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De herkomst van de Comtoise. 
 

De Comtiose, ook wel Morbier genoemd, komt uit de departementen Jura, Haut-Saône en 

Doubs. Kortom de Franche Comté waar veel smeden waren gevestigd. Toen het stuk land 

ingelijfd werd door de Fransen zijn de klokkenmakers van Spaanse afkomst gevlucht naar 

Zwitserland. Uiteindelijk namen de smeden de plaats in van de klokkenmakers. De comtoise 

is een lange tijd gemaakt namelijk van 1680 tot 1915. 

 

De Comtoise die u voor u ziet is een “Haantje” het nationale teken van Frankrijk. Deze zijn in 

het tijdsbestek van 1740 tot 1830. Als we verder opzoek gaan naar sporen om zijn leeftijd te 

identificeren zien we op het gietstuk een Jacobijnemuts op een spies. Dit zegt ons dat hij 

gemaakt is rond 1796 tot 1799. De Jacobijnen waren radicale revolutionaire die iedereen die 

tegen de republiek was werd zonder pardon executeert ook hebben zij veel veranderd in korte 

tijd. 

De wijzerplaat (met al aanwezige restauraties) is gemaakt door een bekende wijzerplaatmaker 

Navand. Deze persoon werkte in Morez, zijn signatuur stond vaak onder de 6 of in het contra 

emaille aan de achterkant van de plaat. 

 

De aanname van de restauratie. 
 

De Comtoise miste bijzonder veel toen we hem in handen kregen. Dat viel ons gelijk op en 

het zou ook een hoop werk worden. De onderdelen die miste zijn: 

 

 De uurwijzer 

 De minutenwijzer 

 De wijzermoer 

 Het uurrad 

 De trappenschijf 

 Het minutenrad 

 De minutenradkloof 

 De zaag met geleiders en taster 

 Het “deurtje” van het slingerhuis 

 Het koord met de bijhorende haakjes  

 om de gewichten aan te hangen. 

 Slinger 

 opwindsleutel 

Verder was er het één en ander aan gewone  

Slijtage aan de tappen en de lagers. 

 

Na overleg en prijsopgave besloot de klant het  

uurwerk aan Belle Heure te verkopen. 

 

 

 

 

Zo zag de Comtoise eruit bij de aanname. 
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De tijd van deze restauratie hebben we geschat om te kijken of het wel loont. We hebben 

tijdens het werk de werkelijk benodigde tijd genoteerd.  

Onderdeel geschatte tijd Werkelijk benodigde tijd 

Schetsen en berekenen 1 Tussendoor 

Bijmaken minutenrad en as 1,5 2,5 

Bijmaken minutenradkloof 0,5 1,5 

Bijmaken uurrad 1 2,5 

Bijmaken trappenschijf 1 2 

Bijmaken zaag en taster 1,5 3 

Bijmaken wijzers 2 4,5 

Bijmaken deel slingerhuis 0,5 1 

Reparatie walsen voor koord 0 0,5 

Tappen polijsten en verbussen, nieuwe koorden 2 2 

Gewichten en slingergewicht zoeken op de beurs 0 1 

Bijmaken slinger, afregelen 0 0,5 

Totaal (dagen) 11 21 

 

Uit de tijden blijkt dat ik de inschatting van tijd redelijk positief heb ingeschat. Dit komt 

doordat het moeilijk is tijdsduur in te schatten met werkzaamheden waar nog geen ervaring 

mee is. Voorzichtigheid geboden dus met het doen van prijsopgaven en het aangeven van 

reparatie duur. Doordat ik deze onderdelen nu een keer heb bijgemaakt, is het een tweede keer 

gemakkelijker en zal het ongetwijfeld sneller gaan. Aan de andere kant zijn dergelijke 

omvangrijke reparaties altijd uniek en blijft het inschatten van reparatietijd moeilijk. 

 

De onderdelen die we gemaakt hebben zal ik apart bespreken en met de berekeningen of 

tekeningen bij het betreffende onderdeel.  

 

De wijzers. 
 

Als eerste zijn we opzoek gegaan naar een geschikt paar mooie wijzers uit de zelfde tijd om 

deze na te maken. In het boek “Die Comtoise Uhr” van Gustav Smidt hebben we die 

gevonden een paar messing wijzers. Deze hebben op de juiste grote gemaakt met behulp van 

de computer. De afbeelding hebben we gescand en daarna op de wijzerplaat grote gemaakt en 

uitgeprint. Waarna we de wijzer uitgeknipt hebben en op het messing overgezet. Vervolgens 

hebben we de wijzers uitgezaagd en gevijld. Waarna we ze afgewerkt hebben tot op het 

hoogglans resultaat wat u rechts ziet. 
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Gewichten slinger en opwindsleutel. 
 

Deze onderdelen missen ook maar zijn lastig zelf te maken. We zijn erop een andere manier 

aan deze onderdelen gekomen. We hebben ze gekocht op een beurs voor klokken en horloges. 

 

Het minutenkloofje. 
 

Het kloofje hebben we gefreesd. Als eerste hebben we hem op lengte gemaakt waarna we de 

grote uitsparing hebben weg gefreesd. Vervolgens hebben we de kleine uitsparing weg 

gefreesd en dan is hij al in de vorm van wat het moet worden. Daarna heb ik het gat geboord 

waardoor je hem vast kan schroeven. Als hij vast zit kunnen we de plaats van het pennetje zit 

bepalen. Dit pennetje zorgt ervoor dat hij goed gepositioneerd word. Als het pennetje er in zit 

dan kunnen we het gat gaan boren waar de minuten-as doorheen steekt. Waarna we een buisje 

in het gat kunnen solderen. Het geheel hebben we afgewerkt zodat hij goed werkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij en vooraanzicht van de minuutkloof 

 

 

Het minutenrad. 
 

Omdat het hele wijzerwerk miste behalve het wisselrad moesten we wat rekenen. Om de 

steekcirkel van het minutenrad te bepalen moeten we eerst de centerafstand wisselrad-

minutenrad bepalen. Dat doen we door de engrenatiepasser in de tapgaten te plaatsen. 

Vervolgens meten we de assen van de passer binnen en buiten met de schuifmaat. De 

gemiddelde maat hiervan is dan de centraalafstand in mm.   

 

A+B:2=C  46.4+42.1:2 = C  C= 44.25 mm 

 

Om een moduul te berekenen moeten we het 

eerste aantal tanden van het rad van het wisselrad 

tellen en de steekcirkel van dit rad op redelijk 

betrouwbare wijze gokken met behulp van de 

schuifmaat. Dit is ongeveer 60 mm. Het aantal 

tanden van dit rad is 48 

 

De moduul is dan 60  = 1,25 (afgerond) 

   48 
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De steekcirkeldiameter  van het minutenrad (D) is de halve steekcirkel van het wisselrad (E) 

min de centraalafstand en dat getal keer twee. 

 

Halve steekcirkel v.h. wisselrad (E) 60 : 2 = 30 

  

De centraalafst.-halve steekcirkeldiameter v.h. rad= C – E=  44,25 – 30 = 14,25 

 

halve steekcirkeldiameter x twee = 14,5 X 2 = 29,5 mm 

(dat is de hele steekcirkeldiameter van het minutenrad) 

 

Steekcirkeldiameter / moduul= 29,5 / 1,25 = 23,6 

Afgerond komen we op een getal van 24 tanden voor het minutenrad wat aardig kan kloppen. 

De steekcirkel van het minutenrad moet dan precies de halve steekcirkel van het rad zijn en 

dat klopt. De verhouding tussen de raderen is dan 2:1. De echte steekcirkel van het 

minutenrad is dan 24 x 1,25 = 30 

 

De kopcirkel van het minuten rad moet een stukje 

groter, dit hebben we gegokt op twee keer 1,5 mm, in 

totaal dus drie mm. Dit maakt de schijf die hiervoor 

uitgezaagd moet worden op een diameter van 33 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het samengestelde voltooide minutenrad. 

 
Het uurrad. 
 

Voor het uurrad hebben we de zelfde berekeningen nodig als voor het minutenrad alleen met 

andere waardes. Als eerste moeten we de centraalafstand hebben en die is voor deze ook weer 

44,25 mm. Als we het rondsel opmeten dan komen we ongeveer op 13.5 mm. 

 

De halve steekcirkel diameter van het rondsel is dan 9.5 / 2 = 4.75mm. als we dat aftrekken 

van de 44.25mm dan hebben we de 

steekcirkeldiameter van het uurrad. 

 

6.75mm – 44.25mm = 37.5 mm 

Dus de steekcirkel diameter is 75 mm.  

We wisten het moduul al van de vorige 

berekeningen van het minutenrad dat was 1.25 

wanneer we dat delen met de steekcirkel krijgen we 

het aantal tanden.  

 

75 / 1.25 = 60 tanden. 
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Om dit te kunnen controleren kunnen we een schets maken van een aantal tandwielen.  

 
 

 

dus alles bij elkaar draait de uurwijzer 1 keer rond van 12 uur tot 12 uur, in die zelfde tijd 

draait de minutenwijzer 12 keer rond. Dus klopt onze berekening helemaal. 

 

Als we het rad gaan maken dan zagen we eerst een cirkel uit. Net als bij het minutenrad moet 

er ook nog een tandkop op. Voor dit rad hebben we dat gegokt op totaal 4 mm, dus wordt de 

cirkel 79 mm groot. Ook deze zetten we weer op een doorn en draaien hem rond af. Het 

frezen gaat op de zelfde manier als minutenrad. Als dat klaar is gaan we de bus maken die op 

het uurrad moet komen.  

De bus dient er voor dat we de uurwijzer buiten op de wijzerplaat kunnen zetten, maar ook 

later de trappenschijf op te zetten. Aan het einde van de bus komt een vierkant om de wijzer 

er mee op te zetten. 

 

Trappenschijf 
 

Nu is het uurrad bijna compleet, alleen de trappenschijf nog. 

De trappenschijf heeft als functie om de taster van de zaag op te vangen zodat het slagwerk 

het juiste aantal uren slaat. 

 

Ook hiervoor zijn er een aantal berekeningen:  

Voor de trappenschijf hebben we maar beperkt ruimte namelijk de ruimte tussen de uurpijp en 

de tandgrond van het uurrad. Omdat de 12 uurs-trede niet op de uurpijp zit moet daar ook nog 

wat extra ruimte voor berekend worden. 

 

De ruimte die we hebben is 31.5 mm tot net onder de tandgrond, als we daar 3 mm ruimte 

nemen voor het vlees van de 12 uurs-trede dan blijft er 28.5 mm over om te verdelen in 12 

gelijke stukken. 28.5mm / 12 stukken =  2.38 mm 

Het minutenrad 

24 tanden. 

Draait 12 rond. 

Het uurrad 60 tanden. 

Draai 1 keer rond. 

Het wisselrad: 

Tandwiel: 48 tanden  

Rondsel: 10 tanden 

Draait 6 keer rond 
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Het frezen van de trappenschijf met behulp van de verdeeltafel en een vingerfrees. 

 

Nu we dat weten kunnen we de trappen schijf op tekenen. Als eerste verdelen we een cirkel in 

12 stukken en tekenen iedere keer een 1/12 deel op van de trappenschijf en zagen hem daarna 

grof uit. We boren een gaatje en spannen hem in op een doorn. Verder frezen we hem in de 

freesmachine en laten we iedere keer een stuk van 2.38 mm zakken tot we rond zijn. Daarna 

hebben we het middenstuk uitgezaagd zoals u ziet op de foto’s. 

 

Nadat alles klaar is hebben we de trappenschijf, de uurpijp en het uurrad op elkaar gesoldeerd 

en afgewerkt. 

 

    
De trappenschijf in stappen. 

Hier rechts het  

complete samengestelde uurrad. 
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De zaag met taster 
 

Het telmechanisme van de Comtoise bestaat uit een rechte 

zaag die bestaat uit een rechthoekig stukje staal met aan 

twee zijden vertanding. Na veel kijken in boeken  en zien 

hoe het er in uurwerken uit die tijd uit zien zijn we tot een 

verantwoorde vorm gekomen. De maat die elke tand hoog 

moet zijn kunnen we overnemen van de trappenschijf; dit is 

dus 2,38 mm. Het frezen deden we op de freesmachine met 

twee verschillende  ankerradfrezen. 

 
 

 

               
 

 
Het deurtje van het slingerhuis. 
 

Deze is gemaakt uit een staalplaat. Als eerste heb ik een papiertje op 

maat geknipt en gepast. Doordat het goedkoop, zacht en buigbaar is 

het gemakkelijk te bewerken. Daarna de goede vorm overgezet op het 

staalplaat en uitgezaagd. Verder heb ik hem in de goede vorm gebogen 

en afgewerkt. 
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Nieuwe koorden. 
 

De nieuwe koorden waren niet zo het probleem. Die konden we er zo opzetten. Maar bij het 

zien van de houten rollen waar het koord opgerold word zagen we dat het hout aan het 

uitdrogen was. We hebben al het oude hout vulmiddel er uitgehaald en met een harde was de 

stukken weer opgevuld. Daarna hebben we de rollen weer in de bijenwas gezet en in elkaar 

gezet met nieuwe koorden erop. 
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Het tappen polijsten en verbussen. 
 

Deze standaard bewerkingen die bij een revisie horen zijn ook allemaal uitgevoerd. Alle 

tappen zijn met de hand gepolijst. 

 

Voor het verbussen heb ik een paar bussen totaal uit het uurwerk gehaald omdat ze anders 

zeer dunwandig zouden worden. Daarvoor in de plaats heb ik nieuwe bussen gemaakt van het 

“oude” geel messing. 

 

Verder heb ik nog een paar kleine zaken gedaan. 

 

 Nieuwe haakjes gemaakt om de gewichten aan te 

hangen. 

 Het gietstuk van de wijzerplaat gepoetst. 

 Een tand in gezet van het slagwerk grondrad.  

 

 

             
 

Stap voor stap het inzetten van een tand 

 

Verder nog wat foto’s van het gereviseerde 

uurwerk. 
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Alle bijgemaakte onderdelen gemonteerd, ze vormen een harmonieus geheel met de bestaande 

onderdelen van het uurwerk. 

 

 


