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Omschrijving van het uurwerk 
Staande klok gesigneerd J. Vander Cloese, Leyden met schijngestalte van de maan in een toog 

boven de cijferring, datumvenster op zes uur, decentrale secondewijzer op twaalf uur, centrale 

wekkerschijf met gedeeltelijk compleet wekkerwerk, slagaftelling op drie uur, vol slagwerk op 

lichte en zware bel op de halve uren, platineuurwerk met twee gewichten aan darmsnaren op 

spoor. Sporen van eerdere reparaties waarvan niet alle oordeelkundig uitgevoerd.  
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De maker  Jacobus van der Cloese 
 

Enrico Morpurgo : Nederlandse klokken- en horlogemakers vanaf 1300 isbn 90 6060 006 1 

Jacobus van der Cloese, 1690-1766 Leiden. 

Afkomstig van Den Haag. Werd poorter van Leiden op 8 november 1718.  

In 1719 ingeschreven als student. In 1721 benoemd tot stadshorlogemaker.  

Van 1719-1750 was hij opzichter  van de Academietorenklok.  

In 1728 werd hij benoemd tot waarnemer van de Leidse sferen, in welke functie hij in 1753 

werd opgevolgd door zijn zoon, Bernardus van der Cloese ( Rooseboom). 

1757: levering precisie uurwerk aan de Academie, Leiden 

1761: levering van een uitnemend ‘Horologium’ aan de Fundatie van Renswoude, Den Haag; 

Goud horloge met geëmailleerde wijzerplaat, ges Jacobus van der Cloesen, Leyden,  

coll M. van Zuylen, Luik (cat tent La mesure du temps, Jaarbeursgebouw, Namen, 1962);  

heliostaat met uurwerk, Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen,  Leiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden aan het 

uurwerk 
De werkvolgorde is normaalgesproken 
als volgt: Demonteren, reinigen, 
controle, tappen polijsten,verbussen, 
echappement in orde maken, eventuele 
andere reparaties, poetsen, monteren, 
afstellen, afregelen en een duur 
eindcontrole.  

Na iedere stap volgt een inspectie of 
datgene wat gedaan is wel goed is 

 

 



4 
 

gegaan. Bij uurwerken zoals deze maken we tijdens het werk ook aantekeningen, foto’s en 
schetsen met maten en tandtallen.  
 

Demontage  
Tijdens de demontage wordt gelijk gekeken of er duidelijke sporen van slijtage te zien zijn maar 
doorgaans is dat beter te constateren als eerst olie en vuil worden verwijderd.  Opvallend tijdens 
het demonteren van het uurwerk was de slechte staat van de slagpennenrad. Het is duidelijk te 
zien hoe gesleten alle pennen waren. 

 

 
 

Reiniging  
Het gedemonteerde uurwerk wordt los van elkaar opgehangen in een ultrasoonbad met een 

1:20 RW77 oplossing. We gebruiken hierbij gedestilleerd water omdat dat minder vlekken geeft 

tijdens het drogen. Na ongeveer 30 tot 60 minuten zijn de onderdelen vetvrij en is een deel van 

het donkere oxide verwijderd. De onderdelen worden daarna gedroogd met handdoek en 

perslucht en verder gedroogd met een verwarmde luchtstroom gedurende 15 minuten om het 

laatste vocht te laten verdampen. 

Controle  
Als alles droog is word met schone handen en een loep gecontroleerd of alles werkelijk schoon 
is. Indien nodig worden met penhout en vlierpit tappen en tapgaten schoongemaakt. De slijtage 
op de lagers, het echappement en alle slagwerkonderdelen is nu goed te zien. Notities worden 
gemaakt waar de slijtage zich bevindt.  

 
 
 
 
 

Tappen polijsten  
Het tappen polijsten was bij dit uurwerk 

een zeer tijdrovende klus maar 

onontbeerlijk voor een goed resultaat op 

de lange duur. Het materiaal waarvan de 

assen en tappen gemaakt zijn is van 

gehard staal van een voor die tijd 

uitzonderlijk goede kwaliteit. De tappen 

vormen samen met de tapgaten de lagers 

waarmee de raderen draaien., hoe 

gladder ze zijn hoe minder krachtsverlies 

er optreed door wrijving.  

Het hoogglans polijsten van de lagers kan 

bij gehard staal alleen met iets wat nog 

harder is; Hardmetaal of slijppoeders 

zoals diamantine. Tegenwoordig wordt 

vooral met hardmetaal (Widia)gewerkt 
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omdat dit materiaal goed verkrijgbaar is en een stuk eenvoudiger in gebruik dan 

slijppoeders.Het meeste werk wordt gedaan met de Rolimat tappenpolijstmachine, maar het 

echte hoogglans wordt nog het best bereikt met de hand widiavijl op een vijlblokje van 

ebbenhout. De gepolijste tappen zijn meestal maar enkele honderdste millimeter kleiner in 

diameter dan voor het polijsten. In het uiterste geval, bij veel slijtage, kan dat oplopen tot enkele 

tienden van een millimeter. 

Verbussen  
Het verbussen van een fraaie klok doen we bij voorkeur met materiaal wat (zoveel mogelijk 
dezelfde legering en nabewerking heeft als het oorspronkelijke materiaal. Om dit te bereiken 
gieten we ons eigen stafmateriaal met het messing van oude sloop pendules, opgekocht op 
beurzen. Dit gieten is een vrij eenvoudig proces en we kunnen de diameters gieten die we nodig 
hebben voor het verbussen. Het gieten van busmessing is overigens niet iets wat we voor iedere 
reparatie apart doen. We hebben doorgaans wat op voorraad. De standaard in de handel 
verkrijgbare bussen gebruiken we niet bij antieke uurwerken.  
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Om de uitgelopen tapgaten verder zo onopvallend mogelijk te verbussen proberen we de bussen 
zo dunwandig mogelijk te houden. Vaak zijn tapgaten al eerder verbust en moet de nieuwe bus 
een fractie groter zijn om een goede perspassing te garanderen. De versleten tapgaten worden 
eerst opgeruimd (vergroot) tot de gewenste maat van de bus bereikt is. Vervolgens wordt de bus 
gedraaid in de zelfde coniciteit van de ruimer (1:70) het gat wordt geboord, ook op de draaibank 
en de bus wordt op minimale overmaat bijna afgestoken met de handdraaibeitel. Zo ontstaat een 
bus op het einde van het stafmateriaal die eenvoudig met de hand in het tapgat gestoken kan 
worden en vervolgens kan worden afgebroken. Deze handgedraaide bussen noemt men ook wel 
breekbussen en zijn in kleine maten voor bijvoorbeeld Franse pendules wel te koop. Nadat de 
bussen zijn ingestoken worden ze vast geperst en aan de buitenzijde geklonken zodat het zeker 
is dat ze niet zonder slag of stoot weer losgaan.  
Net zo belangrijk als alle voorgaande handelingen is de controle achteraf; passen de tappen goed 

in de lagers en hebben de assen tussen de platines nog wel voldoende ruimte om te kunnen 

draaien (hoogtelucht). Een veelgemaakte beginnersfout bij uurwerken van hoge kwaliteit zijn te 

nauwe tapgaten en te weinig hoogtelucht. Dit zijn zaken die precies goed moeten zijn want 

anders loopt of slaat het uurwerk niet. 

 

Echapement in orde maken  
Het echappement bestaat uit het ankerrad, het anker en de gaffel en heeft tot doel om de 

draaiende beweging van het raderwerk om te zetten in een heen en weer gaande beweging van 

de slinger en om kracht van het raderwerk via de gaffel over te dragen aan de slinger zodat deze 

blijft bewegen. De slinger op zijn beurt zorgt er weer voor dat het raderwerk regelmatig afloopt. 

De lengte van de slinger bepaalt hoeveel tikken er per uur worden geproduceerd door het 

echappement. 

 

 

Het vervangen van de messingbeugel 
Er is bij een eerdere reparatie een messing belbeugel ingezet. Deze was nogal grof uitgevoerd 

een hoort niet bij dit uurwerk. Hoe het ooit zo is gekomen is een raadsel. Belbeugels gaan 

doorgangs niet kapot. 
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Een belbeugel  maken begint met ca. 20  cm voetstaal met een passende diameter. Er wordt aan 

de ene kant  een stukje afgedraaid om een aanzet te maken  waarop de bel rust. En daarnaar  een 

schroefdraad met moer om de bel op de juiste plats te houden Nu begint de werk aan de andere 

kant van de beugel. Van de aanzet wordt de staafje kleiner gedraaid  en gevijld.  Om de juiste 

vorm te geven aan de beugel wordt de staaf verwarmd tot kersenrood hiernaar met en hamer  

geslagen en gebogen.  Dit wordt meerdere keren herhaald tot de juiste vorm is bereikt.  

 

In de platte gedeelte wordt 2 gaten geboord een voor de stuurstift en een voor de schroef om de 

beugel vastzetten. De staaf wordt hiernaar geslepen en polijst. 
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Pennen vervangen op de slagpennenrad 
 

De maten van de oude pennen wordt 

noteert. Daarnaar eruit geslagen in 

de triebniet. Van 1 mm.  diameter 

tamponstaal  wordt nieuwe pennen 

gemaakt.  licht conisch gemaakt met 

en vijl. Daarnaar geplaatst in de 

slagpennenrad weer met behulp van 

de triebniet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

Het maken van montageschroeven 

Twee stukken voetstaal diameter 6 mm a 5 cm.   Draad wordt gemaakt met snijijzers. 

Andere uiteinde wordt gevijld zodanig dat er en vierkant gevormd wordt. 

2 stukken messing van ca. 2 x2 cm en ca. 3 mm hoog. Hierin wordt er en gat gebord. Het 

gat wordt gevijld tot en passend vierkant is ontstaand waarin de stalen uiteinden 

passen. De stale en messing stukken worden  daarnaar  geklonken. 

 

 

 


