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Poortklok klinkt weer
ALKMAAR De 40O-jarige
poortklok in de Waagtoren
klinkt weer over de daken
van Alkmaar. Na 160 jaar

stilzwijgen werd de klok
vorige week weer in beweging gezet door wethouder
Erfgoed, Anjo van de Ven.
De slagtoon van de luidklok
met een doorsnede van 124
centimeter is Es.
Dagelijks kondigde de bewuste klok de avondsluiting van
de stadspoorten aan, vandaar
de naam 'poortklok'.
De rand is zoals gebruikeldk
versierd, met guirlandes en

tekst: 'Henrick Wegewart heft
mi gegoten in der stad Campen anno 1616'. De nog originele klokkenstoel is zeldzaam
in Nederland. Sinds in 1856 de
laatste stadspoorten waren
gesloopt, hing de klok bewegingloos in de Waagtoren.

Nieuwe ophanging
Ter gelegenheid van zijn 400"'"
verjaardag is de poortklok nu
opnieuw in gebruik gesteld.
Initiatiefnemer van de restauratie is stadsbeiaardier Christiaan Winter. Hij vertelt: ,,De
ophanging van de klok aan de
luidas leek na lange tijd niet
erg betrouwbaar meer. Er is
een zogenoemde conserverende restauratie uitgevoerd,
waarbij een nieuwe, stevige
ophanging over de oude heen
is gemaakt. Verder moesten de
draaipunten (lagers) goed
worden schoongemaakt, zodat
het een en ander weer een
beetje soepel draait."
De galmgaten, de gaten die in
de toren ziuen om het geluid
van de klok naar buiten te
laten, moesten ook geopend
en gesloten kunnen worden.
,,Deze waren aan de binnenzijde met perspex ramen
dichtgemaakt. De ramen zijn
nu uitneembaar gemaakÍ."
Het daadwerkelijke herstel
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De Poortklok, hier nog in ongerestaureerde staat, luidt na 160 jaar stilte weer.
heeft niet heel veel tijd in
beslag genomen. Christiaan:
,,De stadsuurwerkmaker Boris
Stiensma, die de restauratie
heeft uitgevoerd, heeft in de
zomerperiode tussen zijn
andere werkzaamheden door
dit werk ter hand genomen."

meer dan 1000 kilo. Na het
groene licht van een aantal
bouwkundigen van de gemeente moest er natuurldk
ook, een bescheiden hoeveelheid, geld gevonden worden
om het karwei te klaren. Het
enthousiasme van wethouder

Heen en weer

bij."

De aanloopperiode naar de
restauratie toe was wel aanmerkelijk langer, aldus de
stadsbeiaarCier.,,Eerst moest
namelijk onderzocht worden
of de toren iiberhaupt wel
bestand is tegen zo'n heen en
weer zwaaiende klok van

De poortklok hangt vrij laag
in de toren. Aan de luidas,
waar de klok aan hangt, is een
groot wiel van drie meter
doorsnee bevestigd, waarover
een touw loopt dat aan twee
kanten naar beneden hangt.
De klok wordt geluid door

Van de Ven hielp daar wel

twee klokkenluiders die een
verdieping lager om beurten
een ruk geven aan het touw.
De Waagtoren beschikt naast
de poortklok over nog 47
klokken van het carillon.
Daarop wordt elke wijdag en
zater dag door stadsbeiaardier
Christiaan gespeeld. Helemaal
bovenin de toren hangt ook
nog een klokje voor de sier,
dat is overgebleven na de
restauratie van de Alkmaarse

carillons, zo'n vijftig jaar
geleden."
De poortklok zal (kort) te
horen zijn op momenten van
nationaal en lokaal belang.

