
Reparatieverslag van een 

Franse speelklok 

  



Franse pendule met Speelwerk en bewegend mechaniek (Spaanse danseres) 

 

Markering op het uurwerk ‘schijnende zon’ met daaronder ‘V.R.”en ‘BREVETTÉ PARIS’ los hiervan de 
nummers ‘64’ en ‘27707’. Van deze fabrikant zijn geen verdere gegevens bekend. Aan de hand van 
het uurwerk en de opbouw waarschijnlijk gemaakt omstreeks 1890.  

De wijzerplaat wijst erop dat de speelklok waarschijnlijk is gemaakt voor de Spaanse markt. De 
manier waarop de kast is gebouwd lijkt Duits hoewel de vorm van de kast wel degelijk Frans is. 
Klokken in deze vorm met speelwerk en een veelheid aan bewegende onderdelen op de wijzerplaat 
komen niet veel voor. 

De reparatie van het uurwerk bestond uit schoonmaken, tappen polijsten, verbussen, nieuw 
aanhechtingsgat aan de buitenzijde van de slagwerk aandrijfveer gemaakt, monteren. De oude olie 
was zeer ingedroogd en tappen en lagers waren zeer versleten. Demontage was lastig daar assen niet 
uit de lagergaten wilde door de opgedroogde olie. Na schoonmaak waren de onderdelen een stuk 
makkelijker te monteren en te demonteren. De uiteindelijke slijtage op de assen viel mee. 
Desondanks was verbussen van twaalf lagers noodzakelijk.  

  



De belangrijkste onderdelen van het uurwerk na schoonmaken 

 

 

De raderwerken van het gaand en het slagwerk in de achterplatine na schoonmaken en verbussen. 

 

  



De voorplatine net na verbussen, enige aantekeningen over verbuste lagers staan nog op de platine, 
naderhand zijn deze natuurlijk verwijdert.  

 

 

De aandrijfveren van het gaand en slagwerk. De linkerveer, van het slagwerk is gevaarlijk 
uitgescheurd. Om te voorkomen dat deze scheurt en beschadigingen in het uurwerk kan veroorzaken 
hebben we een nieuw bevestigingsgat gemaakt aan het eind van de veer. Deze is hierdoor enkele 
centimeters korter geworden maar dit heeft geen invloed op de loopduur van het slagwerk. 
Normaalgesproken is de veer van het gaandwerk zo gekozen dat, als het uurwerk is afgelopen, het 
slagwerk nog lager door kan slaan. 

 



Op de aandrijfveer is oorspronkelijk een Maltezer 
kruisstuiting geplaatst. Deze is verdwenen. Het 
houten aandrijfwiel op de speelrol-as, rechts, is 
voor aandrijving van de bewegende mechanieken 
op de voorzijde van de wijzerplaat. De danseres 
danst dus alleen als de muiziek speelt. 

De koppeling tussen het uurwerk en het 
speelwerk wordt geregeld door een pen op het 
wisselrad die een hefboom eens per uur laat 
vallen. Dat gebeurd net voor het hele uur. Aan de 
hefboon zit een stuk messing staf van 1 mm met 
een loden bolletje eraan vast. Deze duwt op een 
plaatje van het speelwerk wat de windvleugel 
blokkeert. Om ervoor te zorgen dat de stang met 
het bolletje niet het slagwerk eindeloos door laat 
spelen wordt deze met een hefboom weggedrukt 
van het plaatje zodat deze weer omhoog kan 
komen. Aan het eind van de melodie wordt de 
plaat door een gaatje in de speelrol zelf weer in 
de blokkeer stand gezet. 

De speelrol heeft twee melodieën. Die met een 
stang onder de kast is te regelen. Het opwinden 
van het speelwerk gebeurd met een koord wat 
onder de kast uit komt. De melodie is op bevel in 
gang te zetten met een hefboom onder de kast.  

De reparatie van het speelwerk bestond uit schoonmaken, tappen polijsten, verbussen en vervangen 
van de aandrijfveer. Ook de pennen van de speelrol zijn handmatig rechtgezet waar ze krom waren. 
De veerton is boven en onder verbust. Het vertragende raderwerk bijna geheel verbust, de lagers 
waren allen 0,3 mm of kleiner van diameter. Het aandrijfrad van de worm met windvleugel had zelfs 
tappen van 0,2 mm diameter. De worm moet vet voor een goede werking. Het raderwerk draait door 
de verbetering van de tappen lagers en aandrijfveer een stuk sneller.  De aandrijfveer is vervangen 
voor een goed passende, de oude is een keer vervangen voor een veel te smalle wekkerveer. 

 

De bediening onder de kast:  

De achterste knop is voor 
handmatig aanzetten van het 
speelwerk. Deze dient 
uitgetrokken te worden tot het 
speelwerk speelt, daarna weer 
indrukken anders blijft het 

speelwerk spelen tot de aandrijfveer is afgelopen. 

De voorste knop kan in twee standen worden gezet: richting kast gedrukt is één melodie, geheel 
uitgertokken laat het speelwerk een andere melodie horen. 

Het koord met knopje dient voor het opwinden voor het speelwerk. 



 

De niet zichtbare zijde van de wijzerplaat met de aandrijving van de bewegende mechanieken. Het 
grote wiel (met messing steun) drijft met pennen alle mechanieken aan. Het wiel wordt aangedreven 
via een koordje en een ‘trapper’ vanuit het speelwerk. Zie de laatste foto.  



 

 

Het speelwerk en de aandrijving van de bewegende mechanieken. 
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