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Metselaar Jelle Kruese (links) en 
voorman Lard de Vaan van het 
restauratiebouwbedrijf Nico de 
Bont/TBI bij de Hemonyklok, die 
morgen officieel wordt overgedragen
aan de stichting Eusebius. 

Katholieke parochie doet klok voor 1 euro over

ARNHEM Een klok die voor de oorlog tot het carillon heeft behoord van de Arnhemse 
Eusebiuskerk, keert morgen na meer dan 70 jaar naar de kerk terug. Dit zeventiende- 
eeuwse product van klokkengieterij Hemony uit Zutphen, dat niet meer bruikbaar is, komt 
in het schip te staan.
De Hemonyklok komt niet van ver, want heeft circa 65 jaar een plaatsje gehad in een 
portaal van de nabijgelegen Walburgiskerk. Omdat deze kerk enkele jaren geleden aan de
eredienst is onttrokken, heeft de katholieke parochie besloten de klok voor een euro over 
te doen aan de Eusebiuskerk.
Daarmee beschikt Arnhems grootste kerk nu over zeven klokken die nog in de 
vooroorlogse kerk hebben gehangen. De oudste is een klok van de Kampense 
klokkengieter Geert van Wou uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Die hangt in het 
zogeheten 'zevengelui': de zeven klokken die bij speciale gelegenheden over de stad 
beieren.
Tot dit zevengelui behoren ook vier Hemony-klokken; tot de Slag om Arnhem behoorden 
ze tot het (uit 32 klokken bestaande) carillon van de kerk, maar na het instorten van de 
toren waren ze voor het nieuwe carillon niet meer bruikbaar. Wel voor het zevengelui. Het 
carillon dat tegenwoordig in de Eusebius hangt, is van na de oorlog en telt 54 klokken.
Een vijfde Hemonyklok staat in de kerk in de kooromgang, bij het fresco. Het is vanwege 
oorlogsschade niet meer tot luiden in staat. Datzelfde geldt voor de klok die morgen 
officieel aan de stichting Eusebius wordt overgedragen.
Het oog waaraan de klok moet hangen, is verdwenen. Wel is de klepel, die los zit, 
bewaard; die wordt morgen mee overgedragen. De klok dateert uit 1650 en is voorzien 
van de namen van de gebroeders François en Pieter Hemony. Verder is met de tekst 



Civitas Arnhem me fieri fecit (de gemeente Arnhem heeft mij laten maken) de 
geschiedenis van de klok zonneklaar.
Op de klok staat de tekst 'Civitas Arnhem me fieri fecit' (de gemeente Arnhem heeft mij 
laten maken).
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