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Restauratieverslag van een Engelse 

staande klok John Walton London 
 

Inleiding. 
 

NEDERLANDS STAANDE KLOK, bekend onder de naam STAAND HORLOGE.  

 

Aan het verslag van mijn geachte collega B.H. ten Kate heb ik weinig toe te voegen. Zeker 

wat betreft de notities over de maker en de soort klok. Nederlandse en Engelse staande klok 

zijn in dezen ook door elkaar te halen daar er soms niet veel verschil in zit, zie voorgaand 

verslag. Dezelfde gegevens heb ik in eigen literatuur terug kunnen vinden. Het leuke aan dit 

verslag uit 1984 is dat er precies te lezen valt wat er toen gedaan is en in het uurwerk was 

goed te zien hoe dat gedaan is. Op sommige punten was duidelijk wel enige verbetering 

nodig. Met name de zaagveer (zie foto verderop) was aan vervanging toe. Dit verslag geeft 

behalve een overzicht van de werkzaamheden ook, met behulp van foto’s, hoe we dat gedaan 

hebben. De reparaties zijn uitgevoerd door Lisa Rudzki, controles, verslag en het halen en 

brengen door ondergetekende. 

 

Hans Beelaerts van Blokland  
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Werkvolgorde 
 

Om op een overzichtelijke en juiste manier te werken is het nodig dit in een vaste volgorde te 

doen. Demonteren, schoonmaken, controleren van fouten, verhelpen van fouten, tappen 

polijsten, verbussen, echappement controleren, monteren en controleren, demonteren, 

poetsen, monteren eindcontrole en afregelen. Met name de controles zijn van het grootste 

belang. Hier mogen geen compromissen worden gesloten in kwaliteit, niet goed is overnieuw 

doen, en bijna goed is ook overnieuw doen… 
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Demonteren 
 

Tijdens het demonteren kwamen we gelijk al een aantal zaken tegen waar we aandacht aan 

moesten besteden; Er zat veel tinsoldeer aan de grote bussen vloeimiddel was hier niet goed 

verwijdert waardoor roest was ontstaan, de gaffel was met opvallend veel hardsoldeer eerder 

gerepareerd,  de zaag was ook met overdadig veel tinsoldeer vastgezet, de zaagveer wa slecht 

vervangen door een messing plaatje met een stalen veertje. Dit hoort een massief (uit één 

stuk) messing veertje te zijn.  
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Schoonmaken 
 

Om de fouten in het raderwerk en op 

de lagers goed te kunnen beoordelen 

was het nodig eerst in een ultrasoon 

bad het uurwerk grondig te ontdoen 

van oude olie en vet. Ook de oude 

vloeimiddelen van het soldeer wordt 

op deze wijze weggehaald, (roest niet) 
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Reparaties 
 

Om een uurwerk als deze weer in goede staat te brengen betekend dat niet alleen naar 

functionaliteit maar ook esthetischiteit gekeken moet worden. Met andere woorden een 

reparatie moet niet alleen goed werken maar ook passen bij het uurwerk. Het moet gemaakt 

zijn op een wijze die de maker van het uurwerk ook zou hebben gebruikt en zeker niet 

opvallen door stunteligheid. Hiervoor is enig vakmanschap nodig. De volgende reparaties 

hebben we uitgevoerd: 

 

De zaag veer vervangen voor een origineel uitziend model, de oude was kennelijk in het 

verleden vervangen voor een zeer simpel en snel gemaakt veertje.  

 

Schroefdraad en moer op bel gerepareerd, schroef voor wekkerdeel bijgemaakt en vervangen, 

er zat een moderne schroef op.  

 

Windvleugel veer vervangen (de oude was te kort) 

 

Bij de katrollen de rondgebogen geleiderstang (waar 

het haakje aan hangt en waartussen de stalen 

katrolkern tussen geklemd zit) voor zowel gaand als 

slagwerk vervangen. 

 

Darmsnaren vervangen. 

 

Ankerpaletten vervangen, deze handeling noemt men 

‘verzolen’ er worden dan twee stalen plaatjes 

opgesoldeerd met zachtsoldeer in de vorm van het 

originele anker, het anker was al eerder verzoold. Dit 

wordt dan hooglans gepolijst en we hebben weer een 

perfect werkend echappement. 
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Tappen polijsten 
 

We hebben alle tappen gepolijst, 

deze waren gesleten, sommige met 

ernstige uitslijtingen. Op de foto is 

te zien hoe tappen  met behulp van 

een tappenpolijstmachine worden 

gepolijst, dit kan alleen met de 

kleinere tappen, de grote tappen, 

van de grondraderen en 

wijzerplaatzijde van het 

centrumrad, moeten alsnog met de 

hand worden gedaan. Hoewel 

gedeeltelijk machinaal, neemt het 

tappenpolijsten bij grote slijtage 

en geharde tappen toch veel tijd in 

beslag. Goed gladgepolijste tappen 

zijn echter van essentieel belang 

voor het goed lopen gedurende 

langere tijd van het uurwerk. Op 

de onderste twee foto’s is getracht 

de slijtage in beeld te brengen. 

(pijl) 

 

 



Belle Heure Uurwerkrestauraties juni 2003 Zeist 9 

Verbussen 
 

Het verbussen is bij klokken nodig om de slijtage en het effect van het tappenpolijsten (iets 

verminderde diameter van de tappen) op te heffen. Ook wordt soms besloten te verbussen 

omdat de oude bussen zeer slecht van kwaliteit zijn geplaatst. In dit uurwerk was het wegens 

slijtage nodig om de volgende lagers te verbussen: 

Van het gaande werk: 

Grondrad slagwerk en gaandwerk wijzerplaatzijde en achterplatine, Centrumrad achterplatine, 

derderad wijzerplaat en achterzijde, ankerrad achterzijde. 

Van het slagwerk:  

Wijzerplaatzijde voorslagrad en hartrad, aan de achterzijde alle lagers. 

Wekkerdeel: 

Wekkerlichter, hamer en slagwerkhamers beide verbust, beide zijden.  

 

 

 

Op de foto: De 

nieuwe bus van het 

grondrad
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Controles 
 

Na al deze reparaties en onderhoudswerkzaamheden wordt het geheel gecontroleerd op alle 

functies van het uurwerk. Tijdens de reparaties zijn foto’s gemaakt waarvan u in dit verslag de 

beste ziet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De controle van de veiligheid van de 

medewerkers en de voorraad van Belle 

Heure wordt trouw uitgevoerd door onze 

atelierhond Bonney. Ze ligt zoals  

gebruikelijk in de weg.
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Poetsen 
 

Als alle controles zijn gedaan en alle functies naar behoren werken kan het uurwerk worden 

gepoetst dit wordt gedeeltelijk handmatig en gedeeltelijk machinaal gedaan (met behulp van 

een kogeltjespot, een gesloten achthoekige pot met stalen kogeltjes met zeep waarin de 

onderdelen worden gedaan. Deze pot draait gedurende een uurtje rond en de stalen kogeltjes 

polijsten dan het materiaal. Voor raderen is er een mogelijkheid dat de tandkoppen slijten in 

dit apparaat en daarom doen we deze met de hand, met Brasso en een doekje of borstels, na 

het poetsen met Brasso worden deze onderdelen nog even kort in het ultrasoon gedaan om te 

ontvetten. 
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Montage. 
 

Na het poetsen wordt 

het uurwerk met 

handschoentjes 

gemonteerd en 

nogmaals 

gecontroleerd, met 

name om de snelheid 

van het lopen af te 

regelen. Tijdens deze 

laatste controle hebben 

we nog even de kans 

om van het komplete 

afgemonteerde 

uurwerk te genieten. 

Een mooi gepoetst 

uurwerk die met een 

grote amplitude goed 

op tijd loopt. 
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Een 18
e
 eeuwer en een 19

e
 eeuwer naast 

elkaar. 

 

 


