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Al staat de Domtoren volledig in

de steigers, dankzij oud-Utrech-

ter Marco van den Eventuin is de

tijd aan alle vier de zijden toch

af te lezen.  Hij kreeg de op-

dracht om er tijdelijke klokken

te plaatsen. 

Wilmie Geurtjens

Utrecht

,,Ik wilde dit zó graag doen’’, zegt
Van den Eventuin (50). Hij is de
creatieve man van het bedrijf 
Kloksgewijs, gespecialiseerd in ‘het
maken van tijd’. ,,Veel Utrechters
misten hun vertrouwde blik op de
torenklokken. Daarom besloot de
gemeente voor zolang de renovatie
duurt  een oplossing te zoeken.’’ Hij
woont tegenwoordig in Brbant.
,,Maar ben geboren en getogen
Utrechter. Het is een enorme eer,
en natuurlijk een mooie reclame
voor mijn bedrijf Kloksgewijs,
waarmee ik in heel Nederland grote
klokken plaats en onderhoud.’’

Hij noemt zich ‘een praktijkman’,
technisch aangelegd en gewend om
dingen strak te organiseren. ,,Met
een achtergrond in bouwkunde en
weg- en waterbouwkunde werd ik
projectleider in de standbouw. Te-
genwoordig  ben ik zowel bouw-
kundig projectleider bij het UMC
als eigenaar van Kloksgewijs. Ik heb
geleerd om eerst te zeggen: ‘Ja, dat
kan’, en dan vind ik altijd een op-
lossing.’’

Het begon allemaal in de tijd toen
zijn vrouw en hij als kraamcadeau
voor ons eerste kind een geboorte-
klok kregen. ,,Op de plaats van de
wijzerplaat zat een print van het ge-
boortekaartje. Ik vond het leuk en
bijzonder en ging ze op mijn zol-
derkamer zelf ook maken. Eerst
verkocht ik die geboorteklokken in
mijn kennissenkring, zo’n tien per
jaar. Nadat ik een website had wer-
den het er tien per maand.”

In 2010 wilde de gemeente Heer-
hugowaard voor de hal van het ge-
meentehuis een muurklok met een

doorsnee van 2.35 meter, vertelt Van
den Eventuin. ,,Het moest een cir-
kel van twaalf sterren zijn, symbool
van de Europese unie. Het was een
opdracht van 10.000 euro, die ik
moest voorfinancieren van mijn
spaargeld. Maar ik dacht: ‘dat kan
ik’, en zocht net zo lang tot ik een
onderneming vond die de klok kon
maken.’’

Daarna kreeg hij de opdracht
voor een gevelklok van 2,5 meter
doorsnee voor het appartementen-
complex Lemaire in Amersfoort.

,,Daarna realiseerde ik een klok van
3,35 meter voor het stadsdeelkan-
toor Zuidoost in Amsterdam. Op
een gegeven moment ging ik ook
luidklokken en grote led-klokken
leveren. Kloksgewijs kreeg steeds
meer bekendheid.‘’

Rolls Royce
Zijn devies: nooit concessies doen
aan aan kwaliteit. ,,Daar word ik on-
gelukkig van. Wanneer je het zou
willen vergelijken met een auto: ik
lever vanaf het niveau BMW/Mer-
cedes tot en met Rolls Royce. Ik ben
de organisator en de monteur. Het
is belangrijk om dat zelf te doen. Zo
houd ik feeling met de opdrachtge-
ver en met wat er gebeurt bij plaat-
sing en montage.’’

Hij doet niet alles alleen. ,,Bij
grote klussen krijg ik hulp van een
heel handige freelancer, die blijft
tot het helemaal goed is. Als het om

elektrische uurwerken gaat, kun-
nen we samen alles oplossen.‘’

Bladgoud
Voor de Domtoren werden in het
steigerframe vier spandoeken met
een print van de oorspronkelijke
wijzerplaat geplaatst. ,,Voor het
motoruurwerk zijn wat extra stan-
gen gemaakt. De moederklok hangt
in de Domtoren, de wijzers zitten
vast op de as. Ze zijn respectievelijk
1,42 meter en 2,12 meter, en gemaakt
van roestvrij staal met bladgoud.’’ 

Zijn eigen uren rekende hij niet
eens, zegt Van den Eventuin. ,,Die
klokken slijten niet, dus kunnen ze
na vijf jaar zelfs doorverkocht wor-
den. Ik heb hier helemaal niks aan
verdiend, maar op dit moment be-
schouw ik het als de kroon op mijn
werk. De volgende is misschien de
Notre Dame in Parijs. Ze mogen me
altijd even bellen!”

Tijdelijk uurwerk ‘kroon’ op werk Marco van den Eventuin 

Domtoren toch bij de tijd met
‘gouden’ wijzers en printklok

▲ Marco van den Eventuin voor de Domtoren met daarin zijn klok. FOTO ANGELIEK DE JONGE

De volgende is

misschien de Notre

Dame in Parijs. Ze

mogen me altijd bellen

—Marco van den Eventuin

De afgelopen twee weken zijn

in de provincie Utrecht 183

nieuwe coronabesmettingen

vastgesteld. Vorige week lag

dat getal op 153. Dat blijkt uit

cijfers van het RIVM.

Femke van Rooijen

Utrecht

Twee mensen zijn sinds 14 juli in
het ziekenhuis opgenomen. In
dezelfde periode zijn er ook twee
mensen in de provincie aan de
gevolgen van het coronavirus
overleden. In totaal zijn er sinds
de uitbraak van het coronavirus
4302 mensen in de provincie
Utrecht besmet geraakt. 891 van
hen werden opgenomen in het
ziekenhuis en 430 mensen over-
leden aan de gevolgen van het
virus.

Landelijk
Ook landelijk is er een stijging in
het aantal besmettingen te
zien. Daarin gaat het om de cij-
fers van afgelopen week, in
plaats van over de afgelopen
twee weken. De afgelopen zeven
dagen registreerde het RIVM
1329 besmettingen. Een week
eerder waren dat er nog 987 en
die week daarvoor 534. 

Het aantal gemelde zieken-
huisopnames steeg landelijk van
19 naar 23. Het aantal doorgege-
ven sterfgevallen van 7 naar 9. De
cijfers komen soms met wat ver-
traging binnen bij het RIVM.
Tussen de nieuwe meldingen
kunnen dus gevallen van langer
geleden zitten.

▲ De coronateststraat in Hou-

ten. FOTO ANP
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