
















































































De Eerste Nederlandse
Slingerklokken

(De ‘kistjes’ 1657-1664)
Analyse van de wijzerplaten
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Voorwoord
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Over Haagse klokken is voor het eerst uitgebreid gepubliceerd door 
prof.dr.R. Plomp in zijn bekende standaardwerk ‘Spring  driven Dutch pendulum
clocks 1657 – 1710’ (Schiedam, 1979). Vervolgens beknopter o.a. door 
H.M. Vehmeyer in ‘Antieke  Uurwerken – een familieverzameling’ (’t Goy, 1994)
en door de auteurs van de catalogus van de tentoonstelling ‘Huygens Legacy’
(Castletown, Isle of Man, 2004).
Daarna heeft dr. Plomp nieuwe kennis vastgelegd in een uitgebreid artikel 
‘De eerste Nederlandse en Franse uurwerken’ dat  verscheen in TIJDschrift 05/4
(december 2004) en 06/1 (maart 2006).
Nu hebben Hans van den Ende senior en Hans van den Ende  junior de resulta-
ten opgeschreven van de vergelijkende analyse die ze het afgelopen jaar hebben
verricht van enige uiterlijke kenmerken van de vroegste Haagse klokken, door
hen ook wel als ‘kistjes’ aangeduid. Aanvankelijk was het de bedoeling deze
analyse als artikel in TIJDschrift op te nemen. De omvang van de beschrijvingen
belette dit echter. In tweeën delen achtte de redactie ook geen goed idee omdat
dan de eenheid van het betoog verloren zou gaan.
Daarnaast achtte de redactie het artikel van dusdanig belang, dat besloten is het
stuk als speciale bijlage bij het december-nummer van TIJDschrift te publiceren.
Aangezien hiervoor bij de Federatie Klokkenvrienden de middelen ontbraken,
is gezocht naar  finan ciële ondersteuning. Deze werd verkregen in de vorm van
 advertenties van Hans Kreft en Marcel Toebosch.
Ook mocht de Federatie bijdragen ontvangen van de Stichting BoomTime en de
Stichting de Oude Tijdwijzer. Dankzij de  bijdragen van deze donateurs is deze
uitgave mogelijk geworden. 

De redactie:
Erik Glasius
Menno Timmer 

Colofon
Deze brochure is een bijlage bij het 
nummer 10/4 (december 2010) 
van TIJDschrift, het blad van de 
Federatie Klokkenvrienden. 
www.fed-klokkenvrienden.nl  

auteurs: H. van den Ende sr en 
H. van den Ende jr
eindredactie: E.H. Glasius, M.F. Timmer
vormgeving: Van Munster & Bos
druk: Drukkerij WC den Ouden b.v.   

Voorplaat:
Haags klokje van Severijn Oosterwijck,
 vervaardigd in 1660 (N22 in dit artikel)



INLEIDING:
De aanleiding voor deze analyse is de opnieuw opgelaaide
discussie over de authenticiteit van het Haagse klokje toe-
geschreven aan Salomon Coster uit Den Haag, dat zich
sinds een paar jaar in het MNU te Zaandam bevindt, de
N3.
Het idee achter deze analyse was om alleen de cijferringen
van alle bekende slingerklokjes met een kistvormig kastje
met elkaar te vergelijken. Dit leverde een aantal dusdanig
interessante aspecten op, dat besloten werd ook enkele
andere aspecten van de wijzerplaat op dezelfde wijze met
elkaar te vergelijken; te weten het signatuurschildje en de
beide wijzers. Ook hier kwamen interessante aspecten
naar voren.

UITGANGSPUNTEN:
In de kunst komt elke nieuwe ontwikkeling voort uit een
voorgaande. Slechts zelden ontstaat een nieuwe verschij-
ningsvorm abrupt.
Bij de cijferringen en de signatuurschildjes is elke volgen-
de een variant, een verder voortschrijdende ontwikkeling,
van de voorgaande. Ook bij de wijzers zien we deze ont-
wikkeling. Niemand komt op het idee nu eens volledig
anders gemodelleerde wijzers toe te passen, dit is altijd een
reactie op wat er op dat moment al is.
Door nu de cijferringen, schildjes en wijzers onafhankelijk
van elkaar in chronologische volgorde van ontwikkeling te
zetten kan men ze beter dateren en bepaalde conclusies
trekken.

Hierbij spelen enkele aspecten een belangrijke rol. Uit de
archieven weten we dat Huygens eind 1656 de slinger
voor het eerst toepaste op een klok en in juni 1657 octrooi
verkreeg op zijn vinding. Ook weten we dat Coster eind
1659 onverwacht overleed.
Daarnaast weten we dat John Fromanteel van zomer 1657
tot mei 1658 voor Coster Haagse klokjes maakte en dat
Nicolaas Hanet in het najaar van 1659 in Den Haag ver-

bleef en in verband met de dood van Coster vermoedelijk
enige tijd in Den Haag gebleven is om de werkplaats van
Coster draaiende te houden.
Volgens familietraditie is de N22 van Severijn Oosterwijck
geschonken door koning Karel II van Engeland aan één van
hun voorvaderen. Dit als beloning voor de steun, die deze
voorvader verleend had bij de verheffing van de verbannen
Karel II tot koning van Engeland in 1660 (“Restauration”).
De Staten Generaal in Den Haag gaven in het voorjaar van
1660 grote en kostbare geschenken aan de op dat moment
nog in Den Haag verblijvende, reeds teruggeroepen vorst.
Het is zeer goed mogelijk dat zich hierbij ook Haagse klok-
ken hebben bevonden volgens de uitvinding van Christi-
aan Huygens, waaronder deze Oosterwijck.
Daarnaast weten we dat de kistjes slechts tot circa
1662/63 gemaakt zijn, een tijdspanne van slechts 6 à 7
jaar, de eerste jaren van de slingerklok. Dit is dan ook het
tijdvak dat onze studie omspant.

Een ander belangrijk aspect is dat de cijferringen en de sig-
natuurschildjes niet door de uurwerkmakers, maar door
graveurs vervaardigd zijn, vermoedelijk leden van het
goud- en zilversmeden gilde. Het aantal graveurs in Den
Haag in het midden van de 17e eeuw zal gering geweest
zijn en de behoefte aan cijferringen zal ook niet groot
geweest zijn, zodat het zeer aannemelijk is dat alle cijfer-
ringen door één of twee man gemaakt zijn ten behoeve van
alle uurwerkmakers.
Voor de schildjes geldt hetzelfde met dien verstande dat de
gegraveerde schildjes langzaam overgaan in gedreven
schildjes.
Voor de wijzers geldt dit niet. Deze zullen door de indivi-
duele uurwerkmakers zelf vervaardigd zijn.

Er zijn de auteurs 25 Haagse ‘kistjes’ bekend, waaronder
enkele waarover nooit iets gepubliceerd is.
Er blijken slechts vier namen van uurwerkmakers op de
klokken te staan, alle vier werkzaam in Den Haag. Deze
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vier namen komen ook regelmatig in de correspondentie
van Christiaan Huygens voor.

Daarnaast is nog een kistje uit Antwerpen bekend, dat in
1991 aan het British Museum is gelegateerd en daar ook
sinds eind 1998 geëxposeerd wordt.
Daar dit klokje erg op de Haagse kistjes lijkt, is het even-
eens in deze analyse opgenomen onder nummer N24.
Antwerpen viel in de tweede helft van de zeventiende
eeuw onder de Spaanse Nederlanden en daarom buiten het
bereik van het octrooi verleend aan Chr. Huygens en Salo-
mon Coster.

De onderzochte klokken:
Salomon Coster  - 7 klokken
Claude Pascal     - 13 klokken
Severijn Oosterwijck  - 3 klokken
Pieter Visbagh            - 1 klok
J. Bernhard van Strijp - 1 klok

Om één lijn aan te houden met eerdere publicaties is de
nummering van prof. R. Plomp in zijn artikel over de eer-
ste Nederlandse slingerklokken in TIJDschrift 05/4 van
december 2005 aangehouden (N1 – N19).

Toegevoegd zijn:  
N20 - Claude Pascal, een klok met slechts één wijzer en

uitsluitend gaand werk. (Particuliere collectie)
N21 - Severijn Oosterwijck, een klok met gaand werk en

wekker, waarbij het signatuurschildje al in de zesti-
ger jaren van de 17e eeuw vervangen is door een
ornament met het wapen van de Zeeuwse familie
Lieberge. (Geveild bij Sotheby’s Amsterdam
omstreeks 1980 en opnieuw op 21 februari 1995).

N22 - Severijn Oosterwijck, in Engels familie bezit sinds
eeuwen. (Zie foto voorpagina)

N23 - Claude Pascal, privé collectie Nederland met alleen
gaand werk. (Particuliere collectie)

N24 - J. Bernard van Strijp, British Museum, klok met
slechts één wijzer en uitsluitend gaand werk (gang-
duur uurwerk 8 dagen).

N25 - Claude Pascal, een klok met alleen gaand werk.
(Collectie Toebosch, Blaricum).

Fotomateriaal
Helaas hebben we soms gebruik moeten maken van oude
foto’s van slechte kwaliteit. 
Ook is van sommige klokken niet bekend waar deze zich
thans bevinden, zodat geen betere foto’s konden worden
gemaakt
Voor sommige details is het eventueel raadzaam het boek
van Prof. R. Plomp te raadplegen, “Spring-driven Dutch
pendulum clocks”, daar enkele details hier soms net iets
duidelijker zijn.

We zijn onze vriend Keith Piggott in Engeland zeer erken-
telijk voor zijn medewerking.
Van verschillende zich in Engeland bevindende klokken
heeft hij ten behoeve van deze analyse nieuwe en betere
foto’s voor ons gemaakt.
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Nummering van de klokken
maker uurwerk

N1 Coster alleen gaand
N2 Coster alleen gaand
N3 Coster alleen gaand
N4 Coster alleen gaand
N5 Coster alleen gaand+wekker
N6 Pascal alleen gaand
N7 Pascal alleen gaand
N8 Coster gaand+slagwerk
N9 Oosterwijck gaand+slagwerk
N10 Coster gaand+slagwerk
N11 Pascal gaand+slagwerk
N12 Pascal alleen gaand
N13 Pascal alleen gaand
N14 Pascal gaand+slagwerk
N15 Pascal gaand+slagwerk
N16 Pascal alleen gaand
N17 Pascal gaand+grande sonnerie
N18 Visbagh gaand+slagwerk
N19 Pascal gaand+slagwerk
N20 Pascal gaand+slagwerk
N21 Oosterwijck gaand+wekker
N22 Oosterwijck gaand+slagwerk
N23 Pascal alleen gaand
N24 van Strijp alleen gaand
N25 Pascal alleen gaand
(N1 t/m 19 ontleend aan prof. Plomp,
N20 t/m 25 toegevoegd)



Analyse cijferringen, halfuurtekens,  alsmede
de kwartierstreepjes op de  cijferring:

Tot nu toe heeft nooit iemand aandacht geschonken aan de
ontwikkelingen in de gravering van de diverse vroege cij-
ferringen. Hierin zit een duidelijke ontwikkeling, die wij
getracht hebben te analyseren.
Het begin aller slingerklokken is de N1, het Costerklokje
van Museum Boerhaave, gedateerd 1657.
Aan de oorspronkelijkheid en de authenticiteit van dit
klokje behoeft niet getwijfeld te worden, daar het zich 100
jaar geleden reeds in het Rijksmuseum te Amsterdam
bevond en het geen enkel spoor van enige verandering ver-
toont.

Wat zien we op de cijferring van de N1?
De twaalf Romeinse uurcijfers I t/m XII, de nummers 1
t/m 60, alle met een klein centraal streepje, een onscher-
pe cirkel onder deze minuuttekens en een halfuurteken in
de vorm van een naar buiten wijzende pijl, die aan de
onderzijde iets verdikt is.
Daarnaast nog een hele vage hulplijn voor de minuutcij-
fers, die slechts hier en daar zichtbaar is, vooral boven de
8-9-10-11-12 en de 60
Wat ontbreekt, zijn de kwartiertekens en verdere cirkels
aan de binnenzijde van de cijferring.

Parameters en ontwikkeling: 
Bij een blik op alle cijferringen blijken de voornaamste
parameters te zijn het halfuurteken en het al of niet voor-
komen van kwartierstreepjes.
De eerste klokken tonen uitsluitend een pijl als halfuurte-
ken. De steel van de pijl verdikt enigszins naar onderen. Er
zijn geen kwartierstreepjes, noch kwartiercirkels.
Naast de N1 zijn er nog 3 klokken, die deze kenmerken
vertonen: N2 – N5 – N11

Hierna zien we een slanke pijl met de onderkant eerst tot
aan de binnenrand en daarna staand op een enkele binnen-
cirkel zonder kwartierstreepjes: N12 – N4 – N15

Pijlpunt en klavertje vier
Vervolgens zien we onderaan de pijl aan weerszijden een
paar streepjes verschijnen overgaand in een klavertje vier,
terwijl een enkele kwartiercirkel met kwartierstreepjes
verschijnt: N6 - N10 - N13 - N14 - N23 - N17 - N19 - N25
(De N6 heeft dubbele kwartiercirkels, maar deze klok is
eenwijzerig).
In feite bestaat het klavertje vier uit vier kleine naar elkaar
toe wijzende pijlpuntjes.

Nu verdwijnt het pijltje doordat de pijlpunt vervangen
wordt door het symmetrische klavertje vier.
Onderaan staan een paar kleine streepjes ter compensatie
van het naar boven verhuisde klavertje vier: N8 (echter
zonder kwartiercirkel en kwartierstreepjes).
De binnencirkel en de kwartierstreepjes blijven onveran-
derd gehandhaafd: N22 – N20 – N16 – N18

Tenslotte verdwijnen de streepjes onderaan en bestaat het
halfuur teken alleen nog uit een streepje met het klavertje
vier bovenaan.
De kwartiercirkel verdubbelt nu met de kwartierstreepjes
er tussenin.

De verdere ontwikkeling vindt plaats op volledig ontwik-
kelde kastjes van ‘Haagse klokken’ en valt om deze reden
buiten de onderhavige studie.

Het is opmerkelijk dat de pijl met onderaan het klavertje
vier en een enkele kwartierring ook nog voorkomt op een
aantal volledig ontwikkelde “Haagse klokken”. (zie: Plomp
#91 (Pascal); #92 (Pascal); #94 (Pascal); #96 (Reijnaert);
#116 (Visbagh); #123 (Visbagh; korte pijl met nog streep-
jes)).
Het klavertje vier bovenaan het halfuurteken bleef populair
tot de komst van de skeletring.

Uit het feit dat de pijl met onderaan streepjes en een vol-
ledig ontwikkelde kwartierring nog zo lang na het einde
van de ‘kistjes-periode’ voor komt, kunnen we de conclu-
sie te trekken dat dit type halfuurteken niet te absoluut
mag worden gezien. Opmerkelijk is dat op de N8 (nog van
Coster), voor de eerste maal de pijlpunt door het klavertje
vier vervangen is. Dit in tegenstelling tot de N10 waar de
pijlpunt bovenaan nog wel voorkomt.

Identieke cijferringen
De cijferringen van de N10, N13, N14, N17, N19 en N23
zijn volledig identiek (Pijl met onderaan klavertje vier en
één kwartiercirkel met duidelijke kwartierstreepjes).
Ook de N25 bezit deze halfuurtekens, maar de pijl is iets
korter met een wijder uitstaande pijlpunt.
De cijferringen van de N22, N20, N16 en N18 zijn even-
eens volledig identiek (Klavertje vier met onderaan twee
takjes en één kwartiercirkel met duidelijke kwartierstreep-
jes).
De N9 en N21 (beide Oosterwijck) hebben twee kwartier-
cirkels met daar tussenin de kwartierstreepjes en een kla-
vertje vier op een kale steel als halfuurteken. Een uitvoe-
ring die nog lang toegepast wordt. Ook de N24 (Van Strijp)
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heeft een klavertje vier op een kale steel als halfuurteken,
de binnenste kwartiercirkel is nog heel vaag en moet dus
nog overgenomen zijn van een cijferring die net voor de
N9 en N21 was vervaardigd.

Op grond van bovenstaande analyse is de ontwikkeling van
de kwartiertekens nà de beginperiode derhalve wellicht
belangrijker dan de ontwikkeling van de halfuurtekens,
waar de  halfuurtekens met pijlpunt + klavertje vier onder-
aan en de eerste klavertjes vier bovenaan kennelijk naast
elkaar voorkomen tot het midden der ‘60-er jaren.

Twee cijferringen vallen volledig uit de toon en kunnen
niet in bovenstaande analyse
worden ingepast.
De omstreden N3 heeft
twee kwartiercirkels met
daar tussenin de kwartier-
streepjes zoals deze alleen
op de laatste kistjes voorko-
men en nog lang daarna. De
halfuurtekens vertonen geen
enkele overeenkomst met
die op de andere klokken.
De minuutband is breder
dan die van alle andere cij-
ferringen.
De N7 heeft wel een enkele
kwartiercirkel met streepjes,
maar het halfuur teken heeft
geen enkele overeenkomst
met die op de andere klok-
ken. Er is wel overeenkomst
bij de N7 met de halfuur
tekens zoals deze op sommi-
ge religieuses voorkomen in
de periode 1670 – 1680.

Arbitrair
Tot slot hebben we getracht alle kistjes in chronologische
volgorde van ontstaan te plaatsen.
Hierbij moet direct opgemerkt worden, dat indien de cij-
ferringen volledig identiek zijn de volgorde arbitrair is.
Ook is het zeer goed mogelijk dat de halfuurtekens met kla-
vertje vier onderaan + pijl, of klavertje vier bovenaan
gelijktijdig toegepast zijn, afhankelijk van de voorkeur van
de graveur of van de uurwerkmaker die ze besteld had. Dit
hebben we genegeerd.
In de arbitraire gevallen hebben we de volgorde Coster (C)
– Pascal (P) – Oosterwijck (O) – Visbagh (V) – van Strijp (S)
aangehouden hoewel dit eveneens arbitrair is.
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Chronologische volgorde:



De signatuurschildjes

De schildjes zijn in volgorde geplaatst van hun ontwikke-
ling. 
Het beginpunt is uiteraard weer de N1.

We mogen er vanuit gaan dat de schildjes niet door de uur-
werkmakers zelf, maar door gespecialiseerde graveurs
en/of zilversmeden in Den Haag zijn gemaakt. Vergelijk de
onhandige ingekraste vermelding ‘met privilege’. Deze
laatste inscripties zijn ongetwijfeld door Coster of John
 Fromanteel zelf aangebracht na de verlening van het
octrooi in juni 1657 op de reeds gereedliggende schildjes.
Toen deze allemaal gebruikt waren, zijn er weer nieuwe
besteld, waarbij de inscriptie ‘met privilege’ ook door de
graveur gelijktijdig met de naam op het schildje is aange-
bracht.

Bij het in volgorde van ontstaan plaatsen, zijn we uitgegaan
van: 
1. Gegraveerde schildjes gaan voor gedreven schildjes.
2. Lambrequin schildjes gaan voor gecontourneerde

schildjes. 
Deze laatste vormen een evolutie t.o.v. het lambrequin en
worden op hun beurt weer opgevolgd door schildjes met
dolfijnen. Hier zien we ook de overgang van gegraveerde
schildjes naar gedreven schildjes, eveneens met dolfijnen.
Ten slotte worden deze weer opgevolgd door gedreven
schildjes met festoenen en vruchten in de stijl van 17e
eeuws beeldhouwwerk op kasten en gebouwen.

Waar nodig gaat Coster voor Pascal en Pascal voor Ooster-
wijck of Visbagh of van Strijp.

Export Frankrijk
Opvallend is dat bij Pascal nooit vermeld staat ‘met privi-
lege’. Bij de overige drie wel.
Pascal vermeldt ook nooit alleen ‘Haghe’, zoals de anderen,
maar in het begin ‘La Haye’ en daarna ‘Hagae’ of ‘Haghe’
maar dan steeds in combinatie met ‘Hollandiae’. (TIJD-
schrift 05-4 blz. 12). Dit ondersteunt inderdaad in hoge
mate de veronderstelling van Plomp dat Pascal hoofdzake-
lijk voor de export (naar Frankrijk) werkte.
Een ander opvallend aspect is dat slechts op 3 schildjes
 vermeld staat “A”, zoals in Frankrijk gebruikelijk is. Bij de
N12 en de N25 staat “A La Haye” en bij de N20
 “AHaghe”.

Bij het in volgorde van ontwikkeling plaatsen van de schild-
jes is de N3 buiten beschouwing gelaten (replica). De N7
past op geen enkele wijze in de ontwikkelingsreeks. Het
schildje is vormeloos en bovendien veel minder vakkundig
gegraveerd. Daarnaast vermeldt het ‘fecit’, wat op geen
enkele andere van Pascal bekende klok voorkomt. Voorts
ontbreekt de combinatie van ‘Haghe’ met ‘Hollandiae’. De
enige andere bekende uitzondering op deze combinatie is
de N20. De N7 is overigens niet op de achterplatine gesig-
neerd.
Ook de N20 roept vragen op: De gravering is stijf, Hollan-
diae ontbreekt en “A” komt in combinatie met Haghe of
Hagae verder niet voor. Zonder een betere foto is het ech-
ter niet mogelijk hierover een goed oordeel te vormen.
Het schildje van de N21 is al in de 17e eeuw vervangen
door een ornament met het familiewapen van de familie
‘Lieberge’. Dit 17e eeuwse schildje is daarom aan het eind
van de reeks geplaatst en wordt verder buiten beschou-
wing gelaten.
Het schildje van de N18 is moeilijk te plaatsen, daar dit
verder alleen op twee latere klokken voorkomt, beide van
omstreeks 1676, de één van Johannes van Ceulen in Den
Haag, de andere van Jacobus Nauta in Leeuwarden.
Wel vermeldt het schildje van de N18 ‘Met Privilege’, de
beide andere vermelden dit niet.
Overigens is niet geheel zeker of dit klokje een kistje is,
omdat de voordeur niet origineel is.
Het schildje van de N13 (Pascal) komt ook nog voor op
twee identieke volledig ontwikkelde Haagse klokken van
Severijn Oosterwijck. (Plomp #84 en Museum Boerhaave
inventarisnummer: V06504).
Het schildje van de N25 (Pascal) komt eveneens in
 identieke vorm voor op een volledig ontwikkelde andere
Haagse klok van Pascal (Plomp #92)
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De meest aannemelijke chronologische volgorde wordt: 



De minuutwijzer

De beoordeling hiervan is zéér subjectief.
Met grote waarschijnlijkheid zijn deze door de uurwerk-
makers en hun medewerkers zelf gemaakt. Er zijn vele ver-
schillende handen te herkennen.

In het begin hebben alle minutenwijzers een stalen punt
(t/m N15), daarna niet meer.
Eventuele stalen punten daarna, betreffen hoogst waar-
schijnlijk afgebroken wijzerpunten en oude reparaties. 

De minuutwijzer van de N12 (Plomp 86 (blz186) –
Museum Boerhaave) harmonieert niet met zijn uurwijzer
en valt geheel uit de toon. Is dit een latere vervanging?
N1 t/m N9 hebben grote onderlinge overeenkomsten.
Daarna niet meer. Hier eindigt ook de standaard stalen
punt (Medio 1659?). 
Ook de N10, nog van Coster, heeft al geen stalen punt
meer.

In de analyse is er wel vanuit gegaan dat alle wijzers origi-
neel zijn (t/m N14). 
Achteraf gezien is dit uiteindelijk echter een weinig bevre-
digende analyse geworden.

Uurwijzer

Ook de beoordeling van de uurwijzers is zéér subjectief.
Deze zijn zeer waarschijnlijk net als de minuutwijzers ook
door de uurwerkmakers en hun medewerkers zelf
gemaakt. Ook hier zijn weer vele verschillende handen te
herkennen.

Één ding dat direct opvalt, is dat de uurwijzer van de N2
veel minder verfijnd is dan die van de N1, heeft Froman-
teel deze gemaakt? Met veel minder ervaring dan Coster?
(leeftijd 18 jaar vs. 38 jaar).

De uurwijzers van N1, N2 en N11 zijn vrijwel identiek, bol-
letjes wijzen vooruit.
De uurwijzers van N8, N4, N22 en N23 zijn eveneens vrij-
wel identiek: de bolletjes wijzen achteruit.
De uurwijzer van de N25 sluit aan bij die van de N1, N2 en
N11, maar is meer uitgewerkt. Ook hier wijzen de bolletjes
vooruit.
Met de N22 en N23 eindigt de klassieke periode (medio
1659?). Ook Coster is bij zijn laatste klok N10 van de begin-
vorm afgestapt (geen stalen punt, opengewerkte wijzers).
Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat deze klok onvoltooid
in de werkplaats stond ten tijde van het overlijden van
Coster en de klok na de dood van Coster door Pascal of
Oosterwijck voltooid is om hem voor de weduwe Coster te
kunnen verkopen. Vergelijk de voltooiing van het requiem
van Mozart na zijn dood.

Gekopieerd
De wijzer van de N24 (van Strijp) behoort eigenlijk nog 
bij het model uit de klassieke periode en is vermoedelijk
gekopieerd en overgenomen van een geëxporteerde klok
van Pascal. Daar verder zowel het schildje als de cijferring
duidelijk later zijn, moet hier voor de datering geen waarde
aan worden gehecht. Zeker voor Antwerpen geldt uiter -
aard dat het jongste kenmerk maatgevend moet zijn voor
de datering.
Hoewel de klok uitsluitend een uurwijzer heeft, wijst hij
toch de minuten bij benadering aan middels de lange sta-
len punt. Daar de zestig minuten binnen de afstand tussen
twee romeinse uurcijfers overbrugd moet worden, is deze
opgedeeld in tijdvakjes van tien minuten. De tussenliggen-
de minuten moeten ingeschat worden. De zigzag lijntjes
dienen hierbij wellicht als hulpmiddel.
Mogelijk heeft van Strijp een éénwijzerige klok van Pascal
als voorbeeld gehad en uitsluitend een kwartieraanduiding
op een dergelijk precisie instrument als onvoldoende erva-
ren.
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Tot 1660 zijn de wijzers van Pascal van massief zilver of zil-
verkleurig. Dit terwijl de wijzers van Coster en de eerste
Oosterwijck (N22) allemaal van messing zijn, al dan niet
verguld. De wijzer van de van Strijp is eveneens zilver-
kleurig.

Evoluerende vormen
De wijzers van de N10 en de N16 hebben duidelijk ver-
wantschap.
Ook de wijzers van de N9 en de N21, beiden van Severijn
Oosterwijck, zijn nauw verwant.
De wijzers van de N20 en de N7 vertonen eveneens over-
eenkomst.

De wijzers van de N12, N13, N17, N19 en N18 vormen
een groep met evoluerende vormen (rijk opengewerkt).
De N14 vertoont geen enkele overeenkomst met de ande-
re wijzers.
Ook de minuutwijzer van de N14 vertoont geen overeen-
komst met de overige minuutwijzers.
Op grond hiervan is de mogelijkheid groot, dat beide
 wijzers afkomstig zijn van een restauratie uit het verleden.
Van de wijzers van de N3 weten we dat dit replica’s naar
Coster zijn.

Al met al levert ook de analyse van de uurwijzer een
 weinig bevredigend resultaat op.
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Grafieken

Algemeen
We hebben getracht onze bevindingen van de vier wijzer-
plaat onderdelen in vier grafieken te vergelijken met de
visie van prof. R. Plomp.
Voor ieder onderdeel hebben wij de klokken op de hori-
zontale as in de volgorde van Plomp gezet.
Langs de verticale as van het betreffende onderdeel heb-
ben wij de klokken in volgorde van ontstaan volgens onze
analyse gezet.
De zes klokken die bij Plomp niet besproken zijn, zijn in de
grafieken uiteraard weggelaten. (N20 tot en met N25).
In alle vier grafieken is een stippellijn voor begin 1660 aan-
gebracht (de dood van Coster eind 1659). De N8 en de
N10 hebben hiervoor een doorslaggevende rol gespeeld.
Uit de analyse van de cijferringen en de signatuurschildjes
is gebleken dat de N3 en de N7 geheel uit de toon vallen.
Deze twee klokken zijn om deze reden buiten de grafieken
gelaten.
Bij de grafiek van de minuutwijzers ontbreken uiteraard de
N6 en N7, omdat deze maar één wijzer hebben. 
De N12 is hier weggelaten omdat bij de minuutwijzer -
analyse aangetoond is, dat deze vermoedelijk een latere
vervanging is.

Conclusies

Cijferringen
De volgorde van de klokken vóór 1660 blijkt weinig af te
wijken van die bij Plomp. 
Wel is naar onze mening de N5 iets vroeger gemaakt dan
de N4. 
De N11 (Pascal) dient op grond van het identieke halfuur-
teken en het ontbreken van de kwartieraanduiding aan-
zienlijk vroeger geplaatst te worden dan bij Plomp, name-
lijk direct achter de N5.
De N12 en de N15 (beide van Pascal) dienen op grond van
de cijferring voor 1660 geplaatst te worden.
De N10, N13, N14 (en N23) zijn vrijwel identiek en die-
nen alle vier omstreeks 1660 gedateerd te worden. De
N10 kort voor de dood van Coster, de drie anderen kort
erna.
De beide Oosterwijck klokken (N9 en N21) dienen op
grond van de volledig ontwikkelde kwartierring en het ont-
breken van pijltjes aanzienlijk later gedateerd te worden.
De N6 (Pascal) is een apart geval omdat deze éénwijzerig
is en de kwartierring de enige nauwkeurige schaal vormt.
Op grond hiervan is deze dan ook moeilijk precies te plaat-
sen.

Signatuurschildjes
Ook hier dient naar onze mening de N5 voor de N4 geda-
teerd te worden. Voor het overige komt de volgorde tot
1660 vrijwel overeen met die van Plomp.
De schildjes na de N12 dienen naar ons inzicht na 1660
gedateerd te worden. Het zijn niet langer de klassieke lam-
brequin schildjes van Coster. Ze zijn nu gecontourneerd en
na korte tijd gedreven wat ze tot 1685 zullen blijven. Bij
de N12 zien we voor het eerst dat de klassieke draperie
niet meer recht afhangt maar aan de beide zijkanten begint
te golven.
N6 en N9 dienen na 1660 gedateerd te worden. De N6
kort daarna, de N9 nog wat later, daar deze al gedreven is
met dolfijnen. 

Wijzers
De analyse van de wijzers is aanzienlijk moeilijker. Deze
zijn door de individuele uurwerkmakers en hun medewer-
kers zelf gemaakt. Dit in tegenstelling tot de cijferringen en
schildjes, die bij derden door de uurwerkmakers gekocht
werden. Het is aannemelijk dat alle uurwerkmakers deze
bij dezelfde graveur of zilversmid besteld hebben. In Den
Haag zullen omstreeks 1660 niet veel gespecialiseerde gra-
veurs voor cijferringen geweest zijn. Wij zijn bij onze ana-
lyse van één en dezelfde graveur uitgegaan. Bij het ver-
vaardigen van beide wijzers spelen de individuele ideeën
en smaak van de uurwerkmakers een veel grotere rol.
 Overigens wijkt de volgorde met een iets ruimere marge
niet significant af van die van Plomp. 
Alleen de wijzers van de N14 vallen geheel buiten de ont-
wikkelingslijn van uur- en minuutwijzer. Zijn deze in het
verleden ooit vervangen door nieuwe wijzers in de stijl van
die op de kistjes uit Den Haag?

Samenvatting                                                                           
Grote verschillen met de volgorde zoals deze al door prof.
Plomp is gemaakt zijn uit onze analyse niet voortgekomen.
Volgens alle parameters dient de N5 echter vóór de N4
geplaatst te worden.
De N11 (Pascal) is volgens ons de vroegste Pascal en dient
duidelijk eerder gedateerd te worden dan door Plomp.
De N6 (Pascal) en de N9 (Oosterwijck) dienen onzes
inziens wat later gedateerd te worden dan bij prof. R.
Plomp.
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Slotconclusie

Ons uiteindelijke doel is om te proberen alle bekende kist-
jes in een bepaald jaar van ontstaan te plaatsen, gebaseerd
op bovenstaande deelanalyses. 
Dit is UITSLUITEND GEBASEERD op datgene dat op de
wijzerplaat zichtbaar is.
De wijzers hebben daarbij slechts een ondergeschikte rol
gespeeld, uitsluitend ondersteunend.
De uurwerken zijn geheel buiten beschouwing gebleven
en wellicht onderwerp voor een volgende analyse.

In het bovenstaande overzicht zien we dat Severijn Ooster-
wijck pas Haagse klokjes gaat maken na de dood van
Coster. Wellicht vulde hij het gat in de productie op dat
met het wegvallen van Coster was ontstaan.
Tevens bevestigt het overzicht de Engelse familie over -
levering over de herkomst van de N 22. Volgens deze fami-
lietraditie is de N 22 van Severijn Oosterwijck geschonken
door koning Karel II van Engeland aan één van hun voor-
vaderen. Dit als beloning voor de steun die deze voorvader
verleend had bij de verheffing van de verbannen Karel II
tot koning van Engeland in het voorjaar van 1660. Deze
gebeurtenis staat in Engeland bekend als de “Restaura-
tion”.
Het is bekend dat Karel II een deel van de geschenken van
de Staten Generaal later op zijn beurt weer cadeau gedaan
heeft aan zijn supporters als dank voor hun steun bij zijn
terugkeer. 
De slotconclusie geeft 1660 aan als jaar van ontstaan, het-
geen precies in bovenstaande historische gebeurtenis past.

Drie klokken hebben we in het bovenstaande datering-
overzicht weggelaten:

De N3 Coster, de klok die de aanleiding voor dit artikel
vormde.
Van deze klok weten we dat de wijzers en het signatuur-
schildje van later datum zijn, terwijl uit de cijferring ver-
gelijking blijkt dat deze volledig afwijkt van alle andere cij-
ferringen uit de begin periode.
Vermoedelijk is deze ring afkomstig van een Franse klok,
een religieuse, en op een later tijdstip op de wijzerplaat
gemonteerd. De klok voldoet aan geen van de drie para-
meters.

Het uurwerk is buiten beschouwing gebleven, daar dit bui-
ten het kader van dit artikel valt.

De N7 Pascal.
De cijferring en het signatuurschildje wijken in alle opzich-
ten af van die op de overige klokken, terwijl de wijzer
alleen overeenkomst vertoont met de N20, een klok even-
eens met vraagtekens.

De N20 Pascal.
De foto’s zijn van dusdanige kwaliteit dat een goed oordeel
niet mogelijk is.
De cijferring zou een datering 1660 – 1662 rechtvaardi-
gen.
Het signatuurschildje roept te veel vragen op en de uur-
wijzer wijkt af van de andere wijzers, behalve van die van
de N7, maar juist deze klok is eveneens in het eindover-
zicht weggelaten. 
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1657 N1 Coster   N2 Coster
1658 N5 Coster  N11 Pascal   N4 Coster
1659 N8 Coster N12 Pascal   N10 Coster, wellicht voltooid door Oosterwijck, 

Hanet of Pascal in 1660
1660 N22 Oosterwijck N15 Pascal   N23 Pascal  N6 Pascal
1661 N25 Pascal  N13 Pascal  
1662 N14 Pascal N9 Oosterwijck    N21 Oosterwijck    N24 Van Strijp
1663/1664    N16 Pascal     N19  Pascal N17 Pascal    N18 Visbagh




