Restauratie van het in 1908 aangebrachte

In 1908 werd in de H.Calixtuskerk, op de uurwerkzolder, een nieuwe torenuurwerk gemonteerd. Het door
klokkenmaker F. Van de Kerkhof&Zn uit AARLE-RIXTEL vervaardigde torenuurwerk heeft dienst gedaan
tot 1979. Het is toen vervangen door een elektrisch uurwerk, welk boven in de toren is geplaatst. Men
heeft het oude uurwerk in goed geconserveerde toestand laten staan.

De leden van “De vrienden van de H.Calixtus” die de kerkrondleidingen alsmede het torenbeklimmen
verzorgen, hebben besloten dit klokkenuurwerk, voor zover door ons mogelijk is, weer in ere te gaan
	
  
herstellen.
Deze zomer (2014) kregen wij bezoek van een familie die
	
  
veel belangstelling had in ons uurwerk. Hij was verbonden
aan een stichting die oude torenuurwerken in Nederland in
kaart brengen, vastleggen en waar nodig hulp bieden bij
eventuele restauraties.. In onze vergaderingen hadden wij
reeds enkele jaren om dit uurwerk te gaan “oppoetsen”
zodat deze weer toonbaar kon worden.
Het uurwerk was in de loop der jaren voorzien van een
electro-motor om het handmatig opwinden van de uurwerk
uit te schakelen. Alle kabels werden gedemonteerd en
verwijderd. De contragewichten zijn gelukkig bewaard
gebleven alsmede alle katrollen aan het plafond.
Het uurwerk bestaat uit 3 opwindassen: De middelste as
voor het uurwerk, de linker as voor het mechanisme om
het eerste kwart en halfuur aanduiding en de rechteras
voor het driekwart en volle-uur aanduiding. Een
gelijksoortig uurwerk zat ook in de naast deze kerk
gestane Waterstaatskerk, welke in 1910 is afgebroken. De
aandrijving van de wijzerplaten gebeurde doormiddel van
een verticale stang naar boven (23 m’ hoog), waar de
vertakking was naar de 4 wijzerplaten, die toen nog op de
Het oude uurwerk na demontage van het kabinet balustrade van de omloop waren bevestigd.
	
  
Helaas zijn deze wijzer platen met wijzers verdwenen. Het gehele uurwerk was in een houten kabinet
geplaatst. Deze is nu gedemonteerd, wordt geheel gerestaureerd en elders op de uurwerkzolder weer
gemonteerd. Zal dan dienst gaan doen als een “tentoonstellingsvintrine”
Door het bezoek , deze zomer, en een gesprek, hebben we een draaiboek gemaakt om nu definitieve start
met het niet meer alleen schoon maken van dit uurwerk, maar ook het gehele uurwerk weer museaal weer
in werking te zetten. In welke vorm? Een opstelling met een contragewicht aan de onderzijde of een
originele opstelling met de 3 contragewichten.
Inmiddels hebben wij het uurwerk gedemonteerd en zijn aan het schoon maken. Het in 1979
geconserveerde uurwerk was rijkelijk met smeermiddelen voorzien. Tevens 35 jaar stof en vuil. De
elektrische aanpassing is gedemonteerd en komt zeker niet meer
terug. De houtenvloer onder het uurwerk bestaat uit een dikke olievlek.
Met het schoonmaken zullen we zeker enkele weken mee bezig
zijn. Als alles verloopt zoals we in onze gedachten hebben, dan
zal deze klus zeker tot half januari 2015 duren. Daarna kunnen we
met het weer in elkaar zetten weer beginnen. Idem	
   met het
De	
  gedemonteerde	
  eletro-‐motor	
  
metbijbehorende	
  hulpstukken	
  
nemen van de beslissingen, hoe gaan we verder.

	
  
Aan de muur zal een oude wijzerplaat met dito wijzers worden gemonteerd. (zie “grijze”
achtergrondplaat op onderstaande foto’s met een diam van 120 cm) Ze zullen via diverse
overbrengingen en stangen verbonden worden met het gerestaureerde uurwerk. Zo kan men zien hoe
een torenuurwerk werkt. Natuurlijk met de 3 originele contragewichten; 2 stuks van elk 250 kg en 1
van 366 kg. Deze worden doormiddel van totaal 140 m’ staalkabel, die bij het opwinden op de 3
trommels komen.

	
  
Trommel en bovenstuk verwijderd. Op achtergrond
de oude wijzerplaat, welke in de nieuwe situatie
gebruikt gaat worden

	
  

	
  
Het opzetstuk (bovenstuk)

De verlaag van de gietijzeren bok met opzetstuk is door alle vetten en oliën dermate aangetast, dat
besloten wordt dit geheel over te schilderen. Het carcas lijkt voor deze opstelling in deze kerk al
eerde te zijn gebruikt. Andere kleuren en “gaten worden zichtbaar. Dit geldt vooral oor het
onderstel en in mindere mate voor het opzetstuk. Het is een tegenvaller van zeker een week of 4.
We maken nu volop gebruik van een “aangevoerde” takel. De gewichten van de diverse onderdelen zijn
zwaarder dan verwacht. Tevens kunnen we nu de contragewichten ook verplaatsen. Alle te schilderen
onderdelen zijn met tinner schoon gemaakt en worden voorzien van een primer.

