
Oproep in het jaarverslag 1987, pag. 52 betreffende de klokkenisten van de 
speeltoren 

Van de Heer C.G. Nienhuis, Burgemr. Versteegstraat 3 te Monnickendam kregen we de 
volgende gegevens : 
De Heer C.M. Kroon, geb. 13-11-1879, Kerkstraat 45, horlogemaker, was vermoedelijk 
van 1905 tot 1944 klokkenist. Zijn dossier is in het streekarchief Purmerend, is 29-7-
1955 naar Amsterdam vertrokken. 

In 1929 plaatste de Fa. Addicks, uurwerkmaker te Amsterdam, een nieuw uurwerk en 
werd het oude uurwerk naast de speeltrommel buiten gebruik gesteld. Dit nieuwe 
uurwerk op de Ie verdieping was door middel van hefbomen en trekdraden verbonden 
met de oude speel trommel op de 3e verdieping en de ruitertjes met de Engel. Het 
oude opwindwerk op de 3e verdieping werd ook buiten gebruik gesteld en de 2 
klokopwinders, die de zware gewichten dagelijks omhoog moesten draaien, waren 
niet meer nodig. Vanaf 1929 gebeurde dit elektrisch. De combinatie van het nieuwe 
uurwerk en de oude speel trommel met slagwerk gaven nog al eens stagnaties en dan 
bleven de ruitertjes door-draven. 
Het geheel werd. met medewerking van de fa. Addicks jaren gaande gehouden door 
ondergetekende. 
Vanaf l januari 1944 waren klokkenisten belast met het onderhoud van het uurwerk in 
de speeltoren, de heren K.F. Simons, directeur Gemeente Werken en C.G. Nienhuis, 
ambtenaar ter secretarie, wedde f 25.- per jaar. Na enkele jaren was C.G. Nienhuis 
alleen klokkenist, wedde per 1-1-1955 ƒ 67,84. 
Beiaardier op het handklavier van het carillon was destijds Vincent, die ook het carillon 
van het Koninklijk Paleis te Amsterdam bespeelde. Het stond ook op zijn briefpapier. 
Eén maai per jaar kwam hij om de speeltrommel te versteken (van nieuwe melodiën te 
voorzien). Omstreeks 1950 is de Heer P. Buurs, thans wonende te Uithoorn, begonnen 
met bespeling van het carillon en het jaarlijks versteken van de speel-trommel. 
In 1974 e.v. werd besloten de toren met het uurwerk en klokken geheel te 
restaureren. Het uurwerk uit 1929 werd buiten gebruik gesteld en verwijderd. Het 
oude slingeruurwerk naast de speeltrommel is weer in gebruik gesteld, alles op de 
meest moderne wijze geëlectrificeerd, al ging dit niet zo eenvoudig. 

De Heer K. Tolman nam het onderhoud op zich en ondervond vele moeilijkheden. 
Sedert + 1982 is de Heer Terburg met het onderhoud en toezicht belast. Hij is 
electriciën bij de dienst Gemeente Werken en stelt wekelijks het uurwerk bij. 
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