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Tompion tafelklok
Klapstuk van de op 11 juli in Londen
gehouden veiling was nr. 78, een tafel-
klok van Thomas Tompion & Edward
Banger, 38 cm hoog. (Afb. 1). De klok is
zowel op de wijzerplaat als op de achter-
platine gesigneerd en op deze platine is
het nummer 404 gegraveerd. Tompion
werkte aan het begin van de 18de eeuw
samen met zijn neef Edward Banger en
voltooide en verkocht dit exemplaar in
1704.
De klok heeft een kast van ebbenhout,
wat op zich al kostbaar is en heeft ver-
gulde monturen. Meestal werden de
18de-eeuwse kasten gefineerd of eenvou-
dig zwart gelakt. Het uurwerk is van de
hoogste kwaliteit zoals gebruikelijk bij
deze makers en is voorzien van kwartier

Van het uurwerk (Afb. 4) staat dit wel
vast, want Ebsworth overleed in 1699.
Ook dit werk heeft snekken, maar dan
met darmsnaren, dus goedkoper dan
metalen kettinkjes. Opmerkelijk is de op
de achterplatine aangebrachte voorzie-
ning om het slagwerk uit te schakelen met
de teksten ‘It will not Str.’ en ‘It will’.
De standaardhoogte van vierkante Engel-
se tafelklokken is 38 - 42 cm, kleinere zijn
nogal zeldzaam. De opbrengst van €
15.000 kan dan ook als bescheiden wor-
den gekwalificeerd, althans voor de ver-
koper.

Timpaan niet gewild
Een in de ogen van deze schrijver bijzon-
dere en aantrekkelijke klok bleef onver-
kocht. Het betreft een tafelklok uit de

De halfjaarlijkse veiling van klokken bij Bonhams in Londen toonde weer aan, dat voor grote

namen veel betaald wordt, als de originaliteit maar gegarandeerd is. Voor klokken waar teveel

aan is gerestaureerd of vervangen is veel minder tot geen belangstelling. Ook stukken met een

bijzondere geschiedenis kunnen veel opbrengen.

- Erik Glasius
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Topprijs voor
 Tompion bij Bonhams

repetitie. (Afb. 2). De platines worden
bijeengehouden door aan de achterzijde
geklonken ‘pillars’, die aan de voorzijde
zijn voorzien van sluitplaatjes (latches),
wat demontage vergemakkelijkt. Zowel
gaand als slagwerk hebben een snek met
kettinkjes.
Bij een geschatte opbrengst van £ 150 -
250.000 bracht de klok £ 194.500 
(€ 246.000) op.

Klein en fijn
Voor heel wat minder konden liefhebbers
een kleine tafelklok met repetitie van
John Ebsworth verwerven. Wel is dan de
kast ‘ebonised’, dus zwart gemaakt en het
is ook niet helemaal zeker of deze 26 cm
hoge kast wel uit het eind van de 17de
eeuw dateert (Afb. 3).

Afb. 1. Tafelklok met kwartierrepetitie van
 Tompion & Banger.

Afb. 2. Uurwerk van de tafelklok, de repetitie
maakt het vrij ingewikkeld.

Afb. 3. Kleine tafelklok van John Ebsworth.



William Edward Frodsham (1804 - 1825)
vlak voor zijn dood vervaardigde
scheepschronometer (Afb. 7 en 8), die
onder andere mee is geweest op de
Beagle, waarmee Charles Darwin zijn vijf
jaar durende reis maakte. 
Deze reis stond onder commando van
Robert Fitzroy, die later als admiraal nog
zijn naam aan een populair type barome-
ter zou geven, en was in eerste instantie
bedoeld om nog weinig bekende kusten
en natuurlijke havens, met name in Zuid-
Amerika, nauwkeurig in kaart te bren-
gen. Om de lengtegraden goed te bepalen,
had de kapitein de beschikking over liefst
22 chronometers, waarvan er slechts twee
nog bekend zijn. Het nu opgedoken
exemplaar is de derde. Van het functione-
ren van al deze instrumenten aan boord
zijn goede beschrijvingen gemaakt, zodat
bekend is, dat deze Frodsham tot de bete-
re behoorde.

Desniettemin verschilt de chronometer in
principe niet van andere goede producten
uit deze (1825) tijd, zoals kon worden
geconstateerd toen de klok onlangs even
te gast was bij een presentatie van Bon-
hams in Amsterdam. De waarde ligt dus
vooral in de historische betekenis en daar
bleken verzamelaars zeer veel voor over
te hebben. De opbrengst van £ 74.500 (€
94.200) lag aanzienlijk boven de schat-
ting van £ 30 - 50.000.
Ter vergelijking: op deze zelfde veiling
bracht een tweedaagse chronometer van
de firma Charles Frodsham -gesticht door
de broer van William Edward- uit het
einde van 19de eeuw slechts € 3000 op.
Een chronometer van goede kwaliteit van
Th. Leroy werd verkocht voor € 2400. 

vroegste periode in de zogenoemde
‘architectural style’ met een sober tim-
paan aan de bovenzijde en van beschei-
den afmetingen: de hoogte bedraagt 35
cm (Afb. 5).
Ook deze kast is niet van het kostbare
ebbenhout, maar waarschijnlijk van
vruchtenhout dat zwart is gemaakt.
Het uurwerk is van Edward East, een van
de grote Engelse namen. Hij werd in
1660 benoemd tot ‘clockmaker to the
king’. Ook hier worden -zoals in de vroe-
ge periode bij goede makers gebruikelijk-
de zeven ‘pillars’ aan de voorzijde met
sluitplaatjes vastgehouden. Het slagwerk
wordt gereguleerd door een genummerde
sluitschijf op de achterplatine, die bijzon-
der is gedecoreerd: om de vier belangrijk-
ste tapeinden zijn rozen gegraveerd.

Voor de klok werd een opbrengst van £
15 - 20.000 verwacht, maar dat wilde
niemand bieden, waarschijnlijk omdat
het uurwerk ooit was omgebouwd naar
ankergang en later weer voorzien van
spillegang.

Religieuse samengesteld
Evenmin verkocht werd een klok die in
de catalogus werd aangeduid als ‘a late
17th century pendule religieuse’. (Afb. 6).
Uit de tekst bleek echter dat het een
samengesteld geheel was, waar diverse
‘klokkenmakers’ weinig vroom mee om
waren gegaan.
Het ongesigneerde uurwerk met een loop-
tijd van twee weken, en gaand en slag-
werk op één veerton dateert waarschijn-
lijk wel uit het einde van de 17de eeuw.
Over de nogal brede cijferring kan twijfel
bestaan. Het kastje hoort in ieder geval
duidelijk niet bij het werk, en het aardig
gegraveerde plaatje met de signatuur
‘Nicolas Hanet’ evenmin, zoals ook werd
aangegeven.

Darwin
Hoe belangrijk een bijzondere geschiede-
nis is, bewijst een door de jong gestorven
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Afb. 7. Scheepschronometer van William
Edward Frodsham.

Afb. 4. Meestal is de mogelijkheid om het
 slagwerk uit te schakelen aan de voorzijde van
een klok aangebracht. Bij dit uurwerk bevindt
die voorziening zich echter op de achterplatine.

Afb. 5. Een vroege Engelse tafelklok van
Edward East in de zg. architectural style.

Afb. 6. Samengestelde religieuse maakt ook aan
de voorzijde een onevenwichtige indruk.

Afb. 8. Uurwerk van de chronometer.
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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



Koopje?
Kleine staande klokken uit het laatste
kwart van de 17de eeuw zijn betrekkelijk
zeldzaam en onder verzame-
laars gewild. Ze moeten dan
liefst niet hoger zijn dan
ongeveer 2 m en een 10 inch
(25,4 cm) wijzerplaat hebben.
De overgang van de kop naar
de romp moet convex zijn.
Zo’n klok in een notenhouten
kast met uurwerk van
Edmund Appley (1656 -
1688), Charing Cross, werd
onder nr. 142A aangeboden
(Afb. 9).
Een bijzonderheid van de
klok is de weergave van de
dag en het daarbij behorende
teken in twee vensters naast
de cijfers II en III (Afb. 10).
In diverse opzichten een bege-
renswaardig stuk dus als het
geheel origineel zou zijn. Dat
was echter niet het geval, de
kast was (veel?) later ver-
vaardigd, maar wel zó dat dit
op het eerste gezicht niet te
zien was.
De koper kocht voor € 4700
dus alleen een origineel uur-
werk, maar kan gemakkelijk
in de illusie verkeren een
vroege Engelse staande klok
te hebben verworven.

Mysterie
In het midden van de 19de eeuw was er
geen groter goochelaar dan Jean Eugène
Robert-Houdin. Hij trad in heel Europa
op, onder andere enige malen voor de
Engelse koningin Victoria. Een van zijn
trucs was de lichte/zware kist. Deze stond
midden op het toneel en kon door een
kind uit het publiek worden opgetild.
Vervolgens werd een sterke volwassene
naar voren gehaald, die er niet in slaagde
de kist ook maar een millimeter op te til-
len. Het geheim school in de sterke mag-
neet die in de dubbele bodem was ver-
borgen. Onder het toneel was een
electromagneet aangebracht die door een
assistent op het juiste moment werd geac-
tiveerd.
In de tweede helft van zijn leven richt
Robert-Houdin zich op het maken van
bijzondere klokken en uitvindingen onder
meer ten behoeve van de oogheelkunde.
Het bekendst zijn de zogenoemde
 mystérieuses, klokken waarvan het uur-
werk in de voet is verborgen, zodat niet

zichtbaar is hoe de aandrijving van de
wijzer(s) voor een doorzichtige wijzer-
plaat geschiedt.

Voor een mooi exemplaar
werd op de veiling 
€ 12.600 neergeteld.

Perpetuum mobile
De eeuwigdurende aan-
drijfkracht bestaat niet,
behalve als die wordt ont-
leend aan veranderingen in
de omgevingstemperatuur
en de luchtdruk. Op basis
van dit principe bouwde
J.L. Reutter zijn uurwerk
en noemde het Atmos. Na
een aanloopperiode droeg
hij de productie over aan
Jaeger-Le Coultre, onder
welk merk de klokken nog
steeds in diverse varianten
worden gemaakt.
Een vroeg exemplaar in
verchroomde (of nikkelen?)
kast bracht € 6000 op.

Bardon
De enige electrische klok
op deze veiling was niet de
gebruikelijke Brillié of
Bulle, maar een mooie
klok van L. Bardon uit het
begin van de 20ste eeuw.
De kast met een hoogte

van 48 cm, aan alle kanten voorzien van
geslepen glas en mat verguld, omhulde
een uurwerk met centrale secondewijzer
en arabische cijfers.
De opbrengst was € 4700.

Ander mannetje
Ooit werden in het Duitse Schwarzwald,
maar ook wel elders, zogenoemde klok-

kenmannetjes vervaardigd: houten of gip-
sen, later metalen beeldjes van een typi-
sche reizende klokkenverkoper, met een
eendaags gaand werkje op zijn buik. Het
was een decoratief product en dus is het
sindsdien vele malen nagemaakt. Op
iedere Rikketik zijn er wel een paar te
koop, vermoedelijk afkomstig uit China
of Taiwan.

Een enkele maal komt een origineel
tevoorschijn, soms met een heel ander
uiterlijk dan het standaard type. Zo was
ook het sluitstuk van deze veiling: een
volgens de beschrijving in Frankrijk
gemaakt houten beeld van liefst 35 cm
hoog. (Afb. 11). Hij draagt een driekante
steek en kleding uit het midden van de
18de eeuw. Op zijn buik is de wijzerplaat
geschilderd en het uurwerk is inwendig
gemonteerd. De slinger van het werkje
met spillegang steekt uit zijn borst.
De opbrengst van € 6600 ligt aanzienlijk
boven de hoogste raming van € 2200.

N.b. Alle vermelde prijzen zijn inclusief
het opgeld.
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Afb. 11. Houten beeld van 38 cm hoog van een
klokkenverkoper met inwendig uurwerk.

Afb. 9. Kleine (198 cm)
staande klok in een (latere)

notenhouten kast.

Afb. 10. Bijzondere wijzerplaat op de staande
klok van Appley met weergave van de dag.
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uhschwanzpendel betekent
letterlijk ‘koeienstaartslin -
ger’. Het is nog steeds onze-
ker of het Kuhschwanzpen-
del of Kurzschwanzpendel

is. De auteur Helmut Kahlert geeft in het
tijdschrift Uhren van oktober 1984
tamelijk overtuigend aan dat Kurz -
schwanzpendel waarschijnlijk de enige
juiste benaming is voor dit type klokken.
Verder stelt hij dat de naam alleen gedra-
gen mag worden door klokken die gefa-
briceerd zijn in het Schwarzwald. Bij
klokken uit nabijgelegen gebieden zoals
Oostenrijk of Zwitserland wil hij liever
de benaming Vorderpendel gebruiken
(betekent letterlijk: slinger-aan-de-voor-
kant). Het woord Kuhschwanzpendel is
het meest ingeburgerd en daarom wor-
den die klokken zo aangeduid.

Waarschijnlijk Zuidduits 
De meeste Kuhschwanzpendel (KSP) zijn
gefabriceerd in Zuid Duitsland. Maar er
zijn ook KSP’s gemaakt in Zwitserland,
Oostenrijk en in veel mindere mate in
andere landen. Onze klok is gekocht in
Wenen (Oostenrijk) door goede vrienden
van ons, Dick van Meurs en Simon van
der Geest.
Simon was een beroemd operazanger die
een stipendium had ontvangen voor een
zangstudie in Wenen. Hij heeft onder
andere de Matthäus Passion gezongen in
het Concertgebouw van Amsterdam. Zij
waren grote liefhebbers van antiek. Wat
we weten is dat de klok één maal
gerestaureerd is (in 1892) en dat er op de
wijzerplaat twee namen zijn ingekrast, te
weten Johan Kubiss en Schmallfuß 1892.
We hebben deze namen helaas niet in het
standaardwerk van Middeneuropese
klokkenmakers, van Jürgen Abeler, kun-
nen terugvinden.v Hier liep het spoor dus
bijster.
Wanneer we de wijzerplaat aan een

nauwkeurig onderzoek onderwerpen zien
we in de top restanten van een geschil-
derde adelaar (zoals verwacht) en we zien
geschilderde bijbelse voorstellingen (bij-
voorbeeld engelen). Op geen enkele plek
in het uurwerk hebben we ingeslagen let-
ters of cijfers aangetroffen. We kunnen op
basis hiervan geen uitspraak doen over de
herkomst van dit uurwerk.

We hebben contact opgenomen met de
meesterklokkenmaker van het grootste
Duitse klokkenmuseum in Bad Grund, de
heer Torge Berger (www.uhrenmuseum-
badgrund.de). Na uitvoerige bestudering
van de klok komt hij tot de conclusie dat
hij van Zuidduitse origine is en ver-
vaardigd omstreeks 1730-1750.

Wijzerplaat en slaande werk
De wijzerplaat is van een aanzienlijke
grootte (Afb. 1) namelijk 38 (breedte) x
45 (hoogte) cm. De cijfers liggen in een
goudkleurige buitenring en geven de uren
aan (I – XII), terwijl een goudkleurige
binnenring in vieren is verdeeld en de
kwartierslagen (I – IV) aangeeft. De klok
is uitgerust met twee gietijzeren bellen,
één geeft de hele uurslagen aan, de ander
geeft de kwartierslagen van de binnen-
ring aan. Wanneer het hele uur wordt
bereikt, slaat de tweede bel vier keer en
er wordt dan geswitcht naar de veel lui-
dere eerste bel om het aantal uurslagen
weer te geven (Afb. 2). De wijzers zijn
origineel, omdat de kleine wijzer verbon-

Een zeldzame klok: 
de ‘Kuhschwanzpendel’
Wij hebben geruime tijd een Kuhschwanzpendel-klok in ons bezit. Alle mogelijke moeite is gedaan

om uit te vinden wie hem waar en wanneer gemaakt heeft en of alle onderdelen origineel zijn.

- Jos Mol, Adrie de Koning en Frits Mol – Foto’s: F.P.A. Mol

K

Afb. 1 – De Kuhschwanzpendel in volle glorie.

Afb. 2 – Bovenin het uurwerk bevindt zich een aparte sectie waarin de spillegang met het horizontale
gangrad is bevestigd. De twee gegoten ijzeren bellen zorgen voor de hele uur- en kwartierslagen.
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den is met de wijzerplaat via een tand-
wiel en de wijzers een paar vormen.

Het uurwerk
Het uurwerk heeft als maten: lengte 18,
breedte 15 en hoogte 28 cm. Tussen de
bodem- en bovenplaat bevindt zich nog
een tweede bovenplaat, ongeveer 2 cm
vanaf de eerste (zie Afb. 2). Tussen beide
bovenplaten bevindt zich de spillegang
met horizontaal geplaatst gangrad. Aan
de spilas zit onder een hoek van 90 gra-
den de slinger bevestigd. De spil kan pas
gemonteerd worden als de wijzerplaat is
gemonteerd. De achterplaat en een as die
door de wijzerplaat steekt, hebben beide
een bronzen lager, waar de spillegang in
loopt. Men kan de klok op grote afstand
zien lopen en dit geeft een speels karakter
aan de slinger (Afb. 3).

IJzeren kettingen
Vervolgen we onze weg naar beneden
dan zien we drie rijen tandwielen die
door vier smeedijzeren stellingpoten (2
cm breed) middels voorsteekpennen vast-
gezet zijn. Verder verzorgen de op de vier
hoekpunten van de klok aangrijpende
aandrijfassen de kwartier- en uurslagen.
Beginnend vanaf de achterzijde (Afb. 4)
zien we eerst de tandwieltrein die de sla-
gen op de hele uren regelt. De tweede
tandwieltrein regelt de kwartierslagen en
de derde reguleert het loopwerk van de

klok. Alle tandwielen en assen met rond-
sels zijn van gietijzer gefabriceerd. Wat
ons bevreemdt is het gebruik van ijzeren
kettingen om de gewichten op te trekken.
De rondsels waarlangs de kettingen
lopen zien er heel normaal uit, maar in
het boekje “Middeneuropese klokken”
van W. Hana ziet men uitsluitend KSP’s
met optrekwerk van touwen! We houden
het voor mogelijk dat het toch origineel
is. Jan Blokhoff uit Amstelveen –
www.klokkenreparatie-amstelveen.nl -
denkt dat er welzeker KSP’s origineel zijn
uitgevoerd met kettingen, terwijl Torge
Berger van het klokkenmuseum te Bad
Grund het tegendeel beweert (Afb. 5)!

Resumé
Een grote Kuhschwanzpendel is in ons
bezit gekomen. Het is net of er een koeie-
staart voor de klok slingert. De klok is
waarschijnlijk gemaakt in Zuid Duits-
land omstreeks 1730 - 1750. De wijzer-
plaat heeft bijbel versieringen en draagt
een adelaar in de top. De klok is uitgerust
met drie kettingen waarvan het niet dui-
delijk is of ze later zijn aangebracht.
Lezers die weten of er Kuhschwanzpen-

dels gemaakt zijn met kettingen kunnen
zich tot de redactie melden.

Afb. 3 – De klok vertoont een speels karakter
doordat de slinger voor de wijzerplaat
marcheert. De snelheid van de klok wordt
gevarieerd door het koperen cirkelvormige
gewichtje van beneden naar boven te schuiven.

Afb. 5 – Van origine werden de gewichten voort-
bewogen middels touwen. In een later levensjaar
zijn deze bij vele Kuhschwanzpeldel vervangen
door kettingen en tandwielen.

Afb. 4 – Het werk van de klok is gemonteerd middels vier achter elkaar liggende gietijzeren
voorsteekpennen.
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In Memoriam 
Jan Pool
(30 juli 1939 – 4 juli 2014)

Jan Pool was sinds de oprichting een enthousiast lid van de
landelijke klokkenclub “De Vierde Dimensie”, die we bij
de start “de zelfbouwgroep” noemden. Dat was precies de
omschrijving waar Jan zich bij thuisvoelde. Het zelf beden-
ken, berekenen en met eigen machines bouwen van uur-
werken. De uurwerken die hij in de loop der jaren heeft
gemaakt waren stuk voor stuk bijzondere exemplaren. Jan
zocht daarbij de grenzen op. Door zijn kennis van de
elektronica waren veel van zijn uurwerken een combinatie
van elektronica en mechanica.
In de bijeenkomsten van “De Vierde Dimensie” vertelde
Jan op uitgebreide wijze over voor- en tegenspoed die hij
bij de bouw had ondervonden. Hetgeen als bijzonder leer-
zaam door de leden werd ervaren. De laatste jaren ging Jan

nog verder; hij toetste of bestaande natuurkundige wetten
ook opgaan bij het toepassen van moderne materialen.
Maar ook de bekende slingerwetten werden door Jan op
deze wijze beoordeeld; zo construeerde en bouwde hij
onder andere een opstelling met een dubbele slinger die
uiterst nauwkeurige resultaten opleverde. Een andere
prestatie was de slinger van Foucault met een slingerlengte
van 0,5 meter die perfect loopt. Een bijna onmogelijke
opgave.
We zullen Jan erg missen op onze bijeenkomsten en hem
herinneren als een slimme en vindingrijke vriend, die altijd
klaar stond anderen te helpen. 

De leden van “De Vierde Dimensie”

Jan Pool is al vele jaren een opmerkelijk en actief lid van
de klokkenwereld. Niet alleen in de zelfbouwgroep maar
ook ter ondersteuning van het Museum van het Neder-
landse Uurwerk (MNU) en als spreker bij verschillende bij-
eenkomsten was hij zeer actief. Hij was ook een de meest
vruchtbare schrijvers in het TIJDschrift (Ts) met wel 10
zeer oorspronkelijke bijdragen. 
Naar aanleiding van het Barentsjaar en de in het MNU geor-
ganiseerde tentoonstelling produceerde hij een volijzeren
replica van de Barentzklok “De Barentszklok anders
gebouwd”(Ts 97-1), die hij ook ter tentoonstelling aanbood
(“t Behouden Huys, Terschelling 1997 en het MNU 1998).
Drie jaar later volgde “Een bescheiden planetarium” (Ts 00-
1) en nog twee later “Een merck waerdig uurwerk” (Ts 02-1)
een, minder bescheiden, bijzondere combinatie van een kruis-
slagechappement en een tourbillon met remontoir, gevolgd
door een lijdensweg van een reparatie “Ter leringhe ende ver-
maeck”; uit deze laatste reeks blijkt wel zijn gevarieerde en
bijzondere projectkeuze. Ik ben er zelf ook in geslaagd Jan te
verleiden tot een aantal projecten. Na een uitdagend slot van
mijn artikel over een mechanische zonaanwijzer (Ts 03-4)

ging Jan op de uitdaging in en bouwde “Een mechanische
zon- en maanaanwijzer” (Ts 05-2). Nadat ik door Hans de
Zeeuw enthousiast werd gemaakt (Ts 06-3) voor synchroni-
satie van slingers, vertaalde Jan dit tot een elektromagnetisch
aangedreven dubbele-slingeropstelling waar hij vele metingen
aan deed en waar hij ook een aantal varianten (zelfs met vier
slingers) van maakte en waar hij vele raadselachtige effecten
op het spoor kwam. Toen ik bij toeval uitgenodigd werd om
op het 150-jarig bestaan van de British Horological Society
(BHI) in juni 2008 te spreken over “Dutch contributions to
the synchronization of pendulums” (Nederlandse bijdragen
aan de synchronisatie van slingers), kon ik naast het oor-
spronkelijke theoretische werk van Christiaan Huygens uit
1665, ook het recente originele praktische werk van Jan Pool
aan dit onderwerp presenteren.
Met Jan Pool verliezen wij een beminnelijke, originele en
 creatieve exponent van onze klokkenpopulatie; wij zullen
hem erg missen. (330w)

Kees Grimbergen, Voorzitter Federatie Klokkenvrienden
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Een vroeg te dateren unieke 

iepen stoelschipper
in Fries Scheepvaartmuseum te Sneek
Ongeveer tien jaar geleden stapt een oudere man met een foto van een staartschipper het Fries

Scheepvaartmuseum te Sneek binnen met de vraag of er voor deze klok interesse zou zijn. Zijn

uurwerkmaker had hem verteld dat deze klok museumwaardig is. Tien jaar later, eind 2013, komt

iemand het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek binnen met een klok en legt hem op de balie met

het verhaal erbij.

- Sjoerd Folkers

e man vertelt dat de klok
hem destijds is geschonken
door Age Jan Brouwer die
op 30 november 2013 te
Zwolle op 92 jarige leeftijd

is overleden. De klok wordt in dank aan-
vaard en wat nu. Tom Otte, klokkenadvi-
seur van het Fries Scheepvaartmuseum,
wordt erbij gehaald en kon zich ook nog
de foto van 10 jaar geleden van de staart-
schipper herinneren. Iepen staartschipper

met dubbel kapje, maan, datum en kwar-
tierslag op twee bellen. Zijn advies aan de
directeur Meindert Seffringa was dat het
klokje in zijn oorspronkelijke staat terug-
gebracht moest worden. Aan de wijzer-
plaat te zien is deze ooit opnieuw beschil-
derd door Roel Otter in de jaren twintig
van vorige eeuw. Peter Appelhof,
museummedewerker van Museum Wil-
lem van Haren te Heerenveen en vroeger
uurwerkmaker en klokschilder, wordt

gevraagd om de klok weer in zijn oude
luister terug te brengen. Soms hangen
dingen van toevalligheden aan elkaar.
Peter Appelhof belde toevallig zijn vriend
de uurwerkmaker Henk de Graaf uit
Hattem. Tijdens zo’n gesprek wordt altijd
gevraagd van heb je nog leuke dingen
gezien en Peter beschreef de staartschip-
per. Bijzondere dingen in je leven vergeet
je nooit en Henk de Graaf vertelde dat hij
in de jaren negentig het uurwerk van deze

D

Afb. 1: achterzijde staartschipper met signatuur G.W. Afb. 2: oorspronkelijke beschildering na schoonmaken.
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staartschipper gerestaureerd heeft en het
geheel getaxeerd heeft op 20.000 gulden.

Signatuur G W
Allereerst wordt de voor- en achterzijde
van de wijzerplaat schoongemaakt. Op
de achterzijde van het rad waarop de
maan geschilderd is komt een signatuur
naar voren met de letters G W (Afb. 1).
Aan de voorkant zien we in afb. 2 hoe de
beschildering vroeger werkelijk geweest is
in schoongemaakte toestand. Het boek
“Uurwerkmakers in Friesland” geschre-
ven door Siet en Lammert de Bruin wordt
erbij gehaald en daar komt de naam van
Gerke Westerdijk naar voren. Er wordt
verder gezocht en in het boek deel 8/9
pagina 100 van Herman Bossink komen
we een staartschippertje tegen dat op de
wijzerplaat gesigneerd is met de naam G.
Westerdijk. De stijl van het schilderwerk
komt enigszins overeen en de uurwijzer is
precies identiek. We kunnen veilig aanne-
men dat de staartschipper door Gerke
Westerdijk (1761-1828) gemaakt is,
mede omdat deze uurwerkmaker bijzon-
dere uurwerken gemaakt heeft. 

Franse overheersing
Op de schoongemaakte wijzerplaat tref-
fen we aan de onderzijde vogels aan (Afb.

2). We herkennen de vogels die we op
meer staart- en stoelklokken zijn tegenge-
komen en daarbij waren diverse stoel-
klokken met de jaartallen van 1804,
1805 en 1810. We kunnen aannemen dat
de staartschipper rond die tijd gemaakt
is, mede omdat symbolisch vogels vrij-
heid betekenen. We zitten namelijk in tijd
van de Franse overheersing toen Neder-
land Bataafse Republiek (1795-1813)
genoemd werd. Waarom een vogel in die
tijd vrijheid betekent is dat in de lucht
vliegen als vrijheid aanvoelt. We kennen
de uitdrukking niet voor niets “zo vrij als
een vogel”. Het resultaat van de beschil-
dering zien we op Afb. 3. Ook de paneel-
tjes met glaswerk zijn in originele staat
teruggebracht.

Prima staat
Het uurwerk dat in de jaren negentig
door uurwerkmaker Henk de Graaf uit
Hattem gerestaureerd is, blijkt nog in
prima staat te zijn. Tappen nog goed en de
slijtage van de lagers is te verwaarlozen.
Het uurwerk wordt alleen schoonge-
maakt en de lagers extra met penhout
behandeld. Het uurwerk heeft in het
gaandwerk een grondrad, tweede rad,
kroonrad en een liggend spillenrad met
aan de spil een vaste slinger aan de achter-

zijde. In het slagwerk ook de normale
raderen pennenrad, hartrad, stuitrad en
windvleugel (Afb. 4). Aan de voorzijde
het minutenrad (minuutpijp) met vier
pennen, wisselrad en uurrad. De staart-
schipper heeft twee bellen en één slag -
pilaar. Om deze van de kleine naar de
grote bel te verplaatsen, dan zal de slagpi-
laar als de klok iets voor het kwartier van
het hele uur tot en met hele uur omhoog
gebracht moeten worden. Bij Friese klok-
ken gebeurt dit omhoog brengen meestal
door een wat verhoogde lange nok op het
wisselrad. Bij deze staartschipper gaat dit
op een andere manier. Op de voorstijl is
een kleine messingplatine geklonken.
Daarop bevindt zich een stut waarop een
extra rad gemonteerd is. Dit rad heeft een
strip en het rad wordt aangedreven door
het wisselrad (Afb. 5). Bij deze staart-

Afb. 5: wisselrad.

Afb. 3: resultaat van de beschildering. Afb. 4: zijaanzicht uurwerk.
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schipper drukt de strip van
het extra rad een metalen
ronding naar beneden en
daardoor wordt de lichter,
die haaks verbonden is met
een vork die onder de slagpi-
laar ligt, gelift (Afb. 6). Nu
kan om kwart voor het hele
uur en op het hele uur de
grote bel bediend worden
Na het hele uur passeert het
rad met strip de ronding en
valt de slagpilaar weer in zijn
benedenstand (ruststand).

Maan en datum
Een dubbele kap is al zeld-
zaam en bijzonder is de
grootte van de klok en de
maan en datum. De totale
lengte inclusief de kapbe-
kroning is 87,5 cm. De
breedte is 26 cm en de diep-
te 18 cm. Als we naar
staartschippertjes kijken
dan komen maan en datum
eigenlijk nooit voor. Ook
komt voor zover we weten
de kwartierslag nooit voor.
We zien aan de achterzijde
van de klok de sluitschijf zitten en daar-
aan kunnen we ook zien dat het een klok

met kwartierslag is (Afb. 7). In verhou-
ding tot het kleine uurwerk is de sluit-

schijf nogal groot van for-
maat.

Symbolische
 overhandiging
Op 2 juli 2014 is de staart-
schipper, die in weer in origi-
nele staat hersteld is, naar het
Scheepvaartmuseum te Sneek
teruggebracht. In besloten
kring is de klok door Peter
Appelhof (links) aan de direc-
teur Meindert Seffringa
(rechts) symbolisch overhan-
digd (Afb. 8). Aanwezig zijn
ook Tom Otten, klokkenadvi-
seur van het Scheepvaartmu-
seum, Richard de Graaf, ken-
ner van Friese klokken, die de
foto’s van het uurwerk
gemaakt heeft en de schrijver
dezes. Voor de klok wordt na
de vakantie een mooi plaatsje
in het museum gezocht. Naast
alles wat er over de Friese
scheepvaart bekend is, heeft
het museum ook nog een serie
bijzondere Friese klokken,
waaronder diverse aparte
staande klokken. Zeker voor

de klokkenliefhebber meer dan een
bezoek waard.    

Afb. 6: werking slagpilaar. Afb. 7: sluitschijf met kwartierslag.

Afb. 8: Peter Appelhof (links) overhandigt de klok symbolisch aan Meindert 
Seffringa, directeur Scheepvaartmuseum in Sneek.
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n een uitvoerige tentoonstelling
wordt de geschiedenis van de
klok en het vakmanschap van
de klokkenmakers, een specia-
liteit van Saint-Nicolas d’Alier-

mont op een ludieke en interactieve
manier weergegeven. Door middel van
verzamelingen, archiefdocumenten,
getuigenissen en foto’s ontdekt u de
wereld van de tijdmeting, speciaal de
uurwerken zoals die in Saint Nicolas
werden vervaardigd.

Charles-Antoine Croutte
Charles-Antoine Croutte was de zoon
van Antoine Croutte, een uurwerkmaker
uit Dieppe die vanwege de voortdurende
aanvallen van de Hollanders en de hoge
belastingen uit Dieppe wegtrok en zich
in Arques-la-Bataille ten oosten van
Dieppe vestigde. Charles-Antoine werd
zelf ook uurwerkmaker en vestigde zich
rond 1725 in Saint-Nicolas d’Aliermont.
Iets ten noorden van Arques. Hij vestig-
de zich in het gebied dat bekend staat als
“Bout d’aval” in de richting van Dieppe.
Dat hij zich juist in Saint-Nicolas vestig-
de, was niet zo verwonderlijk. Hij had
het idee opgevat om zelf uurwerken te
gaan fabriceren. Dit stadje stond bekend
om zijn koperslagers met het verwerken
van koper en messing. Zij waren dus
bekend met het materiaal en technisch
goed onderlegd. Charles-Antoines rijke
nageslacht van twaalf kinderen vormt
het begin van een dynastie van klokken-
makers die twee eeuwen lang blijft

Het uurwerkmuseum en de
uurwerkindustrie van
Saint-Nicolas d’Aliermont
Er was eens lang geleden een klein dorpje in het noorden van Frankrijk, in Bretagne… Zo begin-

nen ongeveer de verhalen van Asterix. Maar nee, ik zit er nu toch een paar regio’s naast. Het

plaatsje Saint-Nicolas d’Aliermont ligt in de regio Haute-Normandie, Seine-Maritime (76). Gere-

kend vanaf Utrecht via Lille en Arras zo’n 500 km. Dat Saint-Nicolas uiteindelijk toch nog iets te

maken krijgt met deze stripfiguren zien we verderop in dit artikel. Het moderne uurwerkmuseum

van Saint-Nicolas d’Aliermont is een uniek cultureel centrum in Normandië dat door de gemeen-

te in stand wordt gehouden. 

I
- Piet Andriessen

Bovenkant van een Saint-Nicolas klok.
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rispelijke kwaliteit, afwerking en buiten-
gewone betrouwbaarheid. De productie
van de penduleuurwerken van Honoré
Pons wordt door Delépine & Canchy
rond 1865 overgenomen. 
Luxe, klokken en reizen
Vanaf het begin van de 18de eeuw wor-
den naast zakhorloges ook andere uur-
werken draagbaar. De “pendule de voya-
ge”, ook bekend als “pendule d’officier”
vanwege het gebruik door de officieren
van Napoleon, krijgt zijn bekende vorm.
Met deze draagbare pendulettes, soms
met wekkerwerk en slagwerk, wordt
ook aan de vraag van de bourgeoisie
voldaan, die steeds mobieler wordt. Ver-
schillende bedrijven leggen zich toe in
het vervaardigen van dit soort uurwer-
ken zoals Baveux frères, Duverdrey &
Bloquel en Drocourt. De bekendste
firma in Aliermont met dit type uurwerk
is “La Maison Couaillet”. 

De chronometers uit Aliermont
De eerste precisie-instrumenten die in
Aliermont worden vervaardigd zijn van
de uurwerkmaker Aimé Jacob, die even-
als Honoré Pons uit Parijs kwam. Hij
maakt vanaf 1840 chronometers voor de
zeevaart, regulateurs met secondeslingers
en astronomische regulateurs. Hierna
volgden Victor Gannery, Bruno Scharf,
Onésime Dumas en Emile Delépine. Vic-
tor Gannery was een leerling van de
chronometermaker Joseph Thaddäus
Winnerl in Parijs en was daar bevriend
geraakt met Ferdinand Adolph Lange uit
Dresden. Gannery werkt twee jaar bij
Lange en zijn schoonvader de hofuur-
werkmaker Johann Christian Friedrich
Gutkaes in Dresden. Hij ontmoet daar

tement Seine-Inférieure en Jean de
Champagny, minister van binnenlandse
zaken, een jonge ambitieuze meester
uurwerkmaker uit Parijs naar Saint-
Nicolas. Deze uurwerkmaker, Honoré
Pons, een leerling van Antide Janvier,
voert met zijn medewerker Matthieu
Croutte de mechanisatie in. De fabricage
van het penduleuurwerk ook “mouve-
ment de Paris” genoemd, bereikt niet
lang daarna zijn hoogtepunt. Meestal
waren deze penduleuurwerken voorzien
van een slinger. Er werden echter ook
uurwerken met een balans en spiraalveer
vervaardigd. Deze uurwerken werden
gebruikt als er in de kast geen plaats was
voor een slinger. De Parijse pendule,
waarin dit uurwerk werd toegepast, kent
een enorm succes in het midden van de
19de eeuw. Saint-Nicolas wordt qua
kwaliteit toonaangevend in de productie
van dit uurwerk. Het is een symbool van
de opkomst van de industriële bourgeoi-
sie. Tot in de jaren dertig van de vorige
eeuw worden er in Saint-Nicolas Franse
pendule-uurwerken geproduceerd. 
In 1777 begint Frédéric Japy te Beau-
court, in de Franche-Comté een bedrijf
waarin hij horloges gaat produceren.
Het bedrijf wordt sterk uitgebreid en
vanaf 1810 gaat Japy in de naburige
gemeente Badevel ook penduleuurwer-
ken produceren met machines die door
een watermolen in de rivier La Fechotte
worden aangedreven. In 1865 produ-
ceert de Franche-Comté zo’n 400.000
uurwerken per jaar, tegen 40.000 uur-
werken uit Saint-Nicolas. In tegenstelling
tot de uurwerken van Japy, die in massa
worden vervaardigd, staan de uurwerken
uit Saint-Nicolas bekend om hun onbe -

bestaan. De reeds gevestigde koper -
slagers en smeden schakelen over op het
vervaardigen van klokken, vaak ook
omdat ze uiteindelijk wel tot de familie
behoren, voortkomende uit de nazaten
van Croutte.
Het uurwerk en de klokken van Saint
Nicolas d’Arliermont
In het begin van de 18de eeuw wordt in
Saint Nicolas een uurwerk met een korte
slinger ontwikkeld. Het uurwerk is  klei -
ner dan het uurwerk van de Comtoise-
klokken, en bestaat uit twee messing
platines, waartussen de verschillende
onderdelen van het uurwerk bewegen of
bevestigd zijn. Het kleine platte uurwerk
wordt boven in de kop van de kast
geplaatst, waardoor het mogelijk wordt
om elegante slanke kasten te maken. De
gewichten kunnen naar beneden zakken
in de ondiepe kast. De slinger is boven
in de klok door een venstertje zichtbaar.
Een ander groot voordeel is, dat een
korte slinger minder energie nodig heeft.
De gewichten van een uurwerk uit Saint-
Nicolas zijn maar 2,5 kg zwaar, tegen 
4 kg voor een Comtoiseklok. Hierdoor
zijn de klokken van Saint Nicolas zo
uniek en typisch voor deze streek. Het
fraaie houtsnijwerk van deze kasten
heeft vaak ook een speciale betekenis.
Een emaille wijzerplaat met fraai versier-
de wijzers maakt de klok compleet. 
Onderzoek heeft aangetoond dat ten-
minste 10.000 van deze klokken in de
18de en 19de eeuw zijn gemaakt. Gedu-
rende deze tijd heeft zijn vorm een aan-
tal ontwikkelingen doorgemaakt. Het
model “met mand”, een klok met een
bloemenmand en bladeren verschijnt aan
het begin van de 19de eeuw. Omstreeks
1840 doet het Comtoiseuurwerk zijn
intrede in Normandië waardoor het
model “Bacquevillaise“ ontstaat. Men
noemt deze zo, omdat de slinger lang en
breed is, en omdat ze in een klokkast is
geplaatst die door meubelmakers uit de
omgeving van Bacqueville-en-Caux
gemaakt werden. Het uurwerk uit Saint-
Nicolas tref je ook aan in de typische
klokken van de “Pays-de-Bray“. Deze
klokken worden “Beaubec“ genoemd,
naar de plaats Beaubec-la-Rosière. Ze
zijn uitgevoerd in een eenvoudige en ele-
gante stijl.

Honoré Pons, pionier van de
klokkenindustrie
Na de Franse revolutie heerst in de stad
werkloosheid en armoede. In 1807 stu-
ren Savoie-Rollin, prefect van het depar-

Pendules van Honoré Pons.



ook de leerling uurwerkmaker Bruno
Scharff. F.A. Lange begon nadien in
Glashütte bij Dresden een uurwerkate-
lier. Enkele jaren nadat Victor Gannery
zich in Saint-Nicolas vestigde, kwam
ook Bruno Scharf op uitnodiging van
Gannery naar deze plaats toe. Zijn naam
werd hier echter met één f geschreven.
Onésime Dumas had reeds een bekende
naam in de wereld van de chronometers.
Hij vestigde zich vanuit Parijs in 1851 te
Saint Nicolas en nam het bedrijf van
Gannery over die veel te jong plotseling
gestorven was. Hij won evenals Scharf
diverse prijzen voor zijn draagbare preci-
sieuurwerken, marinechronometers en
regulateurs. De chronometerproductie
van Onésime Dumas ging over op Emile
Delépine.

De industriële ontwikkeling in
Saint Nicolas d’Arliermont
In 1870 zijn er ongeveer 800 arbeiders
werkzaam in Aliermont. Door de
mechanisatie worden steeds meer werk-
plaatsen geopend, waar de arbeiders
werken onder leiding van opzichters. De
bedrijven van Martin en Croutte zijn bij-
zonder modern. Délépine en Hollingue
blinken uit in precisie, en Couaillet is

bekend door zijn draagbare uurwerken.
Maar de crisis in de horlogerie slaat toe
in 1900 en alleen Denis Frères, Couaillet
en Bayard overleven dit. 

Armand Couaillet, een bekende
figuur uit Saint Nicolas
Armand Couaillet was de zoon van de
uurwerkmaker Alphonse-Gustave
 Couaillet. Hij werkte aanvankelijk bij
Albert Villon, de stichter van de wekker-
fabriek „Bayard”, waar hij zijn kennis
over uurwerken nog verder ontwikkelde.
Armand sticht met zijn broers Ernest en
Henri in 1903 de firma Couaillet Frères.
Armand Couaillet was niet alleen een
belangrijk werkgever in Saint-Nicolas,

hij was ook in sociaal opzicht voor deze
stad belangrijk. Hij stond jarenlang voor
de fanfare als dirigent. Daarnaast was
hij lid van de Kamer van Koophandel en
Industrie in Dieppe. De uurwerkin-
dustrie is in oorlogstijd van strategisch
belang, want het gereedschap en het
machinepark zijn makkelijk om te scha-
kelen voor de precisietechnologie die
nodig is voor oorlogsproductie zoals
munitie en tijdontstekers. De firma
 Couaillet werd volledig ingeschakeld
voor de oorlogsproductie in de Eerste
Wereldoorlog. Na deze oorlog ontwik-
kelt Couaillet de “Électricar”, bedoeld
voor de gehandicapten van de oorlog,
een voorloper van onze huidige “scoot-
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Bayard fabriek.

Bayard wekkerfabriek.

Reisklokje Armand Couaillet.
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mobiel”. Het werd echter geen groot
succes.
Het bedrijf kreeg ook enkele flinke
tegenslagen te verwerken. Meerdere
malen werd door een grote brand het
gehele bedrijf in de as gelegd. 

De Bayard wekker, een indu -
strieel avontuur, 1867 – 1989
Albert Villon richt zijn eerste werkplaats
op in het jaar 1867. In het begin met
Ernest Dessiaux als compagnon. In 1902

worden Paul Duverdrey en Joseph
 Bloquel compagnons en begint het
bedrijf met de massaproductie van wek-
kers. Vanaf 1922 is het merk “Bayard”
zowel bekend in Frankrijk als in het
 buitenland. Tot 990 mannen en vrouwen
uit de omgeving zijn in het bedrijf werk-
zaam. Het bedrijf doorstaat problemen
in het begin van de 20ste eeuw en
 ondergaat belangrijke veranderingen op
technisch en sociaal gebied. 
De opkomst van de wekker dateert uit
het begin van de 19de eeuw en wordt
populair in de jaren twintig van de 20ste
eeuw. Door de redelijke prijs wordt de
wekker een bekend product voor dage-
lijks gebruik. Vanaf 1922 worden de
Bayard wekkers, dankzij hun degelijk-
heid, in de hele wereld verkocht. De
fabriek wordt gemoderniseerd volgens
Amerikaans model en de directie voert
georganiseerde werkmethodes en mana-
gement in. Bayard brengt als model de
“grote wekker” op de markt, vervolgens
het model “Bijou” en in 1925 het “Bijou
économique”. De wekkermodellen
“Sonnfort”, “Tapageur” en “Bayard-
Bayard” hebben eveneens een groot suc-
ces. In de jaren vijftig is het bedrijf op
zijn hoogtepunt, met 600 werknemers,
die tot 4000 wekkers per dag produce-
ren, waaronder de Stentor die het meest

gevraagd is. Voor kinderen werden wek-
kers ontworpen met afbeeldingen onder
andere uit de studio’s van Walt Disney,
zoals Micky Mouse of Sneeuwwitje, en
ja hoor daar zijn ze dan ook: Asterix en
Obelix worden op de wijzerplaat
gedrukt.

Wekkers voor de hele wereld 
Al vanaf de jaren twintig verkoopt Bay-
ard zijn wekkers door de hele wereld, in
India, Amerika, Rusland en in de Euro-

pese landen. De verkoop wordt georga-
niseerd door vertegenwoordigingen in
Parijs en Londen. Het merk Bayard is in
de hele wereld bekend: handelsagenten
verhandelen het merk in 85 landen,
waaronder Mexico, Zuid-Afrika, Viet-
nam of Chili! In 1951 vestigt Bayard
zich in Marokko in Casablanca, waar de
wekkers in elkaar worden gezet met de
onderdelen die in Saint Nicolas ver-
vaardigd zijn. In 1961 wordt de werk-
plaats gesloten naar aanleiding van de

onafhankelijkheid van Marokko. Het-
zelfde jaar wordt een montagebedrijf
geopend in San Sebastian in Spanje, die
de wekkers onder de naam “O’Bayardo”
verhandelt. 

De Bayard reclames
Sinds Albert Villon dragen de platines
van de uurwerken het stempel van een
leeuwtje, maar de wekkers worden al
snel Bayard wekkers genoemd, lang
voordat het merk gepatenteerd wordt in
1928. De naam verwijst naar de bekende
ridder Bayard, die volgens de legende
een ridder zonder vrees en blaam was.
Het bedrijf voerde een actief reclame -
beleid. Slogans en affiches vertonen
dagelijkse bezigheden, drijven de spot
met de actualiteiten of roemen nut en
duurzaamheid van de producten.

Het einde van de Bayard wekkerfabriek.
In de jaren zestig heeft het bedrijf moeite
om over te schakelen naar de productie
van elektrische en elektronische uur -
werken. De kwartstechnologie doet ook
in de productie van Bayard zijn intrede
doch de concurrentie is moordend, niet
alleen door productie van concurrenten
in eigen land en in Duitsland. Ook het
verre oosten met Japan voorop waar
veel goedkoper werd geproduceerd, is
voor Bayard een geduchte tegenspeler.
De productie bij Bayard wordt verlaagd
en er moeten steeds nieuwe modellen
gelanceerd worden. Het bedrijf kan de
concurrentie niet aan en in maart 1989
wordt het bedrijf definitief gesloten. Pas
in 2013 worden de restanten van de
fabriek gesloopt. De grond is veront -
reinigd door radioactief materiaal van de

Een Bayard wekker. Uurwerk Bayard wekker.
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wijzers. De daken waren voorzien
asbestplaten, waardoor de sloop extra
lastig werd.

De Vaucanson werkplaatsen
In 1914 vindt de oprichting van de
“Ateliers Vaucanson” plaats door de
uurwerkmaker René Bünzli en ingenieur
Hippolyte-Louis Lamazière. Beiden
waren erg geïnteresseerd in de opkomen-
de filmindustrie. Tussen 1918 en 1956
fabriceerde het bedrijf een bijzonder
registreerapparaat, de “enregistreur
 Flaman” (genoemd naar zijn uitvinder
ingenieur Eugène Flaman). Dit apparaat
registreerde de snelheid van locomotie-
ven. Men vervaardigde ondermeer ook
rekenmachines en onderdelen voor de
automobiel- en filmindustrie. Daarnaast
werden er ook nog elektrische uurwer-
ken vervaardigd. Deze werden onder de
naam “Hélios” verkocht. Het hoofdkan-
toor van de Ateliers Vaucanson bevond
zich echter in Parijs. Overigens was dit
vrij normaal, ook Drocourt en Couaillet
hadden een vestiging in Parijs. In 1955
verkrijgt de Zweedse telefoonfabrikant
Eriksson een meerderheid in het bedrijf.
De fabriek wordt gemoderniseerd, en in
1963 worden er meer dan 500.000 tele-
foontoestellen per jaar geproduceerd.
Het bedrijf wordt eerst door Alcatel
opgekocht, vervolgens door Thomson,
en wordt aan het eind van de jaren
tachtig definitief gesloten. Tot op heden
zijn enkele bedrijven die gevestigd zijn in
de voormalige Vaucanson werkplaatsen
nog altijd werkzaam in de microtechniek
en de precisietechniek.

Denis Frères 
De familie Denis was al vrijwel sinds het
begin van de uurwerkindustrie in Saint-
Nicolas als uurwerkmakers van vader op
zoon werkzaam. Gustave Denis richt in
1874 „Denis Frères” op. Het bedrijf ont-
wikkelt de fabricatie van kleine mecha-
nieken en tijdschakelaars. Tijdens de
twee wereldoorlogen vervaardigt de
fabriek wapenonderdelen. Het bedrijf
produceert eveneens mechanisch speel-
goed en werkt voor de Franse spoor -
wegen, de automobielindustrie en voor
de elektrische huishoudelijke apparaten-
industrie. In 1970 richt het bedrijf zich
op de precisietechnologie en de lucht-
vaartindustrie, onder andere voor de
NASA en de NAVO. In 1986 wordt het
bedrijf opgekocht door STN3R, gespeci-
aliseerd in diverse mechanieken. Denis
Frères wordt in 1991 definitief gesloten.

Arthur Lambert
In Valenciennes ontwikkelt Arthur Lam-
bert een klok die het komen en gaan van
de arbeiders kan registreren. In 1922
bouwt Arthur Lambert zijn fabriek in
Saint-Nicolas. In 1924 wordt hij opge-
volgd door Léon Caron, die de „Societé
des enregistreurs Lambert” opricht. De
fabriek vervaardigt stempelklokken,
elektrische klokken, parkeermeters en
regulateurs. Hoewel meerdere malen van
eigenaar veranderd, is het bedrijf in
Aliermont op dit moment nog steeds een
specialist in de tijdregistratie. In 1975
besluit het bedrijf de traditionele Saint-
Nicolas staande klok een nieuw leven in
te blazen. De onderdelen worden niet

meer met de hand gemaakt, maar bijna
geheel industrieel vervaardigd. Hierdoor
kan deze klok nu in ongeveer 50 tot 60
uur gefabriceerd worden, terwijl het
vroeger bijna een maand duurde om één
klok te maken. Helaas is het geen suc-
ces, doch het museum bezit wel het
 eerste exemplaar.

Lemaignen-Lechevallier &
Mercier
Het bedrijf Lemaignen-Lechevallier en
Mercier werd in 1915 door Jeanne
Lechevallier-Pellevillain opgericht. Een
gedeelte van haar woning werd ingericht
als werkplaats. Jeanne was de schoon-
dochter van Auguste Lechevallier, direc-
teur van de uurwerkfirma Drocourt.
Zelf kwam zij ook uit een familie van
uurwerkmakers. Met de start van deze
firma was zij de eerste vrouwelijke
ondernemer in de uurwerkindustrie van
Saint-Nicolas. Lemaignen-Lechevallier
en Mercier was in eerste instantie een
toeleveringsbedrijf voor andere fabrikan-
ten in de uurwerkindustrie. Draai- en
freeswerk behoorde tot het takenpakket.
Er werden echter ook opdrachten aange-
nomen voor andere afnemers, zolang het
maar te maken had met fijne mechanica.
Haar schoonzoon, de uit Zwitserland
afkomstige uurwerkmaker Jean-Pierre
Baehni werd na haar dood directeur. In
1997 werd het bedrijf gesloten. Er werd
geen koper gevonden die het reeds in
moeilijkheden verkerende bedrijf wilden
overnemen. 

S.I.D.A. (Societé Industrielle de
Décolletage Automatique)
Al eerder lazen we dat de uurwerkin-
dustrie in Saint-Nicolas werd ingezet
voor de oorlogsproductie. Tussen de
twee wereldoorlogen in produceert de
industrie in Aliermont ook voor een
belangrijk deel voor het Franse leger. De
S.I.D.A. is het symbool voor deze
omschakeling. De bouw van dit bedrijf
is begonnen in 1939 en gestopt door de
wapenstilstand in 1940. Ferney, de
architect van deze fabriek, heeft even-
eens de Janval kerk in Dieppe ontwor-
pen. Robert Duverdrey (Bayard) koopt
de fabriek in 1945, en een jaar later is
het bedrijf gespecialiseerd in de verspa-
ningstechniek en levert aan de automo-
bielindustrie en de telefonie. De S.I.D.A
sluit in 1979 en wordt verkocht aan de
firma Couaillet-Mauranne-Quesnel. In
2005 wordt het bedrijf verplaatst naar
Rouxmesnil vlakbij Dieppe. 

Afbraak Bayard fabriek.
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De architectuur in Saint Nicolas
d’Arliermont
In 1917 doet Robert Duverdrey een

beroep op de beroemde architect Le
Corbusier om een arbeiderswijk in Bout
d’Amont te bouwen. Een dubbele
woning wordt gebouwd volgens de teke-
ningen van deze beroemde architect. Le
Corbusier speelt geen effectieve rol in de
werkzaamheden. Het project is echter
van belang voor zijn studies over goed-
kope arbeiderswoningen. In 1930 en in
1963 bouwt de Firma Vaucanson wonin-
gen voor zijn personeel. Deze Avenue
Vaucanson met zijn woningen bestaat
nog steeds. Wie in Saint-Nicolas rond-
loopt, merkt ook op dat er zich boven-
dien ook een groot aantal flinke villa’s
en herenhuizen in het stadsbeeld zijn te
vinden. Ze getuigen van een rijk verle-
den. De eigenaren van de bedrijven en
hun familieleden konden zich flinke
woningen veroorloven, zoals de woning
van Couaillet “château Le Bréjal”. De
woning bij de Bayard-fabriek en die van
Delépine-Barrois vlakbij het Museum.
Van de fabrieken is niet zoveel meer
terug te vinden. Alleen de fabriek van
Vaucanson, S.I.D.A en een gedeelte van
Denis Frères staan nog overeind. Vermel-
denswaard is ook de woning en atelier
van chronometermaker Onesime Dumas.
Dit pand, in de typische bouwstijl van
de streek opgetrokken, heet niet voor
niets “Le château Dumas” en herbergt
nu zelfs meerdere gezinnen.

De industrie van Saint Nicolas
d’Aliermont anno nu 
In Saint Nicolas d’Aliermont zijn onge-

veer 1500 personen werkzaam in twee
activiteitenzones die gericht zijn op
microtechniek en precisietechnologie.
Andere activiteiten die uit de uurwerk-
makerij zijn voortgekomen, zijn de ver-
spaningstechniek, precisietechnologie en
metaalbewerking. Deze bedrijven zijn
dikwijls opgericht door ondernemers
afkomstig uit de uurwerkfabrieken. Een
voorbeeld hiervan is de firma Garçon-
net, thans Precision Components
Industries, een fabriek welke opgericht
werd door de drie broers Garçonnet die
opgeleid werden bij Bayard. Het enige
bedrijf dat nog werkzaam is in de uur-
werkindustrie is AGT Systemes welke de
opvolger is van de firma Lambert.

De “Stichting van de uurwer-
makers uit Aliermont” en het
Museum 
(L’association d’horlogerie aliermontaise)
Ongeveer 25 jaar geleden, toen de klok-
kenindustrie steeds verder achteruit ging,
zijn Paul Caron en René Le Courtois
begonnen met het verzamelen van objec-
ten en machines die getuigen van de
industrie en de kennis van de horloge-
makers. Deze stukken vormen nu de ver-
zameling van het museum. De collectie is
in 1988 door de Franse staat erkend, en
heeft in 2002 het label “Musée de Fran-
ce” ontvangen. Deze Stichting is in 1981
opgericht. Vrijwilligers, oud-technici,
ploegbazen of ingenieurs uit de horloge-
rie- of de micromechanicabedrijven zor-
gen voor het onderhoud van de uurwer-
ken van het museum. Het nieuwe
moderne museum is pas zeven jaar gele-
den geopend. Opvallend is de ruime

opzet van het museum met zijn the -
matische indeling. Dat de jeugd geen
interesse zou hebben in uurwerken en
hun geschiedenis wordt in dit museum
wel gelogenstraft. De jonge directrice en
haar team van medewerkers zijn onver-
moeibaar bezig om het de bezoeker naar
de zin te maken. 
Het is eigenlijk beschamend om te moe-
ten constateren dat het in Nederland niet
mogelijk is om zelfs een algemeen uur-
werkmuseum van dit niveau nog te kun-
nen exploiteren. Uitzondering is mis-
schien het torenuurwerk en
beiaardmuseum in Asten. Hier komen
echter geen andere uurwerken aan bod.
Het museum in Saint Nicolas is een
gemeentelijk museum in een stadje met
slechts 4000 inwoners. 

Montres & Cie - Horlogers
 normands du XVIIe siècle
Tot 31 december 2014 is in het museum
een bijzondere tentoonstelling met horlo-
ges te zien. Hoewel er in Saint Nicolas
nooit horloges zijn gemaakt, waren er in
Normandië vooral in Rouen horlogema-
kers werkzaam. De families Hubert,
Grébauval, en Gloria waren hier in de
17de eeuw actief. De vervolging van de
hugenoten zorgde ervoor dat veel van de
horlogemakers uit Rouen vluchtten. De
Huberts vinden we nadien terug in
Amsterdam, Londen en Genève. Deze
tentoonstelling is vrij bescheiden van
opzet, met niet al te veel horloges, van-
wege de kosten van de verzekering en
beveiliging. Het door John Selders in
“Het Tijdschrift” 1/2014 beschreven
horloge van Etienne Hubert met vrijmet-
selarij gravure uit de collectie van Cees
Peeters maakt deel uit van deze tentoon-
stelling. Beiden mochten evenals de
schrijver dezes bij de vernissage van de
tentoonstelling aanwezig zijn. Slechts één
keer eerder werden er horloges in het
Museum tentoongesteld, al met al
genoeg redenen om toch eens een keer
een bezoek te brengen aan deze tentoon-
stelling en de vaste collectie van klokken
en wekkers etcetera te bekijken.

Musée de l’horlogerie, 
Saint-Nicolas d’Aliermont
Rue Édouard Cannevel 48
F-76 510 Saint-Nicolas d’Aliermont
Tél : +33 (0)2 35 04 53 98 
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

Saint-Nicolas klokken in het museum Saint-Nicolas d’Aliermont.





Museum- en 
Verenigingsnieuws

Misschien niet gebruikelijk dat de fede -
ratie Klokkenvrienden iets van zich laat
horen, anders dan aan de besturen van
de aangesloten verenigingen en stichtin-
gen. Er zijn echter een aantal zaken die
het bestuur u niet wil onthouden.

Het digitaliseren van  TIJDschrift
Al weer enige tijd geleden hebben Ria en
Kees Grimbergen hun tanden gezet in
het indexeren van ons blad, teruggaand
tot het begin van de federatie in 1995.
Hiermee is het TIJDschrift veel toegan -
kelijker geworden, omdat je op trefwoord
zoekend, snel vindt in welk nummer van
TIJDschrift iets gepubliceerd is over het
onderwerp dat u zoekt.
Het gevolg daarvan was een gestage
vraag naar oude nummers. Ook al is er
enige voorraad, lang niet alle nummers
zijn nog beschikbaar, zodat kopiëren de
enige optie is. Met andere woorden, de
roep om digitale toegankelijkheid van het
klokkenblad wordt groter.
Binnenkort vindt u op onze website fed-
klokkenvrienden.nl een digitale versie van
alle TIJDschriften vanaf 1995 tot 2013. 

De activiteiten in klokkenland
Af en toe krijgen wij te horen dat er te
veel activiteiten in een kort tijdsbestek
worden georganiseerd door de verschil-
lende partijen. Een oplossing kan slechts
gevonden worden als alle betrokkenen
hun activiteiten met elkaar afstemmen en
we erin slagen ze centraal te registreren.
Via de website kunt de agenda raadple-
gen, maar eenieder die dat wel eens
doet, weet dat deze verre van compleet
is. Wij zullen ook proberen regelmatig
een agenda in het TIJDschrift op te
nemen.Wij blijven proberen tot afstem-
ming te komen, maar daarvoor is de
bereidwilligheid van alle partijen nodig.

De buitenlandexcursie
De advertentie of zo u wilt oproep om
een nieuwe organisator voor de buiten-
landexcursie te vinden, heeft nog geen
soelaas geboden. We blijven proberen
een geschikte persoon of personen te

FEDERATIENIEUWS vinden die deze klus op zich willen
nemen. 
We hebben echter de A.H.S. in Groot
Brittannië bereid gevonden hun excursie
open te stellen voor de Nederlandse
Klokkenvrienden. Volgend jaar zal de
A.H.S. waarschijnlijk een excursie naar
Italië organiseren. We houden u op de
hoogte.

Hoe is “klokkenland”
 georganiseerd?
Diverse mensen hebben te kennen gege-
ven het overzicht kwijt te zijn. Onduidelijk
is geworden wie wat doet en waar ver-
antwoordelijk voor is. Op de website zal
een overzicht worden geplaatst met alle
relevante partijen en hun functie. Als de
verantwoordelijke organisatie dat goed
vindt, wordt er ook een contact mogelijk-
heid bijgezet, zodat u met vragen bij hen
terecht kunt.

Martin van Iersel

We verwelkomen de S.O.T. als nieuwe
werkgroep binnen onze vereniging. De
afkorting staat voor Studiegroep Open-
bare Tijdaanduiding. Op de ledenver-
gadering werd het fiat gegeven voor deze
toetreding. 
Zoals de naam al aangeeft, bestudeert
deze werkgroep allerlei zaken die met
torenuurwerken te maken hebben. Dat de
werkgroep daar breed invulling aan geeft,
getuigt het artikel van Brigitte de Pree
(TIJDschrift 14/2) over het normaliseren
van de tijd in Nederland in de eerste helft
van de 19de eeuw.
Wie meer wil weten over deze werk-
groep, wordt uitgenodigd hun website te
bezoeken: www.torenuurwerken-sot.nl 

De Comtoisegroep2011 onder leiding
van Peter Both en Cees Gadella organi-
seerde eind maart de bijeenkomst: Het
schoonmaken en restaureren van
comtoiseklokken in de praktijk!
Een onderwerp dat door veel leden regel-

Klokkenvrienden 
SMAT (KVS)

matig naar voren is gebracht, omdat dat
als één van de leukere en belangrijkere
onderdelen van hun hobby wordt gezien.
De bijeenkomst bestond uit twee onder-
delen:
• Een presentatie waarin het schoonma-

ken en restaureren van de belangrijkste
onderdelen van de comtoiseklok aan
de orde zijn gekomen. 

• De deelnemers werden verdeeld in
groepjes om daar onder leiding van
een enthousiaste deskundige zelf een
comtoiseklok uit elkaar te halen. 

De deelnemers hadden zelf een aantal
klokken meegenomen die uit elkaar kon-
den worden gehaald. 
Tijdens de presentatie ontstond al snel
een uitgebreide discussie of de zaken die
Peter Both vertelde, juist waren. Daarna
werd er onder leiding van Guus Rom-
bouts, Willy Snoek, Frits Niens en Piet
Raats in groepjes een comtoiseklok uit
elkaar gehaald. Daarbij werden diverse
tips gegeven over schoonmaken en
restaureren, maar ook over de volgorde
van het uit elkaar halen en wat de val -
kuilen zijn bij het weer in elkaar zetten. 
Er ontstonden zeer geanimeerde groep-
jes en de deelnemers gingen dan ook
zeer tevreden naar huis. Na afloop kregen
de deelnemers de presentatie met allerlei
tips thuis gestuurd.

Op de bijenkomst Leden helpen
Leden van 28 juni jl. om 13.30 uur waren
we met zijn tienen, ruim een uur later
kwam nummer elf binnen. De tafeltjes
stonden over de zaal verdeeld met stoe-
len er omheen, zodat iedereen zijn klok-
ken kon uitstallen. Naast klokken werden
er ook wat aan klokken gerelateerde
 dingen meegenomen. Waaronder een
 tikversterker, waarmee je heel goed kunt
horen of er iets mis is. Met deze tikver-
sterker kon gedemonstreerd worden dat
er iets mis was met een of twee tanden
van het ontsnappingsrad van een mee -
gebrachte klok, dat zonder niet te horen
bleek. In twee groepjes van steeds
wisselende samenstelling, werden de
meegebrachte spullen besproken en
bediscussieerd. Al met al een geanimeer-
de bijeenkomst, waarvan de deelnemers
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aangaven dat het zeker voor herhaling
vatbaar is. 
Op zaterdag 1 november vanaf 13.30 uur
in het Dorpshuis in Odijk organiseert de
Comptoisegroep2011 De comtoise in
de periode van 1815 – 1830: van giet-
stuk naar geperste feuille. Zowel aan
de ontwikkeling van het uiterlijk van de
comtoise als aan technische bijzondere
comtoises zal aandacht worden besteed.
Ook zullen er een aantal fraaie en bijzon-
dere comtoises uit deze perioden worden
getoond.
Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u
een mail te sturen naar de organisatoren
Peter Both en Cees Gadella. Heeft u een
klok uit deze periode die u graag wilt
meebrengen, dan is dat mogelijk. Hoe
meer klokken getoond kunnen worden
hoe interessanter de bijeenkomst wordt.
Voor meer informatie: stuur een mail naar
comtoisegroep2011@hotmail.com of bel
06-29625545 of 06-28522812/

SMAT-bijeenkomst 
22 november 2014
Recentelijk kondigde de SMAT aan dat
het restaureren van de Dunsterklok klaar
is en wij dus de tweede bijeenkomst kun-
nen organiseren over deze klok. De
prachtige tafelklok zal op zaterdag 22
november vanaf 13.30 uur te zien zijn in
Odijk.
Michiel van Hees zal daarbij een toelich-
ting op de werkzaamheden geven. Tij-
dens de bijeenkomst zal ook de restaura-
tor Rob Memel aanwezig zijn. Daarnaast
zal Michiel van Hees iets vertellen over de
restauratie van de kast.

De bestandscatalogus van de Franse
horloges is hoogstwaarschijnlijk begin
november gereed en op onze bijeen-
komst van 22 november zal de voorzitter
van de SMAT de eerste exemplaren offici-
eel overhandigen aan de samenstellers.
Daar en dan is er gelegenheid deze cata-
logus tegen de “Vrienden SMAT” prijs
van €15 te kopen. Normale verkoopprijs
is €25. Als derde onderwerp van deze
bijeenkomst zal Ben Hordijk u informeren
over ontwikkelingen binnen de STCN
betreffende het TIJD-museum.

Onderzoek/tentoonstelling
oudste horloge
Jan Knobbout
Kort na 1500 was er een slimme sloten-
smid die een zo klein uurwerkje in een
kogelvormig metalen doosje plaatste dat

we van een horloge kunnen spreken. De
maker smid /uurwerkmaker Peter Henlein
heeft een zeer bijzonder rumoerig leven
gehad in Neurenberg.
Een klein aantal van de door hem ver-
vaardigde horloges zijn bekend en enkele
daarvan zijn in het Germanisches Natio-
nalmuseum te Neurenberg tentoonge-
steld. In de loop der tijden is er veel dis-
cussie geweest over en is er veel
onderzoek gedaan naar de horloges.
Daarbij stond vooral de vraag centraal of
het vervalsingen zijn of dat ze toch origi-
nelen zijn. Tot nu toe was de algemene
mening dat de tentoongestelde horloges
origineel zijn. Toch is er weer enige twijfel
ontstaan over de originaliteit. Dit heeft
geleid tot een initiatief van het Museum
om een uitgebreid onderzoek te doen
met gebruikmaking van de nieuwste tech-
nieken, zoals de “3 d Xray high solution”
techniek waarbij in 3d het binnenste kan
worden afgebeeld. De resultaten van het
lopende onderzoek zullen door het Ger-
manisches Nationalmuseum van 4
december 2014 tot 12 april 2015 te Neu-
renberg gepresenteerd worden.

Tentoonstelling “Zaanse
 industrie in de Gouden Eeuw –
de eerste klokkenfabriek”
Van 6 juli tot 1 november 2014 is er in
het Museum van het Nederlandse Uur-
werk een tentoonstelling over de produc-
tie van Zaanse klokken. Die ontwikkeling
is vergelijkbaar met andere vroege

MNU

 Zaanse bedrijfstakken, zoals de hout -
zagerij en de papierindustrie. Op grond
van recent onderzoek is aan te nemen
dat aan het eind van de 17de eeuw in de
Zaanstreek een grootschalige uurwerken-
productie op gang kwam. Hiermee was
de Zaanstreek de eerste regio die een
klokkenindustrie kende.

Gemechaniseerde productie
Na de grote doorbraak in de tijdmeting –
de uitvinding van de slingerklok door
Christiaan Huygens in 1656 – was de
Zaanstreek de eerste regio buiten de ste-
den waar klokken geproduceerd werden.
De innige verbinding met de grote buur-
man Amsterdam zal hiervoor de econo -
mische voorwaarden geschapen hebben.
De Zaanstreek was geen willekeurige
regio. In het midden van de 17de eeuw
was de industriële productie hier een
paar stappen verder gevorderd dan
elders. Er waren geen gilden die de
 vooruitgang wilden tegenhouden. Grond-
stoffen waren relatief gemakkelijk
beschikbaar, afzetmarkten vrij eenvoudig
bereikbaar. 
De mechanische houtzagerij had in de
Zaanstreek de stoot gegeven voor veel
meer gemechaniseerde productie. Mede
door de doopsgezinde bevolkingsgroep
en de gedeelde participatie in productie-
middelen was er een intensief netwerk
van handel en industrie in uiteenlopende
branches ontstaan. 

Eén werkplaats
Het was te verwachten dat ondernemen-
de Zaankanters er voordeel in zouden
zien om ook de productie van uurwerken
grootschaliger aan te pakken. Aan het
eind van de 17de eeuw begonnen Zaan-
se klokken de markt te veroveren, ook
buiten de Zaanstreek. Hoewel soms rijk
uitgevoerd, waren dit technisch meestal
eenvoudige uurwerken. 
Uurwerkendeskundige Michiel van Hees
heeft hiernaar uitvoerig onderzoek
gedaan. Zijn voorlopige conclusie is dat
veel Zaanse klokken in één werkplaats in
serie gemaakt zijn. Waarschijnlijk was dit
het atelier van Dirk Engel in Westzaan.
De zeven tentoongestelde klokken blijken
frappante overeenkomsten te vertonen
Soms doen ze denken aan een experi-
ment van een beginnende klokkenmaker,
terwijl ze toch uit een periode van zo’n 
30 jaar stammen. Dit leidt tot de conclu-
sie dat ze niet gemaakt zijn door de
 verschillende handelaren die er hun naam
opzetten. 



Attributen klokkenmaker
Het museum laat sinds kort meer zien van
het klokkenmakersambacht. De klokken in
de tentoonstelling worden nu omgeven
door de attributen van de klokkenmaker.
En passend in de sfeer van een visite in
de werkplaats krijgt de bezoeker nu ook
eens de kans om in het innerlijk van de
klokken kijken en zelf vast te stellen of de
conclusie terecht is.

Op 18 oktober 2014 licht Michiel van
Hees zijn conclusie in het museum toe.

Elektrische tijdmeting in 
Nederland 
Van 1 mei tot 1 november 2015 wijdt het
MNU een tentoonstelling aan de ge -
schiedenis van de elektrische tijdmeting
in Nederland. In de vorige aflevering van
Tijdschrift is een samenvatting van de
tentoonstelling gepubliceerd.
De tentoonstelling vertelt het verhaal van
de ontwikkeling van het elektrische tijd-
netwerk in Nederland en de bijdragen van
Nederlanders aan de ontwikkeling van
elektrische uurwerken. Een verhaal met
verstrekkende consequenties en een
 tentoonstelling die alles wil laten zien dat

van Nederlandse makers bekend is.

Wij beschikken nog niet over een aantal
objecten die we graag zouden willen ten-
toonstellen. De elektrische klok van Van
Spanje en de regulateurs van Kaiser met
elektrische contacten zijn alleen nog uit
de literatuur bekend. 
Van twee vroege boeken over elektrische
zouden we graag een eerste druk willen
laten zien. Dit zijn:
– De galvanische stroom, toegepast op

electro-magnetische telegrafen en
 uurwerken, door J.H. van Koten 

– Handboek voor den horologiemaker,
door T. van Spanje.

Als een lezer van dit blad één van deze
uurwerken of boeken in bezit heeft,
 zouden wij het bijzonder waarderen als u
ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt
hierover contact opnemen met Carel
 Hofland (directeur@mnuurwerk.nl of 
06-48185114). 

Een blije hereniging
Het uurwerkmuseum op de Zaanse
Schans heeft een galg waaraan een uit-
hangbord hangt. Of, beter, hoort te
 hangen, want zo’n 10 jaar geleden is het
oorspronkelijke bord gestolen. Het
 vervangende bord is daarna ook al weer
verdwenen.
Tot verwondering van conservator Pier
van Leeuwen kwam op een zondag in
april een jonge vrouw wat schutterig het
museum binnen met een vuilniszak. Wat
krijgen we nu? Zijn verbazing maakte
plaats voor vreugde toen uit de zak een
uithangbord tevoorschijn kwam. Het uit-
hangbord! Het enige echte uithangbord!
“Een gelukkig toeval!”, glundert een dol-
blije Van Leeuwen. “Net nu het museum
bezig is zich met de nieuwe naam ‘Zaan-
se Tijd’ duidelijker te profileren op de
Zaanse Schans! We zetten ons sinds kort
op de kaart als een plek waar je bij uit-
stek verbinding met de Zaanse geschie-
denis voelt en voilà, daar is ons histori-
sche uithangbord terug!”
Naar zeggen heeft het bord enkele jaren
doorgebracht in het voormalige jeugd-
honk Bacchus in Zaandam, maar ondui-
delijk blijft waar het sindsdien verscholen
was. Niet belangrijk, vinden ze bij het
museum. Wat telt is dat het uithangbord
terug is.

Schatkamer
De kop van de Kalverringdijk en het
museum zijn het laatste jaar flink opge-

knapt. Door de thuiskomst van het hand-
geschilderde originele uithangbord zal het
er nog beter uitzien! 
De presentatie in het museum knoopt
sinds kort meer aan bij de beleving van
de Zaanse Schans. Het ambacht is in het
museum te zien. Op gezette tijden werkt
er een klokkenmaker in het museum, die
ook uitleg kan geven over uurwerken. 
Er is een zichtbare verbinding met
 thema’s uit de Zaanse geschiedenis.
Zaanse klokken natuurlijk, maar ook
 wijzerplaten met werkende molens, een
zaagmolen zelfs, de walvisjacht en de
scheepvaart in beweging. En meer, zoals
een klok die eb en vloed op het IJ voor
Zaandam aangeeft. De bezoekers krijgen
daarover extra uitleg.
Er zijn prachtige uurwerken in deze schat-
kamer. Klokken uit onze Gouden Eeuw,
die getuigen van de inventiviteit en de
rijkdom van de Hollanders van toen. En
een schat aan Hollandse horloges in de
nieuwe horlogevitrine.

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.
E-mail: m.penso@kpnmail.nl
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Gude & Meis Antieke Klokken
Nieuwe Spiegelstraat 60
1017 DH  Amsterdam
020 612 9742

Een fraaie Schotse 
mahoniehouten regulateur 

Marschall & Sons  
Edinburgh, circa 1840

H. 195 cm.



“Van ware tijd via
spoortijd naar
Midden-Europese tijd”
- Kees Grimbergen

In Tijdschrift 14/2 staat een interessant artikel “Van ware
tijd via spoortijd naar Midden-Europese tijd”. Dit artikel
geeft over de tijdaanduiding een historisch overzicht,
waarbij de overgang van de ware zonnetijd (die van een
zonnewijzer) naar middelbare zonnetijd (met even lange
dagen) vanzelfsprekend ook behandeld wordt. Er wordt
gemeld dat “vanaf het einde van de 18de eeuw enkele
Europese steden overgingen tot invoering van de middel-
bare zonnetijd (Genève 1780)”. De vraag is of dat al niet
eerder ook plaatsvond. Vanaf het begin van de 17de eeuw
zijn over de middelbare zonnetijd de nodige publicaties.
Christiaan Huygens heeft al voor 1662 een tijdvereffe-
ningstabel vervaardigd, die hij in 1665 gebruikte in zijn
boekje (circa 20 pagina’s) “Kort Onderwijs aengaende het

gebruyck Der Horologien tot het vinden der Lenghten van
Oost en West”. Dus tijdvereffening was algemeen bekend
en toegankelijk, vooral ook toen in 1669 een Engelse
 vertaling van “Kort Onderwijs” werd uitgebracht door de
Royal Society waar Huygens in 1663 één van de eerste
leden was geworden (zie http://adcs.home.xs4all.nl/
Huygens/17/kort.html [10-08-2014], zowel voor de
Nederlandse als de Engelse versie). In 1673 kwam de tijd-
vereffeningstabel ook voor in de publicatie “Horologium
Oscilatorium” van Christiaan Huygens. Vanwege deze
algemene bekendheid is zeer de vraag of er pas ruim 100
jaar later voor het eerst gebruik van werd gemaakt, temeer
daar de uurwerken vanaf 1660 nauwkeurig genoeg waren
om de afwijking van enkele tientallen seconden/dag vast te
stellen (Tijdschrift 03/4 “Zonaanwijzer ook mechanisch
realiseerbaar”) en vanwege de equatieklokken die vooral
in Engeland vanaf 1690 werden gemaakt (Daniel Quare,
Thomas Tompion).
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1852 werd bepaald dat de landelijke tele-
graafdienst de klokken op haar kantoren
naar “den middelbaren tijd van Amster-
dam” moest regelen. In latere wijzigingen
van de telegraafwet werd het toegestaan
om de openingsuren van de telegraafkan-
toren in de plaatselijke tijd op te geven
maar bij de verzonden telegrammen
moest altijd de Amsterdamse tijd worden
opgegeven. Vanaf 1 januari 1866 moesten
zowel de openingstijden als de op de tele-
grammen vermelde tijden opgegeven wor-
den naar “den middelbaren tijd der
hoofdstad”, ofwel die van Amsterdam.
Van eenheid was in Europa vooralsnog
geen sprake. Tot 1890 werd binnen de
Europese spoorweg- en telegraafnetten
met maar liefst 20 verschillende spoortij-
den gewerkt.

Van Amsterdamse tijd naar
Greenwich tijd
Zoals elders ter wereld was het vooral
aan de opkomst van de spoorwegen en
het telegraafnetwerk in het midden van
de negentiende eeuw te danken, dat men
de invoering van één voor het gehele land

geldende tijd wenselijk achtte. Zo gingen
in Engeland de meeste spoorwegmaat-
schappijen al in 1840 over tot de invoe-
ring van de Greenwich Mean Time
(GMT) van de Royal Observatory van
Greenwich. Afb. 8
België nam deze tijd over onder de naam
West Europese tijd. Nederland hield ech-
ter vooralsnog vast aan de “Amsterdam-
sche tijd”. De internationale Greenwich
tijd liep bijna twintig minuten achter op
Amsterdamse tijd.
De Nederlandse deelneming in een Euro-

pese samenwerkingverband tussen de ver-
schillende nationale spoor- en telegraaf-
netwerken maakte het in toenemende
mate noodzakelijk dat ook Nederland de
Greenwich Mean Time of West Europese
Tijd zou invoeren. Om ervoor te zorgen
dat overal in het land dezelfde tijd werd
gehanteerd werden door de minister van
Binnenlandse Zaken, Johannes Pieter
Roetert Tak van Poortvliet en de minister
van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
Cornelis Lely op 10 maart 1892 in een
regeringsbesluit van 19 april 1892 de
Nederlandse spoorwegen opgelegd om
vanaf 1 mei van hetzelfde jaar de
“middelbaren tijd van Greenwich” aan te
houden Ook de telegraafdiensten
moesten vanaf 1 mei 1892 deze West -
europese Tijd aanhouden.

Drie soorten tijd
De gemeentebesturen van diverse grotere
plaatsen zoals Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Arnhem en Nijmegen spraken
hun voorkeur uit om de Amsterdamse
tijd aan te houden omdat dit beter aan-
sloot met die van het buurland Duitsland.
(Midden Europese Tijd,een tijdzone die
één uur voorloopt op GMT). Het gevolg
was dat er feitelijk niets gebeurde, men
bleef landelijk de Amsterdamse tijd han-
teren met uitzondering van de spoorwe-
gen en telegraafdiensten, die door de wet
verplicht waren om de West Europese
Tijd te hanteren. Deze, van de rest van het
land afwijkende tijdrekening, werd dan
ook vaak ‘spoortijd’ of spottend ‘grind-
padtijd’ genoemd.
Vanaf 1902 gebruikte men in Nederland
drie soorten tijd:
1. De Greenwich tijd (West Europese

tijd) voor de spoorwegen, post en tele-
graaf, benevens een aantal gemeenten. 

2. De Amsterdamse tijd, in de hoofdstad
en veel andere gemeenten. 

3. De lokale middelbare zonnetijd in
sommige steden en dorpen. 

Nog tien jaar lang zou men in Nederland
blijven doormodderen met een veelheid
van gehanteerde tijden. Pas in 1909 werd
voor heel Nederland de Amsterdamse tijd
ingevoerd. 
Tot die tijd bleef de verwarring groot. Zo
beschreef een reiziger de situatie rond
Venlo in 1907 in het vakblad voor horlo-
gemakers Christiaan Huygens als volgt
(5-10-1907, p. 159):

“Onlangs vertrok ondergeteekende
uit een plaatsje over de grens te
12.11 Duitse tijd en arriveerde te

Afb. 9 - De gemeente Hilversum hield vast 
aan de Amsterdamsche tijd, terwijl Bussum de
Greenwichtijd invoerde. (Gooi en Eemlander
07-05-1892).

Afb. 8 - Meridiaan aan het Koninklijk
 Observatorium in Greenwich.

Venlo 11.42 spoortijd; de torenklok
te Venlo stond op 12.07. Mijn trein
naar Amsterdam vertrok te 3.42; de
vier uur welke ik had, wilde ik
besteden voor een uitstapje naar
Tegelen. De tram naar Tegelen stond
reeds bezet met publiek voor het sta-
tion. “Hoe laat vertrek je, conduc-
teur?” “Te 12.50, mijnheer.” “Nu,
dan ga ik nog een half uurtje de stad
in.” “Pardon, mijnheer, wij gaan nu,
het is al over tijd.” “Maar het is
toch pas 11.52?” “Jawel, maar wij
rekenen Duitse tijd.” “Conducteur,
ik moet te 3.42 spoortijd naar
Amsterdam.” “Kan ik terug rijden,
of moet ik loopen?” “Niet nodig,
mijnheer, te 3.40 gaan wij van Tege-
len en dan is U zoowat 3.30 aan het
statie (station).” Jawel, 3.40 ver-
trekken, 3.30 aan het station, houd
nu je hoofd maar bij elkaar. Wat
wonder, dat de gemoedelijke con-
ducteur de helft der passagiers
moest inlichten, hoe laat het vertrek
en aankomst te Venlo was in Duit-
schen tijd, spoortijd en Venloschen
tijd. Zal dit beter worden met een-
heid van Tijd, vooral als het Amster-
damschen Eenheidstijd wordt?”

Commotie in het Gooi 
De voor het Gooi zo belangrijke spoor-
wegen konden dan wel de Greenwichtijd
invoeren, niet alle Gooise gemeenten
namen die over. Burgemeester en wethou-
ders van Hilversum plaatsten op 7 mei
1892 een bekendmaking in de Gooi en
Eemlander met de tekst: “Brengt ter kent-
nisse, dat de uren van vertrek en aankomst
op de onlangs vastgestelde zomerregeling
van de Spoorwegen gesteld zijn volgens
den Greenwichtijd, welke ongeveer twin-
tig minuten later is dan de Amsterdamsche
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werd in 1837 de middelbare tijd inge-voerd. Drenthe gaf aan niet over de juistepersonen (horlogemakers en smeden) enwetenschappelijke hulpmiddelen tebeschikken. De Gedeputeerde Staten vanDrenthe zagen er geen heil in; als er al eenvoordeel zou zijn, zou dat niet opwegentegen de kosten. 
Na aandringen van de minister werdendoor Gedeputeerde Staten de stedenMeppel en Assen aangewezen wel denieuwe tijd in te voeren, zij lagen immersaan de diligenceroute. De rest van de pro-vincie mocht de vaak gebrekkige plaatse-lijke tijd aanhouden. Het tijdsverschilbracht de Asser horlogemakers tot crea-tieve oplossingen. Zo voorzag horloge-maker Dieters de klok boven de deur vanzijn zaak als service voor het publiek vaneen extra rode wijzer die de Amsterdam-se tijd aanwees.

Ook in Gelderland ging men nog zijneigen weg. Nijmegen bijvoorbeeld kende‘stadtijd’, die 20 minuten voorliep op deAmsterdamse of ‘spoortijd’.

Spoorwegen 
Met de opkomst van de spoorwegen waser geen ruimte meer voor een lokale tijd.De chaos in tijdsaanduiding was niet echthandig om de treinen op tijd te laten rij-den. Het bleek lastig om afspraken temaken over de wissels, de seinen en hetspoorboekje. Omstreeks 1858 warenenkele maatschappijen al naar de middel-bare tijd van Amsterdam overgegaan.Aangezien de meeste plaatsen toen al methet landelijk spoor- en telegraafnetwerkwaren verbonden, kan verondersteld

worden dat ook zij de Amsterdamse tijdhanteerden.
In 1858 nam de directie der Nederland-sche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS)(opgericht op 3 juli 1845 in Utrecht) hetinitiatief om tot een eenheid van klokken-tijd te komen. Volgens het AlgemeenReglement voor de spoorwegdiensten van12 mei 1863 diende ieder station te zijn“voorzien van een goed loopend uur-werk, geregeld naar den middelbaren tijdnaar welken de dienst op den spoorwegplaats heeft”, waarbij de keuze van deaangehouden tijd aan de spoorwegmaat-schappijen zelf werd overgelaten. Afb. 7

In het besluit van 31 juli 1866 tot wijzi-ging van het spoorwegreglement werdbepaald dat de tijd op alle stations en inalle dienstregelingen voortaan naar de“middelbaren tijd van Amsterdam” afge-leid van ‘de klok van het Paleis op denDam te Amsterdam’ opgegeven dienden

te worden. De spoortijd werd ingevoerd:de tijd voor treinend Nederland. Ook degemeenten werd gevraagd die tijd aan tenemen, maar velen hielden toch nog vastaan hun eigen lokale tijd. 

De chaos bleef Ook na de invoering van de stadstijdAmsterdam werd nog vaak geconstateerddat de spoortijd erg verschilde. Dit kwamvooral door de onnauwkeurigheid van deuurwerken. Ook waren er steden die zowelde spoortijd (stationsklok) als de plaatse-lijke tijd (kerktoren) hanteerden. Horloge-makers bleken vaak niet in staat het uur-werk van de stadsklok beter te laten lopen.Zo liep de Groningse Martinitoren jaren-lang zeven minuten achter op de stations-klok. Door het tijdsverschil werd hierdoortoch nog vaak de trein gemist.
Ook de Rijkstelegraaf was geregeld naarAmsterdamse tijd. In de Telegraafwet van

Afb. 6 - Diligence van de St. Gothard-Linie op de Julierstrasse, Zwitserland, 19de eeuw. Foto: Wikimedia Commons.

Afb. 7 - Stationsklok in het Spoorwegmuseum. Foto: Nico Spilt.

zonnetijd werd plaatselijke middelbare

zonnetijd. Foto 4

Als gevolg van het aannemen van een

vaste gemiddelde tijd, liepen de uurwer-

ken echter niet meer gelijk met de zonne-

wijzer. 

Na 1830 gingen geleidelijk andere steden

ook middelbare tijd toepassen (in 1836

hadden al 43 Nederlandse gemeenten de

middelbare tijd aangenomen), maar een

poging om dit landelijk in te voeren,

stuitte op het bezwaar dat veel gemeenten

niet over de financiële middelen beschik-

ten om zich van goed lopende uurwerken

te voorzien. Doordat niet alle steden

volgden, ontstond de nodige chaos in de

tijdmeting. 

Chaos in tijdaanduiding

De zonnetijd is, behalve op zonnewijzers,

in onbruik geraakt. Door de opkomst van

de telegraaf en de toenemende mobiliteit,

die met steeds grotere snelheid gepaard

ging, ondervond men al in de negentiende

eeuw last van de lokale tijdsverschillen.

De chaos in de tijdsaanduiding begon

men juist in deze meer “moderne” tijd als

hinderlijk te ervaren. Nieuw aangelegde

straatwegen verhoogden niet alleen de

snelheid, maar ook de toename van dili-

gences. Het was wenselijk dat deze “lijn-

diensten” onderling op elkaar aansloten.

In verschillende almanakken, waaronder

de “Enkhuizer”, stonden allerlei tijden.

Vermeld werden vertrektijden van trek-

schuit en diligence, maar ook sluitings -

tijden van stadspoorten.

De verwarrende tijdsverschillen in het

land leidden tot uitingen van ongenoe-

gen. Ook de diligence ondernemers

waren ontevreden met de situatie. De

minister van Binnenlandse Zaken ver-

zocht dan ook de voornaamste steden

dringend een middelbare tijd te hand -

haven. Afb. 5 en 6

Regionale verschillen na 1830

In Nederland gingen er stemmen op om

op regionale schaal de middelbare tijd

van een centraal gelegen plaats (Amster-

dam) aan te nemen. De overheid liet de

tijdsbepaling echter over aan de vrij -

blijvende beleefdheid van de gemeentebe-

sturen. Zo verzochten de Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland al in 1835 aan

de burgermeesters en wethouders van de

verschillende dorpen en steden in dit

district om hun tijd naar de middelbare

tijd van Amsterdam te regelen. Veel grote

steden bleven echter vasthouden aan hun

“eigen” tijd. Zo hield bijvoorbeeld Haar-

lem vast aan de zonnetijd. Andere grote

steden in Holland, Utrecht, Groningen en

Friesland volgden het verzoek van de

minister wel op. In de Gooise gemeenten

Afb. 5 - Parijse diligence, 18de eeuw door Thomas Rowlandson. Foto: Wikimedia Commons.

Afb. 4 - De tijd van de Westertoren gaf de

 plaatselijke middelbare tijd van Amsterdam aan.

Foto: Wikimedia Commons.
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alsof de zon zich met een eenparige bewe-ging zijn baan doorloopt. De aarde door-loopt echter zijn licht elliptische baan ooknog met een veranderende snelheid. Ten-gevolge van deze beide effecten heeft menhet begrip tijdsvereffening moeten invoe-ren, om de regelmatige loop van de klokgelijk te doen zijn aan de onregelmatigetijdaanwijzing door de zon. Een constan-te tijd is gedefinieerd en wordt gemiddel-de (of middelbare) zonnetijd genoemd.Het verschil tussen de ware zonnetijd ende gemiddelde zonnetijd heet de tijds -vereffening. De correctie van de lokalezonnetijd kan tot 16 minuten achter ofvooruit zijn, afhankelijk van de periodevan het jaar. Deze momentele verschillenworden omzeild door ze te middelen. Metgebruik van een zogenaamde ver -effeningstabel of -grafiek kan de middel-bare zonnetijd worden bepaald. De tijds-ver effening is het verschil tussen de waretijd en de middelbare tijd. Afb. 3

Vanaf het einde van de achttiende eeuwgingen enkele Europese steden over tot deinvoering van de middelbare zonnetijdvoor hun stadsklokken. Als eerste gebeur-de dit rond 1780 in Genève op aandrin-gen van de Zwitserse sterrenkundige Jacques-André Mallet (1740-1790),gevolgd door Londen in 1792. Het islogisch dat de handelsstad Amsterdam inNederland het meest als uitgangspuntdiende. Amsterdam koos daarom in 1832voor de middelbare tijd, de natuurlijketijd van de meridiaan over de Amster-damse Westertoren: plaatselijke ware

zuidzijde van een kerk of het stadhuis aande muur was bevestigd, naar de plaatse-lijke zonnetijd geregeld konden worden.Afb. 1

Stedelijke en regionale verschillen
Voor een grote stad met meerdere stads-klokken, voorzien van een carillon, washet mogelijk dat daar de klokken nietgeheel gelijk liepen, dit om de verschillen-de carillons niet te veel door elkaar heente laten spelen. Plaatselijke tijden ver-schilden onderling ook vanwege de lig-ging ten opzichte van de meridiaan. Deechte zonnetijd is namelijk op elke lengte-positie anders. Daar de equator, evenalsalle cirkels, in 360 graden verdeeld wordten de aarde eenmaal per dag 24 uren omhaar as draait, komt een hoekafstand van360:24 = 15 graden overeen met een uurtijdverschil. Per lengtegraad is er dus eentijdsverschil van vier minuten. Zeventienkilometer naar het oosten of westenbrengt een tijdverschil van een minuutmet zich mee. Het meest oostelijke puntjevan Nederland ligt op 7.216 oosterlengte(Noordoost-Groningen) en het meestwestelijke puntje op 3.362 oosterlengte(Zuidwest-Zeeland). Dus is het in Noord-oost-Groningen 16 minuten eerder 12uur, dan in Zuidwest-Zeeland (4 graden x4 minuten = 16 minuten). Niet alleen ontstond een tijdsverschil doorde ligging van de plaats, de oude primitie-ve uurwerken waren ook on nauwkeurig,een kwartier meer of minder telde niet.Ook bleek het opwinden en onderhoudenvan het oude uurwerk vaak lastig. 

Internationale handelDeze tijdverschillen waren nooit echt eenprobleem. De meeste mensen stonden

toch gelijk op met de zon en gingen kortna zonsondergang naar bed. Zolang hetreizen te voet of per trekschuit ging, gafdit ook weinig problemen. Afb. 2.Afspraken “rond het middaguur“ of “bijzonsondergang” werkten goed. Men ver-plaatste zich vaak binnen de woonplaatsen richtte zich op dezelfde torenklok. 
Het tijdverschil werd steeds meer belang-rijk in de gebieden waar veel handel werdgedreven en door de snellere vervoers -mogelijkheden. In de provincie Hollandwas er tussen de steden en stadjes veelhandel en verkeer. Aangezien dit smallegebied praktisch geheel op dezelfde meri-diaan lag, was het onderlinge tijdsverschilslechts enige minuten en niet echt hinder-lijk.

Het verkeer in oostelijke richting kreegechter wel met tijdsverschillen te maken.Eerder is reeds vermeld dat het verschiltussen West en Oost Nederland al 16minuten is. Deze verschillen nemen inoostelijke richting alleen maar toe en ble-ken verwarrend, bijvoorbeeld wanneermen met Duitsland handel drijft.Verschillen in tijdsaanduiding gaven ver-warring en waren met het toenemendeinternationale handelsverkeer niet ge -wenst. 

Van ware zonnetijd tot middelbare tijd De ware zonnetijd is ook in de loop vanhet kalenderjaar niet altijd constant. Ditkomt doordat de verplaatsingssnelheidvan de zon langs de hemel niet altijddezelfde is. De draaiingsas van aardemaakt een hoek van 23,5 graden met zijnbaan rond de zon. Daardoor staat zomersde zon boven de equator en ’s winters eronder. Wij meten de tijd met een klok

Tijdschrift 2/2014 5

Afb. 2 - De trekschuit van Delft naar Rijswijk in de Trekvliet, 1860. Foto: Haags Gemeentearchief.

Afb. 3 - Een analemma: deze 8-figuur is verkre-gen door de positie van de zon elke dag van hetjaar op dezelfde tijd vast te leggen.

n vroeger tijden hadden de kerken

een grote inbreng in de openbare

tijdaanwijzing. Zij stelden hun

torens beschikbaar voor de uur-

werken die in veel gevallen door

de burgerlijke overheid werden betaald

en onderhouden. Ook riep men door

luidklokken, die aangestuurd werden

door torenuurwerken, de gelovigen op

om de gebedsdiensten bij te wonen of hen

te wijzen op het feit dat de tijd was

 aangebroken om bepaalde gebeden te

verrichten. Het waarschuwen van de

bevolking om gevaarlijke situaties te

aan te geven wanneer bijvoorbeeld de

aanvangs- en sluitingstijden van bepaalde

markten waren aangebroken. Eveneens

dienden de boeren op het land, ver ver-

wijderd van het dorp, gewaarschuwd te

worden, wanneer het middag was of de

arbeid beëindigd moest worden. Met de

opkomst van het snellere openbaar ver-

voer ontstond er behoefte aan een nauw-

keurige tijdaanwijzing, die niet meer van

de plaatselijke zonnetijd afhankelijk was.

Hiervoor zijn goede nationale en inter -

nationale afspraken nodig. Dit is niet

zonder slag of stoot gegaan. 

Regeling plaatselijke tijd 

door de eeuwen heen

De torenklokken van stad en land wezen

eeuwenlang de plaatselijke zonnetijd aan,

dit was de plaatselijke ware tijd. Men

zette ’s middags, als de zonnewijzer de

hoogste zonnestand aanwees, de klok op

12.00 uur. Voor het regelen van alle open-

bare uurwerken binnen een stad werd

meestal een lokale klokkenmaker als

opziener van de stadsklokken aangesteld.

Deze onderhield de uurwerken en gaf

instructies hoe de klokken met behulp

van een zonnewijzer, die meestal aan de

Als veel mensen samenwonen op een relatief klein gebied is het van essentieel belang dat er een

goede en nauwkeurige openbare tijdaanwijzing bestaat waar iedereen, op hetzelfde moment, ken-

nis van kan nemen en die aangeeft wanneer iets op een bepaald tijdstip moet gebeuren. Dit kan

door middel van akoestische signalen of door het zichtbaar aangeven van de tijd. Dit artikel geeft

een schets van het proces door de eeuwen heen naar eenduidige tijdaanduiding in Nederland. 

! Brigitte de Pree (Studiegroep Openbare Tijdaanduiding (S.O.T.)
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Van ware tijd, 

via spoortijd 

naar Midden-

Europese tijd

voor komen was ook zeer belangrijk. Zo

kon de toren dienen als brandwachtpost.

Op de in de 15de eeuw opgerichte toren

van de Haagse St. Jacobskerk functio-

neerden al gauw torenwachters, die

’s nachts de wacht moesten houden en zo

gauw ze brand ontdekten de klok

moesten luiden als alarmsignaal. Om het

half uur bliezen zij op een trompet om te

laten merken dat ze niet in slaap waren

gevallen. 

Kerktorens hadden dus een belangrijke

maatschappelijke functie. Voor een geor-

dende samenleving was het ook nodig

Afb. 1 - Zonnewijzer en torenklok Damme,

 België (1464). Foto: Nico de Pree (S.O.T.).

I

AANVULLING
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Het uurwerkmuseum van 

Saint-Nicolas d’Aliermont.


