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Voorwoord 
Dit uurwerk is een juweel van een klok en zonder twijfel één van de mooiste die we in de loop van de 
20 jaar dat het bedrijf bestaat in de werkplaats van Belle Heure hebben mogen restaureren. Het is een 
uurwerk uit het midden van de 18e eeuw waaruit de innovatieve kracht van de uurwerkmakers en 
wetenschappers uit die tijd blijkt. Het is verbazend wat toen technisch mogelijk was. Er rekening mee 
houdend dat dit uurwerk ten tijden van dit schrijven ongeveer tweehonderdzestig jaar oud moet zijn is 
het best mogelijk dat tegenwoordige techniek zelfs een veel mindere kwaliteit garandeert dat toen het 
geval was. Welke producten van nu zullen over enkele eeuwen nog dezelfde functionaliteit hebben die 
ze nu hebben, ik kan er weinig bedenken. 

Het verslag bestaat uit drie delen;  
-het gedeelte van Belle Heure over het uurwerk in zijn geheel,  
-het gedeelte van Atelier Yoke Ferwerda over de restauratie van de schilderingen 
-enkele bijlagen; registraties van tandtallen, berekeningen en kopieën uit de literatuur en uit catalogi 
ter waardebepaling. 
 

J.G. Beelaerts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uurwerk voor demontage van de 

wijzerplaat  
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Omschrijving van het uurwerk 
Zeldzame museale Amsterdams staande klok met op de cijferring bij de zes de signering Jan van 
Meurs Amsterdam. Op de wijzerplaat centraal de uren en minutenwijzer met daarboven, onder de 
twaalf een secondewijzer met een aparte secondering. Onder de uren- en minutenwijzer de 
dagaanduiding met afbeelding en teken behorende bij de dag. Boven de cijferringen in de toog een 
afbeelding van het s‟nachts zichtbare gesternte, stand van de zon, stand van de maan baan van de 
ecliptica (schijnbare baan van de zon) tijd van zonsopkomst en ondergang, de datum hoogwater en 
maanfase. Rond de cijferring schilderingen van de windstreken, voor details hiervan zie verslag van 
Atelier Ferwerda. 

Het uurwerk is uitgevoerd met secondeslinger en haakgang. Het wijzerwerk is uitgebreid met diverse 
raderen voor overbrenging naar de schijven voor de aanduiding van zon maan en hemelgesternte. De 
meeste instellingen van dit wijzerwerk zijn d.m.v. frictieschijven te stellen bij een gemonteerd 
uurwerk. Het slagwerk slaat vol aantal slagen op heel op een grote bel en een vol aantal slagen (van 
het komende uur) op half op een kleine bel. Op kwart over één slag op de grote bel, op kwart voor één 
slag op de kleine bel. Belwisseling geschied door een nok op het wisselrad. Uitlichting geschied door 
vier pennen op het wisselrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uurwerk net na binnenkomst in de 

werkplaats  
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Reparatie merktekens 
Het is gebruikelijk dat reparateurs en restaurateurs op een onopvallende plek in het uurwerk een 
merkteken naam of reparatienummer zetten. Ook in dit uurwerk is dat op verschillende plaatsen 
gebeurd. De merktekens die we gevonden hebben, zijn hieronder vermeld. Ook de merktekens die we 
zelf hebben geplaatst zijn hierbij opgenomen.  

-Onder één van de raderen welke de maanschijf aandrijft, niet te zien bij de gemonteerde klok is een 
reparatieteken gevonden van J. Bruinis Hengelo 1932

 

-Op de windvleugel van het slagwerk staat 71161 HM 

-Achterop de basis wijzerplaat (achter de drie) TL 1843 juni (slecht leesbaar) 

-Achterop de basis wijzerplaat (achter de zes) Belle Heure 2-2010 Zeist 

-Op het nieuw gemaakte deel van de zaaglichter aan de achterzijde in heel klein schrift: Gemaakt door 
Belle Heure Zeist 1-2010 

We hebben gezocht naar één of meerdere graveurstekens maar deze niet aangetroffen 

 

 

 

 

Van links naar rechts de montage van de onderdelen  
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De maker Jan van Meurs 
Uit: Enrico Morpurgo Nederlandse klokken en horlogemakers vanaf 1300 (ISBN 90 6060 006 1) 
Meurs, Jan van, werkz midden 18e eeuw Amsterdam (vnm-Noord-Holland)  
Staande klok, veil Schulman, Amsterdam, 1897;  
Wortelnoten staande klok met gegraveerde wijzerplaat, ges. Rk pastorie Beemster;  
Staande klok met cal en maan, veiling Frederik Muller, 1959, 1960 
 
De Familie van Meurs werkte waarschijnlijk samen in de toenmalige uurwerk industrie. Andere 
bekende uit de van Meurs familie zijn Otto vM 1714-1783, Rutgerus vM zoon van Otto geb1736.  
 
Van Rutgerus is een soortgelijk uurwerk bekend. Ook van Jan vM is een beschrijving van een 
soortgelijk uurwerk. Samen met enkele andere soortgelijke uurwerken te zien in hoofdstuk XIII 
´Staande klokken met 
astronomische 
aanwijzingen` van Jaap 

Zeeman De Nederlandse 

staande klok (ISBN 90 232 

1419 6) Zie bijlage 1. 
 
Voor afbeeldingen en 
beknopte beschrijvingen 
van soortgelijke uurwerken 
uit die tijd een kopie uit 
Jan Willem Voogd, Antieke 

Nederlandse klokken uitg. 

Scriptum art. Zie bijlage 2 

Voor waardebepaling bij 
verkoop of voor de 
vervangingswaarde zie 
bijlage 4. 

 

 

 

 

 

Raderen van het 

wijzerwerk voor 

aandrijving van het 

bijzondere astronomische 

deel  
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Werkzaamheden aan het uurwerk 
Verwacht waren de normale onderhoudswerkzaamheden aan de staande klok. Dat zijn schoonmaken, 
tappen polijsten, verbussen, anker verzolen, afstellen en controleren. De nodige restauraties aan de 
wijzerplaat worden gedeeltelijk uitbesteed.  

Behalve deze werkzaamheden bleek de zaaglichter na eerdere reparatie sterk geroest en afgebroken. 
We hebben dit deel bijgemaakt zoals hij waarschijnlijk ooit geweest is. Bij de hemelschijf bleek een 
onderdeel in zijn geheel te missen, deze is bijgemaakt. De oorspronkelijke vorm van dit onderdeel is 
onbekend.  

Verdeling van de werkzaamheden  

De werkzaamheden aan het uurwerk en de verzilveringen van de wijzerplaatonderdelen zijn door Belle 
Heure uitgevoerd, de werkzaamheden aan het schilderwerk zijn door atelier Ferwerda uitgevoerd in 
overleg met Belle Heure. Demontage van wijzerplaatonderdelen is tevens door Belle Heure 
uitgevoerd. De keuze om van de 
Hemelschijf  de verf te 
verwijderen is gebaseerd op: 
-de slechte kwaliteit van het 
schilderwerk 
-de soort van de gebruikte verf 
-de fraai verzilverde ondergrond 
van het blauwe deel 
Deze argumenten tonen aan dat 
de schijf oorspronkelijk niet 
beschilderd is geweest. 
 
De notities gemaakt tijdens de 
demontage en de reparaties vindt 
u in bijlage 3 

We zullen de reparaties stap 
voor stap beschrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

Het uurwerk na demonteren van 

de wijzerplaat  
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Demontage van het uurwerk 

Na het uitnemen van het uurwerk uit de kast en het transport naar de werkplaats hebben we eerst de 
wijzerplaat losgenomen voor het bepalen van de prijsopgave. Deze hebben we samen met een 
omschrijving en een taxatie aan de cliënt gezonden. Na akkoord van de cliënt zijn we begonnen met 
het demonteren van de wijzerplaat voor restauratie en het wegbrengen van de wijzerplaat naar het 
schilderijrestauratieatelier. Daarna hebben we tijdens de demontage van het uurwerk aantekeningen en 
notities gemaakt om de werking goed te doorgronden. Tijdens het demonteren zijn o.a. de zaaglichter 
en diverse spelingen op lagers aan het licht gekomen. Na demontage, tot op de laatste schroef, reinigen 
we het uurwerk eerst in een ultrasoonbad om het ergste vet en vuil weg te halen. Zo houd je tijdens het 
verdere werk schonere handen en zijn fouten beter zichtbaar. Het ultrasoonbad bestaat uit een ontvetter 
op waterbasis wat het belangrijk maakt (tegen roest) de schone onderdelen zeer goed te drogen. Dit 
doen we eerst met perslucht, daarna gedurende 30 minuten met warme lucht van 80 graden. Met de 
schone onderdelen kunnen we verder.  

De wijzerplaat net los van het uurwerk, te zien is 

de matige kwaliteit van het schilderwerk van de 

hemelschijf. 
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Het raderwerk 

van het gehele 

wijzerwerk. Het 

raderwerk en de 

lichters van het 

slagwerk zijn 

gedemonteerd en 

dit gedeelte is 

apart gemon-

teerd om de 

werking te 

bestuderen.  

Leuk om te zien 

zijn, de op de 

foto nog net 

zichtbare, 

oorspronkelijke 

aftekenlijnen van 

de maker op de 

voorplatine. 

 

 

  

Raderen voor aandrijving van de 

astronomische aanduidingen 

Rad voor aandrijving 

van de dagschijf 

Minutenrad (niet zichtbaar), 

uurrad en wisselrad 
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Grondrad met spoor en palinrichting 

Slagwerk hamerlichters 

Slagwerk hamers 

Het gaand werk: 

Ankerrad 

Derderad 

Centrumrad 

Het slagwerk: 

Windvleugel 

Voorslagrad 

Stuitrad 

Slagpennenrad 

 



Belle Heure Uurwerkrestauraties 2010 
 

11 
 

Het tappen polijsten 

De assen die in de platines draaien vormen samen een lager welke na verloop van tijd slijtage kunnen 
gaan vertonen. De kracht op de assen staat altijd in één richting waardoor de lagergaten ovaal 
uitslijten. Niet alleen de gaten van de lagers slijten maar ook de assen die hierin draaien. Bij de betere 
uurwerken zoals deze, bestaan de assen uit gehard staal. Het polijsten van dit materiaal wordt 
tegenwoordig met hardmetaal gereedschappen zoals widia gedaan. Vroeger konden deze assen 
uitsluitend met polijstpoeders zoals diamantine worden gepolijst. Voor de assen met een diameter tot 
zo‟n 3,5 mm hebben we een tappenpolijstmachine met widia polijstschijf ter beschikking. Deze polijst 
de assen nagenoeg exact cilindrisch. Voor de laatste hoogglans gebruiken we de widia 
tappenpolijstvijl en een ebbenhouten polijstblokje. De grotere assen worden op de draaibank geslepen 
met speciale zeer vlakke slijpstenen in aflopende grofte en nagepolijst met de widia polijstvijl. 
Behalve de assen van de raderwerken van het gaandwerk en het slagwerk hebben we ook de assen van 
de hamers, hamerlichters etc. gepolijst.  

De voorzijde van de grondradas. Links ongepolijst, 

rechts gepolijst. 
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Het verbussen 

Zoals eerder beschreven worden de lagergaten na verloop van tijd ovaal. Te groot in ieder geval. Om 
deze weer te verkleinen en netjes rond te krijgen bepalen we eerst de slijtagerichting. Dat is de richting 
waar de kracht van de gewichten de lagers laat slijten. Deze slijtage vijlen we terug zodat het lagergat 
groter wordt in tegengestelde richting van de slijtage. Hierna wordt het gat rond uitgefreesd en worden 
de kantjes van het gat gebroken zodat een kleine verzinking ontstaat. De grote van het uitgefreesde gat 
wordt zo gekozen zodat de bus die erin geplaatst wordt genoeg wanddikte heeft om stevig 
vastgeklonken te worden. Het materiaal van de bussen vervaardigen we zelf uit platinemateriaal van 
oude pendules. Deze worden opgekocht speciaal voor dit doel. Op deze wijze zijn we zeker van het 
goede materiaal en kleur. Het platinemateriaal wordt gesmolten en in een mal gegoten de mal heeft de 
vorm van een staafje van ongeveer 10 centimeter in verschillende diameters. Dit staafje wordt 
vervolgens netjes rond afgedraaid op de draaibank. Op de draaibank wordt ook een klein gaatje 
geboord in het midden zodat een soort basis busmessing ontstaat. Van dit busmessing worden de 
bussen gemaakt die we in dit uurwerk gebruikt hebben. Vooral de grondraderen (raderen met de 
sporen voor de snaar) vertoonde veel slijtage. Het overige raderwerk viel qua slijtage mee, we hebben 
het centrumrad achter en het ankerlager aan de kloofzijde verbust. 

Het busmateriaal     Afdraaien op de juiste maat    Centreren met de centerboor 

 

Boren       Facet met de handdraaibeitel        Resultaat 

 

 

 

 

De geklonken nieuw lagerbus   
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Verzolen 

Het verzolen van het anker was nog niet nodig. 

Reparatie zaaglichter 

De lichter die op de trappenschijf valt en vast zit aan de zaag was gesoldeerd en afgebroken. Het 
gevolg bij niet repareren zou zijn dat het slagwerk op heel en half altijd 12 slagen zou slaan, 
afwisselend op de grote en de kleine bel. De enige mogelijkheid was hier het opgeschroefde deel van 
de lichter nieuw te maken. Omdat dit onderdeel in iedere staande klok voorkomt is het niet moeilijk 
een onderdeel te maken die de zo goed als originele vorm heeft. Als basismateriaal is gehamerd 
messing gebruikt. Gehamerd om het messing harder en veerkrachtiger te maken de nok die op de 
trappenschijf valt wordt gemaakt van staal en vastgeklonken op het verende messing. Het verende deel 
dient ertoe dat het uurwerk zonder uit te laten slaan op tijd gezet kan worden. Als het uurwerk voorbij 
de twaalf wordt verzet, te snel om het slaan de tijd te geven, veert de zaaglichterveer ervoor dat de nok 
naar voren kan veren zonder dat deze afbreekt. Dit is de gebruikelijke methode in staande klokken uit 
die tijd. 

 

 

Het bijmaken van een deel van de zeeglichter   
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Poetsen en blauwen van de wijzers 

De uren en minutenwijzer waren zwartgelakt en dat was redelijk beschadigd en zou moeten worden 
verbeterd. Van oorsprong zijn de wijzers geblauwd door verwarming. De kunst van het blauwen is het 
gehele voorwerp gelijkmatig te verwarmen, enkele graden verschil betekent al een sterk kleurverloop. 
Om dit goed te kunnen doen gebruiken we een koperen bakje gevuld met zeer fijn messingpoeder, iets 
wat we overhouden na het vijlen van messing. Dit messingpoeder wordt eerst verwarmd om eventueel 
vet te verbranden. De wijzers moeten absoluut schoon gepolijst en vetvrij zijn alvorens men kan 
blauwen. Na schoonmaken en poetsen worde de blanke wijzer in het messingpoeder gelegd en met de 
brander verwarmd tot bijna de geschatte blauwingstemperatuur bereikt wordt (ergens voorbij de 
driehonderd graden) Daarna wordt zeer voorzichtig bij verwarmd met de spiritusbrander om de 
temperatuur goed onder controle te houden. De geblauwde wijzers worden licht in de olie gezet. De 
secondewijzer is gekleurd door verwarming en afkoeling in afgewerkte motor olie. De mat zwarte 
kleur die hierbij ontstaat op de wijzer is prima voor de secondewijzer. (Blauwen van deze wijzer is 
alleen mogelijk door hem van de opgeklonken messing as te demonteren.) 
 

Zoals het was Schoongemaakt (verf verwijdert en 

gepolijst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvergroting van het geblauwde resultaat, de wijzers zijn nooit gebroken geweest en erg mooi 

gemaakt  



Belle Heure Uurwerkrestauraties 2010 
 

15 
 

Verzilveren en zwarten van de wijzerplaatonderdelen 

De verschillende onderdelen van de wijzerplaat die van oorsprong verzilverd waren hebben we allen 
opnieuw verzilverd doordat hierbij het zwart hier en daar wegspringt, moet het zwart daarna weer 
opnieuw worden opgevuld. Het bleek dat alle onderdelen van de wijzerplaat waren gevernist. Dit 
moest eerst worden verwijderd alvorens we konden verzilveren. Om de verzilvering gedurende langere 
tijd mooi te houden (door oxidatie kan een verzilverde wijzerplaat snel zwart worden) hebben we de 
verzilverde onderdelen afgeschermd met zamponlak een zeer dunne laag metaalvernis op basis van 
cellulose. Het matte deel van het centrum van de wijzerplaat is gepoetst met bakpoeder en een 
kortharig kwastje, daarna ook met zamponlak gefixeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het verzilveren zwart invullen van de gravering 

   Het resultaat  
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Poetsen en polijsten 

Om het uurwerk zo vuilafstotend mogelijk te maken zijn alle onderdelen oorspronkelijk zo glad 
mogelijk afgewerkt. Om hem dus in oude glorie te herstellen moeten de onderdelen dus weer netjes 
hoogglans worden gemaakt. De minder maatkritische onderdelen worden na nogmaals in het ultrasoon 
te worden ontvet gepolijst in de kogeltjestrommel. Dat is een grote ronde rubber trommel met rvs 
kogeltjes en een zeepoplossing. De onderdelen worden daarin gedaan en gedurende enige uren draait 
de trommel dan rond. Tijdens dit proces slaan de stalen kogeltjes tegen het messing en staal waardoor 
het materiaal wordt dichtgedrukt en gladder wordt. Na afloop worden de onderdelen gespoeld in 
demiwater en zorgvuldig gedroogd. De wel maatgevoelige onderdelen zoals de raderen en lichters 
worden met de hand gepoetst met Brasso en poetskatoen. De onderdelen worden daarna met zeep en 
een zachte borstel nogmaals gepoetst om de Brasso resten te verwijderen. Alle onderdelen worden 
daarna met Wiener krijt uit gepoetst om oxidatie in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen en een 
mooie hoogglans te verkrijgen. De platines waren te groot voor de kogeltjes trommel en is ook met de 
hand gepoetst en gekrijt. De gaten in de platines zijn hierna uitgepend met penhout om alle krijtresten 
te verwijderen. 

 

Uitpoetsen met 

Wiener kalk 

 

 

 

 

 

Inspectie en 

controle van alle 

onderdelen  
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Monteren en instellen 

De gepoetste onderdelen worden niet meer zonder handschoenen of gereedschap aangeraakt. Vanaf dit 
punt moet schoon gewerkt worden. Het monteren wordt dus zorgvuldig en liefst in één keer goed 
gedaan. Het plaatsen van de raderen en hamerassen etc. tussen de platines was redelijk eenvoudig voor 
een ervaren uurwerkmaker. Het slagwerk is „op teken‟ gemonteerd waardoor de afstelling in één keer 
goed zou moeten zijn. Dit bleek inderdaad het geval. Bij oude uurwerken is doorgaans al enkele keren 
gerepareerd en instellingen kunnen door eerdere reparaties foutief zijn. Montage van de onderdelen 
van het slagwerk en wijzerwerk was moeilijker daar door eerdere solderingen aan de invallichter en 
voorslaglichter de oude instellingen waren gewijzigd. Ook de door ons gemaakte zaaglichter moest 
nog worden ingesteld. (de hoek tussen de lichter en de zaag) De eerdere reparatie aan de invallichter 
was qua vorm verkeerd, we hebben de juiste vorm terug moeten vijlen er was een opgesoldeerd deel 
gewoon te groot gemaakt. De voorslaglichter was door vervorming door hameren foutief, na vijlen, 
meten en vijlen en polijsten was deze wederom functioneel. 

Tijdens monteren van de hemelschijf en maanstandschijf bleek dat hier een belangrijk onderdeel 
ontbrak. Dit onderdeel moet de maanstandschijf en de hemelschijf naar achter gedrukt houden tijdens 
het lopen. Bij het ontbreken van dit onderdeel verzet de datum niet meer na verloop van tijd. Dit wordt 
veroorzaakt door het uit ingrijping raken van twee raderen die dit regelen. We hebben het onderdeel 
vervaardigd uit staal omdat het goed stevig moest zijn. De vorm van het oorspronkelijke onderdeel is 
onbekend maar uit twee gaatjes in de as waarop hij moet komen wees erop dat hij vast zat met twee 
schroefjes. Na het maken van dit deel werkte de datumverzetting weer naar behoren.  
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Nawoord 
Het uurwerk is afgeregeld in een omgeving waar het tijdens werktijden 20 graden is en s‟nachts rond 
de 16 graden. Het is te verwachten dat het uurwerk onder andere omstandigheden voor of achter gaat 
lopen. Door het verkorten of verlengen van de slinger is dit eenvoudig te regelen. Hierbij geldt als 
ezelsbrug “De slinger langer, de klok gaat langzamer lopen” 

Het onderhoud van het uurwerk is gemakkelijk, wekelijks opwinden is voldoende, het uurwerk heeft 
tot de volgende schoonmaakbeurt geen onderhoud nodig. Het is van groot belang voor het behoud van 
de kast dat de luchtvochtigheid goed is en de kast af en toe in de was gezet wordt. Dit is goed tegen 
het uitdrogen van het hout waardoor scheuren kunnen ontstaan. 

Voor het maken van dit verslag zijn verschillende scans uit boeken, schetsen en 307 foto‟s gemaakt 
waarvan de laatste om begrijpelijke redenen niet allemaal plaats hebben gekregen in dit verslag. Alle 
losse documenten, scans en foto‟s zijn daarom op CD opgeslagen voor eventuele nadere beschouwing. 
Ik hoop met dit verslag een aardige indruk heb gegeven over onze werkzaamheden en dit soort 
uurwerken in het algemeen en wens de eigenaar veel plezier met het resultaat. 

Zeist, februari 2010 

Jhr. J.G. Beelaerts van Blokland 
Belle Heure uurwerktechniek 
Burg.Patijnlaan 80 
3705 CH Zeist  
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RESTAURATIEVERSLAG  

Atelier Ferwerda 
 
Restauratieverslag van een staand Amsterdams horloge, gesigneerd Jan van Meurs . 
Informatie wordt geboden over uren, seconden, dagen, datum en de stand van de maan, ± 1750 
 

Onderdelen; 
Een koperen achterplaat met 5 afbeeldingen in olieverf. Uitgefreesde openingen voor het tonen van de 
andere cirkels, zoals de koperen plaat met de afbeeldingen van de Zodiac en de ronde schijf met als 
taartpunten de zeven dagen van de week, het maantje en andere cijfer en wijzerplaten. 
 
 
De achterplaat;  

37 cm breed en 54,5 cm hoog 

De 5 beschilderingen van de achterplaat. 
Linksonder; Europa met de Stier ( Europa) 
Rechtsonder: Neger met krokodil. (Afrika) 
Linksboven: Indiaanse vrouwelijke figuur (Amerika) 
Rechtsboven: Oosters geklede man. (Midden-Oosten) 
Middenboven: links, een paartje in een landschap en rechts een koopvaardijschip. 
Middenboven een hemelbolletje. Vast gemaakt met twee koperen schroefjes aan de achterzijde. 
 

Handelingen;  
Dit geldt voor alle delen. 
Oppervlaktevuil verwijderd met een oplossing van tri-ammoniumcitraat opgelost in gedestilleerd 
water. 
Vergeelde en vuile vernis verwijderd met een mengsel van verschillende soorten oplosmiddelen, 80 % 
opgelost in terpentine. 
Retoucheervernis aangebracht. 
De lacunes gevuld met een dunne pasta en afgesloten met mobilite of paraloid. De oppervlakten van 
deze emulsie ingeschilderd met dunne olieverf om het beeld weer aan te vullen op een visueel logische 
wijze. Ook de onopgevulde delen waar de verf ontbrak terughoudend ingeschilderd. 
Na droging zijn de beschilderde gedeelten afgesloten met een licht gematteerde vernis, Dammar 
Lucas. 
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Ongerestaureerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerestaureerd 
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Ongerestaureerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gerestaureerd 
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Afrika; ongerestaureerd 

Afrika; gerestaureerd. 
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 Amerika, gerestaureerd. 
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Midden Oosten, ongerestaureerd 

 

   gerestaureerd 
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Ongerestaureerd middendeel 

 
Gerestaureerd middendeel, helaas is het hemelbolletje niet gefotografeerd, onder: later inkl. bol 
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De restauratie van het schijfje voor de dagen van de week; 
 
De figuren zijn geschilderd met olieverf op een koperen plaatje met een diameter van 15,7 cm. 
De voorstelling geeft zeven figuren weer, te weten de Romaanse figuren die behoren bij de seculiere 
dagen van de week. 
Saturdag; Romeinse god Saturnus 
Sondag: Apollo/zon 
Maandag: Luna/maan 
Dingsdag: Mars 
Woensdag: Mercurius 
Donderdag: Jupiter 
Vrydag: Venus 
 

 
 

 
  



Belle Heure Uurwerkrestauraties 2010 
 

27 
 

Restauratie; 
Oppervlaktevuil verwijderd met een oplossing van tri-ammoniumcitraat in gedestilleerd water.  
Vergeelde en vuile vernis en vet gereinigd met een combinatie van verschillende oplosmiddelen, 80 % 
opgelost in in Terpentine. 
De ontbrekende delen waar nodig opgehoogd met een dunne pasta. Deze afgesloten met paraloid. Het 
geheel behandeld met een retoucheervernis. 
De ontbrekende delen terughoudend ingeschilderd met olieverf om het beeld aan te vullen op een 
visueel logische manier. 
Het geheel, althans de beschilderde delen afgesloten met een gematteerde slotvernis 
 (Lucas Dammar) 
 
De  koperen schijf met de tekens van de dierenriem met een doorsnee van 27 cm, de Zodiac.  
De verf verwijderd met een mengsel van verschillende oplosmiddelen in terpentine 80 %. .  
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Het maantje:  ronde “kraal” gemonteerd op een koperen staafje, dit onderdeel is bedoeld om te 
roteren. Zo worden de maanstanden visueel gemaakt. 

Het maantje is aan een kant donker geschilderd, en heeft aan de andere kant een gezichtje. Het was een 
grof geschilderd gezichtje en er is besloten om dit te veranderen. 

Acrylverf op hout, ingeschilderd met pigmenten, gematteerde slotvernis.( Lucas, Dammar)  

 

 

 

       

 

 

Ede, Atelier Ferwerda,  December 2009. 
Koelhorst 26 
6714 KP Ede 
0318-640495 of 06 55945133 
yokeferwerda@wanadoo.nl 
Zie ook: http://www.pek-ede.nl/leden/yokeferwerda.htm 

 

 

mailto:yokeferwerda@wanadoo.nl
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Bijlage 1: achtergronden soortgelijke klokken en werking 
Uit: De Nederlandse staande klok van Jaap Zeeman 
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Bijlage 2: soortgelijken 
Uit: Antieke Nederlandse klokken 
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Bijlage 3: aantekeningen 
Gemaakte aantekeningen omtrent de tandtallen en berekeningen 
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Bijlage 4: ter waarde bepaling 
Uit de catalogus van Christies Wendsday 19 december 2007 “The P.C. Spaans Collection of Important 
Clocks”  

Deze klok is op de veiling niet verkocht maar kennelijk later toch van eigenaar verwisseld daar de klok 
later bij een handelaar voor 175.000 Euro te koop aangeboden. Voor de verzekering kan daarom als 
vervangingswaarde dit bedrag worden aangehouden. Bij verkoop is nu rekening te houden met een 
opbrengst van niet meer dan 70.000 Euro. Het verschil in prijs zit in restauratie van uurwerk en kast 
door de handelaar en zijn winstmarge. Ook het feit dat dergelijke klokken niet dagelijks verkocht 
worden zal zijn verdisconteerd in de prijs.  
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