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www.planetariumzuylenburgh.com

Te koop gevraagd voor
de Collectie Zuylenburgh

interessante of bijzondere
 historischeklokken, 

uurwerken, barometers,
 zonnewijzers of

 wetenschappelijke
 instrumenten

Religieuse van Isaac Thuret, de eerst bekende toepassing van de
door Christiaan Huygens in 1675 bedachte combinatie van een

heen en weer gaande balans me t een spiraalveer, waarbij het
 binnenste einde van de veer is vast gemaakt aan de as van de
 balans. De klok is te dateren rondom januari/februari 1675.

Dit is de laatste aanwinst van de Collectie Zuylenburgh 
verworven bij antiquairs Mentink & Roest te Ingen.
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p de zolder , bij de oude
dame, daar stond hij, inge-
klemd tussen een afgedankte
kast en een paar oude kof-
fers, de staande klok, klein

en zwart. Een vierkante donkere wijzer-
plaat en in de cijferring, bijna niet leesbaar
meer, gegrafeerd: W ilm. Bramer Fecit
Zwolle (afb. 1). 

Eerste indruk: een authentieke klok van
deze gerenommeerde maker, zij het ingrij-
pend gewijzigd. Kap eraf, rising hood
geweest, de gleuven en de haak zitten er
nog. De cijferring en het uurwerk maken
een sterk verwaarloosde indruk, van lopen
of slaan is geen sprake. Op mijn vraag
waar het gewicht van het slagwerk is, kijkt
de eigenaresse mij verbaasd aan. Slag-
werk? Zij heeft de klok veertig jaar gehad,
maar zij heeft hem nooit horen slaan…

Flinke klus
Een nadere inspectie op een later tijdstip
op een andere plaats geeft meer duidelijk-
heid. De klok is ooit (begin 20ste eeuw?)
uiterlijk grondig veranderd. Vooral de kap
en de voet hebben het behoorlijk moeten
ontgelden. Op de kap die oorspronkelijk
een platte bovenkant had is een ‘dome’
geplaatst met daarop nog eens een gale-

rietje dat stamt uit de periode rond 1900
(afb. 2). Dan is de vaste voorkant van de
kap veranderd in een draaiende deur . Om
die draaibaar te maken moesten de getor-

ste kolommen iets worden ingekort, er
moesten stukjes uit deze kolommen en
vooral uit de prachtig gesneden kapitelen
worden verwijderd en de ‘deur’ zelf moest
worden afgeschuind. Bij een restauratie
zou dit alles moeten worden hersteld, de
deur moest weer vastgezet om onderdeel
van de kap te worden. Maar zover was het
nog lang niet. Het zou nog wel even duren
voor Arie van der Linden uiteindelijk met
deze klus zou beginnen. 

Goed bewaard
Ook het glas dat aan beide zijden in de
kap zat, zou moeten worden vervangen
door twee paneeltjes met zaagwerk (afb. 3
en 4) . Een voorbeeld hiervoor was niet
voorhanden. W onderbaarlijk goed
bewaard was de grote deur van de kast.
Met een breedte van 15 cm is het mogelijk
de smalste deur van een Nederlandse
staande klok, die bekend is. En er was
niets aan die deur gewijzigd! Het slotje zat

4 Tijdschrift 1/2013

Hoe vaak zal het verhaal in antiekwinkels verteld zijn? De klant heeft iets naar zijn zin gevonden

en in het gesprek dat daarop volgt vraagt hij de verkoper ook iets over de herkomst. Dan komt de

oude dame t en t onele. De oude dame die haar hele leven het b etreffende voor werp heeft

gekoesterd, maar uit eindelijk door ruimt egebrek of een financ ieel probleem of nog een andere

reden met tranen in haar ogen afstand deed, enzovoorts. Het is altijd hetzelfde verhaal, maar het

is zelden waar. Tot het mij werkelijk overk wam. 

� Jaap Zeeman

Willem Bramer r

O

Afb. 1: Signatuur en ongebruikelijk ornament. 

Afb. 2:  De kap met dome en galerietje. 

Afb. 3: De glaspaneeltjes. Afb. 4: Het vernieuwde zaagwerk. 

 TIJDSCHRIFT1-2013:REMATEC-1/2004  04-03-2013  11:39  Pagina 4



de klok was aangebracht was op vrijwel
de hele voet vervangen door gezwart
mahonie. Tot slot waren er pootjes onder
gezet die vermoedelijk eerst als knoppen
aan houten gordijnroeden hadden gefun-
geerd, gruwelijk (afb. 6)! 
Heel opmerkelijk was de afwerking van
het bankje waarop het uurwerk stond
(afb. 7) . Altijd stiefmoederlijk on derdeel
van elke staande klok; een stevig, meestal
vrij slordig afgezaagd stuk plank, hier ech-

ter een aan beide zijden van een profiel
voorzien stukje van hetzelfde fraaie eiken-
hout als de rest van de kast.

Veilen 
Toen de beslissing was genomen om de
klok te veilen, werd met spanning uitge-
zien naar de liefhebber of verzamelaar die
zich in het avontuur van de aankoop durf-
de te storten, want met de restauratie van
de kast zou hij absoluut nog geen comple-
te en vooral werkende klok in handen heb-
ben. Eén ding was inmiddels wel zeker
geworden; in basis was deze klok een ori-
ginele Bramer klok die rond 1685 moest
zijn gemaakt. 
De verzamelaar die het belang van deze
klok onderkende, was op de veiling aan-
wezig, met nog enkele andere belangstel-
lenden. Dit gegeven bracht de hamerprijs
uiteindelijk op € 26.000,-, hetgeen in het
kader van de zeer matige economische
situatie op dat moment zeker geen slechte
opbrengst kon worden genoemd.

Mishandeld 
Ook het uurwerk had de nodige mishan-
delingen ondergaan en daardoor had het
in eerste instantie allerlei twijfels opge-
wekt (afb. 8) . V ooral in het slagwerk
waren diverse wijzigingen aangebracht,

die erop leken te wijzen dat de klok zijn
leven begonnen was met enkel slagwerk,
dat naderhand in dubbel slagwerk was
veranderd. Het enkele slagwerk zou ook
een aanwijzing kunnen zijn voor de Engel-
se leertijd van Bramer . Dat zou hebben
betekend dat het gewicht na wijziging
dubbel zo snel naar beneden ging dan dat
van het gaand werk. Dat zou ook kunnen
verklaren waarom het gewicht was ver-
dwenen; het was gewoon te onpraktisch
om elke drie dagen dat gewicht omhoog te
draaien. Ook de ongebruikelijke bochten
die in een van de hamerstelen zaten, zou-
den erop kunnen wijzen dat deze hamer
later was toegevoegd. T ot slot was de
afwerking van de sluitschijf -op het grond-
rad- zodanig, dat men zich kon afvragen
of Bramer dit op deze manier had
gemaakt.

Geen twijfel 
Tijdens de restauratie van het uurwerk
werd echter duidelijk dat het dubbele slag-
werk er vanaf het begin had ingezeten,
inclusief de ongebruikelijke beurtelingse
uitschakeling van een van de slagwerken
als het andere functioneerde en de onge-
bruikelijke plaatsing van een van de
hamers. 
De kundige handen van Peter Zwaanen-
burg hebben het uurwerk weer perfect
laten functioneren en alle twijfels zijn weg-
genomen. 
Zelfs de wijzerplaat zorgde voor de nodi-
ge discussie. De maanschijf verdween een
klein stukje onder de cijferring, dàt kon
natuurlijk nooit origineel zijn en ook aan

er nog in (met een oud, origineel (?) sleu-
teltje en een toegevoegd entreetje, maar
dat zou snel zijn verwijderd). Maar het
meest bijzondere waren de scharnieren,
van messing en ijzer , halve knieren, wat
betekent dat de helft van de scharnieren in
het hout van de kast is gestoken en met
pennen is vastgezet ( afb. 5 ). En het
prachtige fijne rechtnervige eikenhout
waarvan de deur , maar ook de andere
delen van de kast zijn gemaakt, schitte-
rend!

Gruwelijk 
En dan de voet. Daarop had iemand zich
in het begin van de vorige eeuw behoorlijk
uitgeleefd. Er waren delen vervangen,
lijsten aangezet en het ebben fineer dat op
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r revisited

Afb. 6: De ‘gordijnroepoten’. 

Afb. 7: Het uurwerkbankje. 

Afb. 5: De uiterst smalle deur (15 cm) met de

halve knieren. 

Afb. 8: Het uurwerk. 
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de onderzijde was een klein hapje uit de
cijferring gevijld ten dienste van de datum-
ring (afb. 9). Maar toen bleek dat de gra-
vering op de wijzerplaat rondom de maan-
schijf niet doorliep onder de cijferring
moest ook deze twijfel wijken voor: onge-
bruikelijk, maar origineel. De gieter van
de cijferring had zich vermoedelijk niet
precies gehouden aan de maten die Bramer
hem had opgegeven.

Raadseltje 
Een ding is een raadsel(tje) gebleven: in de
cijferringpootjes zitten twee gaatjes voor
de bevestiging op de plaat (afb. 10) . Het

zou erop kunnen wijzen dat de
plaat was ontworpen met flu-
weel als bekleding. Daar zou
tijdens de fabricage van afge-
zien kunnen zijn. Niet hele-
maal bevredigend deze verkla-
ring. 
Merkwaardig tenslotte zijn de
halfuurtekens op de cijferring
(afb. 11) . Deze zijn van een
ontwerp dat in Nederland
nooit op een staande klok is
aangetroffen. Het is niet duide-
lijk, waarom de graveur dit
heeft toegepast. Gebrek aan
traditie, speciale opdracht? De summiere
gravering op de plaat zelf, rond de cijfer-
ring, is van een patroon dat ook op ande-

re Bramer klokken is gevonden. 
Concluderend kan men stellen dat een bij-
zondere staande klok van een markante
klokkenmaker uit een vroege periode in
zijn oude glorie is teruggebracht. In een
eerder artikel* heb ik gesteld, dat deze
klok wellicht de eerste staande klok is
geweest, die Bramer na zijn leertijd in
Engeland (Londen?) in Nederland heeft
gemaakt. Deze veronderstelling zal ver-
moedelijk nooit door feiten kunnen wor-
den onderbouwd.

* Catalogus AAG-veilingen nr. 410, 

p. 113.

Afb. 9: De maanschijf. De randgravering loopt

niet door onder de cijferring. 

Afb. 10: Een van de pootjes van de cijferring.

Fluweel of niet? 

Afb. 11: De wijzerplaat.

Afb. 12 en 13: de gerestaureerde klok.
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plaat met pennen waar de tijdregistratie
op bekeken kon worden en meestal een
vaste wijzerplaat om de tijd aan te
geven. Uiteraard was toegang tot het
inwendige van de klok alleen voorbe-
houden aan superieuren en derhalve
slechts toegankelijk met een sleutel.
Ofschoon deze klokken redelijk dure
instrumenten geweest moeten zijn, was
de uitvinding een succes daar het tot een
behoorlijke efficiëntieverhoging leidde.

Aparte cijferring
Zoals gezegd, moest de nachtwaker van
dienst de klok een aantal keren per uur
bedienen door middel van het indrukken

van een knop die zich aan
de zijkant van de klok
bevond. De meeste klokken
kunnen elk kwartier wor-
den bediend op een vast
tijdstip (de nachtwaker
moest dus wel ongeveer op
tijd zijn), maar er zijn er
ook die maar twee keer per
uur kunnen worden
bediend. 
Deze eerste klokken had-
den een aparte wijzerplaat
of cijferring waar uitsteken-
de pinnen aan de zijkant
zaten die ingedrukt werden
als de knop van de klok
bediend werd (afb. 2). 
De superieur kon dan
achteraf controleren of de
nachtwaker wel op de
juiste tijd op de juiste plek

was geweest. Hij moest dan handmatig
de pinnen weer in de originele positie
terugzetten.
Afb. 1 laat een vroeg exemplaar zien
gesigneerd “Whitehurst & Son Derby”.
De klok heeft alleen maar een wijzer-
plaat die ter registratie gebruikt wordt
en geen aparte wijzerplaat die de tijd
aangeeft. De kast is van mahoniehout en
ongeveer 2 meter hoog. Afb. 2 laat een
close-up van de wijzerplaat zien, hier
zijn duidelijk de pennen op te zien en de

gelijknamige Engelse
aardewerk. Deze klok
werd eind 18de eeuw aan
Wedgwood geleverd voor
zijn Etruria fabriek en
bevindt zich thans in het
Wedgwood Museum.

Dure instrumenten
Nachtwakersklokken ken-
nen in het Engels diverse
benamingen, de meest
voorkomende zijn; “noc-
tuary clocks”, “night
watchmen’s clock” en
“tell-tale clocks”. De eer-

ste staande exemplaren
waren grote staande klok-
ken van wel 2,25 m hoog
en de kasten waren
meestal gemaakt van
mahoniehout. De
gebruikte uurwerken in

deze klokken waren van goede kwaliteit
en gebaseerd op de uurwerken zoals we
ze vinden bij de meeste Engelse staande
klokken uit het begin van de 19de eeuw.
De klokken hadden een aparte wijzer-
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eeds in vroeger tij-
den was er de
behoefte om werk-
nemers te controle-
ren. Maar tijdens

het prille begin van de industri-
ële revolutie in Groot Brittannië
is waarschijnlijk de vraag naar
controle op werknemers toege-
nomen. Deze behoefte zal het
eerst ontstaan zijn bij beroepen
die slecht te controleren waren
en die de werknemer zelfstandig
zonder toezicht moest uitoefe-
nen. Één van die beroepen
waarbij het noodzakelijk was
om de tijd te controleren was
het beroep van nachtwaker.
Daarnaast was het bij nachtwa-
kers ook belangrijk om te
weten of ze wel tijdig bij
bepaalde controlepunten aan-
wezig waren geweest. Waar-
schijnlijk is aan de hand van
deze behoefte de nachtwakers-
klok uitgevonden.

Wedgwood
De uitvinding van de nachtwa-
kersklok wordt toegeschreven
aan de Engelse klokkenmaker
John Whitehurst II (1766-1834)
en de Engelse uitvinder William
Strutt (1756-1830). John Whi-
tehurst II stamt uit een klok-
kenmakersfamilie die actief was
in het Engelse Derby omstreeks
1750 tot 1850.  
De vroegste nachtwakersklok-
ken waren geen draagbare
klokken maar staande klokken
die op een vaste plek stonden
en door de betreffende nacht-
waker een aantal keren per uur
bediend moesten worden. 
Eén van de vroegst gedocumenteerde
klokken is een klok die besteld werd
door een vriend van de klokkenmakers-
familie Whitehurst, te weten Josiah
Wedgwood, bekend van het veelgeprezen

R

De Nachtwakersklok
Enige tijd geleden kwam er tijdens een Bring & Disc uss bijeenkomst van de AH S een nachtwakers-

klok ter sprake. Tijd om eens in de geschiedenis van de nachtwaker en zijn tijdregistratie te duiken.

� Warner Meinen

Afb. 1: Vroege nachtwakers

klok van Whitehurst & Son

(foto Bonhams)

Afb. 2: Wijzerplaat van de klok van afb. 1 

(foto Bonhams)
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nok die de pennen
indrukt als de klok
bediend wordt (bij de
wijzer). De schijf is
gemakkelijk afneembaar
om de pennen terug te
kunnen zetten.

Nieuwe varianten
In de loop van de eerste
helft van de 19de eeuw
komen we diverse vari-
anten van de staande
nachtwakersklokken
tegen. Afb. 3 en 4 laten
een zeer luxe exemplaar
zien uit de collectie van
het British Museum,
gemaakt door Benjamin
Vulliamy. 

De klok is op de 24-uurs
 wijzerplaat gedateerd 1843 en
heeft een looptijd van een
maand. De aparte cijferring
met de pennen zit bij deze klok
niet zoals normaal aan de bui-
tenzijde van wijzerplaat maar
in het centrum van de wijzer-
plaat.
Rond 1845 verschijnt er een
nieuwe variant van de nacht-
wakersklok op de Engelse
markt, in de vorm van een
tafelklok. Van deze tafelklok-
ken is een advertentie bekend
waarin de klokken toegeschre-
ven worden aan een zekere
Thomas Fillary die de klok
rond 1844 uitgevonden zou
hebben (afb. 5). In de adver-
tentie wordt de klok een
“Detector Clock” genoemd.
De werking van deze tafel-

klokken is in principe het-
zelfde als van hun staande
voorgangers met als enige
verschil dat deze tafelklok-
ken een dwangslag hadden
die aangaf wanneer de
knop op de klok bediend
kon worden. Daarnaast
blijft de ingedrukte pin
maar elf uur zichtbaar,
daarna wordt de pin door
een nok weer terugge-
duwd in z’n originele posi-
tie. Aangezien de nacht-
wakersklok al vijftig jaar
voor deze geclaimde uit-
vinding bestond, is mij
niet duidelijk wat deze

Thomas Fillary precies heeft uitgevon-
den. Waarschijnlijk was het advertentie-
praat.

Roterende trommel
Na de komst van de nachtwakersklok
als tafelmodel is de geest uit de fles en
komen we ze tegen in allerlei gedaanten.
Afb. 6, 7 en 8 laten een aantal vormen
zien die gemaakt zijn in de 19de eeuw.
We zien de pinnen op de wijzerplaat
 verhuizen van de zijkant naar de voorzij-
de van de wijzerplaat (zie afb. 7). 
De klok in afb. 8 is een interessant
exemplaar, deze klok lijkt het begin te
zijn van een nieuw systeem. De klok
maakt geen gebruik meer van indruk -
bare pinnen maar heeft boven het uur-
werk een roterende trommel
die eens in de 12 uur rond-

draait en waar een papieren
schijf op geplaatst kon wor-
den (zie afb. 9). Door
middel van de gleuf boven-
op de klok kon er een

afdruk op de papieren schijf
gemaakt worden. 
In Tijdschrift nummer 4 van
jaargang 2006 is een zeer
aparte nachtwakersklok

Afb. 3:

 Nachtwakersklok

gemaakt door Vulliamy

(foto British Museum)

Afb. 7: Een hangend model met trekknop voor

 bediening (foto Bonhams)

Afb. 8: Tafelmodel met sleuf bovenop 

(foto Bonhams)

Afb. 9: De roterende  trommel 

van de tafelklok (foto Bonhams)

Afb. 6: Een klein staand

 exemplaar, 168 cm hoog 

(foto Bonhams)
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Afb. 5: De advertentie voor de klok van

Thomas Fillary met een aanbeveling van de

directeur van Cold Bath Field’s Prison  

(foto Royal Museums Greenwich)

Afb. 4: De wijzerplaat van de Vulliamy klok

(foto British Museum)
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beschreven door Dhr. J.A. de Vos. Deze
klok heeft een schuif op elk heel uur en
kan dus slechts een keer per uur worden
bediend. 

Draagbare nacht wakersklokken
Omdat nachtwakers een ronde moesten
lopen en de werkgever graag wilde
weten of deze rondes ook wel daadwer-
kelijk gelopen werden, waren meerdere
controlepunten noodzakelijk en dus ook
meerdere klokken. Dit was een relatief
kostbare aangelegenheid en uiteindelijk
is er iemand op het idee gekomen om
een draagbare nachtwakersklok te ont-
wikkelen. Dit was uiteraard een veel
goedkopere oplossing dan om overal
vaste klokken neer te zetten.  
Het principe van de draagbare nachtwa-
kersklok is om bij elk controlepunt een
gecodeerde sleutel te hangen. Wanneer
de nachtwaker vervolgens op z’n ronde
bij dit controlepunt kwam, moest hij

met de sleutel de
klok bedienen. In

de nachtwakers-
klok werd dan
een merkteken

op een

papieren schijf of rol gezet waardoor
achteraf gecontroleerd kon worden op
welke tijd de nachtwaker bij de verschil-
lende controlepunten geweest was. Deze
draagbare nachtwakersklokken werden
waarschijnlijk pas in het derde kwart
van de 19de eeuw voor het eerst
gebruikt. Afb. 10 laat een vroeg exem-
plaar zien. Om de wijzerplaat zit een
trommel waar een papieren strook op zit
waar een merkteken op wordt gezet. Dit
exemplaar werkt al wel met gecodeerde
sleutels maar in een eenvoudige uitvoe-
ring. Zoals te zien heeft het klokje vier
stalen armen die alle vier een merkteken
op het papier kunnen zetten. Door ver-
schillende sleutels te gebruiken bij de
controlepunten kunnen er unieke
afdrukken per controlepunt worden
gemaakt. Vreemd genoeg lijkt deze
nachtwakersklok geen tijdsaanduiding te

hebben die vanaf de buitenzijde van de
klok zichtbaar is.

Mechanische rekenmachines
De in afb. 11 getoonde nachtwakerklok
is van Franse origine en dateert

 vermoedelijk uit het einde van de 19de
eeuw. De klok is gemaakt van messing
en is 90 mm in diameter en 40 mm dik.
Aan de achterkant zit een latere alumi -
nium draagbeugel. Aan de buitenzijde
van de klok is aan de bovenzijde door
het ronde kijkvenster de tijd af te lezen.
Daarnaast is aan de bovenzijde een
sleuf aanwezig waardoor een metalen
stempel gedrukt kan worden. De klok
is vanaf de buitenzijde niet op de win-

den, toegang tot de klok is alleen ver-
krijgbaar middels een sleuteltje en

het bijbehorende sleutelgat aan
de onderzijde van de klok en

was net als bij zijn voor-
gangers alleen maar

voorbehouden aan degenen die de nacht-
wakers moesten controleren. De maker
“Chateau Frères & Cie” zijn onder
andere bekend van het vervaardigen van
de eerste mechanische rekenmachines.

Gecodeerde sleutels
De klok wordt geopend door het boven-
deel eraf te schuiven. Er zijn nu op een

opwind-as en een papieren schijf zicht-
baar (zie afb. 12). Ook is er aan de lin-
kerzijde een messing schuifje zichtbaar,
hier kan de gangsnelheid van de balans
mee worden ingesteld. 
De papieren schijf heeft een bedrukking
aan de bovenzijde en onderzijde die
beide voorzien zijn van een tijdschaal
van twaalf uur. De tijdschaal die vanaf
de buitenkant van de klok te zien is,
loopt zes uur voor op de tijdschaal die
aan de achterzijde gedrukt is. Dit is
gedaan om bij de stempelopening (aan
de achterzijde van de papieren schijf)
dezelfde tijd te hebben als in het kijkven-
ster zichtbaar is. Anders zou immers een
van de twee niet overeenkomen met de
werkelijke tijd. Aan de uur indeling op
de papieren schijf is ook te zien dat deze
tegen de klok in draait. 

Onder de papieren schijf bevindt zich
een schijf carbonpapier om een afdruk te
maken van de stempel die op de schijf
gedrukt werd. In afb. 13 is de achter -
zijde van de papieren schijf te zien met
een aantal afdrukken van de gecodeerde
sleutels.

Zwitserse ankergang
Onder de papieren schijf zit een messing
schijf die met de klok meeverend is (dus
tegen de draaiing van het uurwerk in) en
dus verdraaid kan worden. Dit is ver-
moedelijk gedaan om ervoor te zorgen
dat de klok niet stil kwam te staan, wan-
neer er langdurig met de stempel op de
papieren schijf werd gedrukt (denk aan
sabotage).
Verdere demontage van de klok lijkt aan
de klokkenmaker voorbehouden.
 Wanneer de messingschijf verwijderd is,

Afb. 11: Franse nachtwakersklok

Afb. 12: De papieren schijf met de tijds -

aanduiding

Afb. 10: 

Vroege 

draagbare 

nachtwakers-

klok (foto Bonhams) Afb. 13: De papieren schijf met de registratie

 TIJDSCHRIFT1-2013:REMATEC-1/2004  04-03-2013  11:43  Pagina 11



Tijdschrift 1/201312

krijgen we een eerste inkijkje in het uur-
werk (afb. 14). Duidelijk is de veer te
zien die de messingschijf zijn bewegings -
vrijheid geeft. Ook is een fors tandwiel
te zien dat in twaalf uur ronddraait
omdat deze direct aan de messing schijf
gekoppeld zit. Onder dit tandwiel is de
palling voor de veertrommel te zien.
Wanneer het uurwerk verder gedemon-
teerd wordt kan het uurwerk uit de
ronde messingkast worden genomen. 
De onderzijde van het uurwerk is weer-
gegeven in afb. 14, hier is het balans-
platform en het uurwerk te zien. De
klok is uitgerust met een Zwitserse
ankergang en heeft een gangduur van
een week.

Complexe producten
In het begin van de 20ste eeuw verande-
ren de nachtwakersklokken wederom.
Qua uiterlijk worden ze wat moderner
en wordt de kast uitgevoerd in tin, het-
geen later veranderd wordt in ver-
chroomd metaal. Ze werden degelijk
verpakt in een stevige lederen omhulsel
dat door de nachtwaker om z’n schou-
der gehangen kon worden. Deze moder-
ne nachtwakersklokken nemen echter
ook in omvang toe, ongeveer 120 mm in
diameter en 60 mm dik (zonder draag-
tas). Innerlijk veranderd er echter heel
wat meer en worden het redelijk com-
plexe mechanische producten. Dit is ove-
rigens ook het type nachtwakersklok dat
tijdens de Bring & Discuss bijeenkomst
besproken is en toen helaas niet geopend
kon worden wegens het ontbreken van
het noodzakelijke sleuteltje. 

Tweekleurig inktlint
Afb. 15 laat het inwendige van een

exemplaar zien uit het midden van de
20ste eeuw. Alle delen die in de afbeel-
ding te zien zijn, maken onderdeel uit
van het registratiegedeelte van de klok.
Het uurwerk bevindt zich onder deze
laag met onderdelen en is niet gemakke-
lijk toegankelijk. 

We zien duidelijk aparte trommeltjes
voor het inktlint en voor het registratie-
papier. Het inktlint is tweekleurig, blauw
voor een afdruk van de tijd en rood voor
een afdruk van de codering van de sleu-
tel. Door middel een gecodeerde sleutel
met een nummer op het uiteinde van de
baard moest een volledige slag gemaakt
worden. Tijdens deze slag werden de
papierstrook en het inktlint verzet en
werden tegelijk een afdruk van de tijd
(uren en minuten) en van de sleutelcode
op het kleine strookje papier gezet. De
baard van de sleutel bestaat uit twee
gedeelten (zie afb. 16), het onderste
gedeelte van de sleutel waar de code op
staat, was draaibaar. Het bovenste deel
van de baard zat vast aan de as en werd

gebruikt om de
papierstrook en inkt-
lint te verzetten en
de stempel te maken.
Het gebruikte deel
van de papierstrook
kon eenvoudig, ter
controle, uit de klok
verwijderd worden.
Het vervangen van
de papiertrommel en
het inktlint was iets
ingewikkelder. 
De klok geeft aan de
buitenzijde met een
klein wijzerplaatje de
tijd aan. Voor dit
wijzerplaatje zat ook
een opening in de

lederen draagtas (afb. 16). 

Uitstervend ras
Dat nachtwakersklokken al een tijd
bestaan, mag geen verrassing zijn. Maar
dat dit beroep al zolang door middel van
klokken geregistreerd wordt is een leuke
wetenswaardigheid. In de loop der jaren
zijn er vele soorten en uitvoeringen van
de nachtwakersklokken gemaakt, met
name in Engeland, Amerika en Duits-
land. Een Nederlands exemplaar is bij de
auteur niet bekend. 
Nachtwakersklokken zullen wel een uit-
stervend product zijn maar ze zijn nog
steeds te koop. Inmiddels werken ze op
batterijen maar ze doen nog steeds het-
zelfde als toen het allemaal begon;
namelijk het controleren van aanwezig-
heid op een bepaalde plaats en tijd.

Met dank aan: Bonhams, British
Museum en Wedgwood Museum

Afb. 14: Het inwendige van de klok

Afb. 15: De binnenzijde van een late

 nachtwakersklok

Afb. 16: De lederen draagtas met venster voor

wijzerplaat
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Een beetje in een dopje en een aangespitst
lucifertje dopen in de olie en dan snel
naar het asje. En dan komt de grote span-
ning: zou het gelukt zijn? Eerst nog het
uurwerk in de kast terugplaatsen, de slin-
ger op zijn plaats, de gewichten weer net-
jes teruggehangen, de linker links en de
rechter rechts. 
Een tikje aan de slinger en lopen maar!
Wat een wonder van techniek. Ik had
geen benul hoe oud deze klok was, en
waaraan ik begonnen was. Ja, hij had
gestaan in de slagerij bij mijn grootmoe-
der thuis! Het was wel de trots van mijn
vader. Sinds hij bij ons in huis was, moest
iedereen met zijn vingers van de
klok afblijven. Zelfs toen mijn
moeder een appartement
betrok, bleef de klok stil
staan totdat ik hem op
kwam winden.

Enorme klap
Mijn eerste herinnering
van “mijn V an der Cloe-
sen” is dat hij bij ons in
de vestibule stond in het
Bezuidenhoutkwartier in
Den Haag.
De vestibule, dat is de
plaats waar iedereen kwam,
dat wil zeggen de bakker
kwam aan de deur, de melk-
boer, de aardappelman, de
schillenboer, de slager , de
groenteman, de visboer en
het “gewone” bezoek. Maar
ook als wij van school thuis
kwamen met al onze verha-
len. Alles heeft hij gehoord,
gezien en meegemaakt. In de
eerste oorlogsdagen, mei

jes zitten en als ik die nou eens er uit zou
halen, dan kon ik die grote plaat koper er
aftrekken en dan kon ik overal beter bij.
Zo gezegd zo gedaan. “Wat past dat alle-
maal mooi in elkaar!” moet ik gedacht
hebben. Alle gaatjes werden met dikke
draadjes, in benzine gedoopt, of met een
stukje lucifer schoon gemaakt. En zo
werden ook de asjes onder handen geno-
men. Af en toe kwam mijn moeder zuch-
tend, “hoe heb ik dit kunnen vragen”,
langs om de vorderingen te zien. 

Wonder
Toen alles schoon was, ben ik begonnen
met het in elkaar zetten van het uurwerk
en het wonder geschiedde. Of beter
gezegd: met logisch nadenken kwamen
alle radertjes precies op hun plaats te zit-
ten en kon alles goed draaien. V an spe-
ling had ik nog nooit gehoord, dat kwam
pas jaren later . Maar toen, en het was
1945, was er nog een beetje naaimachi-
neolie. En dat kwam goed van pas.

olgens de overlevering heeft
ons staand horloge van B.
van der Cloesen in de spek-
slagerij van mijn overgroot-
vader Adriaan Hazebroek te

’s-Gravenhage gestaan. Die werd geboren
in 1822 en overleed in 1882. V ia mijn
grootmoeder, zij was de oudste van de
twee dochters, en via mijn vader is het
horloge in ons bezit gekomen.

Handige jongen
Op mijn dertiende vroeg mijn moeder
mij, hoewel ik nog twee broers boven me
had, of ik de “lange jan“ aan de praat
kon krijgen. Mijn vader had de honger-
winter niet overleefd. Het technische
gevoel had ik waarschijnlijk van hem

geërfd, zal mijn moeder gedacht hebben.
Ik vond het wel interessant en ging aan
de slag. Al snel was duidelijk, herinner ik
me, dat er lang geen aandacht aan
besteed was. Het uurwerk was vuil. Ik
begon eerst het ergste vuil weg te halen,
maar dat gaf toch niet het resultaat dat ik
wilde bereiken. Dan toch maar het uur-
werk uit de kast halen en op tafel nader
bekijken. W e hadden nog zo’n groot,
inmiddels gedateerd, dienblad en dat
mocht ik voor dit doel wel gebruiken.
Ook nu dat het uurwerk zo goed in mijn
bereik lag, kreeg ik toch niet het resultaat
dat ik wilde halen. Ik zag mooie pennet-

V

Ons staand horloge van
Bernard van der Cloesen
De artikelen in de serie over B ernard van der Cloe sen waren voor de eigenaar van een st aande

klok van dez e maker aanleiding een b eschrijving van z ijn klok te geven. Deze is al z o’n ander-

halve eeuw in de familie en onlangs gere staureerd.

� Louk Rurup

Afb. 1: Aan de onderzijde van de kast zijn de

gaten zichtbaar waar ooit de poten hebben

gezeten.

Afb. 2: Het oorspronkelijke ajourwerk in de kast

was verdwenen en vervangen door dichte fineer-

stroken.

Afb. 3: Midden op de deur was

een lelijk nieuw stuk fineer

ingezet.
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buigt het kopje open
en breekt op den
duur af. En dat was
nu ook het geval.
Drie afgebroken kop-
jes. Ik heb moeten
bidden en smeken
om dit te herstellen.
Ik had meer vertrou-
wen in zijn kunnen
dan hij zelf en hij
heeft het geflikt. De
platines zaten name-
lijk vastgepind vanaf
de bovenkant met
zo’n klein pinnetje.
Voor mij geen ge -
zicht. Het uurwerk is nu weer origineel
met uitzondering van het wekkermecha-
nisme.

Huisvlijt
Mijn vader heeft indertijd het zaagwerk
aan de zijkant van de kap van de klok
vernieuwd. Hij heeft dit mooi gedaan,
maar door de jaren heen ontdekte ik dat
hij wel enigszins dik triplex gebruikt had.

Ik liet geen gelegenheid voorbij gaan om
uit te vinden of er over dit zaagwerk niet
meer gegevens te verkrijgen waren. Uit-
eindelijk kwam ik op een antiekbeurs in
contact met een meubelmaker in een
stand van een klokkenmaker . Na diep-
gaande gesprekken over hoe en wat,
kwam ik er achter dat hij niet alleen ver-
stand had van meubels maken, maar ook
van de geschiedenis van de materialen
waarmee hij werkte. Ik wist dat de kast
in de loop der tijd door niet te vakkundi-
ge mensen onderhanden was genomen.
En vermoedelijk heeft het dweilen in de
slagerij ook geen goed gedaan aan de
voet (afb. 1) . Er zaten echt hele lelijke
restauraties tussen, maar toch durfde ik
daar niet zo snel afstand van te nemen.

Immers het is een stuk geschiedenis
waar ikzelf al 70 jaar tegenaan had
gekeken. Na zeer lang wikken en
wegen is de knoop toch doorgehakt
en is de kast in handen gegeven van
Matteo V isser in Dordrecht. Daar
bleek bijvoorbeeld dat bij de voet
aan de zijkant het fineer totaal ont-
brak. Waarschijnlijk bij een van de
verhuizingen gewoon verdwenen.
Onder de voet bleken ook gaten te
zitten waarin vroeger de poten had-
den gezeten (afb. 1) . In de eiken
onderkant van de kap waren de
 uitsparingen voor het geluid van 
de bel met fineer bedekt in 
plaats van het originele zaagwerk

(afb. 2). In het midden van de deur was,
als reparatie, een stuk fineer ingelegd met
lelijke insnijdingen in het oude fineer
(afb. 3).

Metamorfose
Op den duur wen je aan alles en zie je de
lelijkheid niet meer . Dus u kunt zich
voorstellen dat het zien van de gerestau-
reerde klok wel even schrikken was. Wat

een metamorfose! W at
was hij mooi gewor-
den. Hij was weer in
zijn oorspronkelijke
staat teruggebracht.
Mooi zaagwerk, ook
boven in de kap. In
musea ziet men achter
het zaagwerk verschil-
lende kleuren doek zit-
ten. Zelf ben ik op
zoek gegaan naar een
kleur, waarvan ik
dacht dat geschikt was.
En als kers op de taart
heeft Peter Zwaanen-

burg uit Dordrecht de cijferringen verzil-
verd (afb. 8).
Meer dan woorden geven bijgaande
 foto’s het resultaat van de restauratie
weer.

1940, knapte de
kattendarm en
met een enorme
klap kwam een
van de gewichten
naar beneden.
Vader was blok-
hoofd van de
Luchtbescher-
mingsdienst en hij
dacht dat er een
parachutist op het
dak geland was.
Wij sliepen toen
allemaal proviso-
risch op de bega-
ne grond. Boven
sliepen Neder-
landse militairen,
die anders in open
auto’s moesten
slapen. Na evacu-
atie naar Amster-
dam stond onze
klok ook in de
hal. Pas na terug-
komst in ’ s-Gra-
venhage werd hij
gepromoveerd

naar “de mooiste kamer”. En al die tijd -
bijna 300 jaar - heeft hij gelopen zoals het
een goed horloge betaamt.

Teveel speling
In 1981, na het overlijden van mijn moe-
der, is hij bij mij thuis gekomen en in dat
jaar heb ik de kast bij een bevriende meu-
belmaker wat laten fatsoeneren. 
In de jaren negentig liet het uurwerk het
eindelijk afweten. T oen ontdekte ik dat
er toch te veel speling was opgetreden
tussen assen en lagers. Een goede kennis
van me, die zeer bedreven is met metaal
en draaibank en al menig uurwerk onder
handen had genomen, heb ik mijn V an
der Cloesen toevertrouwd en met uitste-
kend resultaat.

Drie afgebroken kopjes
Bij het bericht dat ik hem op kon komen
halen, ben ik gaan kijken en bij het zien
van het resultaat, schroomde ik niet om
nog één ding aan hem te vragen. De pla-
tines worden van elkaar gehouden door
middel van kolommen en boven die
kolommen zit een gotisch gedraaid kopje
waarover de platine geschoven wordt.
Met een plat “hamertje” op de platine,
dat in een gleufje van het gotisch kopje
wordt geschoven, wordt de platine vast-
gezet. En als dat stevig wordt aangetikt,

Afb. 4: Het resultaat na

de restauratie.

Afb. 5: Lang is overwogen

of de bollen al dan niet

 verguld zouden moeten

 worden.

Afb. 6: De linkerzijde van het

 uurwerk.

Afb. 8: Signatuur op de weer verzilverde

 cijferring.

Afb. 7: De rechterzijde van het

 uurwerk.
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ier hebben we een munt -
horloge met het portret 
van Willem III uit 1874
(afb. 1 en 2). Wellicht van-
wege het 60-jarig bestaan

van het koningshuis. Het diamanten
huwelijk met Nederland. Jubilea marke-
ren het moment. Het extreem dunne
horloge werd in Zwitserland al ontwik-
keld vanaf 1830. Hier gaan we een stap-
je verder. Het uurwerk wordt beli-
chaamd door een zilveren munt. Om dit
te realiseren heeft men twee munten
gebruikt. De eerste munt wordt hol
gefreesd om het uurwerk te behuizen. En
centraal ruimte te bieden aan de wijzer-
plaat. Het tweede wordt ook uitgedraaid
en dient als horlogedeksel. Een fijn
gegroefde band wordt tussen de munten
geplaatst om ruimte te creëren voor het
gaand werk. Op deze manier heeft het
horloge de dikte van drie munten, circa

7 mm. Het uurwerk zelf heeft niet de
mini-afmeting van het wijzerplaatje van
voor, maar beslaat de totale maxi-mun-
truimte van achter. Het minuscule van
het mysterieuze is dus louter suggestie.
Het standaard Zwitserse uurwerk met
een diameter van 38 mm heeft vijf ver-
zilverde bruggen om de verzilverde rade-
ren in te verankeren en heeft een mes-
sing balans. De pendant heeft een
zilveren ring. Het opwinden gebeurt
langs de achterkant door eerst het munt-
deksel te openen. Het geheel heeft een
gewicht van 47 gram.

Obscuur
De oorsprong van dit concept is obscuur,
maar de Zwitser Philippe Samuel Mey-
lan was een van de eersten om munthor-
loges te maken. Een voorbeeld hiervan
ligt in het museum van Neuchatel. De
zilveren munt hier is een rijksdaalder.

Munt van het koningrijk der Nederlan-
den, 1874. Let op de spelling uit de 19de
eeuw. De vanzelf binnenrollende “k”
was nog niet geïntroduceerd middels de
latere spellingswijziging in het groene
boekje, koninKrijk. Twee en een halve
gulden, het equivalent van bijna een
euro tegenwoordig. Maar men had er
twee voor nodig. Het emaille wijzer-
plaatje van slechts 13 mm wordt gesierd
door een koninklijke kroon. Met kruisje
erbovenop. God zij met ons dus. De
poten van de leeuw steken onder het
wijzerplaatje uit in een gegraveerde car-
touche. Dolk en pijl-en-boog ondersteu-
nen het embleem.

Haardracht Beatles
De achterkant van het horloge geeft W il-
lem III weer. Koning der Ned G.H.V.L.
Koning der Nederlanden en Groothertog
van Luxemburg. De koning met baard
en snor. Hij toont het modebeeld in
haardracht. In 1874 mogelijk standaard.
In 1974 onschuldig progressieve
haardracht van de Beatles. Moderne jon-
gen in die tijd al, die W illem III. 
De munt is ontworpen door I.P. Schouw-
berg. F. staat voor fecit. Beide zijkanten
van de munten hebben hun spreuk
“GOD ZIJ MET ONS” behouden. 
Willem III werd geboren als zoon van
Koning Willem II en Anna Paulona, de
zuster van de Russische tsaar Alexander
I. Hij trad in 1839 in het huwelijk met
Sophie van Würtenberg. Een slecht
huwelijk met buitenechtelijke affaires en
seksuele uitspattingen. Na het overlijden
van Sophie in 1877 trouwde Willem III
(61) met prinses Emma (20). Wilhelmina

200 jaar Koninkrijk d
1813-2013

� Johan Selders

Memorabilia zijn er van alle t ijden. Herdenkingsobjecten in prullariavorm . Aardewerk mokken,

geportretteerde vingerhoedje s, gemonogrammeerde wandelst okken, handge schilderde

 Makkum wandborden. We waren er ver trouwd mee in de 20st e eeuw. “Lady Diana”- stuff of de

trouwsouvenirs van onze Maxima en Willem-Alexander. Van impulsaankoop hebbedingetjes tot

historische vorstenhuishorloges toe. Business is business.

H
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Afb. 1 en 2: Munthorloges met portret van

Willem III
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werd hun dochter, toen hij 64 was. Zijn
vaderschap staat ter discussie. Hij zou
syfilis hebben opgelopen en onvrucht-
baar zijn geworden. Als natuurlijke
vader werd SMS de Ramitz, particulier
secretaris van Emma, genoemd. Willem
III was niet geliefd en werd Koning
Gorilla genoemd. In 1890 overleed de
vorst op het Loo. Het koningschap ging
over op de 10-jarige Wilhelmina, waarna
Emma als regentes werd benoemd. Het

Groothertogdom Luxemburg ging, con-
form de Nassause Erbverein, naar de
andere linie van het Huis van Nassau.
Alleen mannelijke afstammelingen waren
erfgerechtigd voor Nassau-goederen.

Dubbelportret
Het tweede horloge is een herdenkings-
stuk naar aanleiding van het huwelijk
van H.M. Kon. Wilhelmina met Z.K.H.
Prins Hendrik der Ned HVM. Wat staat
voor Hertog van Mecklenburg (1876-
1934) (afb. 3). De 20-jarige Wilhelmina
trouwde op 7 februari 1901 met de 24-
jarige prins-gemaal Hendrik. De in 1898
gekroonde Wilhelmina is op dit dubbel-
portret afgebeeld met opgestoken haar,
zoals zij ook op de gouden tientjes uit
die tijd stond. Hendrik stierf in 1934 en
Wilhelmina trad in 1948 af ten faveure
van haar dochter Juliana.
Het standaard horloge heeft op de lunet
JE MAINTIENDRAI en het koninklijk
wapen op de voorkant onder de 12-posi-
tie. Het anonieme Zwitserse uurwerkje
heeft een ankergang met bi-metaal
balans met compensatieschroeven. En
een drukknop voor de wijzerverzetting.

Herdenkingshorloge
Het derde herdenkingshorloge is van de
centenaire van het Koninkrijk der
Nederlanden (afb. 4 en 5). Pro Libertate

en Patria. Voor vrijheid en vaderland,
1813-1913. Het stilstaan bij het zoveel-
jarig bestaan van het koninkrijk staat in
een tijdkundige traditie. Het horloge zelf
is een anoniem Zwitsers cilinderuurwerk
en heeft een stiftdrukknop voor de wij-
zerverzetting links, vanachter gezien.
Juist aan de andere kant zoals bij het
huwelijkshorloge van 1901. Horloges
worden nogal eens gedateerd met behulp
van deze drukknopconstructie. Deze
twee gedateerde horloges kunnen glo-
baal een indicatie geven. Na 1913
rechts, voor 1901 links. Het twaalfjarig
bestand ertussen is een vaag overgangs-
gebied.

Hiep-hiep-hoera-tijdperk
Het is typisch een Art Deco-kast. Een
modieuze beugel aan de pendant. Je
maintiendrai is geen onzin met de eerste
Wereldoorlog voor de deur. De vrouw
staat hier symbolisch voor de stralend
opkomende zon. Met lauwerkrans en
een muts op een speer. Koningin Wil-
helmina werd door feministische tijdge-
noten graag gezien als symbool van
vrouwelijke macht en zelfstandigheid.
100 Jaar Neerlands onafhankelijkheid.
Het juk van de Fransen van ons afge-
schud. Einde Franse vazalstaat. Het
hiep-hiep-hoera-tijdperk na de
Bataafsch-Fransche Republiek. Weg met
de eeuw van slapheid, pruiken, twee-
spalt, malaise en achteruitgang. Oranje
boven. Voor de Fransen zouden wij
Nederlanders tot op de dag van vandaag
Bataven blijven.

Vrijheidshoed
Sinds de Romeinen is de muts al het
symbool van vrijheid. De Frygische muts
bij de Fransen was het revolutiesymbool.
En het symbool van vrijheid in de Ameri-
kaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Het
nationale symbool van Frankrijk, Mari-
anne, draagt de slavenmuts nog steeds.
Na 200-jaar onafhankelijkheid draagt
ons nationale symbool, Beatrix, ook stee-
vast een vrijheidshoed. Alleen staat er
geen GOD ZIJ MET ONS op de rand.

k der Nederlanden

Afb. 4 en 5: Herdenkingshorloge in verband met

100-jarig bestaan Koninkrijk der Nederlanden.

Afb. 3: Herdenkingsstuk huwelijk Wilhelmina

met Prins Hendrik.
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Gude Antique Clocks
Overtoom 150

1054 HP Amsterdam
The Netherlands

+31(0)20 6129742
lars@gude.nl

www.gudeantiqueclocks.com

Dutch wall/table clock Den Haag type verge escapement striking
 quarters and hours

J.J. van Leeuwarden (1648-1689) Haarlem Amsterdam. Famous
 watchmaker, who lived in Haarlem at de grote markt in “Gilded Box”, 
which house was inhabited by Laurens Jansz Coster. In 1668 enrolled
at St. Luke’s Guild. In 1683 he settled in Amsterdam on the Singel. 
He made watches without cord or chain, and this w as ahead of its time.
The Frenchman Monconys Balthazar, who visited Leeuwarden in
 Haarlem, wrote about him JJ Leeuwarden, although Baptist, is the
 gentlest, wisest and  courteous man I know.

Period: ca 1680
Sizes: H 36 cm, B 25 cm D 13 cm
Price: Price on request
Signature: Johannes van Leeuwarden

Gude Antieke Klokken
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et Limburgs Museum in
Venlo zet de klok letterlijk
en figuurlijk terug in een
kleine kabinetpresentatie,
die te zien is van 1 maart tot

en met 1 september aanstaande. Aanlei-
ding van de mini-expositie is de restaura-
tie van vier uurwerken van Limburgse

klokkenmakers. De achttiende-eeuwse
klokkenmaker Gerard T rommar uit het
Noord-Limburgse Horst, vervaardigde
een wandklok die later is omgebouwd tot
staande klok. Bij de restauratie is het uur-
werk opnieuw geplaatst in een passende
wandconsole. Een van de parels uit de
collectie is de eveneens gerestaureerde

staande klok, die W illem Hendrik Bert-
rand uit Maastricht in 1863 vervaardigde.
Op de eikenhouten kast zijn in Lodewijk
XVI-stijl muziekinstrumenten en manden
met bloemen uitgesneden. T erug uit het
restauratieatelier is ook de staande klok
uit 1769 van Alex Remmen uit W ell. Het
vierde herstelde uurwerk is tussen 1775
en 1780 gemaakt door Joannes Mertens
die werkzaam was in het Belgische Ros-
meer, nu deel van de gemeente Bilzen.

De vier klokken zijn gerestaureerd door
Eward Ruyter en meubelmaker V anduca
en door Joost Jongerius en meubelmaker
Jan Bolders.

Naast de gerestaureerde klokken worden
ook andere uurwerken getoond. Het
meest bijzondere exemplaar is de zoge-
naamde ‘Franklinklok’ van C.J. van
Boom (1774-1859) uit Venlo. Uurwerken
volgens het Franklinprincipe hebben
slechts drie tandwielen en zijn zeldzaam.
Dat zo’n klok is gebouwd door een Lim-
burgse klokkenmaker is bijzonder. 

Limburgs Museum
Keulsepoort 5
5911 BX Venlo
www.limburgsmuseum.nl

Open:
dinsdag tot en met zondag 11-17 uur
tweede paasdag en tweede pinksterdag
11-17 uur
Gesloten: 
overige maandagen en Koninginnedag

Kleine presentatie van bijzondere uurwerken

De klok terug in
Limburgs museum

H

Tijd is tegenwoordig overal en altijd. We dragen hem om onze pols. Hij staat op de smartphone,

laptop en t ablet. Was in een st ad vroeger alleen op een kerk toren t e z ien hoe laat het was ,

heden t en dage st aat bij wijz e van spreken op iedere st raathoek in het c entrum een digit ale

klok. Het is een hele vooruitgang dat we altijd en overal weten hoe laat het is, maar daardoor is

het bijzondere van de tijd wel verdwenen. Neem het tikken van een klok en het slaan op het hele

en halve uur . Het waren ooit ver trouwde geluiden in huis . Zoals ook de wijz e waarop mee stal

vader het uurwerk opdraaide, met een speciale sleutel of de gewichten ophaalde, bijzonder was. 

TE
NTO

ONSTE
LL

IN
GEN

Uniek topstuk uit het Limburgs museum: de Franklinklok.
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Algemeen
Tik-tak, tingeltjes, muziekjes, geratel en
kettingen? V andaag gaat de tijd digi-
taal.en geruisloos aan ons voorbij en kun-
nen we ons bijna niet voorstellen hoeveel
kennis, ambacht en liefde er in een klok-
kenkast en horloge steken. In deze ten-
toonstelling maak je kennis met de Has-
seltse uurwerkmakers, die hun kennis
doorheen de tijd ver over de stadsgrenzen
verspreidden. 
Al in 1451 gaf het uurwerk op de Sint-
Quintinuskerk het uur aan in Hasselt. De
eerste torenuurwerkmakers in de regio
Hasselt-Luik waren afkomstig uit Hasselt
en Luik zal pas later de rol van uurwerk-

stad overnemen. De befaamde Luikse
torenuurwerkmaker Gilles de Beefe lever-
de in 1752 een unieke speeltrommel en
uurwerk aan de Sint-Quintinuskerk. Toch
waren er in de 18de eeuw nog belangrij-
ke uurwerkmakers in Hasselt, zoals Joan-
nes Michael Geraets en Leonard Guillau-
me Joosten. Naast staande klokken
produceerden zij ook zakhorloges en pen-
dules.

In de loop van de 19de eeuw werd de Bel-
gische markt overspoeld met goedkope
uurwerken waardoor de lokale horloge-
makers zich omschoolden tot herstellers.
Na 1950 werden de meeste uurwerkma-

kers verkopers van juwelen en uurwer-
ken. De digitale tijdsaanduiding heeft van
het uurwerk een massaproduct gemaakt.
Recent vinden exclusieve uurwerken ech-
ter opnieuw hun weg naar de consument.
In de tentoonstelling worden de klokken
en uurwerken van het museum terug tot
leven gebracht en aangevuld met exem-
plaren uit privéverzamelingen. De recent
verdwenen uurwerkverkopers zoals
Hören, W illems, Pollaris en Moermans
komen terug in beeld. Jong en oud zien en
begrijpen voor het eerst of opnieuw het
opwindende mechanisme van een klok.
Op geregelde tijdstippen is ook de
beiaardtoren, mét de speeltrommel van
de Beefe, toegankelijk voor individuele
bezoekers.

Beiaardtoren
De toren van de Sint-Quintinuskathe-
draal is ingericht als beiaardmuseum. Het
begrip tijd, de werking van torenuurwer-
ken en beiaarden worden er toegelicht tij-
dens een klim langs 168 trappen. Boven-
aan, na een passage langs de 18de-eeuwse
speeltrommel en de beiaardierskamer ,
krijg je van op de klokkengallerij een
adembenemend uitzicht over Hasselt.
Kinderen kunnen er spelenderwijs kennis
maken met de geschiedenis van de
beiaard. Ze beieren op kleine klokjes,
bespelen een oude beiaard en luiden een
luiklok.

Het beiaardmuseum is ook toegankelijk
tijdens de paasvakantie van dinsdag 2 tot
zondag 7 april en van dinsdag 9 tot zon-
dag 14 april, van 14 tot 17 uur.
Toegang: 1,5 euro per persoon. Kinderen
onder de 12 gratis.

Op zaterdag 2, 4 en 6 april om 14 uur is
er een gegidste rondleiding die eindigt in
de beiaardierskamer en wordt gevolgd
door een beiaardconcert.
Toegang: 5 euro per persoon. Kinderen
onder de 12 gratis.

Open: 21 april tijdens de Erfgoeddag van
10 tot 18 uur, uitgezonderd tijdens rond-
leidingen T our artistique (zie volgende
pagina). Groepen kunnen reserveren. Niet
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Stop voor de Tijd
Klokken- en uurwerkmakers in Hasselt (B). Van 31 maart tot 30 juni 2013
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Toine Daelmans Ralf van Veghel
Wevestraat 30 Stipdonk 16
5708 Helmond (Stiphout) 5715 PC Lierop
Telefoon: 0492-545577
email: info@daelmans.com

Reparatie, revisie, verkoop
en levering van luidklokken
en torenuurwerk-installaties

TOINE DAELMANS 
LUIDKLOKKEN & TORENUURWERKEN
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Kunst en Erfgoed in de Kijker
Eddy Fraiture, medecurator van de tentoonstelling, belicht
enkele klokken en uurwerken uit de collectie van het museum.
Locatie: Het Stadsmus, Tuincafé
Datum: zaterdag 13 april 2013, 15 uur
Toegang: gratis

Erfgoeddag
Zondag 21 april

Expertisedag voor klokken en 
uurwerken
Drie klokkenrestaurateurs nemen je mee in het binnenwerk
van een klok: wat maakt een klok uniek en wat doet afbreuk
aan de historische waarde ervan? Breng je eigen exemplaar
mee: hoe bijzonder is je klok? Of kom gewoon eens kijken
naar al die radertjes en het gevoel voor precisie van klokken-
makers toen en nu.
Locatie: Het Stadsmus, Tuincafé, van 14 tot 18 uur.
Deelname: gratis

Tour Artistique en … zinzin
Tijdens deze niet-alledaagse rondleiding in de Hasseltse
beiaardtoren - die je best niet al te serieus neemt – leidt een
over-het-paard-getilde beiaardier je rond in zijn toren. Hij
brengt de grote luidklokken, het uurwerk, de beiaard… op een
surrealistische manier tot leven. Je maakt ook kennis met een
andere, ietwat vreemde torenbewoner, die een mysterieuze
band heeft met de klokken…
Voorstellingen om 11 uur, 14 uur en 16 uur. Er is maximaal
plaats voor 25 personen. Niet toegankelijk voor 
rolstoel gebruikers. Inschrijven is noodzakelijk via
 hetstadsmus@hasselt.be of 011/239890.
Locatie: Beiaardtoren, Fruitmarkt, Hasselt (250 m van 
Het Stadsmus)
Deelname: gratis

Beiaardtoren
Open van 10 tot 18 uur, uitgezonderd tijdens rondleidingen
Tour artistique (zie boven).
Bij de tentoonstelling hoort een catalogus met teksten over de
Hasseltse geschiedenis van klokken- en uurwerkmakers.
 Kostprijs: 5 euro.
Te bestellen bij Het Stadsmus, 011/239890 of
 hetstadsmus@hasselt.be

Het Stadsmus
Guido Gezellestraat 2
3500 Hasselt (B)
T 011 23 98 90
hetstadsmus@hasselt.be
www.hetstadsmus.be
www.facebook.com/hetstadsmus
Open tot 31 maart, 
van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 17 uur , zaterdag, 
zondag en feestdagen van 13 tot 17 uur
Van 1 april tot 31 oktober, van dinsdag tot zondag, 
van 10 tot 17 uur
Gesloten op maandag.
De toegang tot de tentoonstelling is gratis.
Ook de vaste opstelling van het museum kan je gratis
 bezoeken.

Beiaardtoren
Fruitmarkt, Hasselt (250 m van het museum)
Open
Individueel: Gegidste rondleiding elke eerste zaterdag van de
maand om 14u. De rondleiding eindigt in de beiaardiers kamer
en wordt gevolgd door een beiaardconcert. 
Toegang: 5 euro.

Groepen: 
Een bezoek met gids kan het hele jaar na reservatie bij
 Toerisme Hasselt, minimum 2 weken op voorhand, 
op tel. 011 23 95 42 of mail naar toerisme@hasselt.be.
Kostprijs gids: 50 euro voor een groep van max. 15 personen.
Toegang: 1,5 euro/persoon.

ACTIVITEITEN 

www.hetstadsmus.be
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Melenhorst Antiek
Rijksstraatweg 167
7391 ML Twello
Tel 0571-273951

Zie onze uitgebreide website:
www.melenhorst-antiek.nl

Tafelklok
Jan Heyer – Amsterdam

Datering: ca. 1740
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In het artikel is als figuur 3 de zogenaamde toren van
babelklok afgebeeld met de opmerking dat de klok in de
oorlog is vernietigd. De heer Herman Brauckmann atten-
deert ons er op dat hij kort geleden de klok in Dresden in
het Grünes Gewölbe de klok heeft kunnen bewonderen
en deze bijzondere klok niet is vernietigd.
De opmerking in het artikel is gebaseerd op een af -
beelding (in zwart-wit) in het aangehaalde boek over
 bijzondere klokken. Als bron wordt aangegeven het
 Antiquarium Horlology 1953 no 1. Er is een goede web-
site van de klok, zie hieronder.
Opmerkelijk is dat de beschrijving in het boek uit 1999
iden tiek is met de beschrijving in de website.

J.A. Knobbout

Nogmaals
‘Kogels als
aandrijving
en tijdmeter’
(TIJDschrift 12-4)

11

Tijdschrift 4/2012

De uitspraak klopt dus niet met de uit-

voering en ook niet met de tekening.

Octrooi aanvraag

De uitvinder H.J. Sulpke gaat in zijn

betoog nog verder en meent dat het vol-

doende is de deur van een gebouw of

een kerk één keer per maand te openen

om de klok op te winden. Kennelijk

werd het dagelijks opwinden van een

torenklok toen ook al als een vervelende

activiteit ondervonden.

Tot zover de uitvinding van H.J. Sulpke

die niet verder is gekomen dan de

octrooi aanvraag. Het lezen activeert wel

de vraag: wat is er nog meer bekend

over kogels voor het aandrijven van een

uurwerk of het meten van de tijd. Voor

het beantwoorden van deze vraag is

gebruik gemaakt van een catalogus van

Sotheby’s voor een veiling in New York
1

van bijzondere klokken en een fraai

boek geschreven door Roberts over bij-

zondere klokken.2

Radeloff 1660

In het boek van Roberts zijn drie klok-

ken beschreven die aangedreven worden

door kogels.

De eerste is een grote klok vervaardigd

door Nicholas Radeloff in 1660. Deze

klok behoorde tot de verzameling van

wijlen Hans von Bertele, een bekende

figuur in de klokkenwereld.3 Von Bertele

ontdekte in de jaren vijftig van de vorige

eeuw bij een handelaar in Engeland een

doos met onderdelen van deze klok, die

hij vervolgens heeft laten restaureren.

Hij heeft in de jaren daarna gespeurd

naar andere van dergelijke klokken en

heeft er een drietal kunnen achterhalen,

vaak in musea maar meestal niet duide-

lijk opgesteld.

Ingenieus mechanisme

De fraaie klok wordt aangedreven door

twee agaten kogels die een spiraal door-

lopen en er ook voor zorgen dat de

aandrijving niet te sterk wordt ver-

stoord bij wisselende kogels. In totaal

zijn zes kogels aanwezig. Als er een

kogel beneden is, w
ordt door een inge-

nieus mechanisme een nieuwe kogel uit

de voorraadgalerij in de spiraal

gevoerd. Na verloop van tijd dient men

de kogels uit de beneden bak terug te

leggen in de versierde galerij aan de top

van het uurwerk.

De maker Nicholas Radeloff was ver-

bonden aan het Deense hof en het doel

was een nauwkeurig lopende klok te

vervaardigen.

Bijzondere gang

Naast de aandrijving is de gang ook

 bijzonder. Radeloff, leerling van Bürgi,

paste een kruisslaggang toe. De assen

van de slingers zijn onderling verbonden

door tandwielen en de slag bedraagt

1500 met een periode van 5 sec.! Het

gangrad heeft 360 tanden en de bereikte

nauwkeurigheid is inderdaad zo groot

dat een secondenwijzer kon worden

geïnstalleerd. De klok is ter veiling gege-

ven in 1998 en is zowel in New York en

Engeland getoond door Bonhams. De

verwachte opbrengst bedroeg £ 150 000

maar in de literatuur is niets gevonden

over de afslag.

Een andere in de catalogus van Sotheby’s

beschreven klok wordt aangedreven

door een type scheprad met vele kleine

kogels (afb. 1). Als een kogel beneden

komt, wordt deze door een goot naar

een transportketting geleid en naar

boven gebracht. De transportketting

wordt aangedreven door een veer in de

voet van de klok. De hoogte bedraagt

545 mm. De klok is getoond in 1900 op

de wereldtentoonstelling te Parijs. O
p de

veiling van Sotheby’s is d
e klok aange -

boden en de geschatte prijs w
as $ 4000-

5000. Hij werd afgeslagen inclusief toe-

slag op $ 17.250.

Leeuw

Een derde beschreven klok lijkt veel op

het octrooi van Sulpke. Deze wordt op

dezelfde wijze als de Sulpke klok aange-

dreven door zes grote kogels. De kogels

vallen beneden in een lade en moeten zo

nu en dan teruggeplaatst worden in de

bovenste lade onder de leeuw. (afb. 2).

Uit de beschikbare gegevens is af te

 leiden dat het gewicht van de kogel

ongeveer 200 gram bedraagt. Als hier

het vervangende gewicht wordt berekend

als bij de Sulpke klok wordt dat onge-

veer 3,6 kg. Dit vergeleken met de

 Sulpke klok lijkt de aandrijving van deze

wel erg optimistisch.

Deze klok is ook tentoongesteld op de

wereldtentoonstelling in 1900 te Parijs.

Een dergelijke klok is aangeboden op de

eerder genoemde veiling bij Sotheby in

1993 en de geschatte opbrengst was 

$ 3000-3500 (afgeslagen inclusief toe-

slag op $ 12.500). Dergelijke bijzondere

klokken waren toen kennelijk zeer

gezocht.

In het bovenstaande is de kogel gebruikt

als aandrijving en een andere toepassing

is de toepassing als tijd
meter wat kenne-

lijk steeds de idee was om een nauwkeu-

rig lopende klok te maken.

Congreve

We kennen allemaal de Congreve klok

met het schommelende plateau en de rol-

lende kogel, uitgevonden door William

Congreve (1772-1814). Het octrooi is

verleend in 1808 en het ontwerp had tot

doel een nauwkeurig lopende klok te

maken. Ondanks vele pogingen -ook bij

latere ontwerpen op het zelfde principe-

is dit nooit gelukt en ze zijn vooral fasci-

Figuur 1. Klok aangedreven door vele kleine

stalen kogels. H
oogte 545 mm.

Figuur 2. Klok aangedreven door 6 grote kogels.

Hoogte 545 mm.
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zondere klokken steeds in de belangstel-

ling zijn gebleven en de aandacht van de

beschouwer vragen en vasthouden. Het

Eén voorbeeld is hier afgebeeld (afb. 6).

Het is een klok die wordt aangedreven

door vele kogels. Het geheel is in 1971

vervaardigd door Peter Bonnet uit

 Maidstone in het Engelse Kent. Het

mechanisme lijkt enigszins op een door

waterkracht aangedreven molen. De

klok is 445 mm hoog. Het kettingrad

wordt aangedreven door twee veer -

tonnen. Het wordt eens in de minuut

geactiveerd en laat dan een kogel los.

Het is niet onwaarschijnlijk dat op

 minder toegankelijke plaatsen in de

 literatuur nog verdere informatie over

dergelijke klokken bestaat.

Als iemand ergens nog interessante

informatie heeft gevonden, laat het dan

de lezers weten.

is dan ook geen wonder dat dergelijke

klokken nu worden nagebouwd met

dank aan de oude meesters.
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Figuur 6. Model van een klok aangedreven door vele kogels, vervaardigd door Peter Bonnet in 1971.

Rijksweg 17

6996 AA Drempt / Holland

Telefoon 0313 - 412537

E-mail: janvenema@planet.nl

Openingstijden:

maandag / vrijdag

9.00 - 18.00 uur

zaterdag

9.00 - 16.00 uur
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lokken in alle maten en
 prijzen. Men zou deze koop-
manskreet op de markt bijna
voor een bijzonder boek over
klokken willen gebruiken.

Er is wat verzonnen in de loop der tijd
op het gebied van klokken, lopend van
esthetisch fraaie Franse pendules met
beeldpartijen tot modellen van vlieg -
tuigen, locomotieven, schepen, en
 dergelijke, waar een klok in is verwerkt.
Men zou denken, dat alles wat te verzin-
nen is, nu bekend en verzonnen zal zijn,
maar toch zijn er historische pareltjes te
vinden. Zo ontdekte Hein de Graaff in
een oud archief een octrooi aanvraag
van H.J. Sulphe (in de aanvraag ook als
H.J. Sulpke genoemd), wonende Oude
Kerkplein no. 39 te Amsterdam, uit
1840 over een klok of eigenlijk een uur-
werk. Opmerkelijk is dat de octrooi aan-
vraag voor vijf jaar niet meer is dan de
beschrijving van de klok en nog opmer-
kelijker is dat de aanvraag in het Frans
gesteld is en uiteraard geschreven met
een prachtig handschrift.

Als motief van zijn uitvinding noemt de
uitvinder: “Om dit ongemak (het voort-
durend te moeten opwinden van de
klok) te omzeilen heeft de auteur zich
voorgesteld pendules te vervaardigen die
zich zelf opwinden na zeer korte tijds -
intervallen, die altijd dezelfde kracht
hebben en die niemand nodig hebben
voor het opwinden: zij hebben geen veer
noch motor, noch hulpsystemen, zij zijn
niet onderworpen aan onregelmatighe-
den en kunnen regelmatig lopen gedu-
rende zeven à acht jaar, een periode
waarna het noodzakelijk is ze te reini-

gen.  Tenslotte: de stolpen van deze klok-
ken kunnen op hun sokkels afgeplakt
worden opdat noch stof noch insecten
naar binnen kunnen.”

Aan de deur vast
De aanvraag bevat een fraaie tekening
waarmede de werking duidelijk wordt.
De basis is een groot tandwiel voorzien
van twaalf uitsteeksels met een kom -
metje, en boven een gleuf met een aantal
kogels. Als één van de uitsteeksels met
een kommetje de bovenste voorraad
kogels passeert, rolt uit de voorraad een
kogel in het kommetje en worden de
kommetjes gevuld. In totaal zijn er
twaalf kommetjes zodat zes kogels actief
zijn. Het gewicht van de zes kogels
oefent een draaimoment uit en drijft
aldus de klok aan. Als een kogel bene-
den komt, rolt het uit het kommetje in
een hefboom beneden met een kom -
vormige uiteinde waarin de kogel rolt.
 Volgens de beschrijving is de uitvoering
van de tussenraderen naar het wijzer-
werk en gangradanker zo uitgevoerd,
dat het grote wiel met de kogels eenmaal
in de 24 uur ronddraait.
De hefboom heeft een draaipunt dat
zodanig is uitgevoerd, dat door een
zwaai de kogel weer naar het bovenste
bakje wordt getransporteerd. Dit lijkt
simpel maar voldoet niet aan de eisen
geformuleerd door de uitvinder dat de
klok niet door iemand regelmatig moet
worden bediend. Voor het probleem hoe
de hefboom met de kogel te bewegen en
aldus de klok “op te winden” heeft hij
een zeer elegante oplossing gevonden.
Hij stelt namelijk voor de hefboom met
behulp van een koord te verbinden met

de deur en als deze open of dicht wordt
gedaan door iemand, krijgt de hefboom
een zwaai en wordt de kogel naar boven
getransporteerd: probleem opgelost!

Brede visie
De hoogte van de klok is ongeveer 45
cm. De lengte van de slinger bedraagt
volgens de beschrijving 9 duim (het
metrische stelsel was na Napoleon nog
niet algemeen in gebruik) en uit een
detailtekening blijkt dat de slinger van
het ophangpunt tot de stelschroef 24 cm
bedraagt. Niets wordt vermeld over het
gewicht van de kogels. Er van uitgaande
dat de kogels zijn vervaardigd uit giet -
ijzer leert een berekening dat het gewicht
van een kogel 110 gram bedraagt.
 Hieruit volgt met behulp van de teke-
ning dat het aandrijvende moment onge-
veer 5,4 kg wordt. Zou de klok door een
gewicht op de klassieke manier worden
aangedreven, dan zou om hetzelfde
moment te leveren het gewicht 2,2 kg
moeten zijn.

De uitvinder heeft een brede visie die het
best kan worden weergegeven met zijn
eigen woorden: “Voor de buitenkracht
gebruik ik de kracht die men kan ver-
krijgen door het openen en sluiten van
deuren in gebouwen, huizen, apparte-
menten, de luchtstroom door de
haardvuren opgewekt of hydraulisch, die
te voorschijn komt door een gevulde
opslagtank die zo nu en dan wordt
gevuld. Samenvattend, het is voldoende
één keer de deur van een appartement te
openen waarin zich de klok bevindt,
opdat de pendule wordt opgewonden
voor 24 uur.” 

K

Een boeiend oud octrooi over een klok 

Kogels als aandrijving
en tijdmeter
Het aflopen van kogels heeft al vroeg uurwerkmakers gefascineerd. In het begin van de 16de

eeuw vormde de Toren van Babel de inspiratie voor een klok met kogels. Later werden verschil-

lende andere constructies gerealiseerd waarvan die van Congreve wel de bekendste is. Ook zijn

er octrooi aanvragen gepubliceerd die nooit gerealiseerd zijn.

� Ir J.A. Knobbout

nerend om te zien en trekken de aan-

dacht. 

SchlottheimHet idee om een rollende kogel te

gebruiken als tijdmeter is oud. In het

boek van Roberts is een aantal nu nog

bekende klokken met kogels weergege-

ven, onder andere de oudste uit
omstreeks 1599, die is vervaardigd door

Hans Schlottheim. Deze klok was in

Dresden tentoongesteld maar in WO 2

vernietigd. De klok heeft een
torenachtige opbouw en wordt daarom

de Toren van Babel genoemd. Rondom

de toren bevinden zich zeventien windin-

gen waardoor een kristallen kogel in 60

seconden naar beneden rolt. Het trans-

port van de kogel naar de top geschiedt

volgens de beschrijving door een trans-

portbandje. (afb. 3). Vóór de uurslag

was er orgelspel en een aantal bewegen-

de musici. In totaal werden tenminste

acht kogels gebruikt.Een tweede uit die periode is omstreeks

1600 door Christoph Rohr vervaardigd

(afb. 4) en deze bestaat nog wel. Het is

een klok met een pyramide opbouw met

een spiraal van tien windingen aan de

buitenzijde. De stalen kogel rolt in een

minuut naar beneden en wordt door een

transportketting met bakjes naar de top

boven teruggebracht. De klok heeft een

kwartierslag en dag, datum en weekaan-

duiding. Bij het slaan gaan op de top een

aantal knechten en soldaten rond terwijl

een Turk op een trommel slaat.Een aantal van dergelijke klokken is in

het boek van Roberts afgebeeld. De

jongste is van omstreeks 1692 en wordt

nu nog tentoongesteld in Florence. Ken-

nelijk was er in die tijd veel belangstel-

ling van de adel voor dergelijke klokken.

Natuurlijk was het ook een demonstratie

van de klokkenmakers/geleerden om een

dergelijke kok te kunnen bouwen. Spiraal
Een zeer bijzondere figuur op dit gebied

was Nicolas Servière (1593-1686). Deze

Fransman was een uitvinder van vaak

bijzonder mysterieuze mechanismen met

onder andere bewegende poppen en ook

klokken. De tentoonstelling van zijn

mechanismen met onder andere klokken

in zijn “cabinet” te Lyon was in geheel

Europa zeer bekend. Lodewijk XIV heeft

er met zijn gevolg een tweedaags bezoek

gebracht. De kleinzoon van Servière

heeft gelukkig in 1773 een boek hierover

geschreven met afbeeldingen. Het gedeel-

te in het Franse boek over klokken is in

het genoemde boek van Roberts in ver-

taalde vorm gepubliceerd. De afbeeldin-

gen tonen vijf klokken met rollende

kogels als tijdmeter en een tweetal op

een helling zoals nu algemeen bekend en

aangedreven door het eigen gewicht.

In afbeelding 5 is een klok met een spi-

raal weergegeven. De spiraal bestaat uit

koperdraad en de kogel is ook uit koper

vervaardigd. Als de kogel beneden is

wordt deze door een veermechanisme

weer naar boven gebracht, wat een vage

aanduiding in de beschrijving is. Ook in

een ander boek waar deze klok word

getoond staat dezelfde opmerking over

het terugbrengen van de kogel en het

mechanisme is onbekend gebleven. In

een klok met een “wild” gewikkelde

 spiraal wordt de kogel door een zicht -

bare Archimedes schroef teruggebracht

naar de uitgangspositie. Uit de uitvoerige

algemene toelichting blijkt dat ook hier

het vooral het idee leeft, dat de rollende

kogel als tijdmeter zou resulteren in een

nauwkeurig lopende klok. 

Verbazend is dat van deze bijzondere

klokken -zover bekend- niets is over -

gebleven en men zich afvraagt wat is er

mee gebeurd. In 1773 bestonden ze nog.

Dat is wel lang geleden maar we kennen

nog vele klokken uit die periode. Zou-

den deze zijn vernietigd in de Franse

revolutie?

Moderne versieHet geheel overziende wat er nu bekend

is, lijkt het dat in de loop der jaren bij-
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Figuur 3. De pyramide klok “de toren van Babel”

vervaardigd door Hans Schlottheim in 1599.
Figuur 4. Pyramide klok vervaardigd door
Christophe Rohe circa 1600. 

Figuur 5. Klok uit het “cabinet” van Nicolas

Servière. Omstreeks 1700.
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http://skd-online-collection.skd.museum/de/
contents/showSearch?id=118366
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Museum- en 
Verenigingsnieuws

Nederlandse Sectie van de
 Antiquarian Horological Society

Programma:
De volgende bijeenkomst van de AH S is
op zaterdag 20 april om 13.30 uur in het
Dorpshuis in Odijk.
Ons lid Dick van Minnen zal dan een
voordracht verzorgen over de Nef, een
Renaissance verguld pronkschip met
muziek, mechaniek en uurwerk waarvan
er een aantal versies bestaan en waarvan
het museum Speelklok een replica heeft
gebouwd. De replica, die rijdt en ook een
kanon afvuurt, zal bij de presentatie aan-
wezig zijn en worden gedemonstreerd .
Na de pauze zal ons bestuurslid Jos Meis
een voordracht houden “Ervaringen bij
Sotheby’s; Deel II”, waarin hij een aant al
opmerkelijke uurwerken zal behandelen
die hij tijdens zijn bestaan bij dit veiling-
huis is tegengekomen.
Deze middag wordt samen georgani-
seerd met de Vereniging van Klokken-
vrienden SMAT.

DUTCH SECTION
 ANTIQUARIAN HORLOGI-

CAL SOCIETY (AHS)
In Memoriam Wim Hodzelmans
Op 27 december 2012 bereikte ons het droevige bericht dat ons gewaardeerde
lid de heer W im Hodzelmans uit Sint Mic hielsgestel Tweede K erstdag op 
70-jarige leeftijd is overleden.
Wim was een actief en enthousiast lid van onze vereniging . Hij was een uur-
werkbouwer van hoog niveau en genoot vooral als bellengieter internationale
bekendheid. Ook ver zorgde hij voor onze vereniging diverse interess ante
 lezingen over zijn hobby.

Wim was als uitvoerder in de bouw
werkzaam. Het zelf maken van uur wer-
ken heeft hij als autodidact tot een
hoog niveau weten te brengen . Enkele
van zijn werk stukken zijn onder andere
een klok met speelwerk , een Franklin-
klok met bijzondere wijzer/uur-aan -
duiding, een t andwielstelsel voor een
planetarium, en een tellurium.

Met het gieten van bronzen bellen voor
complete carillions tot dat van een

minuscuul belletje voor een zakhorloge, genoot Wim grote bekendheid in binnen-
en buitenland.
We zullen Wim missen. Wij wensen Truus en zijn familie veel sterkte.
John Oldenbeuving, ook namens het Bestuur van de Nederlandse Sectie van de
AHS.

Bij eenmalige plaatsing 
1/1 pagina € 195
1/2 pagina € 145

Bij 4 plaatsingen  
1/1 pagina € 245
1/2 pagina € 195

Voor achterkant
omslag en
 binnenzijde omslag 
gelden  afwijkende
tarieven.
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• Een provinciaal Amsterdammertje (2) • Restauratie van een  bijzondere

 elektrische klok • Museum- en Verenigingsnieuws • Excursie naar Parijs

• Grootste tafelklok in India • Regulateur met bijzondere wijzerplaat

JUNI 2011 • FEDERATIE  KLOKKEN VRIENDEN • PRIJS 5 7,50 
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SEPTEMBER 2011

FEDERATIE  KLOKKEN VRIENDEN

PRIJS 5 7,50 

• Zeldzame klokken bij Bonhams • Opwinden mechanische torenuurwerken

• Paauwe: de laatste Nederlandse uurwerkindustrie

• Klokken uit Geertruidenberg • Museum- en Verenigingsnieuws 

PROVINCIAAL

AMSTERDAMMERTJE

Aanwinsten 

Collectie Zuylenburgh
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• De vergeten uur werk maker van koning Stanislas • Museum Joure

• Biologische klokken • Museum- en Verenigingsnieuws

• Klokken uit Geertruidenberg • Nobele klokken bij Christie’s 
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DECEMBER 2011

FEDERATIE  KLOKKEN VRIENDEN

PRIJS 5 7,50 
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MAART 2012

FEDERATIE  KLOKKEN VRIENDEN

PRIJS 5 7,50 

• Twee bijzondere Luikse nachtwakersklokken • ClockDoc 

• Nederlandse zakhorloges van 1600-1800 • Symposium ‘Going Dutch’ 

• Museum- en Verenigingsnieuws • Evangelisten bij Christie’s

bijzondere
capucines3 

Er zit muziek 
in restauratie 
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JUNI 2012
FEDERATIE  KLOKKEN VRIENDEN

PRIJS 5 7,50 

• Van Boom – Een uurwerkmakersfamilie uit het Noordlimburgse Land
• Klokkenreis Londen 2012 • Hollandse horloges (Cees Peeters)

• Bijzondere klokken bij Christie’s • Museum- en Verenigingsnieuws

Franklin Klok
van 

C.J. van Boom

Bernard
van der
Cloesen

SEPTEMBER 2012FEDERATIE  KLOKKEN VRIENDEN
PRIJS 5 7,50 

Wekkers

Charles
Gretton

Tijdschrift
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• Museum- en Verenigingsnieuws • Bernard van der Cloesen, deel II

• Instrumenten in Museum Martena • Per ongeluk wekkers verzamelen?

• Silent Electric Clock • Reinier Plomp, autoriteit, auteur en verzamelaar

Advertentietarieven
DECEMBER 2012

FEDERATIE  KLOKKEN VRIENDEN
PRIJS 5 7,50 

Peter Bonnet

Tijdschrift
12/4

Bernard 
van der 
Cloesen

• Museum- en Verenigingsnieuws • Kogels als aandrijving en tijdmeter
Over de cycloïdale boogjes • Goed en mooi restaureren!

Recensie: Comtoise-Uhren. Historie, Technik und Typologie
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In Memoriam Hans van den Ende
(1936-2012)
Op 12 december jongstleden overleed Hans van den Ende.
Hans werd geboren in 1 936 en bracht zijn jeugd door in de
stad Rotterdam, daar getuige zijnde van de Tweede W ereld-
oorlog. Als jonge man was hij hoogst geïnteresseerd in
geschiedenis, reisde veel en bezocht zeer vele steden, kaste-
len en historische plaatsen in Europa. Dit gaf hem een brede
kennis van de Europese geschiedenis.

Hij begon met ver zamelen toen hij midden twintig was . Zijn
interesse in toegepaste kunst reikte van antiek meubilair tot
porselein en alles er tussen in; maar boven alles gold zijn inte-
resse klokken en klokken . De eerste klok die hij te pakken
kreeg was een Engelse lant aarnklok met lange slinger , die
sindsdien in zijn slaapk amer hing , de uren luid in de nac ht
klinken latend.

De Oude Tijdwijzer
Zijn zeer belangrijke verzameling van antieke klokken reikt van
de vroegste Nederlandse, Engelse en Franse slingerklokken
tot de meest “gewone” houten klokken , gemaakt door onbe-
kende provinciale klokkenmakers . Het geeft zijn brede inte-
resse in klokken in zijn tot aliteit weer.

Hans is oprichter van de stichting “De Oude Tijdwijzer”, waar-
in zijn gehele klokkencollectie is ondergebrac ht. Niet alleen
om deze belangrijke collectie te bestuderen en te bewaren ,
maar ook om onderzoek en publicatie in relatie tot uurwerken
te bevorderen.
Ofschoon Hans meer een spreker was dan een sc hrijver,
publiceerde hij een klein aant al artikelen , in s amenwerking
met andere auteurs , over vroege Hollandse klokken en over

de Haagse klokkenmaker Bernardus van der Cloesen , terwijl
een publicatie over het werk van A .C. Boulle in relatie tot het
maken van klokkenkasten in voorbereiding was.

Drijvende kracht
In 2004 was hij de drijvende krac ht achter de uiterst belang-
rijke tentoonstelling van topklasse Franse, Engelse en Hol-
landse klokken “Huygens Legacy” op Paleis Het Loo te Apel-
doorn. Een tentoonstelling die de natuurlijke opvolger was
van de expositie “Horological Master works” van 2003 in
Oxford ( Antiquarian Horological Society , AH S) en het
Museum of History and Science, Oxford).
In deze tentoonstelling werd het verband gelegd tussen horo-
logische ontwikkelingen en onderlinge beïnvloedingen van de
tijdmeetkunde in Frankrijk , Engeland en Holland . Hij was , in
samenwerking met anderen , de eerste auteur van de
prachtige catalogus die parallel aan deze expositie werd uit-
gegeven, een zeer gezocht boek van hoge kwaliteit , zowel in
tekst als ook in fotografisch materiaal.

Onderscheiding
Dat zijn werk en inspanningen in de tijdmeetkunde niet onop-
gemerkt zijn gebleven , getuige het feit dat Hans , als eerste
Nederlander, de ondersc heiding “Honorar y Freeman of the
Worshipful Company of Clockmakers” heeft ontvangen , een
onderscheiding waarop hij natuurlijk en zic htbaar trots was .
Voor zijn algehele bijdrage aan de Nederlandse tijdmeetkun-
de heeft Hans in maart 2012 de Salomon Coster penning van
de F ederatie van Klokkenvrienden in ontvangst mogen
nemen.

Voorzitter AHS
In december 2000 werd Hans voorzitter van de Nederlandse
Sectie van de Antiquarian Horological Society ( AHS) en
sindsdien is het aant al leden toegenomen van ongeveer 25
leden toen tot ongeveer 140 nu. Hij bracht leven in de “Bring
en Discuss”-bijeenkomsten van onze sectie. Op een van de
laatste bijeenkomsten werd zelfs een nieuw “kwaliteitsmerk”
geïntroduceerd bij het bespreken en bediscussiëren van klok-
ken: 1 - “voor de verzameling”, 2 - “voor studie en onderzoek”
en 3 -“verkopen, weg ermee”.

In januari afgelopen jaar werd Hans door zijn arts op de hoog-
te gesteld over de ziekte waaraan hij leed. Hij was er vrij open
over en vertelde ons op bijeenkomsten hoe het ging .
Na de laatste informatie over zijn gezondheid gegeven te heb-
ben eindigde hij steevast met: “laten we over klokken gaan
praten!”. Het was zijn wens om voor zitter te blijven tot zijn
dood; een wens die hem gaarne werd gegund .
Hij laat een lege plek achter. We zullen hem allen missen, zijn
kennis, zijn enthousiasme, en zijn luide en heldere stem .

Paul H.M. Kersten, Nederlandse Sectie van de AHS
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Vereniging van Vrienden van de
Stichting Museum en Archief van
Tijdmeetkunde

Dr A.H.M. Kayen

Herhaling Excursie
 Boerhaave zondag 
24 maart
De excursie naar het museum B oerhaave
te Leiden op 19 januari was zwaar overte-
kend. Er konden maximaal 30 mensen
mee. Door dit succes is in overleg met
het museum een tweede bezoek georga-
niseerd op zondag 24 maart met hetzelf-
de programma. Er zijn nog tien plaatsen
te vergeven voor nieuwe aanmelders . 
Onder leiding van Tjeerd Bakker, uur-
werkrestaurator van het Museum, zullen
we een rondgang maken door de depots ,
waarbij speciale, niet permanent geëxpo-
seerde stukken te voorschijn komen en
van deskundig commentaar worden voor-

KLOKKENVRIENDEN
SMAT (KVS)

zien. Hans Hooijmaijers, Hoofd Collec-
ties, leidt ons rond langs voor klokken -
liefhebbers interessante stukken uit de
permanente museumcollectie , waarbij
met name compensatieslingers en vroege

slingeruurwerken worden belicht.
 Speciale aandacht gaat uit naar het
recent gerestaureerde door een uurwerk
aangedreven Leidse Sphaera plane -
tarium. De geschiedenis van dit planeten -

Depot Boerhaave. Walhalla!
Begeerte! Hebzucht!

Excursie Boerhaave: overlevers in de anatomische snijzaal .
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uurwerk zal worden belicht in een presen-
tatie van Hans Hooijmaijers: “De Klok:
motor der Planeten”. Tjeerd Bakker zal in
dit verhaal een boekje open doen over de
restauratie van met name het uur werk.

Praktische details 
Wanneer: zondag 24 maart 2013,
 aanvang 11.00 uur, einde circa 15.30 uur. 
Waar: Museum Boerhaave, Lange Sint
Agnietenstraat 10, 2301 EG Leiden. 
Vervoer: vanaf station NS 10-15 min
lopen; goed bewegwijzerd.  
Routebeschrijving per auto:
www.museumboerhaave.nl  
Toegang: voor leden van alle bij de
 Federatie Klokkenvrienden aangesloten
verenigingen. 
Kosten deelname: Leden KVS genieten
subsidie en betalen € 20, incl. lunch en
borrel, excl. entree museum ad € 5 of
gratis met Museumkaart. Niet-leden zijn
welkom voor € 28, excl. toegang
museum. Bij overtekening hebben KVS-
leden voorrang. 
Rolstoelgebruikers: de depots zijn
helaas niet goed toegankelijk; er zijn door
de beperkte ruimte ook geen zitplaatsen .  
Lunchbuffet: tomatensoep, 2 luxe
 broodjes riant belegd, krentenbol, fruit,
karnemelk en jus d’orange. 
Borrel: incl 1 cons. t/m bier/wijn. 
Max. aantal deelnemers: 30 
Aanmelding: via boerhaave@klokken -
vrienden.nl, en gelijktijdige overschrijving
van het deelnamebedrag ad € 20, 
resp. € 28 op rek. 41 57 18 597 t.n.v.
“Klokkenvrienden” onder vermelding van
uw naam en vereniging (KVS, MNU vr,
resp AHS). Bij onverhoopt nogmaals
teveel aanmeldingen ontvangt u bericht
en de gestorte gelden retour. 

Algemene KVS Leden
 Vergadering
zaterdag 20 april 10.30 uur,
dorpshuis Odijk (en niet op 27 april!)
(Rijneiland 7, 3984 MA Odijk , telefoon:
030 656 2769) 

Aangeboden: Ambachtelijk hand -
geknoopt knobbelkoord voor uw
antieke klok.  Vlaskoord of hennep -
koord in de kleur naturel of groen.
Diameters van 4 tot 9 millimeter.
M. Penso, tel. 055 - 576 84 26, bij
voorkeur tussen 17.00 en 19.00 uur.

Ondersteuning door de KVS 
in 2012 
In het afgelopen jaar heeft uw vereniging
de volgende projecten ondersteund: 
• SMAT: catalogus zakhorloges, Stevens

collectie en haalbaarheidsstudie STCN
€ 8.500 

• Tentoonstelling “Tijd in de Hand” 
€ 2.889 

De financiële verantwoording volgt in de
jaarstukken, ten behoeve van de ALV op
20 april.

Contributie 2013 nog steeds
niet betaald? 
Met een simpel overmaken van € 35 naar
41 57 18 597 t.n.v. “Klokkenvrienden”
heeft u een schoon geweten en ontloopt
u de Zwarte Lijst en de Toorn des
 Penningmeesters. 
Sterker nog, u blijft dan ook dit
 TIJDschrift ontvangen.

Niet netjes! 
We hebben weinig goede woorden voor
degenen die vorig jaar wel 4 nummers
van TIJDschrift hebben ontvangen maar
de contributie over 2012 á € 25 nog
steeds niet hebben willen voldoen .

Uw lidmaatschap verwatert! 
Heeft U ons niet geïnformeerd over
 wijzigingen in uw e-mailadres? Dan raakt
u “zoek” en kunnen wij u geen
 Nieuwsbrieven meer zenden. U gaat dan
onvermijdelijk informatie missen. 

Museum van het Nederlandse
 Uurwerk (MNU)

Activiteiten in het MNU
Als gevolg van de ontruiming van de klok-
ken uit het Zilvermuseum kon het M NU
een aantal klokken in bruikleen verkrijgen
(afb. 1). De presentatie in het MNU van
18de-eeuwse tafelklokken en 19de-eeuw-
se precisie tijdmeters wordt hierdoor aan-
zienlijk verbeterd. 
We werken er hard aan om deze klokken
bij de opening van het nieuwe seizoen
gepast te presenteren. De presentatie
wordt verder uitgebreid met een Haagse
klok en een Friese staande klok in eigen-
dom van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. 
Het MNU hoopt het nieuwe seizoen , met

STICHTING  TIJDMEET -
KUNDIGE  COLLECTIE
NEDERLAND (STCN)

De vergaderstukken worden u vooraf
 toegezonden.

KVS / AHS middagprogramma,
zaterdag 20 april 13.30 uur,
dorpshuis Odijk
In het aansluitende middagprogramma
vertelt Dick van Minnen (oud-restaurator
Museum “Speelklok”) over de “N EF”, 
een Renaissance verguld pronkschip,
waarvan dit museum een replica heeft
gebouwd. De replica van dit schip, dat
kan rijden, muzikanten kan laten spelen
en een kanon afvuurt, zal tijdens de
 presentatie aanwezig zijn. 

Na de pauze is de tweede spreker Jos
Meis, voorheen werkzaam bij veilinghuis
Sotheby’s in Amsterdam, die zal spreken
over “Ervaringen bij Sotheby’s; Deel II”.  
Deze middag wordt samen met de
Nederlandse Sectie van de AHS georga-
niseerd, zie ook aldaar.

“Markt für elektrische Uhren”
(Mannheim / Seckenheim) 
20 april 2013
Rond zaterdag 20 april 2013 wordt voor
de 14de keer deze zeer internationale
beurs (met lezingen) gehouden in een
werkplaats met een heel bijzondere sfeer.
Deze kleine, gespecialiseerde (alleen
elektrisch!) maar bijzonder gezellige
beurs geniet de belangstelling van een
groot aantal Nederlandse “Electro -
klokkenisten”. Vanaf Amsterdam circa
450 km rijden. Aanbevolen! Entree € 3. 
http://www.lottermannundsoehne.de/vera
nstaltungen_elektrische_uhren.htm  
Ook het nabijgelegen Torenuurwerken -
museum in Neulussheim is niet te
 versmaden. 
http://www.turmuhrenmuseum-
 neulussheim.de/indexgooglemap.html 

Federatie Klokkenvrienden
Na het vertrek van Erik Glasius , wordt de
KVS in het federatiebestuur vertegen-
woordigd door Harry van der Burgt en
(nieuw) Harre Kayen.

Bestandscatalogus SMAT
 horloges 
De KVS heeft een financiële bijdrage
geleverd aan de totstandkoming van deze
catalogus. Hierdoor konden we onze
leden de catalogus met 40% korting aan-
bieden. Hiervan hebben ongeveer 50
KVS leden gebruik gemaakt . De catalo-
gus is desgewenst nog via S MAT te
 verkrijgen. E-mail: secr.smat@gmail.com 
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(Afb. 1)

ingang van 30 maart 2013 (Paaszater-
dag), te openen met twee tentoonstellin-
gen. De eerste is een ver volgtentoonstel-
ling over Nederlandse horloges, waarin
de verbeelding van de tijd op de horloges

het Leitmotiv is. De tweede wordt geba-
seerd op een particuliere collectie klokjes
in platelen kasten. De decoratieve ele-
menten van deze klokjes grijpen terug op
historische voorbeelden, waarvan er vele
in de collectie van het M NU te vinden zijn
(Afb. 2).

mnuurwerk.nl
De drastisch vernieuwde website
www.mnuurwerk.nl is sinds 14 december
2012 actief (afb. 3). Deze website is een
up-to-date communicatiemedium, waar
allerlei informatie over uurwerken en tijd-
meting te vinden is . 
Interessant voor de echte liefhebbers zijn
onder andere het Virtuele Uurwerkenmu-
seum met afbeeldingen en gedetailleerde
informatie over uurwerken uit meerdere
collecties en de Fotogalerij met onder
andere de fotocollecties van Plomp en
Zeeman. Ook is een verscheidenheid aan
artikelen over uurwerken, tijdmeting en
tijdbeleving op de website te vinden . Aan
een up-to-date webwinkel voor onder
andere onze boekenwinkel en een wiki
wordt nog gewerkt.

Het MNU nodigt iedereen die het leuk
vindt een bijdrage aan deze website te
leveren graag daartoe uit . Op de website
vindt u een contactformulier waarmee u
dit kunt aangeven.

(Afb. 2)
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Regelmatig ontvangt de redactie van T ijdschrift

materiaal ter publicatie dat niet of onvoldoende aan

de gestelde (kwaliteits)eisen voldoet. Daarom nog

even de richtlijnen waaraan aangeboden teksten en

beeldmateriaal bij voorkeur dienen te voldoen:

• Teksten dienen als Word-bestand in een aparte bij-

lage te worden gemaild. Dus bijvoorbeeld niet opge-

maakt in het e-mail programma Outlook.

• Ook voor Tijdschrift geldt, dat het digitale tijdperk

zijn intrede heeft gedaan. Dit betekent dat de redactie

zoveel mogelijk werkt met digitaal beeldmateriaal.

Stuur daarom liever geen foto’ s of ander papieren

beeldmateriaal op. T enzij het echt niet anders kan.

Maar ook dan geldt dat de beelden van fotokwaliteit

moeten zijn.

• Om digitale beelden in drukwerk om te kunnen zet-

ten is een minimale ‘resolutie’ noodzakelijk. In de

praktijk is een resolutie van minimaal 0,5 mb (500

kb) vereist. (Meer is natuurlijk altijd goed). Beeldre-

soluties die lager zijn, bijv . 60 kb, zijn op het beeld-

scherm weliswaar redelijk scherp, maar voor druk-

werk volstrekt onbruikbaar. 

TIP: u kunt de resolutie controleren door met uw cur-

sor op het ‘ongeopende’ fotobestand te gaan staan.

Dan verschijnt automatisch het aantal kb’ s of mb’ s.

Een andere mogelijkheid is om met de cursor op de

‘geopende’ foto te gaan staan en op de rechtermuis-

knop te klikken. Door vervolgens naar ‘eigenschap-

pen’ te gaan, verschijnt de beeldresolutie. 

• Ook digitale beelden moeten als aparte bijlage te

worden verzonden, dus niet als een geïntegreerd

onderdeel in een tekstdocument.

Op zaterdag 29 december 2012 is de
klokkenzaal in het Zilvermuseum formeel
definitief gesloten.
De SMAT en het Zilvermuseum v/h het
Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum heb-
ben gedurende 59 jaar, 4 maanden en 
27 dagen lief, maar ook leed met elk aar
gedeeld. Begonnen op 2 juli 1953 in
Utrecht in het Catharijne Convent. Daar-
na vanaf 30 oktober 1970 in Achter de
Dom te Utrecht. En vervolgens vanaf
1978 tot aan heden in Schoonhoven.
De SMAT zal een nieuw onderkomen
moeten realiseren voor de tijdmeet -
kundige collectie. Zij zal dit doen in
 gezamenlijkheid met het MNU onder de
paraplu van de STCN. 

Verhuizing collectie
Voor de SMAT is de verhuizing vanuit
Schoonhoven de zesde in haar best aan.

STICHTING  MUSEUM EN
ARCHIEF VAN TIJD-

MEETKUNDE (SMAT)

Sinds de eerste opening van het klokken-
museum in 1902 heeft de tijdmeetkundi-
ge collectie in zijn totaliteit slechts twee-
maal gedurende veertien jaar in de
periode 1939 – 1952 in depot verbleven
en is dus ruim 96 jaar voor publiek zic ht-
baar tentoongesteld geweest. De collec-
tie verhuist nu voor de derde maal in haar
bestaan naar een depot . Zoals het zich
nu laat aanzien zal dat naar alle waar-
schijnlijkheid zijn naar het depot van het
Rijksmuseum in Almere. 

Bruikleen
In de tussentijd zal het bestuur van de
SMAT trachten onderdelen van de collec-
tie zichtbaar te houden voor de vele
belangstellenden. Onder andere zullen op
de nieuwe website van het M NU de
 Hollandse horloges gedetailleerd worden
tentoongesteld. Een negental belangrijke
klokken gaan voor bepaalde tijd in
bruikleen naar het MNU en zullen in
Zaandam tentoongesteld worden. 
Op de website http://www.electric -

Oproep 
van de redactie

clockarchive.org/ is een belangrijk
gedeelte van de elektrische klokken uit de
collectie opgenomen. Het torenuurwerk
van Vabrie gaat voor bepaalde tijd een
prominente plaats krijgen in het museum
Speelklok in Utrecht. Het horloge van
Vibrandi gaat voor bepaalde tijd in
bruikleen naar het Museum Het Prinsen-
hof in Leeuwarden ten behoeve van de
tentoonstelling “Oud Geld”. Het bestuur
van de SMAT zal als een van haar speer-
punten zich blijven inspannen voor het
behoud van het tijdmeetkundig erfgoed .

Steun
Onontbeerlijk voor de komende
 spannende periode is de steun van de
vrienden van de tijdmeetkundige collectie
onder andere vertegenwoordigd in de
vriendenvereniging van de SMAT. Wij
 vertrouwen erop, dat wij op de steun van
u allen mogen blijven rekenen , temeer
omdat deze steun mede essentieel is
voor het welslagen van de plannen van
de STCN.
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Collectie Planetarium
Zuylenburgh
Voorgenomen verkoopexpositie 
in Huis Swaenenvecht 
te Oud Zuilen wegens aankoop 
belangrijke buitenlandse collectie

Geïnteresseerden worden na ontvangst van mail, bert@degenaar.nu, met vermelding van
interesse, algemeen of gespecialiseerd geïnformeerd over de datum en preview.

www.planetariumzuylenburgh.com

Uurwerken, 
barometers en 

wetenschappelijke  
instrumenten

English equinoctial ring-dial,
signed ‘THO: HEATH LONDON’,
c. 1730, brass and silvered brass.
Circular base with three
engraved scrolled feet, with
 leveling screws, two  market ‘A‘.

Set into the base is a second plate
with inset silver compass
 surrounded with double degree
scale and two bubble levels. This
plate may be rotated within the
base, and has engraved on its
 silvered  surface a degree scale in
four quadrants and a table for
equation of time. Mounted on this
plate is a meridian ring engraved
on one side with a degree scale in
four quadrants and on the other
with the latitudes of various
places. Within this is an equinoctial
engraved on the face and inner
edge with a 24-hour scale and on
the back with further latitudes of
towns. The bridge is engraved
with declinations scales within a
formal stiff-oak leaf border.
Engraved on the edge of the
 suspension ring mount, which is
adjustable for  latitude, is a vernier
scale.
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