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at wil niet zeggen dat de door
hem verkochte horloges en
klokken ook door hem zelf
zijn vervaardigd. In die tijd
was het normaal dat Neder-

landse uurwerkmakers hun uurwerken
compleet of in onderdelen vanuit het bui-
tenland betrokken, veelal was dat dan uit
Engeland. Vervolgens werd het horloge in
elkaar gezet, aangepast naar de Neder-
landse smaak en eventueel van een grave-
ring voorzien. In de eerder genoemde lote-
rijlijst van 1772 staat duidelijk vermeld:
‘Engelsche als Fransche staande-tafel-en
zak-horologien gemaakt van de eerste
meesters’. De lijst vermeldt ook enkele
Franse pendules.
Een nieuw archiefstuk bracht ook nog
aan het licht dat Abraham Tappij nauw
betrokken was bij de Waalse Kerk in
Veere. Hij was als diaken samen met pre-
dikant Jean Bricheau afgevaardigde bij de
bijeenkomst van de “Walsche” synode op
6 juni 1772 te Zierikzee.1

Jacobus Knor
Van de knecht Jacobus Knor kwam ik na
het verschijnen van het eerste deel nog iets
meer te weten. Dhr. Tasma uit Frederiks-
oord schreef me dat hij in zijn collectie
een klok bezit gesigneerd Jacobus Knor,
Emden. Emden is thans in Duitsland gele-
gen, doch was afwisselend in handen
Nederlandse Republiek dan weer van
Pruisen vervolgens weer toegevoegd aan
het Koninkrijk Holland om dan weer bij
het Koninkrijk Hannover te worden
gevoegd. De klok uit de collectie van

elke dag op te winden en te onderhouden.
Knor verrichtte enkele grote reparaties
aan dit klokje, en diens traktement
bedroeg f 130,- per jaar. Knor nam deze
taak over van Hugo Captein, de
beiaardier en organist in Brielle. Een aan-
tal jaren was deze taak in handen van
Jacobus Kroon (Croon). Hij was organist
en beiaardier van de Catharijne- en de
Jacobskerk. Croon trad in 1762 af. Hugo
Captein was echter niet gelukkig met zijn
taak om voor het klokje te zorgen en was
blij dat hij deze taak in 1764 aan Knor
kon overdragen. Lang heeft dit niet
geduurd. Begin 1767 was Jacobus Knor
plotseling vertrokken met achterlating
van een failliete boedel. Mogelijk was een
andere collega uurwerkmaker mede
slachtoffer van deze affaire.2 Jacobus
Knor gebruikte dus de naam van de
beiaardier en organist Jacobus Kroon om
weer bij Tappy aangenomen te worden.
Jacobus Knor was getrouwd met Johanna
Netta Cristina Groeling (Greuling of Gre-
veling). Jacobus en Johanna Netta Crist-
ina stierven voor 1818, beiden te Emden.
Doch zij waren vermoedelijk in 1805
noch in leven bij het huwelijk van hun
dochter Maria Knor. Op 23 augustus
2011 werd bij het veilinghuis Lunds in
Canada een Amsterdamse staande klok
met speelwerk geveild, op de wijzerplaat
gesigneerd Jacobus Knor Emden.3

Bijzondere opwinding
We zijn nu op het punt aangekomen dat
we het horloge nr. 312 met zijn bijzonde-
re opwinding eens nader bekijken (afb. 1).

In de vorige editie van TIJDschrift maakten we kennis met de horlogemaker Abraham Tappy.

 Abraham vertrok met zijn broer Jules omstreeks 1754 uit het Zwitserse plaatsje Sullens naar

 Londen. Tappy zal in Londen vermoedelijk ook het vak van uurwerkmaker hebben geleerd. Het

was ook in deze stad dat hij zijn vrouw Jane Adlard huwde. Vervolgens trok Tappy naar Nederland

en kwam in Veere en Goes terecht. Dat hij het vak van uurwerkmaker beheerste blijkt wel uit het

feit dat hij in Veere ook reparaties aannam en zelfs een knecht in dienst had. Hij was dus niet

alleen handelaar in uurwerken. 

✍ P. Andriessen

D
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Abraham Tappy, 
deel II 

Tasma is waarschijnlijk door Knor
samengesteld met gebruikmaking van een
uurwerk dat uit de omgeving van Neu-
chatel komt. De kast en de versieringen
kwamen vermoedelijk uit Friesland en
zijn minder verfijnd dan de op Franse stijl
geïnspireerde Neuchateloises. In de tijd
dat Jacobus Knor zijn diefstal in Veere
pleegde behoorde Emden tot Pruisen (van
1744 tot 1806). Zo kon hij ook uit han-
den blijven van Justitie. Of Jacobus Knor
in Brielle ook een horlogemaker beroofd
heeft is niet helemaal duidelijk. 

Failliete boedel
Een andere bron werpt een andere kijk op
de zaak. Jacobus vestigde zich in 1764 in
Brielle en kwam uit Den Haag. Knor werd
aangesteld om “het Maarlandse klokje”

Afb. 1 – Horloge 312 van Abraham Tappy.



veel oudere stempeling met een jaarletter
R.
De wijzerplaat is wit geëmailleerd, met in
het zwart een minutenring, urenaandui-
ding en datumkrans. Het is beslist geen
typische “Hollandse” wijzerplaat met de
bekende “boogjes” in de minutenrand.
De minuten en de datumaanduiding lezen
we af met Arabische cijfers, de uren zijn
aangegeven met Romeinse cijfers. De
datumaanwijzing vindt plaats door
middel van een in het centrum gelagerde
wijzer. De traditionele Engelse bouw is
meestal een datumring met venster in de
wijzerplaat. Deze vinden we tegenwoor-
dig nog steeds terug bij de moderne hor-
loges. 

Het uurwerk
Op het eerste gezicht lijkt het er op, dat
het hier om een Engels spilhorloge gaat.
Bij nader onderzoek valt onmiddellijk de
Nederlandse tekst van de gravering op,
welke zowel op de culotte (stofkast) als
op het werk voorkomt (afb. 4 en 5). De
plaatsnamen Veere en Goes laten er geen

twijfel over bestaan dat dit horloge in
Nederland verkocht werd en wie de ver-
koper was. Nemen we de culotte weg dan
zien we dat we niet te maken hebben met
een spillegang doch met een vroege cylin-
dergang. Het eenvoudigste is om te ver-

Of dit horloge deel uitmaakte van de lote-
rij is niet met zekerheid te zeggen. Ner-
gens in de lijst staat iets geschreven over
de bijzondere mogelijkheid om het uur-
werk in twee richtingen op te winden. Dit
zou je toch wel verwachten aangezien
deze opwinding niet bepaald gebruikelijk
was. Of Abraham Tappy zelf dit horloge
heeft gemaakt is niet waarschijnlijk,
hooguit heeft hij het zelf nog nabewerkt.
Allereerst bekijken we de ketting, de
binnen- en buitenkast, en de zichtbare
delen van het horloge. Het eigenlijke uur-
werk volgt daarna. Hierbij zullen we dan
meer dan eens moeten teruggrijpen naar
de historische achtergronden van Abra-
ham Tappy. 

Het uiterlijk 
De ketting aan dit horloge is gemaakt van
zilver en op enkele plaatsen voorzien van
de oude keurmerken voor vreemde wer-
ken. De ketting zelf is nog in orde doch de
sleutel en de lakstempel met de initialen
A.R. zijn beschadigd. In het midden van
de ketting bevindt zich een klein tonnetje
of vaatje (afb. 2). Dit vaatje is voor het
horloge van grotere betekenis dan men
op het eerste gezicht zou denken. Volgens
mij heeft het vaatje een diepere betekenis
doordat het juist bij dit horloge met twee-
zijdige opwinding voorkomt. Mijn groot-
vader had ook zo zijn humoristische kijk
op dit horloge en beweerde dan ook stee-
vast: ‘Het horloge is vast en zeker van een
bierbrouwer of wijnhandelaar geweest,
die zo verzot was op zijn eigen handel,
dat hij niet meer wist hoe zijn horloge
correct op te winden zonder het te
beschadigen. Daarom had hij de maker

gevraagd een horloge te leveren dat in
twee richtingen kon worden opgewon-
den.’ Misschien zat hij hierbij minder ver
naast de waarheid dan je zou denken,
zeker wanneer we lezen wat voor bena-
ming de Fransen een dergelijk mechaniek
gaven. In de tijd dat dit horloge werd ver-
vaardigd was het niet ongebruikelijk om
iets van het beroep van de drager van het
horloge door middel van de ketting aan te
geven. 

Mythologische afbeelding
Het is dus niet onmogelijk dat de drager
een bierbrouwer of wijnhandelaar was.
Bedenken we wel dat er in die tijd meer

producten in tonnetjes of vaatjes werden
vervoerd of opgeslagen. Er zijn dus meer-
dere beroepen die hiervoor in aanmerking
komen, maar de combinatie met het bij-
zondere mechaniekje doet je wel in een
bepaalde richting denken.
De beschermkast of buitenkast is aan de
voorzijde versierd met bloemmotieven.
De achterzijde is enigermate afgesleten en
op enkele plaatsen zelfs zeer dun. Toch is
nog heel goed een mythologische afbeel-
ding te zien (afb. 3). Het tafereel stelt
voor Venus die Aeneas ervan weerhoudt
Helena te doden en hem eraan herinnert
dat hij terug moet keren naar huis om te
kijken of Creüsa, Ascanius en Anchises
nog in leven zijn om vervolgens te vluch-
ten uit Troje dat door de Grieken was
ingenomen.
De eigenlijke kast van het uurwerk is sim-
pel en evenals de beschermkast van zilver.
Ook hierin vinden we een keurstempel
voor vreemd werk, bovendien nog een
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Afb. 2 – Horloge 312 met ketting en tonnetje.

Afb. 3 – Achterzijde buitenkast.

Afb. 4 – Signering op de culotte.

Afb. 5 – Signering op het werk.
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onderstellen dat de naam die op het hor-
loge voorkomt de naam van de maker is.
Dat wil zeggen dat Abraham Tappy het
horloge zelf heeft vervaardigd. Dit is ech-
ter niet te bewijzen en ook niet aanneme-
lijk gelet op de gebruikelijke wijze van de
handel in uurwerken in die tijd. Of Abra-
ham Tappy het horloge nu compleet uit
Engeland betrok of het horloge hier heeft
samengesteld is ook moeilijk aan te
geven. Was hij slechts de wederverkoper
of had hij er zelf ook nog aan gewerkt?
Dat hij het horloge betrok uit Engeland is
haast wel zeker, niet alleen door zijn ver-
blijf in Londen waar hij natuurlijk zijn
kontakten had, maar ook het horloge zelf
verraadt door de gebruikte technieken
zijn afkomst. De tappen van de balansas
met cylinder zijn gelagerd in stenen. Het
inboren van de gaten in stenen is een typi-
sche Engelse aangelegenheid. Praktisch
alle uit die periode stammende horloges
met stenen en voorzien van Nederlandse
signatuur, zijn vervaardigd met gebruik-
making van onderdelen uit Engeland. De
kunst van het inboren van gaten in stenen
krijgt men in Frankrijk en Zwitserland
pas later onder de knie. De cylindergang
in het uurwerk is op zich weer een aan-
wijzing naar het land van herkomst,
Engeland. We moeten er rekening mee

houden dat de cylindergang op het vaste-
land van Europa nog niet algemeen
gebruikt werd in de tijd dat dit horloge
werd gemaakt. De in Nederland bekende,
vroeg te dateren cylinderhorloges zijn
nagenoeg allemaal voorzien van in Enge-
land vervaardigde onderdelen, of werden
compleet uit dit land betrokken. 

Toegeleverde onderdelen
Een bijzonder fraai bewijs om aan te
tonen dat er in dit horloge gebruik is
gemaakt van toegeleverde onderdelen, is
de kloof waarin de ondertap van de cylin-
der gelagerd is (afb. 6). Deze kloof was
oorspronkelijk bedoeld voor gebruik in
een horloge met spillegang. In de
opstaande kant van de kloof is de inbo-

ring te zien waarin de as
van het schakelrad kan
worden ingestoken.
Zelfs op het einde van
de inboring is het tapgat
aanwezig. In de grote
inboring is een stopje
geslagen dat er net iets
uit blijft steken en even-
wijdig met de cylinderas
als een wig is afgevijld.
Tegen dit stopje kan de
omslingerpen stoten. De
bovenplatine vertoont
geen spoor van een uit-
voering voor een spille-
gang. We zien niet het
karakteristieke vierkan-
te gat waar het schakel-
rad doorheen kan ste-
ken. Er zijn ook geen
gaten aanwezig voor
een kleiner kloofje.
Hierin zou immers het
andere tapje van de as
van het schakelrad gela-
gerd moeten zijn. Bij het
onderplatine is ook
geen spoor te vinden
voor de toepassing van

een spillegang. Er zijn ook geen aan -
wijzingen dat het horloge in een latere
periode is omgebouwd tot een cylinder -
uurwerk. De gehele bouw en plaatsing
van het raderwerk zijn duidelijk bedoeld
voor deze cylindergang. De maker van
deze platines had dus duidelijk de bedoe-
ling een cylinderhorloge te vervaardigen. 

Hollandse kloof
De twee platines, balanskloof, en de
culotte zijn uitgevoerd met een zelfde
soort vergulding. Deze vergulding is aan-
gebracht nadat de naam, plaatsaandui-
ding en nummer er in was gegraveerd.
Het is dus redelijk om te veronderstellen
dat Abraham Tappy deze delen heeft
afgewerkt. Desondanks blijft altijd nog
de mogelijkheid bestaan dat hij de
opdracht voor de gravering aan zijn
leverancier in Engeland gaf. Betwijfelt
moet worden of hij ook de maker is van
de cylindergang en de ander raderen van
het gaande werk. De keuze van de tand-
tallen voor deze raderen wijkt sterk af
van het aantal wat we in het grondrad bij
de snek aantreffen. In de bespreking van
het raderwerk kom ik er nog op terug. De
balanskloof is fraai uitgezaagd en gegra-
veerd, de vorm is van het type wat we
kennen als de Hollandse kloof. 
Waar ik echter zeker van ben, is dat de
merkwaardige constructie die de snek
heeft om in twee richtingen op te winden
zeker niet algemeen gangbaar is, en dat
deze speciaal vervaardigd is (afb. 7 en 8).
Het aantal tanden in het grondrad, de uit-
voering, en afwerking zijn daarvoor dui-
delijk bewijs. In ieder geval komt deze
opwinding zo zeldzaam voor dat de con-
structie niet als halffabricaat of export-
uitvoering bekend is. Zowel het Musée
International d’Horlogerie in La Chaux-
de-Fonds (CH) als The Antiquarian
Horological Society bevestigen dat het
hier om toch wel een zeldzaamheid gaat.
Dr. Peter Plaßmeyer van de Mathema-
tisch-Physikalischer Salon in DresdenAfb. 6 – Ombouw van spillegang naar cylindergang.

Afb. 7 – Binnenkant van de snek. Afb. 8 – Buitenkant van de snek.
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kende dit mechaniek ook niet, maar had
wel als opmerking dat er misschien best
meer zullen zijn dan we aannemen, want
wie gaat er nu proberen of een dergelijk
oud horloge in twee richtingen opwind-
baar is?

Het sap van druiven..
Het valt niet uit te sluiten dat dit onder-
deel door Abraham Tappy zelf werd
gemaakt, maar wederom is het heel goed
mogelijk dat de maker van dit mechaniek-
je het toegeleverd heeft hetzij aan de
maker in Engeland, ofwel aan Tappy in
Veere. Op historische gronden is dit ook
aannemelijk aangezien een soortgelijk
mechaniek wel bekend was. In ieder geval
kende Tappy dit mechaniekje ook vanuit
Engeland. De Engelse uurwerkmaker
Thomas Moore ±1690-1762 uit Ipswitch
vervaardigde horloges welke in beide rich-
tingen draaiend konden worden opge-
wonden. Het was hem in de loop der
jaren opgevallen dat zakhorloges van
diverse soorten regelmatig defect raakten,
indien door ondeskundige handen het
horloge in de verkeerde richting werden
opgedraaid. ‘Vaak door de handen van
bedienden, wanneer de eigenaar niet aan-
wezig was’. Door de toepassing van zijn
mechaniek kon dit niet meer gebeuren.
Het horloge kon zowel links als rechts
opgedraaid worden. Iets dergelijks
gebeurt vaak wanneer ‘het sap van drui-
ven overheerst‘. Hij vervaardigde een aan-
tal gouden en zilveren horloges met een
dergelijk mechaniek, en zou dit in het ver-
volg ook blijven doen. De mogelijkheid
dat het horloge opgewonden kon worden
op de manier die men zelf verkoos, zowel
linksom als rechtsom, gaf een extra zeker-
heid dat het horloge niet kapot gedraaid
kon worden. Deze horloges verkocht
Moore tegen een redelijke prijs zoals hij
zelf aangaf in de Ipswitch Newspaper van
1729. Hierin werden dergelijke horloges
aangeprezen en nodigde men de lezers uit
de horloges te gaan bekijken in het huis
van Thomas Moore.4 Het mechaniek
zoals toegepast door Thomas Moore,
werd beschreven door de Fransman
Antoine Thiout l’Aîné (1692-1767) in zijn
boek Traité d’ horlogerie. deel 2, plaat 38
met de beschrijving op pagina 383, de
publicatie dateert van 1741 te Parijs. Vol-
gens Thiout zou maker van dit mechaniek
de Franse uurwerkmaker Vergo zijn. (zie
paragraaf Traité de l’horlogerie).

De cylindergang 
Hoewel de bouw van dit horloge over-

eenkomt met die van een horloge met
spillegang, is de uitvoering met een cylin-
dergang. Nu is dit beslist geen unicum
aangezien deze gang al langer bekend
was. In 1695 ontwikkelde Tompion
samen met Edward Booth en William
Houghton reeds het principe van de cy -
lin dergang. Pas in 1725 lukt het een leer-
ling van Tompion, George Graham, een
aanzienlijk verbeterde versie te maken die
goed voldoet. Graham maakt na 1727
alleen nog horloges met een cylindergang.
In 1730 past Julien Le Roy de cylinder-
gang toe in één van zijn horloges, nadat
hij van Graham een cylinderuurwerk ter
bestudering had ontvangen. We zijn nu
aangeland in Frankrijk. Enkele jaren later
maakt men ook in Zwitserland deze
gang. Dit gebeurde echter op zeer beperk-
te schaal. We moeten wel bedenken dat
het maken van deze gang alleen was weg-
gelegd voor de zeer bekwame horlogema-
kers. Door met elkaar te corresponderen
verkregen zij de nodige kennis en waren
ze in staat deze gang te maken. Overigens
was niet iedereen gelukkig met deze nieu-
we toepassing. Pierre Le Roy, zoon van
Julien, bemerkte dat de gangresultaten
sterk beïnvloed werden door het al dan
niet geolied zijn van de gang. Wanneer
het horloge afgeregeld was, zonder dat de
gang smering had gehad, en men het
nadien van olie voorzag, dan zou het hor-
loge onmiddellijk voor gaan lopen tot
zo’n twaalf minuten per dag. De door
hem uitgevonden duplexgang was hier
veel minder gevoelig voor.

Slijtage
In het begin was de cylindergang ook
kwetsbaarder dan de spillegang. Boven-
dien hadden ze veel meer last van slijtage.
Vooral de cylinder had het zwaar te ver-
duren door de grote wrijving met het
messing gangrad. Niet zelden treft men
dan ook cylinders aan die voor de helft
zijn weggesleten. Ook de tappen waren
veel kwetsbaarder. Ze waren relatief erg
dun ten opzichte van de grote cylinder.
De spillegang met zijn enigszins veer-
krachtige spil was beter bestand tegen
schokken en stoten van het horloge. In
Nederland zijn dan ook niet veel van deze
cylinderuurwerken bekend, aangezien de
grote mate van kwetsbaarheid invloed
had op de service die men moest kunnen
bieden. De horlogemaker was veel meer
afhankelijk van zijn leverancier van
onderdelen. Pas rond 1839 wordt de spil-
legang verdrongen door de cylindergang.
Inmiddels past men dan een stalen gan-

grad toe. Eigenaardig genoeg duurt het in
Engeland zelfs tot ongeveer 1880 voordat
de spillegang verdwijnt. Hier zal een
zeker conservatisme wel debet aan zijn.

De balans en cylinder
De afmetingen van de balans komen
overeen met die we normaal ook in een
spilhorloge uit die tijd aantreffen (Ø 19,5
mm). Deze balans is nog gemaakt van
staal, later worden over het algemeen
messing balansen toegepast. Evenals de
balans is ook de spiraalveer van staal en
heeft slechts enkele windingen. 
De cylinder is hoog (8 mm) en fors van
diameter (1,75 mm). De tappen zijn daar-
entegen relatief erg dun (0,2 mm) en met
stoten van het uurwerk dus erg kwets-
baar. 
Op de foto is goed te zien dat er een klein
pennetje uit de cylinder steekt. Dit pen-
netje voorkomt dat de balans een te grote
amplitude krijgt. Bij een amplitude groter
dan 180 graden kan het gangsysteem
beschadigd worden. Het pennetje stoot
daartoe tegen een blokje dat is geperst in
de kloof waar de ondertap van de cylin-
deras in loopt. 
Naderhand plaats men bij cylindergangen
deze omslingerpen in de balansband en
stoot dan tegen een pen op de onderplati-
ne of balanskloof als de amplitude te
groot dreigt te worden.

Het cylinderrad
Het cylinderrad in dit uurwerk is nog van
messing en heeft dertien tanden. De
meeste cylinderraderen hebben vaak vijf-
tien tanden. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat we bij de berekening van het
tikgetal van dit horloge op een uitzonder-
lijke waarde komen. Om dit tikgetal te
berekenen dienen we ook de tandaantal-
len van de overige raderen tot en met het
middenrad te weten. Deze berekening
zullen we bij de beschrijving van het
raderwerk uitvoeren. 

We hebben reeds gezien dat de cylinder
vrij groot was, het cylinderrad doet er
niet voor onder en heeft een grote diame-
ter (12,5 mm). Cylinderhorloges uit een
latere periode kunnen het af met cylin-
derraderen van een diameter die de helft
is van wat we zoeven hebben gezien. In
het boek Geschichte der Zeitmesskunst
schrijft Claudius Saunier: ‘Bekend is dat
in het begin voor het vervaardigen van
een cylinderrad, drie dagen nodig waren’.
Als bron noemt hij het boek van Johann
Gottlieb Geissler uit 1795.



Tijdschrift 4/201310

Het raderwerk
Zo op het eerste gezicht lijkt het rader-
werk niet bijzonder, maar door het toe-
passen van een cylindergang veranderde
ook het raderwerk van uitvoering. Bij de
spilhorloges werken de spil en schakelrad
ten opzichte van elkaar onder een hoek
van 90°. We zien dus bij een spilhorloge
altijd een as lopen evenwijdig aan de pla-
tines. Om een overbrenging naar deze as
te kunnen maken past men een kroonrad
toe. Bij de cylindergang is dit niet meer
nodig. Het kroonrad wordt vervangen
door een vlak rad dat in het rondsel van
het cylinderrad grijpt. Het schakelrad met
de horizontaal lopende as komt te verval-
len. Het aanzien van het raderwerk is heel
anders geworden. Alle assen van het
loopwerk staan nu parallel en haaks ten
opzichte van de platines. 
Het raderwerk vertoont nóg iets
eigenaardigs, dit bemerken we bij het tel-
len van de tandaantallen van de raderen.
Zowel het middenrad, derderad, en
seconderad zijn uitgevoerd met eenzelfde
aantal tanden in de raderen. We tellen in
elk van de raderen 52 tanden! Dit is zéér
ongebruikelijk. Normaal gesproken loopt
vanaf het gangrad gezien, het tandaantal
op, bijvoorbeeld, 70, 75 en 80 tanden
(b.v. IWC. Kal. 972). In het horloge van
Tappy vinden we voor het gangrad-rond-
sel, seconderad-rondsel, en het derderad-
rondsel elk 6 tanden! Bij ons eerdere
voorbeeld vinden we voor de rondsels 7,
10 en 10 tanden. 
We noemen tegenwoordig het rad dat
volgt op het gangrad het seconderad,
omdat de horlogemaker dan direct weet

welk rad bedoeld wordt. Bij het horloge
van Tappy is dit eigenlijk niet juist. Het
maakt meer dan een omwenteling per
minuut, er kan dus ook geen secondewij-
zer op geplaatst worden. Nu we de tand-
aantallen weten zijn we in staat het tikge-
tal per uur vast te stellen. We passen
hierbij een formule toe waarbij we het
tandaantal in het cylinderrad Z1 noemen,
bij het seconderad Z2, het derderad Z3 en
het middenrad Z4. De tandaantallen van
de bijbehorende rondsels noemen we Z1’,
Z2’ en Z3’.

Uitzonderlijke tikgetallen
Het aantal tikken per minuut ontstaat
door te delen door 60, het resultaat is dan
282,08393 tikken per minuut. Voor onze
huidige begrippen een ongebruikelijk
getal. 
Bij de oude spil- en cylinderhorloges treft
men meer deze uitzonderlijke tikgetallen
aan. 
Het is aan de hand van de tandtallen ook
mogelijk om eens na te gaan hoe snel in
werkelijkheid het “seconderad” in een
omwenteling rondgaat. Het middenrad

gaat een maal in het uur
rond. Dit is logisch: op
het middenrad wordt de
minuutwijzer bevestigd,
die ook een keer in het
uur rondgaat. Anders
gezegd, het middenrad
zal in 3600 seconden
één maal rondgaan.

Met een formule kun-
nen we berekenen hoe-
veel seconden per om -
wenteling voor het
“se conderad” nodig
zijn. 

De formule is als volgt: 
2 x Z1 x Z2 x Z3 x Z4

= tikken per uur
Z1’ x Z2’ x Z3’

De berekening geeft dan de 
volgende uitkomst: 

2 x 13 x 52 x 52 x 52
= 16925,036 tikken per uur

6 x 6 x 6

Het “seconderad” gaat dus in werkelijk-
heid in iets meer dan driekwart minuut
rond.
Bij het tellen van het aantal tanden is nog
iets opmerkelijks te constateren. Alle
raderen behalve het grondrad hebben als
tandaantal een dertienvoud. Het seconde-
rad en derderad zijn zelfs van dezelfde
diameter. Het lijkt er sterk op dat deze
raderen door dezelfde persoon zijn ver-
vaardigd. Men zou dan kunnen denken
aan het gebruik van een eenvoudige
radersnijmachine met beperkte mogelijk-
heden wat betreft de verdeling. De
gebruikte tandvorm benadert nog het
meest de cycloidale vertanding. 

Gangduur
Het is interessant om te weten hoe lang
het horloge achtereen zal lopen, nadat het
is opgewonden. We kunnen natuurlijk het
horloge gelijkzetten en kijken op welk
uur het horloge is blijven stilstaan. Het is
echter mogelijk om de gangduur te bere-
kenen. 
Daartoe dienen we te weten, wat het aan-
tal tanden in het grondrad en het aantal
tanden in het middenrad-rondsel is, en
hoeveel omwentelingen de wals van de
snek kan maken. 
Het grondrad heeft 48 tanden, het rond-
sel heeft 10 tanden. Het aantal toeren dat
de wals kan maken is afhankelijk van het
aantal windingen dat we op de wals aan-
treffen. We mogen het laatste stukje niet
mee tellen aangezien dan de stuiting in
werking is getreden. Proefondervindelijk
blijkt dat de wals 7,5 omwenteling kan
maken. Tellen we het aantal windingen
op de wals dan komen we op bijna 8
omwentelingen. Om de gangduur te
bepalen gaan we uit van de 7,5 omwente-
lingen. 
Bij een omwenteling van de snek met
grondrad gaat het middenrad 4,8 keer
rond, ofwel in een tijdsbestek van 4,8 uur.
De snek kan in totaal 7,5 omwentelingen
maken, het middenrad kan dus 7,5 x 4,8
keer rondgaan. We vinden een gangduur

De formule is als volgt:
3600 x Z2’ x Z3’ 

= seconden per omwenteling
Z3 x Z4

De berekening heeft als uitkomst:
3600 x 6 x 6

= 47,928992 seconden 
per omwenteling

52 x 52

Afb. 9 – Het datumwerk.
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van 36 uur wat beslist normaal is te noe-
men.

Het datumwerk
De datumaanwijzing door middel van een
wijzer komen we tegenwoordig nog wel
tegen, het is ook niet zo’n moeilijke con-
structie. Bij het horloge van Tappy is de
wijzer op een datumrad gedrukt (afb. 9).
Dit rad heeft 31 tanden. Het rad is gela-
gerd op een stalen brug die over het uur-
rad heen geschroefd is. In het midden
bevindt zich een lagerbus met een gat
waardoor het uurrad en minuutpijp heen
steken. 
Het uurrad grijpt in het datumverzetrad
dat één keer in de 24 uur rondgaat. Op
het datumverzetrad is een pennetje
geklonken dat een maal per dag het
datumrad een tand verder verzet. Een sta-
len veer zorgt ervoor dat het datumrad op
zijn plaats wordt gezet, en ook niet
zomaar kan verdraaien.

Werking opwindsysteem 
De werking van dit systeem is ingenieus
en valt op door zijn eenvoud. Aan de
hand van enkele tekeningen laat de toege-
paste constructie zich makkelijk verkla-
ren.
De bij dit deel behorende afbeeldingen
geven bovendien nog een duidelijk beeld
van de opbouw van de constructie. 
Het gehele systeem die het in twee rich-
tingen opwinden mogelijk maakt, bevindt
zich op en in de snek. Voor een goed
begrip van de werking dient men eerst
een aantal feiten te weten.
Fig. 2 in tekening 1 is vanaf de bovenzij-
de van de wals getekend, alsof men als
het ware door de snek heen kijkt. Dit
maakt het volgen van de draairichtingen
makkelijker.
De in Fig. 2 getekende onderdelen bevin-
den zich aan de onderzijde van de wals
van de snek.
Wanneer we met de draairichtingen spre-
ken over linksom draaien dan bedoelen
we tegen de wijzers van de klok in, bij
rechtsom draaien is de beweging met de
wijzers van de klok mee. Verder staan bij
de tekeningen letters, deze behoren bij de
toegepaste onderdelen. Hierna volgt een
lijst van deze letters met daarbij de bena-
ming van het onderdeel en de plaats van
montage.

Tekening 1, Fig. 1 en 4
A = grondrad, drijft het raderwerk aan (4)
B = wals van de snek (4)
C = palveer voor pal F, is aan de boven-

zijde van de snek gemonteerd
D = palrad aan de bovenzijde van de
snek, is vastgeklonken aan de opwindas
en ten opzichte daarvan niet verdraaibaar
E = vierkant van de opwindas, hier past
de opwindsleutel overheen (4)
F = palveer, gemonteerd aan de bovenzij-
de van de wals

Fig. 3
A = grondrad
G = grote palveer gemonteerd op het
grondrad in de daarin uitgedraaide kamer
H = tandkrans met inwendige vertanding,
draaibaar in de uitgedraaide kamer van
het grondrad
I = zestandig rondsel, draaibaar rond een
pen welke in het grondrad is geklonken
J = pal, is gemonteerd met een pen op
het grondrad
K = pen, geklonken in de tandkrans H,
deze pen past in de uitsparing P Fig. 2.
Deze pen koppelt de tandkrans H aan de
wals.

Fig. 2
L = pal, gemonteerd op het 15-tandig
rondsel
M = palrad, vastgeklonken aan de
opwindas en ten opzichte daarvan niet
verdraaibaar
N = palveer, geklonken op het 15-tandig
rondsel

O = 15- tandig rondsel, draaibaar rond
de opwindas
P = uitsparing voor de pen K, deze uit-
sparing bevindt zich aan de binnenzijde
van een opstaande wand. 
Ook de wals is aan onderkant voorzien
van een ingedraaide kamer.
De ingedraaide kamers in het grondrad
en de wals bieden plaats aan de onder-
delen G, H, I, J, L, M, N en O.

We bekijken nu het resultaat bij het links-
om draaien van de opwindas (Tekening 1,
Fig. 1).
Draaien we de opwindas linksom dan zal
pal E het palrad D stuiten. De pal F en de
wals B wordt meegenomen door het pal-
rad D. De wals zal dus linksom draaien,
de ketting wordt op de wals gewonden en
de veer in de ton opgewonden.
De wals neemt met de uitsparing P en de
pen K de tandkrans H mee (Fig. 2 en 3).
De tandkrans gaat linksom draaien.
Dit linksom draaien veroorzaakt ook een
linksom draaien van het zestandig rond-
sel I.

De tandkrans zal ook geen hinder onder-
vinden van de pal J, deze zal niet stuiten.
Het linksom draaien van het zestandig
rondsel I zal een rechtsom draaiende
beweging van het vijftientandig rondsel
tot gevolg hebben. Deze draairichting is
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tegengesteld aan de richting van de
opwindas. De pal L zal echter niet stuiten
maar om het palrad M heen draaien. De
tegengestelde draairichtingen komen niet
met elkaar in conflict. De wals gaat dus
linksom draaien niet gehinderd door het
mechaniek in de snek.

Drijfkracht
Het resultaat van rechtsom draaien vol-
gen we in de tekening 2. Draaien we de
opwindas rechtsom dan zal de pal F het
palrad D (Fig. 1) niet stuiten. De pal L bij
het palrad M (Fig. 2) doet dit wel. Het
palrad M zal nu het vijftientandig rond-
sel O meenemen en dit rechtsom laten
draaien. Het rondsel O zal op zijn beurt
weer het zestandig rondsel I linksom
laten draaien (Fig. 3). Hierdoor zal ook
de tandkrans H linksom gaan draaien,
van de pal J zal de tandkrans geen hinder
ondervinden. De tandkrans neemt op
zijn beurt met de pen K en de uitsparing
P (Fig. 2) de wals B weer mee. De wals
gaat dus linksom draaien en windt de
veer in de ton op. We zien dat de wals en
de tandkrans alleen linksom zullen gaan
draaien. De grote pal J (tekening 3, Fig.
3) heeft dezelfde functie als een pal bij
een normale snek. Deze pal zorgt ervoor
dat de aandrijfkracht van de veer die de
wals rechtsom zou willen laten lopen
koppelt aan het grondrad. De pal is daar-
toe bevestigd met een pen aan het grond-

rad. De draairichting van het grondrad
tijdens het aflopen van het raderwerk is
rechtsom. 

Een bijkomende factor is dat bij rechts-
draaiend opwinden van het horloge er

een drijfkracht op het raderwerk blijft
staan. Bij linksdraaiend opwinden valt de
kracht weg. Dit is makkelijk te verklaren.
Bij linksdraaiend opwinden trekt men
met de wals rechtstreeks aan de ketting. 

Reactiekracht
Men overwint de kracht van de veer in de
ton met als gevolg dat de kracht op het
raderwerk wegvalt. Bij rechtsdraaiend
opwinden trekt men niet rechtstreeks aan
de ketting maar dit gebeurd dan via het
raderwerk dat in de snek is ingebouwd.
Het zestandig rondsel draait rond de pen
welke in het grondrad is geklonken. Dit
rondsel drijft de tandkrans en de wals
aan waarop de trekkracht van de veer
staat. Om het horloge op te winden moet
men de trekkracht overwinnen en er ont-
staat een reactiekracht op de pen van het
rondsel als gevolg van het opwinden.
Deze reactiekracht duwt de pen en dus
ook het grondrad in de richting die nodig
is om het uurwerk te laten lopen. De
reactiekracht is groter dan de aandrijf-
kracht van de veer. Ruwweg kan men
stellen dat deze twee maal zo groot zal
zijn. Dit komt omdat de reactiekracht de
som is van de krachten die werken op de
steekcirkels tussen de tandkrans en rond-
sel enerzijds en rondsel en rad anderzijds.
Elk van de krachten is in feite iets groter
dan de aandrijfkracht 
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Palsysteem
Tijdens rechtsdraaiend opwinden zal
men, wanneer men dit langzaam doet,
constateren dat het horloge een grotere
gang gaat maken.
De maker van het horloge heeft duidelijk
de opzet gehad het horloge in twee rich-
tingen opwindbaar te maken, toch heeft
een eenvoudige verandering in dit
systeem de mogelijkheid in zich om uur-
werken met een snek tijdens het opwin-
den de kracht op het raderwerk te laten
behouden. De maker hoefde alleen maar
het palsysteem aan de bovenzijde van de
snek te verplaatsen naar de platine. Een
dergelijk systeem zou toegepast kunnen
worden bij de snek van een scheepschro-
nometer. De contrapal die normaal
gebruikt wordt, is echter eenvoudiger te
maken. 
We hebben nu gezien dat het horloge
zowel links als rechts opgewonden kan
worden. De snelheid waarmee links of
rechts wordt opgewonden is niet het zelf-
de. Bij links opwinden met een volle
omwenteling van de sleutel zal ook de
wals van de snek een volle omwenteling
maken. Bij rechts opwinden zal het rader-
werk invloed uitoefenen. Deze kunnen we
berekenen aan de hand van de tandtallen
van de raderen. De tandkrans met inwen-
dige vertanding heeft 30 tanden. Het
rondsel I heeft 6 tanden, en het rondsel
bij de arbre 15 tanden. Bij de berekening
van de omwentelingsverhouding van de
tandwielen kunnen we het rondsel I bui-
ten beschouwing laten. In de twee verge-
lijkingen die we normaal zouden maken,
is het zestandig rondsel een terugkerende
grootheid die wegvalt. 

De vergelijking wordt dan als volgt:
Z1 = 15-tandig rondsel
Z2 = tandkrans met 30 tanden
N1 = 1, één omwenteling van de

 opwindsleutel

Z1 : N1 = Z2 : N2
15 : 1 = 30 : 0,5

Steekcirkel-diameters
Bij een omwenteling van de sleutel zal de
wals slechts een halve omwenteling
maken.
Toch komt er na deze berekening iets
merkwaardigs om de hoek kijken. Hoe-
wel bij de berekening van de overbren-
gingsverhouding het rondsel is weggela-
ten, mag dit niet voor het bepalen van het
aantal tanden van dit rondsel.
We weten nu de overbrengingsverhou-

ding van de tandkrans naar het rad bij de
arber. Hun steekcirkel-diameters moeten
eenzelfde verhouding hebben. Stellen we
de diameter van de tandkrans op 1, dan
zal deze voor het rad bij de arber 0,5 zijn.
De diameter van het rondsel zal dan een
kwart van de diameter van de tandkrans
zijn, dit is dan 0,25.
Wanneer we volgens de theorie de steek
bepalen dan moet deze zowel voor de
tandkrans en de beide rondsels hetzelfde
zijn. We kunnen nu de volgende vergelij-
king maken.

Z1 = 30 (aantal tanden tandkrans)
D1 =  1 (aangenomen diameter

 tandkrans)
Z2 = ? (aantal tanden rondsel

 volgens de theorie)
D2 = 0,25 (diameter rondsel)

Z1 : D1 = Z2 : D2
of
30 : 1 = 7,5 : 0,25

Volgens de theorie zou het rondsel dus
7,5 tand moeten krijgen.

Van het 312 horloge zijn de volgende
gegevens nog te vermelden.
Uitvoering met cylindergang, de opwind-
arber is geplaatst vanaf de wijzerplaat
gezien bij de III.

Diameter Overkast: 51 mm.
Hoogte zonder horloge: 21 mm
Totale dikte van het horloge 
geplaatst in de overkast is 28 mm
Diameter kast horloge: 42 mm 
Dikte incl. glas: 26,7 mm
Lengte ketting inclusief sleutel: 198 mm
Lengte vaatje: 28 mm
Diameter vaatje:  20 mm
Diameter culotte:  35 mm
Hoogte 11,5 mm
Achterplatine diameter: 32,5 mm
Voorplatine:  35,5 mm
Cylinderrad diameter: 12,5 mm 13 tanden
Balansdiameter:  19,5 mm
Cylinderdiameter: 1,75 mm

Hoogte inclusief balanskloof met
 deksteen vanaf minuutpijp 19,5 mm
Hoogte inclusief culotte 
vanaf minuutpijp 20,7 mm
Hoogte vanaf minuutpijp 
tot einde opwindarbre 22,9 mm

Tandtallen van drie raderen raderwerk,
per rad 52 tanden en per rondsel 
6 tanden.

Aantal tanden grondrad aan de snek: 48.
Aantal tanden tandkrans 30, losse
 rondsel 6, en het rad op de arber 15.
Minuutpijp 12 tanden, wisselrad 
48 tanden, wisselradsrondsel 14 tanden,
uurrad 42 tanden, rondsel datum -
verzetrad 21 tanden, datumverzetrad 
42 tanden, datumrad 31 tanden.

Gravering op culotte en uurwerk in
romein en cursief: 
Abr.m Tappy.met previlege tot Veere en
Goes 312

‘Hollandse horloges 1580 -1790’
Met behulp van Cees Peeters kon ik ook
de gegevens van zijn horloges 305 en 306,
vastleggen. Hierbij verwijs ik nogmaals
ook naar het boek Hollandse horloges
van 1580 tot 1790. Daarnaast kon ik
enkele jaren geleden nog een horloge van
Abraham Tappy met het nummer 296
verwerven. Dit horloge lijkt qua grootte
het meest op nummer 312. De wijzer-
plaat heeft wel de bekende Hollandse
boogjes tussen de minutenaanduiding die
typerend zijn voor veel Nederlandse uur-
werken. De datumaanduiding is vanuit
een in het centrum gelagerde wijzer, zoals
ook bij de op de veiling bij Van Glerum
aangeboden versie. Het horloge heeft
geen culotte, het pennetje om deze culot-
te vast de zetten is ook niet op de platine
aanwezig. Bijzonder bij dit horloge is dat
de gravering is aangebracht op een ajour
gezaagde sierdekplaat die op de echte
 platine is gemonteerd. Jammerlijk is dat
bij dit horloge het datumwerk er groten-
deels is uitgesloopt.

ABRAHAM TAPPY no. 296 (afb. 10)
Uitvoering met spillegang, de opwindar-
ber is geplaatst vanaf de wijzerplaat
gezien tussen de III en VI.

Afb. 10 – Horloge 296 van Abraham Tappy.
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Diameter Overkast: 51 mm
Hoogte zonder horloge: 22 mm
Totale dikte van het horloge 
geplaatst in de overkast is 27,5 mm
Diameter kast horloge: 42,3 mm
Dikte incl. glas: 25,4 mm
Achterplatine diameter: 35,4 mm
Diameter voorplatine:  Ø 33,9 mm
Hoogte inclusief balanskloof 
vanaf minuutpijp 19,5 mm
Hoogte vanaf minuutpijp 
tot einde opwindarbre 22,9 mm

Gravering op culotte en uurwerk: 
ABR.M TAPPY. MET PREVILEGIE. 296
TOT. VEER. EN. GOES.

Het horloge met het nummer 306 lijkt
qua grootte het meest op nummer 312.
De datumaanduiding is hier echter met
een datumschijf achter een venster in de
wijzerplaat. De wijzerplaat heeft wel de
bekende Hollandse boogjes. Horloge 305
is een stuk forser, de wijzerplaat lijkt hier
weer meer op die van de 312. De datum -
aanduiding is vanuit een in het centrum
gelagerde wijzer. Bij de horloges 305 en
306 is geen culotte aanwezig. 

Gravering
De gravering is voor wat deze horloges
betreft, verschillend en wijken ook weer
af van nummer 312. 
Horloge 305 heeft als gravering cursief
schrift met hoofdletters. Bij de horloges
296 en 306 is alleen sprake van een gra-
vering met uitsluitend hoofdletters in
romein. 

Horloge 312 heeft een combinatie van
beide, waarbij de eigennamen in romein
zijn gegraveerd. Met het woord previlege
had men blijkbaar wat moeite want op de
reeds bekende graveringen komen we vier
keer een andere schrijfwijze tegen te
weten: previlege, previlegen, previligie en
previlegie. Ook de stad Veere wordt ver-
schillend gegraveerd in: Veer, Veere en
Veeren, hoewel bij de laatste de mogelijk-
heid bestaat dat er een fout in de grave-
ring is geslopen en wel degelijk bedoeld
was “Veer en Goes” maar dat de graveur
de “en” te kort achter Veer plaatste en
men vervolgens kreeg “Veeren Goes”. 

Alle vier de thans bekende horloges zijn
uitgevoerd met een spillegang, en geen
cylindergang zoals de 312. Bovendien
heeft de 312 nog een fraaie deksteen op
de balanskloof voor de lagering van de
cylinderas. 

ABRAHAM TAPPY no. 305
Uitvoering met spillegang, de opwindar-
ber is geplaatst vanaf de wijzerplaat
gezien bij de III.

Diameter overkast 56,5 mm 
Hoogte 24,5 mm
Diameter uurwerkkast 50,1 mm
Hoogte 29,5 mm
Totale dikte van het horloge 
geplaatst in de overkast is 31 mm
Diameter wijzerplaatplatine 43,4 mm
Diameter achterplatine 40,7 mm
Hoogte inclusief balanskloof 
vanaf minuutpijp 22 mm
Hoogte vanaf minuutpijp 
tot einde opwindarbre 24,2 mm
Diameter balans 24,8 mm
Stempels in kast, Leeuw W.B. en letter
D?

Gravering in cursief: 
Abr Tappy met Previligie tot Veeren Goes
No 305

ABRAHAM TAPPY no. 306
Uitvoering met spillegang, de opwindar-
bre is geplaatst vanaf de wijzerplaat
gezien tussen de II en III. De wijzers van
dit horloge zijn afwijkend van de horlo-
ges No. 296, 305 en 306, welke nagenoeg
identiek zijn.

Diameter overkast 49,2 mm 
Hoogte 20,3 mm
Diameter uurwerkkast 41,7 mm
Hoogte 24,8 mm
Totale dikte van het horloge 
geplaatst in de overkast is 27,6 mm
Diameter wijzerplaatplatine 36,6mm
Diameter achterplatine 33,5 mm
Hoogte inclusief balanskloof 
vanaf minuutpijp 20 mm
Hoogte vanaf minuutpijp 
tot einde opwindarbre 21,2 mm
Diameter balans 20,1 mm
Stempels in kast, Leeuwenkop, RN en O

Gravering in romein:
ABR M TAPP MET PREVILEGIE TOT
VEER en GOES 306.

Museum Speelklok
De tafelkolk van Abraham Tappy die tot
de collectie van Museum Speelklok te
Utrecht behoort is een klok met bellen-
speelwerk op 9 bellen en 17 hamers. De
klok speelt een melodie op heel en half
uren en heeft een 8-daags gaand- slag- en
speelwerk. Het slag- en speelwerk is
afzonderlijk aan en uit te zetten. Helaas

zijn tot op heden de melodieën niet te
achterhalen. De wijzerplaat heeft ook
weer de bekende Hollandse boogjes. Ver-
der heeft de klok een maanstand aandui-
ding. De achterplatine is rijkelijk gegra-
veerd doch is niet genummerd. De
afmetingen van de klok zijn 60x26x40
cm. De kast is van eikenhout met waar-
schijnlijk een fineer van vruchtenhout en
daarna zwart gepolitoerd.

Gravering op de wijzerplaat:
Abrm Tappy Met preveligie tot Veer en
Goes No305

Traité de l’horlogerie
Reeds in een eerder hoofdstuk kwam ter
sprake dat een snek met omkeerinrichting
al in 1741 bekend moest zijn, aangezien
een in dat jaar gepubliceerd werk Traité
de L’horlogerie een dergelijke snek
behandeld. 
Zoals uit de onderstaande vertaling zal
blijken is deze snek niet precies hetzelfde
als die Abraham Tappy in zijn horloge
heeft, doch het principe blijft gelijk. 
Het volgende is een vertaling van de ori-
ginele uitgave.

‘AB is de gemonteerde snek, men ziet hem
vervolgens gescheiden van het grondrad
in de Fig. A en B.
BB is het rad in bovenaanzicht waarop
het mechaniek te zien is. C is een palrad
waarop een rondeel met zes tanden is
bevestigd welke ingrijpt in een rondsel
met acht tanden die aan de arbre is
bevestigd.
E en F zijn twee palletjes, palletje E houdt
het palrad C tegen en palletje F houdt het
tweede palrad GG tegen, dat onderaan de
snek is geplaatst. Dit palrad is voorzien
van inwendige vertanding I die grijpt in
het rondsel met zes tanden op een zoda-
nig wijze dat wanneer men het uurwerk
normaal opwindt de twee palraderen
tegelijk werken.
Maar als men het horloge “verkeerd om”
opwindt, blijft palrad C gefixeerd en
wordt de snek aangedreven door middel
van het omkeerrondsel en het andere pal-
rad, in dit geval draait de snek veel lang-
zamer; deze speciale voorziening in de
snek heeft er de naam van dronkenmans-
snek aan gegeven (fusée de L’yvrogne).
Inderdaad, men kan door het mechaniek
niets kapot maken aan het uurwerk, aan-
gezien de veer altijd opgedraaid wordt,
naar welke kant men ook draait.
De heer Vergo beweert niet de eerste te
zijn die deze snekken heeft gemaakt, aan-
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gezien hij ze alleen maar gemaakt heeft
afgaande op wat hij heeft horen zeggen
over de eerste die heel oud zijn.’

Dronkenmanssnek
Opmerkelijk is wel dat deze fusée de
 L’yvrogne ofwel dronkenmanssnek zowel
door Thomas Moore als door mijn groot-
vader in verband werd gebracht over -
matig drankgebruik. Thomas Moore had
misschien het boek Traité de l’horologie
in zijn bezit. In onze bibliotheek komt dit
boek niet voor. Toch is dit mechaniek
zoals afgebeeld in Planche 38 niet precies
hetzelfde als de constructie van de snek bij
Tappy. Bij het horloge van Tappy is het
mechaniek ruimer van opzet. Bij de teke-
ning nr. 14 van Vergo zien we dat de twee
palraderen zich boven elkaar bevinden, in
dezelfde ruimte in de wals van de snek.
Overigens is deze tekening niet helemaal
juist aangezien op de middelste figuur
boven het grondrad B het palrad en het
rad en rondsel niet getekend zijn. Bij de
snek van het horloge van Tappy zijn de
palraderen aan de bovenkant en de onder-
kant van de wals van deze snek geplaatst.
Ook de inwendige vertanding bestaat uit
een veel grotere losse ring met inwendige
vertanding, die met een pen de wals mee-
neemt. Deze ring had men overigens ook
aan de wals vast kunnen klinken. 

Het werking van dit mechaniek blijft
 hetzelfde, doch het zal duidelijk zijn dat
het mechaniek in het horloge van Tappy
door de ruimere opzet en de relatief fijne-
re vertanding soepeler zal functioneren.
Wie deze uitvoering van de fusée de
 L’yvrogne heeft ontwikkeld is niet duide-
lijk, mogelijk was dit wel Thomas Moore.

Correspondentie
Na het verschijnen van Traité de l’horo-
logie reageert de horlogemaker Masso-
teau de St. Vincent met een brief op de
opmerking dat Dhr. Vergo de uitvinder is.
Deze brief verscheen in september 1742
in de Memoires pour l‘histoire des scien-
ces et des beaux arts. Volgens Massoteau
was niet Vergo de maker, maar had hijzelf
reeds in 1733 een dergelijk mechaniek
gemaakt. Nu was Massoteau de St. Vin-
cent niet de eerste de beste. Officieel was
zijn naam Massoteau (Seigneur) de Saint
Vincent et (Chevalier) de Tartifume. Van
beroep “Ingenieur, Machiniste et Horlo-
ger Du Roi”. Hij was woonachtig in
l’Hôtel de La Monnoye in Parijs. Boven-
dien was Massoteau de St. Vincent lid
van de “Académie des Curieux”.5 Ook
de uurwerkmaker Julien Le Roy heeft
nog de nodige aanmerkingen op het
boekwerk. Antoine Thiout geeft hierop
weer antwoord. Deze correspondentie is

bewaard gebleven en bij een reprint van
het boek bijgevoegd.6

Geveild
Zoals we in de technische beschrijving al
konden vaststellen heeft dit mechaniekje
de bijzonderheid dat bij het opwinden in
één bepaalde richting de kracht op het
raderwerk behouden blijft. Deze bij-
zonderheid had verstrekkende gevolgen.
De in Londen werkzame uurwerkmaker
John Kentish Jr. had dit ook doorzien.
Van zijn hand zijn thans slechts nog zes
horloges bekend. Al deze horloges zijn
uitgevoerd met snek en planeetrader-
werk. De palinrichting werkt zodanig dat
het uurwerk nu in één richting kan wor-
den opgewonden en daarbij de kracht op
het raderwerk blijft. In Engeland staat dit
mechaniekje bekend als “Sun & Planet
maintaining power”. Van deze horloges
zijn er twee geveild. Een via het veiling-
huis Antiquorum in Genève en de andere
bij Dr. Crott in Mannheim. Op de veiling
van Antiquorum op 11 oktober 2003
werd horloge no. 1073 geveild. Dit hor-
loge werd gedateerd omstreeks 1770-71.
Het horloge bij Dr. Crott werd op 23
november 2007 geveild en bevond zich
voordien in de collectie van de verzame-
laar Gerd Ahrens. Dit horloge met no.
1124 wordt gedateerd rond 1765 (afb.

Tekening in Traité d’Horlogerie. NB: in de tekening blijkt het hier ter sprake gebrachte zestandig rondsel vijftandig te zijn.
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12-14). John Kentish vervaardigde uiter-
mate goede exclusieve horloges met uur-
werkkasten van de beste goudsmeden
zoals Richard Palmer uit Red Lion Street
2 in Clerkenwell. Kentish was enkele
jaren zakenpartner van de uurwerkmaker
John Adam Mangaar en William Allen.
Desondanks ging hij rond 1774 bank-
roet. Overigens komt zijn naam als uur-
werkmaker in 1798 nog voor.7

Bij Antiquorum wordt dit mechaniek als
een uitvinding van John Kentish toege-
dicht. Dit is natuurlijk niet helemaal juist,
hij paste het mechaniekje anders toe.

1e automatische horloge
Hoewel ik me niet in de discussie wil
mengen wie nu de uitvinder van het eer-
ste automatische horloge is8, zijn zowel
de eerste automatische horloges van
Hubert Sarton als Abraham-Louis Perre-
let uitgevoerd met een snek waarin zich
een planeet- of omloopraderwerk bevindt
zoals dat door Massoteau de St. Vincent
werd ontworpen en door John Kentisch
op een ander manier werd toegepast. Het
mechaniekje van Massoteau lag mede aan
de basis voor de ontwikkeling van het
automatische horloge. Immers tijdens het
opwinden door de automaat moest er
aandrijfkracht op het uurwerk blijven
staan.
Een beschrijving van deze eerste automa-
ten van Perrelet werd reeds in 1949 door
Léon Leroy in de Journal des Bijoutier-
Horlogers geplaatst, in Alte Uhren van
1985 werd daar nogmaals aandacht aan
besteed.9

Maar hier blijft het niet bij, het mecha-
niek werd in een groot formaat toegepast
bij de elektrische opwinding van de
 toren uurwerken van de fabrikant Weule
in Bockenem, Duitsland.10 De Dolektra
klok van Mauthe was een motor aange-
dreven pendule met slagwerk. De uitvin-
der Karl Doll gebruikte dit mechaniek om
door de motor de veer of gewichten op te
winden.11 Ook de firma Carl Bohmeyer
& Co in Halle a/d. Saale gebruikte een
dergelijke opwinding in hun gefabriceer-
de moederklok.12

Vliegende tourbillon
In Glashütte vervaardigde Bruno Reichert
in 1921 aan de Deutsche Uhrmacher-
schule onder leiding van Alfred Helwig
een zakhorloge met “vliegende tourbil-
lon” (aan een kant gelagerd). Dit horloge
heeft eveneens een snek met een omloop
raderwerk.13. Het maken van dit horloge
werd beschreven door Alfred Helwig in
het boekje Drehganguhren. Door het
mechaniek was het ook mogelijk om een
gangreserve aanwijzing te plaatsen. Hel-
wig refereert overigens ook aan de
opwinding bij torenuurwerken.14 Het
horloge zou pas in 1931 zijn definitieve
vorm krijgen.
Ook in bij de moderne automatische
armbandhorloges werd dit mechaniekje
weer toegepast. Een patent verkreeg
Robert Maire van Martel Watch Co AG
in Le Ponts-de Martel voor zijn opwin-
ding voor automatische horloges.15 Deze
firma werd overgenomen door Zenith in
Le Locle die dit mechaniekje in gewijzig-

de vorm voor een automatisch horloge
toepaste in Kaliber 1725. 

A. Lange & Söhne
Ook Timex paste een variant van deze
constructie met planeetraderwerk toe in
hun automatische horloges in de kalibers
M31 t/m M33 en M107 t/m M108.
Directeur ontwikkeling bij Timex was
August Spetzler die na de tweede wereld-
oorlog naar Amerika was getrokken.
Spetzler was van oorsprong Duitser en
had zijn opleiding genoten aan De Deut-
sche Uhrmacher Schuler te Glashütte in
de jaren dat Bruno Reichert zijn horloge
voltooide. Ik had persoonlijk het genoe-
gen Spetzler een paar keer te ontmoeten,
en sprak met hem over dit mechaniekje
en het mechaniek in het horloge van
Tappy. Wie dacht dat deze snek met zijn
mechaniekje in onze tijd niet meer voor-
komt slaat de plank mis. In Duitsland
werd na de Wende in 1990 in Dresden de
firma Lange GmbH opnieuw in het han-
delsregister ingeschreven. Daarmee
kwam dit legendarische merk A. Lange &
Söhne weer tot leven. De eerste Collectie
werd aan de pers getoond in oktober
1994. Voor het model “Tourbillon pour
le Mérite” werd dankbaar teruggegrepen
naar het door voormalig medewerker
Bruno Reichert gebouwde zakhorloge.
Alleen ging het nu om een armbandhor-
loge voorzien van een snek met omloop -
raderwerk.16 Ook nu nog gebruikt Lange
GmbH deze snek in de kalibers LO 33.1,
LO 44.1 en LO 72.1 onder andere in het
model Pour le Merite. 

Afb. 12 – Voorzijde horloge 1224 van 
John Kentish.

Afb. 13 – Achterzijde horloge 1224 van John
Kentish.

Afb. 14 – Signering op het werk.
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Zoals ik in deel één al schreef was mijn
overgrootvader D.C. Andriessen al
nieuwsgierig naar het bijzondere mecha-
niek in het horloge van Abraham Tappy.
Met mijn artikel is thans zijn vraag wel
voor een groot deel beantwoord, voor
mijzelf zijn er echter toch nog een aantal
vragen. Wie weet waar het horloge van
de horlogemaker Meijer en het horloge
uit de collectie Schindler zijn gebleven?
Waar is het horloge van de veiling bij Van
Glerum gebleven en kent iemand nog
andere uurwerken van Abraham Tappy?
Zijn er nog andere horloges met een der-
gelijk mechaniek bij u bekend? Daarnaast
is er voor mij een nieuwe uitdaging. Aan-
gezien ons tijdschrift ook kopij nodig
heeft is het zeker de moeite waard om
ook andere uurwerken met een dergelijk
mechaniek of een variant daarop in de
toekomst te beschrijven.
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houden (zoals ik al aangaf) dan kan hij/zij
dat toch ook wel in een schrikkeljaar?

Ontdekking
Toen was er nog een ontdekking: Johan
vond, via via, een tweede, vroeger, exem-
plaar met net zo een kalender (zie afbeel-
ding rechts), gemaakt door James Mark -
wick, London circa 1690. Het is een fraai
exemplaar (diameter 55 mm) met een
Vadertje-Tijdfiguur die met zijn linker-
hand de uren aangeeft en met een centrale

wijzer de minuten (aangegeven: 1
uur 52). Aan de buitenkant is het

horloge voorzien van net zo een
kalenderschaal als het Zwitserse

exemplaar. En wat bleek? Aller-
eerst een onmiskenbare gra-

veerfout bij november:
novem 2 in plaats

van novem 1! Dus
graveerfouten
blijken niet on -
mogelijk. Maar
ook de “gra-
veerfout” 88
blijkt op dit

horloge voor te
komen bij de

dagen en ook heeft
het dezelfde reeks 64,

88, 72, 76, 80, 84, 88,
terwijl dit horloge zo een 60

jaar eerder werd vervaardigd; dus een
kalender gemaakt circa 1690 wederom
voor de jaren 1864 tot en met 1888?
Dit is toch wel heel geheimzinnig en toe-
vallig. Zo blijven er nog genoeg raadsels
over om nog even door te tobben.
Het zou helpen als er nog meer exempla-
ren met een dergelijke kalender boven
water zouden komen; een oproep aan
iedereen om daar naar uit te zien!

wel enige raadsels. Johan veronderstelt
dat de eerste 88, 68 moet zijn. Dan heb-
ben wij 7 opeenvolgende getallen deel-
baar door 4 en dat heeft waarschijnlijk te
maken met schrikkeljaren, die immers
altijd door 4 deelbaar zijn. En de volgor-
de van de dagen wordt dan verklaard
doordat elk volgend schrikkeljaar de dag
4+1 = 5 dagen verspringt.

Geheimzinnige zaken
Maar er blijven nog wel enige geheim-
zinnige zaken, zoals Johan al aangaf. De
makers van het horloge, Colomby en
Giraud, werkten in Genève in de perio-
de 1730-1758 en als de cijfers achter de
dagnamen jaren aangeven dan blijken

die te moeten horen bij 1864 tot en met
1888 en niet bij 1764 tot en met 1788,
zoals je zou verwachten. De schrijver
heeft een creatieve verklaring; de wijzer-
plaat is mogelijk later vervangen. Dan
blijven er nog wel een paar vragen over:
waarom de reeks 64 tot en met 88? Waar-
om is de wijzerplaat nog zo 18de-eeuws
van stijl? Als je ervan uitgaat dat een
mens gedurende een jaar wel iets kan ont-

Het was opmerkelijk dat er in geen enkel
boek iets over te vinden was en dat
navraag bij deskundigen niets opleverde.
Tijdens de excursie naar Engeland geor-
ganiseerd door Rob Memel, vorig jaar
februari, maakte ik van de gelegenheid
gebruik om David Thompson, horloge-
deskundige van het Brits Museum, hier-
mee te confronteren en ook Jonathan
Betts (in de bus op weg in Kent naar de
prachtige verzameling in het besneeuwde
Belmont House), maar ook deze ervaren
kenners moesten het antwoord schuldig
blijven. 
Marijke van Vonderen had nog een idee.
Een groep mathematische kennissen zou
het wel even uitzoeken. Na enige maan-
den hadden zij echter nog steeds
geen theorie.

Niet ingewikkeld
Toch is de kalender-
aanduiding op het
horloge grotendeels
niet zo ingewikkeld.
Het was al gauw dui-
delijk dat de maand
met cijfer erachter
gewoon een kalender
was; die van elke maand
de eerste datum, die op een
bepaalde dag valt, aangeeft;
kijk maar achterin (of voorin) in uw
agenda. Het was blijkbaar de bedoeling
dat je dat één keer per jaar opzocht en
dan zo het hele jaar de dag behorend bij
een datum kon nagaan op het horloge.
De kalender begint met maart, en eindigt
met februari, wat logisch is gezien de, om
de 4 jaar ingelaste, schrikkeldag 29 febru-
ari. 
De dagen van de week voorzien van een
getal (64, 88, 72, 76, 80, 84, 88) bevatten

Horloges met kalender;
nog even doortobben
In het vorige Tijdschrift vertelde auteur Johan Selders over zijn ervaringen met een horloge van

Colombey & Giraud, Genève circa 1750, met een vrij onbegrijpelijke, kalenderachtige schaalver-

deling. (Mnemoniek TOBSTUK). Vorig jaar raakte ik betrokken bij zijn getob en heb ik gepro-

beerd hem daarbij te helpen. Maar dit heeft er niet direct toe geleid dat alle raadsels nu tot het

verleden behoren.

✍ Kees Grimbergen
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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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een tweeplanks boekenkastje waarin het
Flume boek en de boekjes met de maten
van opwind- en balansassen stonden.
Ook andere vakliteratuur, zoals de jaar-
boekjes 1958 en 1959 van de Federatie
Goud en Zilver met leveranciersadressen
daarin. Daarnaast stonden antracietkleu-
rige dozen met wekkerveren, met het

plaat met daaronder wit papier. De witte
ondergrond was mooi contrasterend
voor de onderdelen die op de glasplaat
lagen. Karakteristiek was ook het geluid
van spiraaltangen of schroevendraaiers
die opgepakt en neergelegd werden,
korte harde tikken op het glas.

Aspirinebuisjes
De kleine ruimte van 2,5 x 2,5 meter
noopte tot efficiënt ruimtegebruik.
Onder de werkbank bevond zich links

n beide gevallen wordt gerefe-
reerd naar een vervlogen tijd.
De gedateerde foto uit waar-
schijlijk 1962 geeft een beeld
van 50 jaar geleden en de wijze

waarop toen gerepareerd werd. Het
bedrijf bestaat nog steeds en er zijn veel
dingen van de werkbank uit 1962 die
nog traceerbaar zijn. De aanleiding van
deze bespiegeling is het 60-jarig bestaan
van het bedrijf. De familie was nogal
bewaarderig aangelegd, zodanig dat veel
archiefstukken en alle rekeningen van
1953 tot heden (betaald) en bewaard
gebleven zijn. Vader Arie Barnard vestig-
de zich op 19 januari 1953, in eerste
instantie als reparateur, in de plaats Har-
denberg, waar al twee juweliers bijna 100
jaar gevestigd waren. In de begintijd was
het dus voorzichtig en zuinig beginnen.
Na kort een deelruimte gehuurd te heb-
ben bij een kleermaker betrok hij in 1955
een echt winkelpand, en in 1961 verhuis-
de het gezin naar de huidige locatie. 

Opkamertje
De werkbank bevond zich destijds in een
opkamertje gelegen boven de kelder van
het pand Oosteinde 13. Het opkamertje
grensde enerzijds aan de woonkamer en
anderzijds aan de winkel. De drie treden
hoogteverschil deden mij als jongetje bij
het spelen denken aan Zwitserland, mis-
schien wel ingegeven door de Zwitserse
horlogekalenders die in die tijd als rela-
tiegeschenk werden weggegeven door
leveranciers. Het lichtschijnsel kwam via
een raam dat uitkeek op een 50 cm
breed onbereikbaar steegje gelegen tus-
sen de Joodse Synagoge en ons pand.
De werkbank was gemaakt van een oude
deur die eventueel weer teruggeplaatst
kon worden, het was toen een huur-
pand. Er waren twee werkplekken:
vader gebruikte de linker voor horloge-
werk en de rechter voor klokreparaties.
Op de “werkdeur” lag zeil/linoleum in
een groene kleur, met op de plek waar
de horloges gemaakt werden, een glas-

I

Aan de werkbank 
Aan en op de werkbank van mijn vader zag ik bekende dingen staan. Vrij naar de tekst van

Wim Sonneveld: aan het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. 

✍ Arjan Barnard

Afb. 1: De werkbank. Foto dateert waarschijnlijk uit 1962.

Afb. 2: Het “groene” kastje. Afb. 3: Een van de laatjes van het groene kastje in 2013.
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merk Zwaluw, omdat dat stevige doosjes
waren, in de begintijd van dun geschaafd
hout gemaakt. De zijkanten kon je
beschrijven. Vrienden en kennissen
bewaarden lege doosjes, want er sneu-
velde er wel eens een. Later werden ze
meer systematisch gelijmd in een vaste
vorm van zes doosjes hoog en vijf breed.
De al genoemde balansassen lagen op
hoogte opgeborgen,. Hij kruiste in het
balansassenboekje aan welke hoogte hij
bezat en in welk doosje deze dan lagen.

Hetzelfde gold voor de opwindassen.
Deze werden op de maat van het vier-
kant opgeborgen. Ook de sloopuurwerk-
jes werden op deze wijze op merk
bewaard. 

Sloopwerkjes
Toen Zwaluw later overging van hout

naar papier kon er
niet meer makkelijk
gewisseld worden.
De papieren doosjes
waren een fractie
kleiner en vielen bij
scheefhouden uit het
“houten” blok. Er
werd een “grote”
investering gedaan
en enkele honderden
nieuwe doosjes
gekocht en geplakt
om de sloop beter
op alfabet op te ber-

gen. Tot de huidige dag is dit systeem
gehandhaafd. Inmiddels zijn er meer dan
4000 doosjes in gebruik, en deze her -
bergen duizenden sloopwerkjes zowel
mechanisch als quartz. Er wordt nog
steeds weinig weggegooid, onder het
mom van wie wat bewaart… heeft een
probleem. 
Op de werkbank links tegen de doosjes
ligt een verdwaald regulateuruurwerk
met de slinger schuin omhoog. Daarvoor
liggen een aantal verendoosjes van grijs

metaal en blauwe opdruk welke
men open kon schuiven. Links
achter ziet men een glazen was-
benzine pot voor het ontvetten
van spiraalveren, en ook staan
daar in karton, flesjes horlogeolie.

Vlierpitstruik
Achter op de werkbank zie je de
triebniet, onmisbaar bij veel klus-
sen aan mechanische horloges.
Daarnaast een houten blok met
daarin gaten geboord om horloge-
schroevendraaiers, naaldvijlen,
oliegevers en wijzerafnemers, wat
toen nog een soort “koevoet -
achtige” hefbomen waren, op te
bergen. De nu bekende wijzeraf-

neemtang was er toen nog niet. Olie -
gevers waren destijds van kunststof
gemaakte zeskante staafjes, met een
metaaldraad met dun uiteinde en een
plat stukje. De kleur gaf de grootte aan
en ze werden in een gaatje, met vlierpit
gevuld, in het houten blok gestoken. Het
vlierpitmateriaal werd destijds uit eigen
tuin geoogst van de vlierpitstruik. De nu
alom gebruikte automatische oliegevers
waren van later datum.
Tegen het houten blok stond vaak het
“gele kaartje”, een voorgedrukte bestel-
briefkaart van Simons fourniturenhandel
te Amsterdam. Hierop werden bestellin-
gen genoteerd en deze kon als antwoord-
kaart zonder portokosten verzonden
worden. Dan zien we de werklamp met
daarin een gewone gloeilamp, die veel
warmte afgaf, terwijl de horlogemaker
daar dicht met zijn hoofd bij zat. Er
werd wel eens verteld dat daardoor veel
horlogemakers kalend werden op hun
voorhoofd.
Op de werkbank staat een aambeeldje in
de vorm van een conische voet met

gele etiket naar voren, zodat het net
laatjes leken.
Rechts stond “het groene kastje”, een
metalen kastje met 4 laatjes waarin vij-
len, ruimers, horlogeglazen en vooral
veel andere gereedschappen lagen. De
laatjes waren met eigenbouw houten
vakjes ingedeeld. Als ik iets zocht, kwam
vaak het antwoord: “kijk eerst maar
eens goed in het groene kastje!” Onder
de werkbank hingen glazen aspirinebuis-
jes die destijds al met een kunststof dop
afgesloten werden. Deze klem-
ming was zo sterk dat de losse
dop vastgeschroefd werd aan de
onderzijde van de werkbank en
dat de buisjes er rustig aan ble-
ven hangen als je ze er op
schoof. Wat er in de buisjes
bewaard werd ben ik helaas ver-
geten. Net onder de bank is nog
een deel van het “peertje” zicht-
baar, welke met een eenvoudige
fitting aan een stroomdraad
hing, nodig om soms de grond
af te speuren als er toch eens iets
gevallen was. En als er eens iets
viel van de werkbank dan hing
daar aan een haakje de kwast.
De herkomst is niet duidelijk
maar ik weet niet beter dan dat deze er
altijd al was, en ook heden soms nog
gebruikt wordt. De stoelen waren een-
voudige houten keukenstoelen.

Gelijmde luciferdoosjes
Om zo min mogelijk ruimte op de werk-
bank te gebruiken lijmde vader lucifers-
doosje op elkaar en borg daarin onder-
delen op. Zie de linkerkant van de
werkbank. En alleen doosjes van het

van mijn vader

Afb. 4: De kwast waarmee gevallen onderdelen middels aanvegen
 opgezocht konden worden.

Afb. 5: Aan elkaar geplakte lucifersdoosjes als
opbergsysteem.
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Aangeboden uit particuliere verzameling

SMEEDIJZEREN
TORENUURWERK

Laat 17de eeuw, in perfecte staat.

Afm. van het uurwerk, L x B x H: 68 x 53 x 68 cm.

Totale hoogte (incl. bok, van latere datum, 
en slagklok): 245 cm.

Slagklok: diam. 30 cm, hoogte 24 cm.

Prijs:  € 8000,-, dan wel t.e.a.b.
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van voor de opening op
19 januari 1953. De
opener zelf wordt na
60 jaar nog dagelijks
gebruikt. Wat precies
met de tevens op de
nota genoemde
 glazentang bedoeld
werd kan ik niet
meer zeker trace-
ren. Ik herinner
mij een kartonnen
doos met zwart
witte opdruk
met houten mal-
len en een tang,
om glazen iets
boller te druk-

ken om ze in de sponning
van een horlogekast te kunnen zetten.
Of zou het al de bekende Bergeon gla-
zenpakker geweest kunnen zijn. 

Blauw reparatiezakje
Bij de tweede foto van de werkbank ziet
men de auteur in jonge jaren. Het zal de

lezer na het lezen van het bovenstaande
niet verbazen te vernemen dat zowel
bankschroef, hamer en zaag op de foto
na 51 jaar nog aanwezig zijn. De werk-
plaats is bij de laatste verbouwing in
2000 verloren gegaan. Het raam is bij
die verbouwing dichtgemetseld en de
vloer is gelijk gemaakt met die van de
winkel en de ruimte is daaraan toege-
voegd. 
Is dan een uitgebreid archief de garantie
dat alles correct is weergegeven? Neen,
mijn moeder heeft in de datering achter-
op de foto van de werkplaats aangege-
ven dat deze genomen is in 1961 net na
de komst naar het Oosteinde. U ziet 
 echter links een blauw reparatiezakje
staan. Het daarop vermelde telefoon-
nummer is pas na een nummerwijziging
in 1966 in gebruik gekomen. De foto
moet dus enkele jaren later gedateerd
worden. 

bovenop een los bolletje met uitstekende
delen, wat het zeemijntje genoemd werd,
omdat het daar wat veel op leek. 

La Centrale
Een van de eerste dingen die hij als
 horlogemaker moest kopen was een
sleutel om horlogekasten
met schroef-
draad te
ope nen. Deze
was van het
merk La Cen-
trale en kocht
hij bij de
Utrechtse four-
niturenhandel
Klaassen en
Kreussen. Ver-
moedelijk kende
hij dit bedrijf
omdat hij in
Utrecht geboren
was, terwijl hij kort
na zijn opleiding te
Schoonhoven een

half jaar met plezier bij Friedrichs four-
niturenhandel had gewerkt. Omdat,
zoals genoemd, alle rekeningen van
1953 tot heden bewaard gebleven zijn, is
daar de nota nog van aanwezig. Deze
dateert van 30 december 1952 dus nog

Afb. 8: De tweede werkplek met de 
auteur rond 1966.

Afb. 6: De kastopener van
het merk La Centrale.

Afb. 7: Aankooprekening
van de kastopener uit

1952.
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ij bouwde voor zijn zoon
Jos een Friese staartklok in
1976. Om te beginnen ging
hij bij kennissen en vrienden
langs die een originele Friese

staartklok bezaten. Hij maakte daarvan
een uitslag op een groot vel papier en
vulde zoveel mogelijk maten in. Vervol-
gens toog hij naar zijn vaste houthandel,
de Amsterdamsche Fijnhouthandel ge -

vestigd aan de Bloemgracht en bestelde
een aantal platen van 4 mm dikte van
eikenhout. Vervolgens zaagde hij met de
hand de eerste ruwe vorm van de kast uit.
Voor de gekromde delen had hij een
draaibank ter beschikking, die ooit ver-
vaardigd was door zijn beide zoons die
instrumentmaker waren. De gedraaide

delen waren bijvoorbeeld de toog waar
het uurwerk in stond, de bovenkant van
het deurtje en de ruimte waar de slinger
in bewoog. 

Foutje wijzerplaat
Willem besteedde veel tijd en aandacht
aan de wijzerplaat, de galmgaten en de
drie beelden op de toog. Hij zaagde de
wijzerplaat uit een 2 mm dikke koperen

plaat die hij integraal liet beschilderen
door Wil Lancée, een man die daarvoor
een speciale opleiding tot schil-
der/maquettebouwer had genoten en die
een oud-collega van Willem was bij de
Stoomvaart Maatschappij Nederland.
Het deel van de wijzerplaat waar de wij-
zers niet overheen liepen (bovenste deel)

had als thema bijvoorbeeld een roman-
tisch boerentafereel (de getoonde klok),
een omgang van de planeten, een
scheepstafereel of de boerderij van één
van Willem’s voorouders.
De hier getoonde klok vertoont een wij-
zerplaat met een foutje; hij laat ons een 4
minuten onderverdeling in plaats van een
5 minuten zien, maar alah!! 
Links en rechts werden uit de klokken-
kast twee vensters gezaagd, die het geluid
van de bel versterkten (de galmgaten).
Aan de binnenkant werden twee platen
koper gelijmd. Maar voordat dit gebeur-
de werd er uit de plaat een patroon
gezaagd met een figuurzaag. Het patroon
werd eerst op een stuk papier uitgete-
kend, daarna werd het stuk papier op de
koperen plaat geplakt en tenslotte werd
het patroon met behulp van een figuur-
zaag uitgezaagd. Hij besteedde daar ten-
minste één week (en vele zaagjes) per
galmgat aan! Het resultaat was schitte-
rend.
De beeldengroep die op de toog stond,
werd machinaal gedraaid uit zwart
ebbenhout.

Herkomst uurwerk
Het uurwerk is door mijn vader bij de
Fries Hinne Zweering aan de Regge-
straat 2 (hoek Amstelkade) te Amster-
dam gekocht. Zweering betrok ook
klokken en onderdelen van het beroem-
de Klok reparatiebedrijf F. Pasveer / Uur-
werk makerij J. ten Hoeve uit Joure (Fr).
Het uurwerk is werkelijk prachtig. Het is
(vrijwel) geheel van messing gemaakt en
het staat op gedraaide pootjes. Het uur-
werk kostte fl. 450,– in 1976 en dat was
toen een reuzenbedrag. Ook de andere
gegoten delen van de klok, zoals de
koperen ovale slingerafdekplaat en de
andere gegoten versieringen, leverde
Hinne bij. 

H

‘Horlogerie’ Willem Mol
“Wat zijn ogen zagen dat maakten Willem Mol’s handen’’. Na zijn werkzame leven (vanaf 1973)

begon hij de kasten van klokken te bouwen en de uurwerken te kopen. In totaal heeft hij 10 klok-

ken gefabriceerd, van Schippertjes, Friese staartklokken tot staande horloges. Zijn er lezers van

dit blad die ook klokken hebben gemaakt, zij kunnen hun ervaringen toevoegen aan dit verhaal.

✍ Jos Mol, Adrie de Koning en Fris Mol

afb. 1. Willem Mol.
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Van slag
Een paar maanden geleden was het uur-
werk continu van slag af. Was het 3.00
uur dan sloeg hij 12 keer en was het
15.30 uur dan sloeg hij 8 keer etcetera.
Dat stoorde mij zodanig dat ik via Hinne
Zweering ben terecht gekomen bij Freerk
Pasveer in Joure (http://www.klok repa -
ratiejoure.nl/). Freerk zag onmiddellijk
dat er teveel speling op sommige bronzen
bussen zat. Hij heeft het uurwerk schoon
gemaakt en gedemonteerd, de versleten
bussen vervangen en het geheel geolied.
Inspectie van het uurwerk leverde nog
iets op. Op een van de stijlen stonden de
letters HHZ, die waarschijnlijk voor
Hinne Zweering staan. Het is fantastisch
om een keer in Freerk’s werkplaats te
mogen rondkijken. Daar hing onder
andere een grote kaart met daarop de
namen van klokkenmakers uit Joure.
Daar kwam de naam Zweering twee
maal op voor, te weten Hendrik (1841-
1923) en Jan (1853-1919) Zweering. 
Voor zover we hebben kunnen nagaan
heeft mijn vader zijn uurwerken bij drie
verschillende toeleveranciers gekocht: de
firma’s Hobbyklok in Haarlem, Verschu-
renklokken in Hilversum en Zweering in
Amsterdam.

Inbouw uurwerk
Een constructie werd gemaakt om de
klok neer te zetten in de kast en een aan-

tal gaten geboord om de kettingen naar
buiten te leiden. 
Er moesten eerst vier gaten in de bodem
van de kast worden geboord om de ket-
tingen te laten passeren waaraan het
gewicht kwam te hangen. Hetzelfde gold
voor de twee gaten van de wekkeraan-
drijving. De klok werd vervolgens vastge-
zet in de kast met vier schroeven en wel
zodanig dat wanneer de slinger werd
gemonteerd, deze 5-10 mm van de
achterwand vrij liep. Vervolgens werd de
wijzerplaat, die de hele ingang van de
klok aan het oog onttrok, geplaatst.
Daarna werd op de as (waar later de wij-
zers op kwamen), een schijf gemonteerd
met de cijfers 1 tot 12, waarmee je
gewekt kon worden. Als laatste werden
de twee wijzers gemonteerd. In de afdek-
plaat werd nog een ovale opening, die
precies overeenkwam met de slinger,
gezaagd en van glas voorzien. Hij werd
middels twee sleuven naar zijn plaats toe
geschoven en gefixeerd met twee spieën.
Tenslotte werd het uurwerk op tijd gezet
door het gewicht af te nemen en de wij-
zers door te draaien tot de klok het juiste
aantal slagen gaf!
Zo genieten wij al bijna 40 jaar van de
Friese staartklok die onze vader voor ons
maakte.

afb. 3. Twaalf maal vier minuten (in plaats van vijf minuten) indeling
van de wijzerplaat!

afb. 4.Uitgezaagd klankgat waar 
W. Mol enige dagen mee bezig was.

afb. 5. De klok.

afb. 2. Wijzerplaat geheel geschilderd
door Wil Lancée. Hij had een
 kunstopleiding en werkte voor de
Stoomvaart Maatschappij Nederland.
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eze straat, die samen met de
Spiegelgracht, praktisch van -
af de achterkant van het
Rijksmuseum naar de
Heren gracht loopt, heeft het

jaren wat stiller gehad. Nu het museum
dan eindelijk weer open is, lopen er weer
grote hoeveelheden mensen door de
straat, waaronder ook veel buitenlanders.
Daardoor is deze straat, die vanouds dé
antiekstraat van Amsterdam, zo niet van
Nederland was, weer veel aantrekkelijker
geworden als plaats van vestiging.

Nieuw avontuur
Enige tijd geleden besloten Gude en Meis
hier ‘samen een nieuw avontuur aan te
gaan’ zoals het in de uitnodiging voor de

opening werd geformuleerd. Beide heren
zijn oude bekenden in de wereld van de
antieke klokken. Lars Gude werkte een
aantal jaren samen met Jaap Meijer, die
nu zijn eigen restauratie atelier heeft, en
had daarna alleen onder eigen naam zijn
zaak aan de Overtoom, waar hij in totaal
35 jaar gevestigd was. Hij nam veel deel
aan beurzen en was ook actief buiten
Nederland. Jos Meis was enige tijd ver-
bonden aan de zaak van Marcel Toe-
bosch, ook in de Nieuwe Spiegelstraat,
maar is vooral bekend als de klokkenex-
pert bij Sotheby’s Amsterdam, waar hij
ruim acht jaar werkte. Veel klokkenlief-
hebbers hebben hem ontmoet bij de spe-
ciale voorbezichtigingen die het Britse
veilinghuis indertijd organiseerde. 

D

Gude & Meis in Spiegelstraat
De Amsterdamse Spiegelstraat is sinds kort een nieuwe zaak in antieke klokken rijker. Op 28 en

29 september hielden Lars Gude en Jos Meis open huis in hun nieuwe pand in de Nieuwe

 Spiegelstraat 60 in Amsterdam. 

✍ Erik Glasius

Het pand aan de Nieuwe Spiegelstraat waar
twee bekende vakmensen hun nieuwe avontuur
zijn begonnen.

Het lichte interieur geeft voldoende mogelijkheden om de klokken goed op te stellen.
Lars Gude (links) en Jos Meis.
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dood van abt Rarek van Kladrau geen
nieuwe abt mocht worden verkozen en
dat de benedictijnerabdijkerk kathedraal
zou worden. Wenceslas was volgeling
van de nieuwe paus van Avignon. Het
benedictijnerkloostergebeuren bleef de
paus van Rome, Benedictus IX, trouw.
Oorlog dus. Nepomuk kwam energiek
tussenbeide, zich beroepend op kerkelij-
ke wetgeving en het autonome karakter
van de Kerk. Toen de abt in 1393 stierf,
hielden de monniken onmiddellijk nieu-
we verkiezingen. Hun keuze viel op de
monnik Odelenus. Jan Nepomuk, als
vicaris-generaal, bevestigde deze benoe-
ming prompt zonder met de wensen van
de koning ook maar enigszins rekening
te houden. Toen Wenceslas dit vernam,
werd hij woedend en hij liet de vicaris-
generaal, de kathedraalbeambte pro-
voost Wenceslaus Meissen, de steward
van de aartsbisschop en later de vicaris
van de kardinaal, de gevangenis ingooi-
en. Als ayatollah’s van het beter weten.
Ze werden gemarteld tot op de 4de
maart. Hoewel de anderen tot inkeer
werden gebracht en naar de pijpen van
de koning dansten en de beambte zelfs
altijddurende geheimhouding voorstelde,
betreffende al wat had plaatsgevonden,
weerstond Jan van Nepomuk de kwellin-
gen tot de allerlaatste snik. Men liet hem
allerlei martelingen ondergaan tot het
afbranden van de zijkanten van zijn
lichaam toe. Zelfs dit kon hem niet doen
toegeven. Uiteindelijk gaf de koning het
bevel om hem te ketenen, hem door de
stad te leiden met een blok hout in zijn
mond en hem van de Karlsbrücke af te
gooien. De rivier de Moldau in. Met

ook in de 18de eeuw nog goed voor
elkaar. De hype van de heiligenindustrie.
Het burgerlijk porte-montre als godde-
lijke monstrans.

Predikant
Jan Nepomuk werd rond 1340 geboren
in Nepomuk, een stadje in het district
Pilsen in Bohemen als zoon van Welflin
of Wölflin. Hij studeerde theologie en
jurisprudentie op de universiteit van
Praag. Hij was een groot predikant en
duizenden die naar hem luisterden, ver-
anderden hun life-style. Hij verrichtte
veel goede daden voor behoeftigen. In
1373 werd hij notaris in de aartsbis-
schoppelijke kanselarij en in 1374 werd
hij eerste notaris en eerste secretaris van
aartsbisschop Jan van Jenzenstein. In
1389 kreeg hij de parochie St. Gallis in
Praag toegewezen en hij vervolgde zijn
studies aan de universiteit van Padua en
Praag, waar hij in 1387 promoveerde en
zijn doctorstitel in kerkelijk recht
behaalde. Hij was ook kanunnik aan de
St. Aegidius kerk in Praag en werd in
1389 kanunnik van de kathedraal van
Wyschehrad. In 1390 gaf hij de St.
 Gallus’ parochie op om aartsdeken van
Sasz te worden en tegelijkertijd kanun-
nik van de kathedraal van St. Vitus
 zonder ook maar enige kerkelijke ver-
goeding te ontvangen. Kort daarop
benoemde de aartsbisschop hem tot pre-
sident van het Hof der Geestelijkheid en
in 1393 tot zijn vicaris-generaal.

Martelingen
Koning Wenceslas IV van Bohemen
schreef de verordening uit dat bij de

et ensemble heeft een enkel
houtwormgaatje aan de
achterkant, maar is goed
geconserveerd. De bestor-
ven, polychrome beschilde-

ring lijkt origineel. Het snijwerk van dit
18de-eeuws lindenhouten porte-montre
van 33 cm hoogte is symmetrisch van
opbouw. Louis XV-stijl. De ruime knol-
lenbak van de horlogestandaard zit
middenboven de derde vooruitspringen-
de krulvoet. Het crème horlogevenster
wordt omlijst door verguld snijwerk en
C-voluten in een marineblauw decor. De
geestelijke met baard en snor draagt een
zwarte pastoorsbonnet en een habijt met
ruime kraag. Hieronder een witte super-
plie. Een wit hemd bij de biecht gedra-
gen. En bij processies. Verder een gou-
den kruis aan een neklint op de borst.
De zilveren palm van zijn martelaar-
schap draagt hij symbolisch in zijn lin-
kerhand. Symbool voor de overwinning
op het kwade. Zijn rechterhand grijpt
naar het gouden kruis op de borst. Drie
facetgeslepen “kristaldiamantjes” in het
gecanneleerde waaierwerk tussen de
kwabben aan de basis. Bovenop de body
van de standaard staat de marte-
laar:.Nepomuk. Twee gaten in zijn kraag
zouden hebben gediend om een aureool
van vijf sterren in vast te zetten. Sym-
bool voor de sterren die boven zijn
doodsplek in de Moldau zouden zijn
blijven hangen. Hij staat half weggezon-
ken in het blauw. Het water van de Mol-
dau symboliserend of het hemelsblauw
van zijn nieuwe verblijfplaats, de hemel.
De kerkfabriek van Rome, de eerste
multinational ter wereld, had zijn p.r.

H

Op een Noordfranse rommelmarkt heb ik een houten porte-montre gevonden. Een gesneden

geestelijke. Wie is dit in ‘s hemelsnaam? Pastoors zijn er niet meer om er uitleg over te geven.

Op naar het Provincialaat van de Priesters van het Heilig Hart. Hoe is het in godsnaam mogelijk.

De laatste priesters in Nederland zitten in de Duivelsbruglaan. Brug naar de verdoemenis.

✍ Johan Selders

Een porte-montre van 

NEPOMUK
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handen en voeten gebonden. Dit wrede
bevel werd uitgevoerd op 20 maart
1393.

Biechtgeheim
In zijn Chronica regum Romanorum van
1459 beweert Thomas Ebendorfer dat
koning Wenceslas Jan Nepomuk niet
alleen had laten verdrinken in de
Moldau, omdat hij beweerd had
dat “Alleen diegene die goed
regeert, de naam van koning
waardig is”. Maar ook
omdat hij het biechtgeheim
niet had willen schenden.
Vandaar het blok hout in
zijn mond tijdens de
rondgang in Praag. Hij
weigerde namelijk de
koning te vertellen
wat diens vrouw
hem had opge-
biecht. De koning
wantrouwde zijn
beeldschone twee-
de vrouw Sophie
van Beieren, de
nicht van zijn
eerste vrouw
Johanna, die in
1389 was
gestorven en
wilde de
naam van
Sophies ge -
liefde weten.
Volgens Hajek
von Liboczan
zou er ook spra-
ke zijn van twee
Jannen Nepomuk. De
één die veroordeeld was,
toen hij zijn onschendbaar-
heid van het biechtgeheim
verdedigde. Executie in
1383. De ander die ver-
oordeeld zou zijn,
omdat hij de verkeerde
abt aan het bewind liet
komen. De controver-
se hieromtrent is
nooit opgelost. Al
zou het wel een
enorm toeval zijn

als twee mensen met dezelfde naam
 hetzelfde noodlot zou zijn beschoren. De
verdrinkingsdood als doodvonnis toe -
gewezen krijgen. 

Heiligverklaring
Jan van Nepomuk genoot speciale ver -
ering in Bohemen. Vanaf het jaar 1675
diende de kardinaal petities in in Rome

voor de heiligverklaring van de geze-
gende. In de jaren 1715-20 werden

bewijzen bijeengebracht en de
zaak werd onderzocht. In 1721

volgde de zaligverklaring
door Innocentius XIII en

in 1729 door Benedic-
tus XIII de heiligver-

klaring. De aktes
van de heiligver-

klaring zijn
gebaseerd op de
verklaringen
waarin stond dat
Jan stierf op 16
mei 1383 als de
martelaar die
aanspraak maak-

te op de on -
schend  baar heid
van het biecht -

geheim. Maar
1383 kan ook
een schrijf -
fout zijn. En
de 16de
ook.
Het lichaam
van Jan van
Nepomuk

werd uit de
Moldau

gehaald en later in
de kathedraal van

Praag begraven. Hij is
patroonheilige van Bohemen.
Toen in 1719 zijn graf in de

Praagse kathedraal werd
geopend, zou zijn tong

nog ongeschonden zijn.
Hoewel, Rome moet
het schoorvoetend
met tegenzin toege-
ven, toch na 326
jaar al een beetje

Porte-montre van Jan Nepomuk als goddelijke monstrans.





verschrompeld. Zijn feestdag wordt
gevierd op 16 mei.

Patroonsheilige
Muziekstukken zijn aan hem gewijd. De
“Jan van Nepomuk”-mis in E-majeur
door Gerald Spitzner. Jongens krijgen
zijn achternaam als voornaam. Kerken
hebben hem als patroonsheilige. De
Asamkirche in München. In Rome een
standbeeld. In Lunéville op de top van
de rechtertoren van de barokke kerk St.
Jacques zijn standbeeld. In Frankrijk op
de brug over de Durgeon in Chemilly.
Een ander in Lutterbach, waar hij de
bewoners zou beschermen tegen het
wassende water van de naburige rivier
de Doller. Veel bruggen dragen zijn
naam vanwege zijn gruwelijke verdrin-
kingsdood. Ook in ons katholieke zui-
den vinden we zijn beeltenis terug. Het
Limburgse Swalmen heeft zijn stand-
beeld op de Johannesbrug over de
Swalm. In brons van K. Zimmerman.
De barokke kloosterkerk van Wittem,
contemporair met de heiligverklaring
gebouwd in 1732, werd aanvankelijk
toegewijd aan Johannes Nepomucenus.
De uit 1839 stammende waterstaats-
kerk van Woudrichem is toegewijd aan

de H. Johannes Nepomucenus als bij-
zonder beschermer van hen wier goede
naam gevaar loopt door laster of
kwaadwilligheid te worden bezoedeld.
Een groot wit beeld van deze heilige
siert de voorgevel van deze kerk.
Natuurlijk staat hij ook in ons vertim-
merde Rijksmuseum. Een Meissen por-
seleinen manufactuur uit 1731. Ook dit
product dateert van kort na de heilig-
verklaring in 1729. Gottlieb Kirchner
maakte het model van dit beeld. Hij
werkte maar een aantal jaren voor de
fabriek. Zijn ontwerpen waren beeldbe-
palend. Hij maakte o.m. menselijke
figuren en groepen. Ook grote dierfigu-
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Wat een kapstok is voor een jas, is een horlogehouder voor een horloge. Bij thuis-
komst hang je hem onmiddellijk op. Met een 18de-eeuws horloge kun je binnen niet
functioneren. Het is tot 60 mm diameter en weegt tot 250 gram. Het vest was nog
niet uitgevonden. Het vestzakhorloge bestond nog niet. Hing het horloge aan een
chatelaine, dan zwaaide het alle kanten op. Of het zat in een buidel aan de broeks-
riem te bungelen. Het knolhorloge werd eenmaal thuisgekomen veilig en wel opge-
borgen. In een porte-montre, een horlogestandaard. Het kreeg dan familiestatus. 
De mobiele tijdmeter als mini-staande klok in de huiskamer. Of als wekker in de
slaapkamer. De kast gemaakt van lindenhout. Licht als papier-maché. Gemakkelijk 
te snijden. Miljoenen porte-montres volgden in de 19de eeuw als massaproduct.
Het polshorloge was de doodsteek voor de horlogehouder.

ren voor het Japanische Palais in Dres-
den. België kan niet achterblijven. In
Brugge en Malmedy (Nepomucène) is
hij brugheilige. In Aalst, Nepomocemus
alhier in zandsteen uitgehakt, verplaatst
van een gedempte waterloop naar de
Houtmarkt. In Kortrijk staat hij naast
de Broeltorens. In St.-Niklaas komt hij
voor in een schrijn. Een hele cultus dus.
Ook verder in de Zuidelijke Nederlan-
den was een kapelletje gewijd aan hem
in Montignies sur Sambre in de Rue de
la Corderie. De kapel is afgebroken. De
buurt een Noordafrikaanse wijk gewor-
den. Nepo vervangen door de advent
van Mo. Zalig kerstfeest.

In Aalst. In Woudrichem.
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Oproep
van de
redactie
Regelmatig ontvangt de redactie van Tijd-
schrift materiaal ter publicatie dat niet of
onvoldoende aan de gestelde (kwa-
liteits)eisen voldoet. Daarom nog even de
richtlijnen waaraan aangeboden teksten en
beeldmateriaal bij voorkeur dienen te vol-
doen:
• Teksten dienen als Word bestand in een
aparte bijlage te worden gemaild. Dus bij-
voorbeeld niet opgemaakt in het e-mail pro-
gramma Outlook.

• Ook voor Tijdschrift geldt, dat het digitale
tijdperk zijn intrede heeft gedaan. Dit bete-
kent dat de redactie zoveel mogelijk werkt
met digitaal beeldmateriaal. Stuur daarom lie-
ver geen foto’s of ander papieren beeldmate-
riaal op. Tenzij het echt niet anders kan. Maar
ook dan geldt dat de beelden van fotokwa-
liteit moeten zijn.

• Om digitale beelden in drukwerk om te kun-
nen zetten is een minimale ‘resolutie’ noodza-
kelijk. In de praktijk is een resolutie van mini-
maal 0,5 mb (500 kb) vereist. (Meer is
natuurlijk altijd goed). Beeldresoluties die
lager zijn, bijv. 60 kb, zijn op het beeldscherm
weliswaar redelijk scherp, maar voor druk-
werk volstrekt onbruikbaar. 

TIP: u kunt de resolutie controleren door met
uw cursor op het ‘ongeopende’ fotobestand
te gaan staan. Dan verschijnt auto matisch 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 rechtermuisknop te klik-
ken . Door vervolgens naar ‘eigenschappen’
te gaan, verschijnt de beeldresolutie. 
• Ook digitale beelden moeten als  aparte bij-
lage te worden verzonden, dus niet als een
geïntegreerd onderdeel in een tekst -
document.
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De nauwgezetheid waarmee dit onderzoek is
verricht, verdient grote bewondering en
waardering. In het voorwoord krijgen we
een kleine blik in de werkwijze en de ont-

dekkingen van de auteurs en ze vermelden ook met veel
gezag de vergissingen en overschrijvingen van gegevens
door auteurs die hen voorgingen zonder enig deugdelijk
onderzoek. Deze handelwijze is door dit boek volledig
goedgemaakt. Tot in de kleinste details wordt de geschie-
denis van de Friese klokkenmakerij beschreven, waarbij
met name veel persoonlijke details over makers en situa-
ties uit de doeken worden gedaan, die het boek heel pret-
tig leesbaar maken, maar die ook een zeer menselijk
beeld geven van hoe het er in de 18de en 19de eeuw aan
toeging in de werkplaatsen van de klokkenmakers, maar
ook in de stadjes en dorpjes zelf van Friesland met als
onmiskenbaar centrum JOURE.

Liefdevol
Met veel inlevingsvermogen, ik zou bijna het woord
‘liefdevol’ willen gebruiken, beschrijft het echtpaar de
nijverheid die de provincie al in de 18de eeuw bekend-
heid tot ver buiten haar grenzen zou geven. Dat ze mis-
schien in de liefde af en toe wat ver gaan blijkt vooral,
wanneer het over de kwaliteit van de Friese klokken
gaat. De bewondering wordt dan wel eens wat dispro-
portioneel. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat technisch
gezien de vergelijking met plattelandsklokken afkomstig
uit met name Frankrijk, waar de Comtoise in vergelijk-
bare aantallen werd gemaakt, niet in het voordeel van de
Friezen uitvalt. Een kleine onjuistheid als: ‘de Friese klok
moest elke dag worden opgewonden’ valt dan des te
meer op; de Friese klok moest elke dag twee keer wor-
den opgewonden. De Comtoise met zijn dubbele uurslag
hoefde slechts eens per week te worden opgewonden.

Vermakelijke details
Prachtige beelden levert het hoofdstuk “Een dag uit het

leven van een uurwerkmaker” op. Even is de lezer op
bezoek bij een klokkenmaker met al zijn kleine zorgjes,
de dingen die hij niet moest vergeten die dag en de hui-
selijke beslommeringen. Prachtig beschreven! En dan de
voettocht van Wiebe Aleva, een juweel van een reisver-
slag.
En dat is het wat dit boek zo aantrekkelijk en waardevol
maakt, de combinatie van de feiten, die onberispelijk bij
elkaar zijn gezocht en de respectvolle beschrijvingen van
het lang niet altijd gemakkelijke leven van de klokken-
makers. Allerlei vermakelijke details passeren de revue.
Bij een boelgoed (veiling) van klokken en hout werd het
veilen zelf danig verstoord door het klokluiden voor een
begrafenis. Ook tijdens de veiling ontstond het nodige
rumoer dat uiteindelijk eindigde met ‘roepen en raesen’
en een partijtje stenen gooien naar elkaar. In een ander
geval moest Jelte Vijlstra toestaan dat het paard van
Engele Klazes Bouma uit zijn waterput dronk. De Rij-
dende Rechter zou er van smullen! 

Fraaie vormgeving
In de naamlijst van Friese klokkenmakers valt wederom
de nadruk op Joure en omgeving. Maar ook vrijwel alle
klokschilders komen aan bod. Zoals het met alle namen-
registers gaat zullen ook hier wel de nodige aanvullingen
tevoorschijn komen. Maar wat we er nu al bij gekregen
hebben is een schat aan juiste gegevens, waarvoor we de
auteurs niet dankbaar genoeg kunnen zijn.
Ook de vormgeving en afwerking van de twee delen is
buitengewoon fraai, al had ik een band met een wat min-
der zakelijke vormgeving passender gevonden. De gefo-
toshopte spoorraderen die als planeten door een grijze
hemel zweven kunnen mij persoonlijk weinig bekoren.
Verder zou ik soms wensen dat de facsimiles wat groter
waren afgedrukt, hetgeen de leesbaarheid zou vergroten.
Maar dit zijn details, naast de grote bewondering die ik
voor het boek heb. Aanbevolen voor iedereen die van
klokken en historie houdt.

Uurwerkmakers 
in Friesland

Onder de titels “Uurwerkmakers in Joure“ en “Uurwerkmakers in Friesland” zijn twee

boeken  verschenen, geschreven door Siet en Lammert de Bruin. Dit echtpaar heeft

jarenlang onderzoek gedaan naar het leven en werken van Friese klokkenmakers,

kastenmakers en klokschilders, maar ook de toeleveranciers, de transportbedrijven en

iedereen die ook maar de geringste  relatie tot het uitgebreide klokbedrijf in Friesland

hadden, komen aan bod. 

✍ Jaap Zeeman

BOEKRECENSIE
S
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Het boek van Dunkel is inge-
deeld naar de verschillende
aandrijfsystemen. Het streeft
geen volledigheid na. Zo mis

ik tot mijn verdriet onder het hoofdstuk
”door warmte aangedreven klokken” de
Zenith van onze landgenoot Jamin. Ook
ontbreken de klokken van Ateliers Vaucan-
son, de tafelkokken van Bardon en Brillié
en de klokken van Poole/Barr. De meest
voorkomende klokken, Silentia, Aron, Per-
ret, Max Möller, Schild, Puja, Eureka, Hol-
den, Bulle, ATO etcetera worden overigens
wel behandeld en ook wordt aandacht
besteed aan klokken met slagwerk al dan
niet met synchroonmotor. Van de beschre-
ven klokken wordt in het kort de geschie-
denis, de techniek en reparatieproblemen
behandeld. Dat Dunkel een man van de
praktijk is blijkt uit de vele zinnige repara-
tieadviezen.
Het boek telt 200 bladzijden en is voorzien
van 236 duidelijke tekeningen en kleuren-
foto’s. De uitvoering is fraai: harde kaft,
goed papier, leeslint.
Kortom: een aanwinst niet alleen voor de
beginnende verzamelaar van elektrische
klokken maar ook voor gevorderden.
Het boek is uitgegeven door BOD-books
on Demand, Norderstedt ISBN: 978-3-
7322-4408-9 en te bestellen bij de boek-
handel, of iets goedkoper (76 euro incl.
porto) bij de auteur op: elektrouh-
ren@web.de

Frank Dunkel:
“Frühe elektrische
Wohnraumuhren
Onlangs verscheen van de hand van de voormalige leraar aan de uurwerkvakschool te

Düsseldorf, Frank Dunkel: “Frühe elektrische Wohnraumuhren”. Een boek dus over

elektrische klokken voor de woonkamer. Waar voor openbare tijdaanwijzing en distri-

butie van tijd in grote gebouwen elektrische klokken al veelvuldig ingang vonden,

waren elektrische klokken voor thuis vóór de tweede wereldoorlog buitenbeentjes.

✍ Hans Vrolijk
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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 was 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



Tijdschrift 4/2013 39

Museum- en 
Verenigingsnieuws

Martin van Iersel

RESTAURATIE
 DUNSTERKLOK
De reeds aangekondigde bijeenkomst
met als onderwerp de restauratie van de
klok van Roger Dunster vindt plaats op
Zaterdag 18 januari 2014 om 13.30 uur,
in het Dorpshuis te Odijk.
Voor het programma wordt verwezen

Klokkenvrienden 
SMAT (KVS)

naar TIJDschrift 13/3. Wij zijn verheugd
te kunnen melden dat Michiel van Hees
een inleiding zal houden over de klok en
zijn maker, geplaatst in zijn tijd. De Dun-
sterklok zal bij wijze van uitzondering
getoond worden op deze bijeenkomst.

ALGEMENE LEDEN
 VERGADERING
Op Zaterdag 5 april 2014 om 13.30 uur,
in het Dorpshuis te Odijk, houdt de KVS
haar ALV. Houdt u deze dag reeds nu vrij
in uw agenda?

Aangeboden: Ambachtelijk hand -
geknoopt knobbel koord 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.

Circa 50 leden waren op 19 oktober naar Odijk gekomen om
deze bijeenkomst bij te wonen. Peter Both gaf een presentatie
waarin veel bijzondere comtoises werden getoond.
Verschillende gangsystemen maar ook verschillende slag -
werkmechanismen met meerdere bellen. En comtoises met
meerdere wijzers, uitgebreide kalenders, centrale seconde
 wijzer, maanaanduidingen etcetera. Tijdens deze bijeenkomst
was ook een aantal bijzondere comtoiseklokken aanwezig die

door de aanwezigen uitgebreid bekeken konden worden.
 Verder was er de presentatie van een nieuw comtoiseboek
MAYET, MORBIER, COMTOISE van Leonard van Veldhoven,
één van de leden van de comtoisegroep.

Een geslaagde bijeenkomst waarin uitgebreid door de deel -
nemers werd gediscussieerd over de techniek en de bijzondere
comtoises.

COMTOISEBIJEENKOMST 19 OKTOBER J.L.
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et kwam mij niet uit om een
paar dagen naar Leeuwarden
te gaan om in de archieven te
zoeken. Ik heb gebeld met
enkele specialisten op het

gebied van Friese genealogieën, maar
helaas geen enkel resultaat. Er gaat enige
tijd overheen en ik kwam op een website

tijdperk kan je tegenwoordig de foto’s uit-
vergroten, zodat je de beschildering en sig-
naturen beter kunt bestuderen. In plaats
van Ide zag ik dat er ook wel eens Ids zou
kunnen staan. In Friesland verschijnen op
internet steeds meer geboorte-, huwelijks-
en overlijdensaktes. Langzaam maar zeker
verschijnen de diverse handgeschreven

H

Fries kantoortje  
In 1999 kreeg ik de vraag: “Heb je wel eens gehoord van Ide Otto? In het gemeentehuis hangt een

Fries kantoortje waar rechts onder op de wijzerplaat Ide Otto staat”. Zelf had ik er nooit van

gehoord en ook geen idee waar ik het zoeken moest. Op internet was niets te vinden en zelfs niet

in de Tresoar (digitaal archief Friesland). Een zoektocht volgde..

✍ Sjoerd Folkers

van collega uurwerkmaker Frank van Nuus
uit ‘s-Hertogenbosch een klok tegen, gesig-
neerd Ide Otto (afb. 8). Foto’s gevraagd die
hij mij meteen stuurde. Enige weken later
verscheen er op Marktplaats een adverten-
tie over een Fries kantoortje gesigneerd: Ide
Otto. Wederom foto’s gevraagd die met
plezier afgestaan werLden. In het digitale

Afb. 1 Afb. 3

Afb. 2
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aktes uit de archieven van de Otto-familie
ook op internet. 

Klokschilder en glazenmaker
Inmiddels ben ik in het bezit van de kopie-
ën. In het kort even de geboorte- en over-
lijdensjaren van de grootvader, vader en
broers van Ids Otto. Grootvader Johan
Philip(s) Otto is geboren in Runkel bij
Limburg a/d Lahn in 1770 en overleden in
1826. Vader Johan Petrus He(i)nrich Otto
leefde van 1802 tot 1872. Zijn zonen
waren: Johan Philip Otto (1835-1857),
Ids (1836-1861) en Heinrich (1842-1867).
Vader Johan Petrus Heinrich werkte
 volgens de aktes van na zijn huwelijk als
verver, klokschilder en glazenmaker. De
zonen die alle drie het vak van hun vader

hebben geleerd worden vermeld als (leer-
ling)-, verver-, klokschilder en glazen -
maker. We mogen er best vanuit gaan dat
de zonen rond hun tiende jaar begonnen
zijn met het schilderen van wijzerplaten.
In al die jaren moeten er door de Otto’s tot
het overlijden van vader Johan Petrus in
1872 vele duizenden platen geschilderd
zijn. Met het overlijden van vader Johan
Petrus houdt het geslacht Otto in de man-
lijke lijn op daar de zonen op jonge leeftijd
ongehuwd overleden zijn. Meer infor -
matie kunt u vinden in het boek van Siet
en Lammert de Bruin over de “Jouster
Klokkenmakers”. 

Familie Mello
Veel van de tafereeltjes in de toog van de

wijzerplaat doen wat Duits aan en niet
Zuid Europees. In klokkenboeken
komen we de “klokschilder” Mello
tegen, die de zogenaamde Zuid Europese
tafereeltjes geschilderd heeft. Dit nodig-
de mij uit tot onderzoek naar de genea-
logie van Mello en hierdoor kom ik tot
de volgende conclusie. Via de genealogie
gegevens kwam ik tot de ontdekking dat
in de familie Mello geen enkele klok-
schilder staat beschreven. De Mello’s
waren joods en kwamen uit Amsterdam
en Hoorn en waren als handelaar naar
Sneek vertrokken. Deze informatie ver-
baasde mij en nadat ik hierover met Siet
de Bruin had gesproken - en dit was
onafhankelijk van mijn onderzoek -
bleek dat zij tot een gelijke conclusie was

van Ide Otto
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gekomen. Mello als klokschilder heeft
nooit bestaan. Veel van de zogenaamde
Mello-beschilderingen kunnen waar-
schijnlijk aan de familie Otto toegeschre-
ven worden, maar volledige zekerheid
hebben we nog niet. In veel gevallen
varieerden de Otto’s het Friese landschap
met schaapjes en een Duitse beschilde-
ring. We komen ook beschilderingen
tegen waarvan we zouden kunnen zeg-
gen dat dit in zijn totaliteit niet Fries is.
Op dit moment hebben we vijf gesig-
neerde wijzerplaten van Ids Otto en één
van Otto, Zoon. Details van de signatu-
ren zijn te zien op afb. 8 en 9.

Overeenkomsten/verschillen
Er zijn verschillende overeenkomsten te
vinden, te beginnen bij de toogbeschilde-
ring. Hetgeen als eerste opvalt zijn de
schaapjes in afb. 1, 2, 3 en 5. Deze zijn op
eenzelfde wijze geschilderd. De meeste
huisjes lijken ook op elkaar en in afb. 5 en
6 is er zeker geen twijfel mogelijk. Afb. 1
en 2 hebben als afscheiding tussen de toog
en hoekversiering een soort accolade. Afb.
3 t/m 6 hebben dat niet (geen afscheiding
komt bij andere klokschilders ook wel
eens voor maar is een zeldzaamheid). Afb.
1 t/m 3 hebben een totaal verschillende
hoekversiering, ofschoon bij de hoekver-

siering onder de toog bij afb. 1 en 2 wel
overeenkomsten zijn aan te wijzen. Afb. 4
t/m 6 hebbende standaard jaargetijden
hoekversiering van latoenmessing.

Lusthof
Op de cijferring zien we tussen de cijfers
bij alle wijzerplaten een op een sterretje
gelijkend puntje staan. Het cijfer 3 heeft
bij alle platen behalve bij afb. 3 (is over-
geschilderd) een krulletje. In diverse
publicaties en boeken staat dat dit een
specifiek Lusthof kenmerk is. We zien
vanwege de vele aannames die er in het
verleden gemaakt zijn dat ook dit niet
geheel correct is. Bij het cijfer 4 zien we
behalve bij de overgeschilderde cijferring
van afb. 3 dat het dwarse streepje niet
strak is maar een klein golfje heeft. In de
binnenring komen we bij afb. 4 en 6 een
versiering tegen die sterke overeenkom-
sten vertoont met de latere Lusthof
beschilderingen. Ook meerdere versierin-
gen in de binnenring vertonen overeen-
komsten. Wie zal zeggen hoeveel Lusthof
beschilderingen we met de kennis die we
nu hebben moeten toeschrijven aan de
familie Otto. 
Om meer duidelijkheid te krijgen vraag ik
aan alle klokkenvrienden mij foto’s te stu-
ren van wijzerplaten van Friese staart-
klokken en kantoortjes, waar op de wij-
zerplaat rechts onder een signatuur of een
vermoedelijke signatuur staat geschreven.
De kap moet er wel af anders is het niet te
zien. Mijn verzoek is: haal bij iedere Frie-
se staartklok en kantoortje dat u tegen
komt even de kap eraf en kijk dan rechts
onder op de wijzerplaat. Ook indien
mogelijk een foto van de achterzijde van
de wijzerplaat. Er zijn ook klokken die u
misschien verdenkt van een Otto beschil-
dering, waarbij een voorbeeld ook afb. 7
kan zijn en daar wil ik ook graag foto’s
van hebben om te bestuderen. Stuur de
foto’s, liefst in minimaal 0,5 MB naar frie-
sestaartklok@gmail.com 
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Een beknopt overzicht

Distributie van tijd door elektrische klokken

Meer informatie over elektrische klokken is te vinden op
www.electricclockarchive.org/

Atelier Vaucanson 1920 ATO 1925 Ecole Cluses 1940 Barr 1935

Brillié 1920 Eureka 1914 English Clock
 Systems 1949

L.R. (Frank Holden) 1923


