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Voorwoord 
Het is voor een vakman altijd fijn om te mogen werken aan een kwalitatief goed uurwerk. Dit 
uurwerk heeft de eigenschappen om nog eeuwen mee te gaan, mits er af en toe onderhoud wordt 
uitgevoerd. De stevigheid en kwaliteit van de onderdelen straalt ervan af. Ook esthetisch zit het 
uurwerk goed in elkaar, de onderdelen zijn goed van proportie en mooi van vorm. Dit geeft aan dat 
het een uitontwikkeld product is van één of meerdere ervaren uurwerkmakers. We hebben al eerder 
een uurwerk gedaan wat als twee druppels water lijkt op deze, zij het, dat die veren als krachtbron 
had. Dat uurwerk was uitgevoerd als bijzonder grote, en zware tafelklok. Zoals gezegd, een genot om 
aan te werken, een gemak om er twee jaar garantie op te geven. 
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Omschrijving van het uurwerk 
Het zwaar uitgevoerde uurwerk is voorzien van zware gewichten aan snaren waarvan één niet 
origineel. Het gaandwerk heeft een grondrad, centrumrad, derderad en ankerrad. Hierop werkt een 
anker die de zware slinger aandrijft. Het echappement is een (terugwerkende) haakgang. Het 
wijzerwerk heeft behalve de centrale uren- en minutenwijzer een kleine secondewijzer onder de 
twaalf. Daarnaast boven de cijferring nog een toogvormige uitlezing met de schijngestalte van de 
maan, bijzonder aan de maanschijf is de beschildering met de landschappen, doorgaans is dit een 
schildering van de hemel met sterren bij nacht. 

Het slagwerk bestaat uit een repetitiemechanisme (zaag) die op een trappenschijf werkt welke direct 
is gemonteerd op het uurrad. De urenwijzer kan, onafhankelijk van de minutenwijzer worden 
verdraait, de trappenschijf wordt hierbij meegenomen. Dit mechanisme kan worden gebruikt om de 
klok snel op tijd te zetten en om de maanschijf te verzetten. De uitlichting van het slagwerk wordt 
geregeld door het speelwerk op (het vierde kwartier)het volle uur. Dit betekend dat als het 
speelwerk niet speelt, het uurwerk ook niet zal slaan. Er is met de schakelaar aan de linkerkant van 
de wijzerplaat dus slechts keuze tussen spelen en slaan of geheel stil. Het slagwerk slaat op een gong 
welk in de kast van het uurwerk is gemonteerd. 

Op de wijzerplaat is er rechts de keuze tussen Westminster (4bells) en Whittington (8 bells) 
speelwerk. Het speelwerk wordt in werking gezet door het wisselrad. Deze draait één keer per uur en 
heeft voor dat doel vier pennen die ieder kwartier het speelwerk uitlichten. De lengte van de melodie 
wordt bepaalt door een trappenschijf die ook op het wisselrad is gemonteerd. Deze heeft vier 
aflopende trappen. Men kan hier dus spreken van een repetitiespeelwerk, meer gebruikelijk is een 
sluitschijfmechanisme voor een speelwerk. Op zich een zeer betrouwbaar mechanisme al is het 
mogelijk, door snel doordraaien van de minutenwijzer, het speelwerk de verkeerde tonen te laten 
spelen op het kwartier. Het aantal afgespeelde klanken is wel altijd correct. Op het vierde kwartier 
wordt het slagwerk uitgelicht zodra het speelwerk klaar is met spelen. 

De wijzerplaat is traditioneel voor de oudere staande klokken, een verguld messing achtergrond met 
verzilverde seconden-, uurschijven en signering. Weinig van de oorspronkelijke verzilvering was over, 
maar hier en daar nog wel te zien.  Niet te zien maar wel bijzonder is dat het messing gematteerde 
deel in het midden los gemonteerd zit onder de cijfferrand, het is dus niet één geheel met de rest 
van de wijzerplaat, zoals gebruikelijk. Waarom dit zo gemaakt is hebben we niet kunnen achterhalen. 
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Over de maker 
Wm. Taylor London; Ervan uitgaande dat Wm voor William staat kunnen we de volgende 
uurwerkmakers in Londen vinden in 1662, 1674 Clockmakers Companie in1682, 1725, 1743 
Clockmakers Companie 1753, 1857. In totaal zijn er vijf Williams te vinden die werkzaam waren in 
Londen in verschillende periodes. Aan de stijl van de klok te zien is het waarschijnlijk de William 
Taylor uit 1743, aangesloten bij de CC in 1753, die deze klok gemaakt heeft. Hij was bekend 
werkzaam vanaf 1743 er zijn in de naslagwerken die we in ons bezit hebben geen verdere gegevens 
over deze maker. Als het na 1875 gemaakt zou zijn was de wijzerplaat waarschijnlijk geheel 
beschilderd. Hiermee is het uurwerk te dateren uit het midden van de 18e eeuw.  

De bovenstaande informatie is te vinden in G.H. Baillie Watchmakers & Clockmakers of the World 
Volume 1 ISBN 7198 0040 4 en Brian Loomes Watchmakers & Clockmakers of the World Volume 2 
(second edition) ISBN 0-7198-0250-4.  

 

Detailfoto van de signering op het gemonteerde cartouche op de wijzerplaat; Wm- Taylor. London 

 

 

  



Belle Heure uurwerktechniek 

 
 7 

Werkzaamheden aan het uurwerk 
Schoonmaken; Voor het bepalen welke werkzaamheden er moeten worden gedaan is het prettig als 
eventuele fouten niet door vuil en oude olie worden verborgen. Om een uurwerk op de juiste wijze 
schoon te maken moet deze tot de laatste schroef uit elkaar worden genomen. Zo kan ook worden 
gecontroleerd of de verschillende onderdelen daadwerkelijk schoon zijn. Het grofste vuil kan met 
borstels worden afgeborsteld, dat was in dit geval niet nodig. De losse onderdelen worden met een 
ontvettend schoonmaakbad (RW77) ultrasonisch gereinigd gedurende ongeveer een half uur, of 
langer als nodig. Om roestvorming en vlekken te voorkomen worden ze vervolgens zorgvuldig 
gedroogd, daar het schoonmaakbad op waterbasis is. De onderdelen zijn, hoewel schoon, nu nog 
niet gepoetst. 

Tappenpolijsten; Na het schoonmaken kunnen we beoordelen of de tappen 
(assen van de lagers) moeten worden gepolijst. Dat was hier wel het geval, 
nagenoeg alle assen vertoonde meer of minder slijtage. Het polijsten doen we 
met behulp van een tappenpolijstmachine. Met deze machine is het mogelijk 
de tappen volkomen cilindrisch en centrisch volkomen glad te maken. Ook bij 
geharde assen als in dit uurwerk worden de assen met een hardmetalen schijf 
gebruneerd. Om het resultaat nog meer hoogglans te geven worden ze nog 
kortstondig met de hand nagepolijst met een widiapolijstvijl. In dit hele proces 
worden de assen, afhankelijk van de slijtage,  enkele honderdsten tot één 
tiende millimeter kleiner van diameter. 

 

Verbussen; Na het tappenpolijsten kunnen we bekijken hoe groot de speling op de lagers is, bij lagers 
waarbij de speling onacceptabel groot is wordt het lagergat groter en rond gemaakt en een busje 
geplaatst. Het materiaal waarvan we de bussen maken wordt geselecteerd op kleur (legering) en 

Tappenpolijst machine Rolimat 
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desnoods zelf in het juiste materiaal in staafjes gegoten. Zo is er geen kleurverschil tussen het oude 
messing en de bussen. De bussen voor deze klok zijn met de hand gedraaid met de handbeitel en de 
leunspaan. Dit doen we zo dat er een perspassing ontstaat tussen de bus en de platine en bij het 
plaatsen word de bus aan de buitenzijde geklonken zodat hij onverbrekelijk vast zit in de platine. Na 
het verbussen en afwerken is de bus veelal niet meer zichtbaar. Bij twijfel wordt de plaats van de bus 
gecontroleerd met de engrenatiepasser, een apparaat waarmee exact de juiste afstand tussen de 
raderen kan worden opgemeten. Die onderlinge afstand tussen de raderen is belangrijk omdat bij 
een foutieve afstand slijtage op de raderen kan ontstaan en de overbrenging meer krachtverlies 
heeft. 

Wijzerwerk en wijzers; De uurwijzer zat vast op een randje die gedeeltelijk was afgebroken. We 
hebben dat randje afgedraaid en er een goed passende, wat stevigere bus ingezet. De montage van 
de uurwijzer is belangrijk omdat  met de uurwijzer de maanstand kan worden bijgesteld. De 
uurwijzer kan zonder verdraaien van de minutenwijzer worden versteld om de maanstand op tijd te 
zetten. Dit mechanisme is ook handig met het verzetten naar zomer- of wintertijd. 

De minutenwijzer was in het verleden gebroken geweest en met zachtsoldeer gerepareerd. Na deze 
reparatie zijn de wijzers zwart gespoten. Het zachtsoldeer hebben we weggehaald en de wijzer met 
zilversoldeer (nr. 5) gehardsoldeerd. Hierna zijn beide wijzers geschuurd en gepolijst. Zowel de uren- 
als de minutenwijzer hebben we op traditionele wijze  geblauwd in een koperen bakje gevuld met 
messingpoeder en een brander. 

Het poetsen; Een uurwerk waarbij de onderdelen glad zijn houdt minder vuil en stof vast en bij de 
mooie uurwerken horen de onderdelen dus netjes gepoetst te zijn. We doen dit gedeeltelijk 
machinaal met behulp van een roterende kogeltjespot. Een waterdichte pot gevuld met 
roestvrijstalen kogels, water en een kleine hoeveelheid speciale zeep. Dit kan alleen met onderdelen 
die geen uitwendig gevoelige maten hebben zoals bijvoorbeeld het ankerrad. Kloven, bruggen, 
platine onderdelen en dergelijke kunnen uitstekend met dit apparaat worden gepolijst. Bij het 
polijsten met de kogeltjespot wordt het materiaal door de wrijving van de kogels dichtgewreven, 
eigenlijk gebruneerd. Het oppervlak wordt hierdoor harder en gladder dan voorheen. De overige 
onderdelen worden op ouderwetse manier met de hand gepoetst. Hiervoor gebruiken we Brasso 
waarbij gelet wordt op de gevoelige plaatsen waar niet gepoetst wordt. Hierna wordt de Brasso 
verwijdert met een zeepoplossing. Om zeker te zijn dat alle Brasso is weggehaald worden de 
onderdelen kortstondig in een schoon ultrasoonbad gedaan. Hierna worden ze wederom zorgvuldig 
gedroogd en zijn ze klaar voor controle en montage. 
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Werkzaamheden aan de wijzerplaat 

De wijzerplaat was goed vuil en het lijkt erop dat de 
oorspronkelijke verzilvering van de cijferringen zo goed als 
weggepoetst was. Op enkele plaatsen was nog herkenbaar dat 
er oorspronkelijk een verzilvering was aangebracht. Ook de 
schildering van de maanschijf was vuil en op enkele plaatsen 
beschadigd. Het lijkt erop dat er nog nooit iets aan de 
wijzerplaat is gedaan nadat hij van de maker is gekomen. 

 

De met zwarte schellak ingevulde cijfers op de cijfferring waren op enkele 
plaatsen beschadigd. De cijfferring wordt tijdens het maken eerst uitgezaagd, 
vlakgeschuurd, gegraveerd, met zwarte schellak ingevuld, nogmaals 
fijngeschuurd en tot slot verzilverd. De zilverlaag is zeer dun en slijt met 
gebruik, zeker op bepaalde plaatsen waar de vingers de wijzerplaat raken 
tijdens het op tijd zetten. Bij deze klok heeft iemand zijn best gedaan al het 
zilver weg te poetsen. Het gevolg is dat het contrast tussen de cijfers en e 
cijferring en de rest van de wijzerplaat op den duur geheel wegvalt. Het 
onderliggende messing kleurt op den duur donker door oxidatie. We hebben 
ons best gedaan de oorspronkelijke luister van de cijfers en de verzilvering 
weer terug te krijgen door het opvullen van de ontbrekende delen zwarte 
schellak, zeer licht opschuren van de cijferringen en signering en opnieuw 
verzilveren van deze onderdelen. Om ‘aanslaan’ (zwart worden) van het zilver 
te voorkomen zijn deze delen gespoten met een laag zamponlak. Dit is een 
metaalvernis die gemakkelijk te verwijderen is en contact met zuurstof 
verhindert waardoor het zilver gedurende langere tijd mooi blijft. Bijkomend 
voordeel is dat de laag nagenoeg niet zichtbaar is. Het gematteerde deel van de 
wijzerplaat is schoongemaakt met bakpoeder en zachte borstels om het 
karakter van de mattering te behouden.  

Boven: Voorbeeld van 
afgesprongen schellak 

 

 

 

 

 

 

Boven: Voor restauratie 

Rechts: Het eindresultaat  
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Het schilderwerk is een specialisme waarbij het beste resultaat kan worden behaald bij een expert op 
dat gebied. Deze plaat is schoongemaakt en geretoucheerd door Atelier Renate Postma, 
Wijkamplaan 48, 3742 WS te Baarn, zie ook haar website http://www.goedrestaureren.nl/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor restauratie     Na restauratie 

Montagewerkzaamheden 
Het monteren van het gehele uurwerk gebeurd zonder het met de handen aan te raken, ieder 
kontact met vet zorgt voor een verkleuring van het oppervlak. Een vettige plaats houdt ook weer 
sneller stof en vuil vast. Montage van de onderdelen was volkomen probleemloos, er is maar één 
logische manier waarop alles in elkaar past en het is zó gemaakt dat er ook geen vergissing mogelijk 
is. Tijdens het monteren moet er op sommige plaatsen olie of vet gegeven worden. Het is zaak niet te 
weinig en niet teveel olie te geven zodat het blijft zitten op de plaatsen waar dat nodig is en niet gaat 
lopen. Zodra olie uit de lagers loopt is er teveel olie toegevoegd en gaat de smering op het lager 
grotendeels verloren. Ondermeer daarom moet later er ook geen extra olie worden toegevoegd. 

Afstelling van speel- en slagwerk en afregelen 
De afstelling is probleemloos te regelen na het monteren van de raderen door het ‘scheppertje’ op 
de juiste wijze te monteren. Het afregelen van het uurwerk was eveneens probleemloos daar het 
uurwerk al redelijk op tijd liep met de afstelling van de slingerlens zoals hij was. 

Onderhoud en toekomstige werkzaamheden 
Het uurwerk heeft geen onderhoud nodig, zolang alle functies van het mechanisme goed werken is 
het voldoende het uurwerk wekelijks op te winden. Wel verdient het aanbeveling tijdens het 
opwinden de snaren te bekijken, zodra die rafels vertonen is interventie van een uurwerkmaker 
nodig. Normaalgesproken duurt het jaren voor het zover is en het is daarom dat het doorgaans aan 
te bevelen is gelijk met het vervangen van de snaren het uurwerk schoon te maken. Voor uurwerken 
van deze kwaliteit is het te verwachten dat ze enkele tientallen jaren lopen zonder onderhoud. We 
raden altijd aan, zelf als de snaren nog goed zijn het uurwerk om de tien jaar schoon te laten maken, 
dit voorkomt slijtage.  
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Voor wat betreft de kast is het aan te bevelen de relatieve luchtvochtigheid tussen de 50 en 70% te 
houden, wat ook voor de meeste mensen de meest prettige luchtvochtigheid is. Afstoffen en af en 
toe behandelen met was of olie is voldoende om de kast in goede conditie te houden. 

Nawoord 
Zoals eerder beschreven is het een genot om aan kwalitatief geweldige uurwerken te mogen werken 
en dat hebben we deze keer dan ook weer gedaan. Dit verslag samen de foto’s die niet zijn geplaatst 
worden op CD bijgeleverd zodat ze altijd later zijn te bekijken. Leuk om op de cd te bekijken zijn de 
demontage foto’s waarbij onderdeel voor onderdeel de demontage te volgen is. Andersom gaat de 
montage in zijn werk. We wensen de gebruikers van de klok veel plezier van deze goede Engelse 
staande klok. 

Jhr. J.G. Beelaerts van Blokland 

Belle Heure, augustus 2011 

 


