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Voorwoord 
 

Het is altijd weer fijn om dit soort werk te mogen doen; werken aan een top uurwerk, welke 

met zorg is vervaardigd en waar het stempel van de maker zo duidelijk aanwezig is. Het 

akkoord gaan met de prijsopgave is daarom in dank aangenomen, het geeft ons de 

mogelijkheid om in rust de werkzaamheden te kunnen doen. Rust is beslist nodig om het 

oorspronkelijke vakmanschap te benaderen en de hoeveelheid van dit soort opdrachten 

verhogen ons vakmanschap en ervaring. Hoewel we een opleiding uurwerktechniek en vanaf 

1990 ervaring hebben, blijft het ‘bijleren en jezelf verbeteren’. Techniek bestaat vaak uit 

compromissen en mede door dit soort uurwerken kunnen we onze lat steeds hoger leggen. 

Rust is ook nodig om met inlevingsvermogen de gedachten van de maker te doorgronden en 

een volledig begrip te hebben van het uurwerk, het toen beschikbare materiaal en de 

innovaties die in die tijd door deze maker zijn toegepast. Het uurwerk aan de gang schoppen 

is één, het uurwerk weer in oorspronkelijke staat terugbrengen is iets heel anders. Dit bleek 

ook in dit geval, waarbij het uurwerk op verschillende plaatsen provisorisch in elkaar is 

gelijmd. 

 

Diverse onderdelen wachten op montage 
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Omschrijving van het uurwerk

De klok is een tafelklok uit omstreeks 1800 met repetitieslagwerk en wekkerwerk. 

Wijzerplaat met Romijnse cijfers op klassiek verzilverde cijferring, opgeschoefd op een 

messing goudkleurige plaat met vier ornamenten rondom. Binnen de cijferring onder het 

midden is een datumvenster geplaatst waarachter een verzilverde datumschijf. Boven de 

cijferring een schakelaar met Tocar / Silentio (slaan en stil) Zwart a-jour gezaagde stalen 

uren- en minutenwijzer. Verdiept gelegen verzilverd cartouche met signering; Diego Evans   

Bolsa Real   Londres. 

Zie ook de foto op pagina 3.  

Het repetitieslagwerk is 

middels een koordje aan 

de linkerzijde op bevel 

aan het slaan te krijgen. 

Het aantal uren van het 

dichtstbijzijnde volle uur 

wordt dan geslagen. Aan 

de linkerzijde komt een 

koordje uit de kast 

waarmee het wekkerwerk 

kan worden opgewonden. 

De achterplatine en de 

daar gebruikte 

uurwerkonderdelen zijn 

fraai gegraveerd met 

bloemmotieven. Het 

uurwerk is uitgevoerd 

met een nog originele 

spillengang. De spil heeft 

aan de achterzijde een 

z.g. mesophanging. De 

slinger is direct bevestigd 

aan de spil.  

De aandrijving komt voort uit twee aandrijfveren die via een snek voor een constante kracht 

op de raderwerken moeten zorgen. Het slagwerk slaat op het 

hele uur de slagen van het uur en op het halve uur één slag. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Koordje voor het opwinden van het 

wekkerwerk 

 

 

 

 
Laten slaan van het slagwerk 
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Overzichtsfoto tijdens de eindcontrole (afregelen slingerlengte en algehele controle)
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Over de maker 
 

De naam Evans komt in Engeland kennelijk veelvuldig voor in de uurwerkgeschiedenis, in 

ondergenoemd boek komt de naam ruim veertig keer voor. De familie Evans is in ieder geval 

van 1648 tot 1824 actief geweest in de uurwerkfabrikage. Over deze uurwerkmaker is het 

volgende bekend: 

 

(Uit: Watchmakers & Clockmakers of the 

World, Volume 1, van G.H. Baillie. First 

edition 1929, reprint 1988,  ISBN 7198 0040 4) 

pag. 102: 

 

EVANS 

James. London (Sweetings Alley and later 

Royal Exchange). 1773-1805. Livery  

Skinners Co. Many clocks and watches for 

Spain sd. Diego Evans, Bolsa Real, or 

London. Associated with Higgs, and many 

clocks and watches sd. Higgs and Evans. 

Also sig. of James Evans, R. Exchange on 

anaut. Mus. Br. Clock for China, Virginia 

M. Sig. of J. & Son. R. Exchange on 

watches an. 1796 to 1799, and Of James & 

Son, Sweetings Alley, 1805. 

 

Buiten deze vermelding hebben we in de voor 

ons beschikbare boeken en archieven niets 

gevonden. 

Behalve op de cartouche op de wijzerplaat is het 

uurwerk niet elders met dezelfde naam 

gesigneerd.  
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Eerste indruk en uiterlijk 

Een dergelijk uurwerk is in eerste instantie altijd van indrukwekkende kwaliteit, de gedachte 

dat alles aan de klok met de hand gemaakt is en het geheel nog in perfecte conditie lijkt te 

zijn geeft veel ontzag voor de maker. De gravering van de achterplatine en de afwerking van 

het uurwerk en de kast ziet er zeer goed uit. De conditie van de wijzerplaat is uitstekend te 

noemen. Bij het uurwerk uit de kast nemen kwamen enkele minder fraaie reparaties aan het 

licht. Helaas gaan reparateurs minder respectvol met dergelijke uurwerken om als de 

oorspronkelijke maker. Het uurwerk is zó geconstrueerd dat reparaties goed mogelijk zijn en 

het voor de eeuwigheid bewaard kan blijven.  

De gebruikte materialen zijn vroeger van mindere homogene kwaliteit dan tegenwoordig. Het 

kan dus voorkomen dat er tijdens het trekken van draad, het walsen van plaat, en het gieten 

van de verschillende onderdelen oneffenheden in het materiaal de onderdelen verzwakken. 

Waarschijnlijk daardoor is er een breuk ontstaan 

die met lijm is gerepareerd. Verderop in het 

verslag leest u hoe dat is opgelost. Dit soort 

‘reparaties’ zijn natuurlijk in een dergelijke klok 

niet op z’n plaats.  
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Werkzaamheden 

 
De werkzaamheden kunnen voor de duidelijkheid van het verslag in een aantal onderdelen 

worden uitgesplitst. Tijdens der reparatie lopen enkele vn die onderdelen door elkaar omdat 

door combineren van werkzaamheden sommige dingen sneller kunnen worden gedaan. 

 

Het voorbereiden, inventariseren en demonteren 
 

Tijdens het demonteren worden de benodigde 

werkzaamheden geïnventariseerd, de kunst is om voor het 

demonteren van de platines in te schatten welke 

werkzaamheden nodig zijn en hoeveel tijd daarmee 

gemoeid is. Vooral bij oude uurwerken is het moeilijk om 

van te voren in te schatten hoeveel tijd nodig is voor de 

werkzaamheden. Dit komt omdat de uurwerkenuniek zijn 

en de werkzaamheden altijd anders uitpakken. Bij 

moderne, fabrieksmatige, uurwerken zijn die 

werkzaamheden veel éénvormiger en dat maakt het 

maken van een prijsopgave ook gemakkelijker. 

Prijsopgaven voor handgemaakte uurwerken zijn bijna 

altijd omvangrijk, als het gaat om een revisie van het 

gehele uurwerk komen er bijna altijd onvoorziene zaken 

aan het licht.  

 

Schoonmaken 
 

Tijdens de demontage van het uurwerk wordt al gekeken 

naar fouten en slijtage op de onderdelen maar dit is pas 

echt goed te zien als de verschillende onderdelen zijn schoongemaakt. Dit schoonmaken doen 

we in een ultrasoon schoonmaakbad. De onderdelen worden in groepjes in het ultrasoon 

gedaan. Tijdens dit proces worden olie en vuil van de onderdelen verwijderd en de donker 

gekleurde messing delen worden wat helderder. 
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Tappen polijsten 
 

Als de onderdelen schoon zijn wordt er allereerst gekeken naar de delen die op elkaar 

draaien, in eerste instantie de tappen. Deze worden gepolijst als er slijtage te zien is. De 

tappen in dit uurwerk zijn gehard wat het polijsten bemoeilijkt. We gebruiken hiervoor 

hardmetaal slijpgereedschap en slijpstenen om ervoor te zorgen dat alle tappen weer als 

nieuw worden. 

 
 

Verbussen    
    Een oude 

bus 
 

Tijdens het tappenpolijsten worden de 

tappen iets dunner (ongeveer 0,05 mm 

tot 0,15 mm) waardoor er meer speling 

op komt in de lagers. Ook door slijtage 

ontstaat speling. Deze spelingen 

kunnen worden verholpen door te 

verbussen. Omdat het materiaal van 

dit uurwerk door walsen of hameren 

gehard is, is het belangrijk hier goed 

materiaal voor te gebruiken. Ook qua 

kleur moet het goed zijn, kortom de 

hardheid en de legering moeten 

precies gelijk zijn aan het oude 

materiaal. Na het verbussen is het 

belangrijk dat ze goed worden 

afgewerkt en dat, aan de achterzijde, 

de gravering weer wordt hersteld zodat 

niet te zien is dat er bussen in zijn 

gezet. Als er is verbust draaien de 

assen weer op hun juiste plaats en 

grijpen de raderen weer goed in elkaar 

zodat daar in ieder geval geen wrijving 

op ontstaat. 
Na verbussen het afwerken en polijsten van de binnenzijde van de platine 

Tap 
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Ankerafstelling en mes ophanging 

 
Het uurwerk heeft een spillengang welke is opgebouwd uit een spillenrad en een spil met 

twee lepels, het woord anker afstelling is dus feitelijk onjuist en zou moeten zijn 

spillenafstelling of echappement afstelling. Het echappement, in dit geval de spillengang, 

zorgt voor de omzetting van een draaiende naar een heen en weer gaande beweging waarbij 

ook nog kracht wordt overgedragen richting de slinger. De slinger, op haar beurt, zorgt weer 

voor een regelmatig aflopen van het uurwerk, het 

gelijklopen. De spil heeft aan de achterzijde een 

zogenaamde mesophanging. Zowel het mes als de kloof 

Anker, mes en gaffel     

Ankerkloof tijdens het 

opmaken van de 

mesinkeping, het resultaat 

is een scherpe 

mesophanging. 

 

slijten en het slijpen 

van de kloof heeft tot 

gevolg dat de spil 

lager komt te staan. 

Hierdoor zou de 

spilafstelling onjuist 

worden. Om dit te 

voorkomen is in het 

verleden al een blokje 

in de kloof geplaatst 

waardoor de spil weer 

iets hoger komt te 

staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
De spil van boven gezien 
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Wekkerwerkreparaties: 

 

Kloof (spillager v.h. wekkerwerk)  

De kloof van het wekkerwerk is eigenlijk een opschroefbaar lagertje van de spil van het 

wekkerwerk. Zoals te zien is zit er een breuk in het messing die 

goed naar voren kwam toen de lijm (!) was weggehaald. Dit 

moest natuurlijk op een goede manier vastgezet worden. De breuk 

is waarschijnlijk ontstaan tijdens het ‘afstellen’ van de spil van 

het wekkerwerk. We hebben dit opgelost door met hard soldeer 

de verbinding te herstellen. De nieuwe 

situatie laat een (bijna) onzichtbare 

breuk zien. 

 
Oude situatie na verwijderen van de lijm. 

 

 

 
Nieuwe situatie na het solderen, de rode kleur is ontstaan na het verwarmen en 

verdwijnt weer tijdens het afwerken. 

 

 

 

 
Het passen van de kloof op zijn plaats, tijdens deze 

controle wordt ook de hoogte van de spil van het 

wekkerwerk gecontroleerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe situatie, de breuk is nauwelijks nog te 

zien, alleen met een loupe is enig kleurverschil 

zichtbaar 
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Wekkerrad tanden 
 

De tanden in het rad van het wekkerwerk waren 

hier en daar een stuk te kort waardoor een zeer 

onregelmatige geluidsproductie van de wekker 

ontstaat, het is hierdoor zelfs mogelijk dat de 

wekker tijdens het slaan gewoon stopt. 

Als de onregelmatigheid slechts klein is, is het 

mogelijk op de draaibank de tanden zo af te draaien 

dat het rad weer netjes vlak is, een nadeel hiervan is 

dat de tandkoppen breder worden. Bredere 

tandkoppen betekend dat de tandkoppen steviger 

wordt en dat er meer verlies ontstaat. Dit verlies 

drukt zich bij een wekkerwerk uit in een kleinere 

beweging van de spil en daarmee de hamer. (minder 

geluidsproductie) In ieder geval kon dat afdraaien 

in dit geval toch niet omdat enkele tanden zo kort 

waren dat er in ieder geval tandkoppen moesten 

worden gerepareerd. Dit hebben we gedaan door de 

tandkoppen te verlengen door er een stukje op te 

solderen en vervolgens in vorm te vijlen. Hierna 

werden deze nieuwe tanden afgedraaid op de 

hoogte van de overige tanden zodat weer een 

regelmatig, vlak wekkerrad ontstond. 

 
Op de foto’s is duidelijk te zien dat van  

enkele tanden de punten zijn afgebroken. 

 

De soldering van één van de tanden is nog goed 

te zien voor het afwerken. Na wat vijlen en 

polijsten is de verbinding nagenoeg onzichtbaar 

geworden.
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Rondsel wekrad 
 

De beschadigingen van het rondsel die te zien zijn op de foto zijn ontstaan door 

materiaalfouten in het oorspronkelijke staal en waarschijnlijk al sinds de ingebruikname 

aanwezig. Beter zou zijn het rondsel te vervangen omdat er bij gebruik slijtage zou kunnen 

ontstaan op het ingrijpende rad. We hebben een nieuw rondsel gemaakt maar tijdens het 

controleren van de functie bleek dat de ingrijping eigenlijk heel goed is. Dit was reden om het 

rondsel niet te vervangen en de onderdelen origineel te laten, hoewel dat wellicht minder 

mooi is. 

 

Het originele rondsel     Het maken van een nieuw, wat 

 uiteindelijk niet gebruikt is. 

 

 

 

Solderen afdekplaat van de wekker-aandrijfveer 
 

De afdekplaat van de wekkerveer vertoonde een barst 

op de as. Deze is gevaarlijk omdat als die los komt kan 

de veer in opgewonden toestand loskomen. De plaat 

hebben we met zachtsoldeer boven een spiritusvlam 

gesoldeerd om het materiaal niet te ontlaten. Omdat de 

breuk goed past en het breukvlak schoon was bied een 

zachtsoldeerverbinding hier voldoende stevigheid. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een mooi 

onderdeel is de opschroefbare  

veerton van het wekkerwerk.
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Poetsen van alle uurwerkonderdelen 
 

De onderdelen zijn vlak na demontage ultrasonisch gereinigd, na de reparaties is dat 

nogmaals gedaan, vervolgens zijn de onderdelen in een z.g. kogeltjespot gepolijst. Een 

kogeltjespot is een rondraaiende waterdichte pot die gevuld is met stalen gepolijste kogeltjes 

kegeltjes en staafjes die zijn ondergedompeld in zeepwater. Het continue draaien van de pot 

met de onderdelen zorgt ervoor dat de kogeltjes die telkens tegen de messing en stalen 

onderdelen aan tikken, het materiaal polijsten. Ze drukken het materiaal als het ware iets in 

elkaar, het oppervlakte wordt ook iets harder door deze bewerking. Om aanslaan te 

voorkomen worden de achterplatine nog nagepoetst met krijt. Na deze bewerkingen kan het 

uurwerk worden gemonteerd waarbij de onderdelen niet, of zo min mogelijk, met de hand 

worden aangeraakt. 

    
 

Monteren darmsnaren 
 

De stalen snaren die in het uurwerk zijn geplaatst zijn niet origineel. Een voordeel van dit 

soort snaren is dat ze niet snel zullen breken. Een nadeel is dat de veerton en de snek hierdoor 

worden beschadigd, staal is harder dan 

messing. Oorspronkelijk worden bij dit soort 

klokken altijd kattedarmsnaren gebruikt. Het 

dichtst bijzijnde wat tegenwoordig nog 

verkrijgbaar is zijn darmsnaren die 

waarschijnlijk niet van katten afkomstig is. 

Het plaatsen van de nieuwe snaren was 

probleemloos. 
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Monteren uurwerk 

 

Om het uurwerk goed te monteren is het natuurlijk van belang te weten waar 

ieder onderdeel hoort. En dat betekend dat tijdens demonteren moet worden 

opgelet waar de verschillende onderdelen vandaan komen. Met veel onderdelen 

is dat geen enkel probleem, met veren, ringetjes en schroeven kan het soms nog 

wel een probleem zijn om uit te zoeken waar ze vandaan komen. Om problemen 

te voorkomen houden we hier tijdens demontage notities van bij, ook de grote 

hoeveelheid foto’s die we maken tijdens de demontage helpen bij het bepalen 

van de juiste montage volgorde en plaats. Ook ontdekken we dat andere 

uurwerkmakers voor ons soms de verkeerde schroeven op de verkeerde plaatsen 

hebben gebruikt. Sommige zijn dan net iets te kort en andere net te lang. Dat 

kan soms voor onverwachte problemen zorgen. Bijvoorbeeld een rad die wordt 

aangedrukt door een te lange schroef kan zorgen voor een blokkeren van een 

raderwerk. Al dit soort problemen waren bij dit uurwerk niet van toepassing, de 

montage verliep vlekkeloos. 
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Afstellingen, afregelen 
 

Het afregelen verliep evenals de eindmontage zonder 

problemen, het uurwerk liep snel op tijd, het slagwerk 

was in één keer goed.
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