien. Het nog 

aanwezige touw kon opnieuw worden 

gebruikt. De overlengte is mooi onder 

het gewicht zichtbaar neergelegd. De 

trommel wordt met de hand 

opgewonden en draait nagenoeg een 

uurprogramma op z’n gewicht. 260 jaar 

lang moest het iedere dag opnieuw 

opgewonden worden. Bij elkaar 

opgeteld bijna een miljoen minuten, als 

je tien minuten per keer rekent.  

Op het moment dat de windvleugelas 

wordt vrijgegeven en de 

sluitschijflichter wordt opgetild, begint 

de trommel te draaien. Vroeger zorgde 

het uurwerk ervoor dat de trommel in 

zijn voorslag kwam en vervolgens werd 

vrijgegeven, dit kan nu door bezoekers 

van de toren en anders door de gidsen 

zelf worden gedaan. Daarvoor zijn twee 

nieuwe inrichtingen gemaakt. Met een 

touw kan de windvleugelas worden 

vrijgegeven en met een hendel wordt 

de sluitschijflichter opgetild.  

Foto 2: Sluitschijf, met 

opwindmechanisme. 



Alle nieuwe onderdelen zijn bewust modern uitgevoerd. Voor de lagerblokken is slijtvast kunststof 

gekozen, voor de tractuurdraden Dyneema (supersterke kunststofvezel). De lichtgewicht tuimelaars 

zijn voorzien van een naaldlagertje, de slaghamers zijn van mangaanmessing gegoten, de bladen van 

de windvleugel in aluminium uitgevoerd. Bouten en moeren in glimmend rvs. 

 

De historische onderdelen hebben een minimale behandeling gekregen. Niet alle roest is verwijderd, 

met name bij de astappen is gekozen voor een technisch noodzakelijk minimum. Bij het verwijderen 

van alle putroest zou er te veel historisch materiaal moeten worden weggedraaid. Aangezien de 

trommel enkel bij rondleidingen en excursies draait, zijn de oneffenheden verdedigbaar. Alle 

onderdelen hebben middels een antiroestmiddel (Owatrol) een dunne beschermlaag gekregen. 

 

 
 

Historisch onderzoek 

Bij het bronnenonderzoek kon tot voor kort nog geen zekerheid worden geboden met betrekking tot 

de bouwer en het bouwjaar van de trommel. De gelijkenis met het lichterbed van de speeltrommel 

van het Paleis op de Dam
2
 was dermate groot dat in ieder geval dit onderdeel wel van Jurriaan 

Sprakel (1615-1669) moest zijn. Omdat de resolutieboeken van de Gemeente Amersfoort een 

omissie in de periode 1579-1636 vertonen en de aankoop van de trommel daarna niet wordt 

vermeld, heb ik altijd gedacht dat de trommel vóór 1636 moest zijn geleverd en dat enkel het 

lichterbed ergens rond 1660 door Sprakel zou zijn geleverd. Op 10 september 1660 krijgt immers 

organist-beiaardier Mr. Jacob Thomasz. instructies voor het bespelen van de instrumenten van de 

stad, inclusief het ‘versteken van de ton’. Ook het type trommel (een lattentrommel met de latten 

stijf tegen elkaar aan) suggereert een eind 16
de

 eeuws tot begin 17
de

 eeuws concept. 

Totdat uurwerkrestaurator Melgert Spaander mij onlangs wees op een geschrift
3
, waarin wordt 

gesteld dat de trommel in 1663 door Jurriaan Sprakel is geleverd
4
. 
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Foto 3: Modern lagerblok;  

daarachter oude vijl als spie. 



 

De feiten op een rij 

François Hemony neemt volgens het contract op 29 oktober 1657 de “oude klocken en clockgespel” 

in betaling aan. Het bestaande speelwerk wordt waarschijnlijk vanaf de eerste werkzaamheden 

verwijderd. Volgens de huidige bronnen levert Sprakel pas in 1663 het speelwerk, volgens Auke 

Vlagsma
5
 zelfs ook een nieuw uurwerk daarbij. 

Waarom zo laat? En waarom in 1663 nog met een lattentrommel op de proppen komen, als de 

techniek voor een gegoten trommel al decennia lang voorhanden is? 

 

Een reconstructie 

Het is bekend dat de samenwerking tussen François Hemony en Jurriaan Sprakel in de laatste jaren 

voor hun overlijden stroever verliep. De uurwerkmaker overschreed herhaaldelijk de leveringstermijn 

van zijn objecten en Hemony leed daaronder, met name bij de levering van de Groningse carillons. 

Hij klaagt daarover in een brief aan de Utrechtse magistraat en schrijft, dat hij tengevolge hiervan 

“vrie wat onvrient geworden” is met Sprakel
6
. Ongetwijfeld speelt hierin mee dat Sprakel vanaf 1660 

met gezondheidsproblemen kampt, waardoor een deel van het werk door zijn meesterknecht, onder 

toezicht van de eveneens zeer deskundige Haarlemse uurwerkmaker Willem Sprakel (1641-1705), 

neef van Jurriaan, wordt uitgevoerd. Om Pieter Hemony in het geschil over de grote klokken van het 

Belfort uit de brand te helpen, onderneemt Sprakel na 1659 nog een reis naar Gent.  

In het contract van Hemony met de Magistraat staat dat Hemony een timmerman en een smid zal 

moeten aantrekken om deze klus te kunnen klaren (“mits dat hem tot het beqaumen derselver Clock 

bij de Capelle sullen worden bijgeboeckt een Timmerman en Smith tot hetselve werck noodigh…”). 

Hemony verzoekt op 20 mei 1661 om een uitbreiding met de nog ontbrekende basklokken. Sprakel 

neemt het andermaal voor de Hemony’s op en houdt bij de regenten een warm pleidooi voor het 

nieuw gieten van de uurklok. Met succes. 

De vier extra basklokken komen er, ook de uurklok wordt nieuw gemaakt, ze hoeft niet omgesmolten 

te worden. 

 

Sprakel heeft dan al jaren geen lattentrommel meer gemaakt. Toen de Hemony’s hun eerste gegoten 

trommels leverden
7
 kwamen er niet of nauwelijks nog klussen voor hem bij. Aan een gegoten 

trommel werd door Sprakel geen cent verdiend. Ik vermoed dat Sprakel als onderaannemer door 

Hemony in dienst genomen is en dat zij beiden nog een paar rekeningen met elkaar te vereffenen 

hadden.  

Zoals Henk Verhoef in zijn artikel
8
 over de restauratie van de Hemonybeiaard stelt, is de 

Amersfoortse beiaard eigendom van de Kapel en niet van het stadsbestuur, zoals dikwijls elders in de 

republiek. De problemen met de financiën blijken ook op een ander moment. Als Jhr. Jacob van Eijk 

wordt uitgenodigd om twee tot driemaal per jaar stadsbeiaardier Mr. Jacob Thomasz. te assisteren 

bij het versteken, komen de verblijfkosten gedurende die periode niet ten laste van de kerk (of van 

de gemeente), maar voor rekening van de beiaardier! 

Tot 1681 zijn er nog betalingsverplichtingen geweest aangaande de uitbreiding in 1664 met vier 

basklokken! Vermoedelijk is een lattentrommel het maximum geweest wat Hemony en Sprakel voor 

dat geld konden leveren. Mogelijk is Sprakel rechtstreeks door Hemony uitbetaald. 
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De restauratie van de speeltrommel 

heeft ook duidelijk gemaakt dat 

Amersfoort gedurende de periode 1663-

1923 geen halfuurslag heeft gekend, 

aangezien er enkel een stopnoot op de 

zijkant van de trommel is geplaatst voor 

het heel uur. 

 

In 1782 verschijnt er een offerte van 

Caspar Gluijsteen, uurwerkmaker te 

Nijmegen, die een vernietigend rapport 

schrijft over de werking van zowel het 

speelwerk, het uurwerk als het 

slagwerk. Voor fl. 2620,- maakt hij alles 

weer in orde, zo beweert hij stellig. Zo 

stelt hij voor om maar liefst 1100 

nieuwe noten bij te laten maken voor de 

prijs van fl. 330,-  Mochten de heren van 

mening zijn dat “er soo veel niet nodig 

waren, soo kan men voor ieder honderd 

afkorten dertig guldens”. De trommel 

heeft 4800 gaten, zodat bijna een kwart 

van alle trommelgaten met noten kon 

worden gevuld. Het verzoek wordt niet 

gehonoreerd. 

 

In 1882 verschijnt er een nieuw uurwerk 

voor fl. 2575,- met als noviteit een 

minutenwijzer. 

In 1922 is er een schrijven van B&W aan de directeur openbare werken waarin voor een verhoging 

van het budget voor de torenrestauratie wordt gepleit, waaronder uitbreiding van de speeltrommel 

tot 70 hamerlichters voor fl. 6000,-. 

Het uurwerk uit 1882 wordt in 1912 vervangen door een exemplaar van Rochlitz, de historische 

Sprakeltrommel maakt in 1925 plaats voor een modern exemplaar van fa. Eijsbouts, met 

verschuifbare noten, zijnde de huidige speeltrommel. 

 

De techniek 

De Sprakeltrommel heeft 120 maten, die als volgt zijn verdeeld: Maat 1-80 voor het heel uur, 

inclusief vijf maten voor kwart voor; maat 81-120 voor het half uur, inclusief vijf maten voor kwart 

over. De nummering op de strippen is opvallend anders, de 40 maten van het halfuur worden 

opnieuw genummerd. Het tandrad zit in het midden. Aan weerszijden zijn 20 sporen verdeeld, 

waarop 40 lichters aangesloten zijn.  

 

Vermoedelijk zijn alle 30 klokken vanaf 1664 (c’, d’, e’, f’, g’, a’-a’’’) vanaf het begin tot aan 1923  op 

de trommel aangesloten geweest, want mr. A. Loosjes schrijft in 1916
9
: “de trommel is te klein, 

zoodat niet alle klokken voor het automatisch speelwerk te gebruiken zijn”.  

Als alle 30 klokken waren aangesloten konden slechts 10 klokken van dubbele hamers worden 

voorzien. 

In totaal twintig noten passeren nu het lichterbed, dat middels één slaghamertje per klok in totaal 

drie klokjes (b, d, e) van het demonstratieklavier laat klinken. Vier korte versteken zijn mogelijk 
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Foto 4: Lichterbed, met links 

drie aangesloten lichters. 



gemaakt. Op de twee kwartiertjes zijn de begintonen van het voetballied “Olé, olé, olé, olé” 

verstoken
10

. De beide kwartiertjes duren respectievelijk 10 en 15 seconden, het half uur 45 seconden 

en het heel uur 90 seconden, dus in totaal twee minuten en 40 seconden. Proefondervindelijk is 

vastgesteld dat als de bladen van de windvleugel loodrecht op de as worden geplaatst (dus de 

meeste weerstand ondervinden) de trommel meer dan twee keer zo langzaam draait. Met een twee 

keer zo zwaar gewicht zou dit niet te corrigeren zijn, omdat de luchtweerstand kwadratisch 

toeneemt. Het juiste tempo wordt dus niet door het gewicht maar met name door de 

windvleugelstand bereikt. Als de trommel eenmaal op snelheid is, loopt hij zeer regelmatig.  

 

 

 

Eindconclusie 

De Onze Lieve Vrouwetoren te 

Amersfoort heeft er een belangrijke 

attractie bij. De restauratie van deze 

unieke speeltrommel van Sprakel kan 

als het kroonstuk op het vele werk van 

de Stichting Amersfoort Beiaardstad 

worden aangeduid. De belangrijkste 

principes van de automatische 

torenmuziek worden hiermee 

aanschouwelijk gemaakt en ook kunnen 

de beginselen van de moderne 

restauratiefilosofie met deze restauratie 

goed worden uitgelegd. Met het 

adagium “behoud gaat voor 

vernieuwen” kun je hier alle stappen 

goed verantwoorden, inclusief het 

bewust toepassen van moderne 

materialen in plaats van het in 17
de

 

eeuwse stijl namaken van verloren 

onderdelen. 

 

Dankzij het nauwkeurige tekenwerk van 

firma Imagine 3D en de uiterst 

vakkundige werkwijze van de firma Care 

Technics, is de trommel zeer precies in 

elkaar gezet. Dit met een groot 

compliment aan André Bossenbroek, 

want om op papier een uiterste perfectie te bereiken is met alle moderne middelen van 

tegenwoordig niet meer zo moeilijk, maar om dit in de praktijk te realiseren, daarvoor moet je toch 

echt vakman zijn. 

De trommel is na demontage in de werkplaats in zeven dagen in de toren opgebouwd. Rogier Meij, 

die ook een deel van het frame heeft gebouwd en de trommel opnieuw in Cinema4D 

driedimensionaal heeft getekend, verleende hieraan zijn medewerking. Ook werkte Bram Klein-

Haneveld ca. 14 dagen aan het project om de 120 strippen goed te kunnen plaatsen. De strippen zijn 
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Foto 5: Speeltrommel. 



aan de kopse kant van een ingeslagen nummering voorzien om montage te vergemakkelijken. Er is 

bewust gekozen om de twee op het lichterbed ontbrekende sierknoppen niet bij te laten maken.  

 

Ondergetekende is veel dank verschuldigd aan ir. Sandra Hovens, die namens de afdeling 

Monumentenzorg van de Gemeente Amersfoort dit project uitstekend heeft begeleid en aan drs. 

Jacques Maassen, die dit project heeft geïnitieerd en mij het vertrouwen heeft geschonken deze klus 

te klaren, ook toen het moeizaam ging. Er is met deze restauratie een belangrijk monument in ere 

hersteld. De stad Amersfoort een mirakel rijker. 

 

Henk Veldman 

 

 

 


