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Omschrijving 
Vroeg Amsterdams Staand Horloge uit de eerste periode met maanstand datum en dagaanduiding, 

slagwerk op kleine en grote bel, ieder kwartier slaand. Vol uur slagen van het uur op grote bel, half uur 

slagen van het komende uur op kleine bel, op kwart over en kwart voor één slag op grote of kleine bel. 

Uurwerk op typische Amsterdamse wijze met raderwerk tussen platines en twee gewichten aan 
darmsnaren. Als bijzonderheid van dit uurwerk kan worden opgemerkt dat de zaag, die zich normaal 

gesproken tussen de wijzerplaat en platine bevindt, bij dit uurwerk tussen de platines is geplaatst. De 

platines worden verbonden met de pilaren, niet zoals gebruikelijk met voorsteekpennen (conische 
pennen) maar met geklonken schuifjes zoals ook toegepast door Tomas Tompion in zijn uurwerken. 

Het is bekend dat in de 18
e
 eeuw de Amsterdamse en Londonse uurwerkmakers een goede 

uitwisseling van mensen en informatie had. Het uurwerk en met name het slagwerkgedeelte zou 

geïnspireerd kunnen zijn op uurwerken van Tompion, één van de meest beroemde uurwerkmakers uit 
die tijd. Ook de kwaliteit van de wijzerplaat, de gravering en de fraaie verhoudingen van de kast doen 

daar aan denken. Met andere woorden; Een prachtige vroege Amsterdammer die, mits regelmatig 

onderhouden, nog eens drie eeuwen een waardevolle tijdmeter kan zijn. 

 

De wijzerplaat voor restauratie. 
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Restauratieopdracht 
Revisie van het uurwerk en de wijzerplaat. 

Over Sijmon van Leeuwen 
Leeuwen, Sijmen (Simeon, Simon) van, werkzaam ca. 1704 Amsterdam. Opzichter van de 

stadstorenuurwerken. Zijn werkplaats was in de Leidsestraat. Wordt genoemd in het register van 

Goede Mannen, 1704, 1716. Op 3 maart 1704 geeft hij met Thomas Bramen een attest over meester 
Willem Spraeckel.  

Andere bekende werken van zijn hand zijn: 

Horloge; Stedelijk Museum Amsterdam.  
Goud geëmailleerd horloge met spillengang; Museum en archief van tijdmeetkunde Utrecht. 

Goud geëmailleerd horloge; Collectie Bernal, London 

Wortelnoten staande klok met kalender geveild bij Frederik Muller Amsterdam in 1917,1919, 1920 
Ca.1725: zilver horloge in dubbele kast met kalender geveild bij Sothebey, London 1961 

Notenhouten staande klok met kalender en maanstand geveild bij Mak van Waay, Amsterdam 1967 

Ebbenhouten tafelklok fluwelen wijzerplaat met zilveren ornamenten en kalender gesingeerd Simon 

van Leeuwen, Amsterdam geveild bij Paul Brandt 1968, 1969. 
(Bron: Morpurgo’s Ned. Klokken en horlogemakers vanaf 1300, ISBN 9060600061) 

 

In de tijd van van Leeuwen kwam het regelmatig voor dat vooral voornamen verschillend gespeld 
werden; Sijmon, Sijmen, Simeon en Simon zijn in dit geval duidelijk één persoon. Her uurwerk is van 

voortreffelijke kwaliteit, vervaardigd door een gerenommeerde uurwerkmaker en deze Sijmen is de 

enige die in deze periode genoemd wordt in de literatuur. 

 

Detail opname van de signering voor de restauratie  
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Uitgevoerd werk 
De werkvolgorde is normaalgesproken als volgt: Demonteren, reinigen, controle, tappen polijsten, 

verbussen, echappement in orde maken, eventuele andere reparaties, poetsen, monteren, afstellen,  

afregelen en een duur eindcontrole. Na iedere stap volgt een inspectie of datgene wat gedaan is wel 

goed is gegaan. Bij uurwerken zoals deze maken we tijdens het werk ook aantekeningen, foto’s en 
schetsen met maten en tandtallen. 

Demontage 
Tijdens de demontage wordt gelijk gekeken of er duidelijke sporen van slijtage te zien zijn maar 

doorgaans is dat beter te constateren als eerst olie en vuil worden verwijderd. In het bijzonder van de 

wijzerplaat hebben we foto´s gemaakt omdat het verschil met het gerestaureerde resultaat naar 
verwachting groot zal zijn. Opvallend tijdens het demonteren van het uurwerk was de slechte staat van 

de voorslaglichter welke op minstens drie plaatsen was gesoldeerd met zacht soldeer (tin-lood). Door 

de solderingen was de lichter niet stevig genoeg om een goede werking te garanderen.  

Reinigen 
Het gedemonteerde uurwerk wordt los van elkaar opgehangen in een ultrasoonbad met een 1:20 RW77 

oplossing. We gebruiken hierbij gedestilleerd water omdat dat minder vlekken geeft tijdens het 
drogen. Na ongeveer 30 tot 60 minuten zijn de onderdelen vetvrij en is een deel van het donkere oxide 

verwijdert. De onderdelen worden daarna gedroogd met handdoek en perslucht en verder gedroogd 

met een verwarmde luchtstroom gedurende 15 minuten om het laatste vocht te laten verdampen.  

 
De raderen gezien vanaf de achterzijde, 

op deze foto reeds na het poetsen.  
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Controle 
Als alles droog is word met schone handen en een loupe gecontroleerd of alles werkelijk schoon is. 

Indien nodig worden met penhout en vlierpit tappen en tapgaten schoongemaakt. De slijtage op de 
lagers, het echappement en alle slagwerkonderdelen is nu goed te zien. Notities worden gemaakt waar 

de slijtage zich bevindt en voor het archief worden, tandtallen, diameters, centraalafstanden, etc. 

genoteerd. 

Tappen polijsten 
Het tappen polijsten was bij dit uurwerk een zeer tijdrovende klus maar onontbeerlijk voor een goed 

resultaat op de lange duur. Het materiaal waarvan de assen en tappen gemaakt zijn is van gehard staal 
van een voor die tijd uitzonderlijk goede kwaliteit. De tappen vormen samen met de tapgaten de lagers 

waarmee de raderen draaien., hoe gladder ze zijn hoe minder krachtsverlies er optreed door wrijving. 

Het hoogglans polijsten van de lagers kan bij gehard staal alleen met iets wat nog harder is; 
Hardmetaal of slijppoeders zoals diamantine. Tegenwoordig wordt vooral met harmetaal (Widia) 

gewerkt omdat dit materiaal goed verkrijgbaar is en een stuk eenvoudiger in gebruik dan slijppoeders. 

Het meeste werk wordt gedaan door de Rolimat tappenpolijstmachine, maar het echte hoogglans wordt 
nog het best bereikt met de hand widiavijl op een vijlblokje van ebbenhout. De gepolijste tappen zijn 

meestal maar enkele honderdste millimeter kleiner in diameter dan voor het polijsten. In het uiterste 

geval, bij veel slijtage, kan dat oplopen tot enkele tienden van een millimeter. 

Verbussen 
Het verbussen van een fraaie klok doen we bij voorkeur met materiaal wat (zoveel mogelijk dezelfde 

legering en nabewerking heeft als het oorspronkelijke materiaal. Om dit te bereiken gieten we ons 
eigen stafmateriaal met het messing van oude sloop pendules, opgekocht op beurzen. Dit gieten is een 

vrij eenvoudig proces en we kunnen de diameters gieten die we nodig hebben voor het verbussen. Het 

gieten van busmessing is overigens niet iets wat we voor iedere reparatie apart doen. We hebben 

doorgaans wat op voorraad. Ook van collega’s kopen we soms staf messing voor bussen. De standaard 
in de handel verkrijgbare bussen gebruiken we niet bij antieke uurwerken. 

Om de uitgelopen tapgaten verder zo onopvallend mogelijk te verbussen proberen we de bussen zo 

dunwandig mogelijk te houden. Vaak zijn tapgaten al eerder verbust en moet de nieuwe bus een fractie 
groter zijn om een goede perspassing te garanderen. De versleten tapgaten worden eerst opgeruimd 

(vergroot) tot de gewenste maat van de bus bereikt is. Vervolgens wordt de bus gedraaid in de zelfde 

coniciteit van de ruimer (1:70) het gat wordt geboord, ook op de draaibank en de bus wordt op 
minimale overmaat bijna afgestoken met de handdraaibeitel. Zo ontstaat een bus op het einde van het 

stafmateriaal die eenvoudig met de hand in het tapgat gestoken kan worden en vervolgens kan worden 

afgebroken. Deze handgedraaide bussen noemt men ook wel breekbussen en zijn in kleine maten voor 

bijvoorbeeld Franse pendules wel te koop. Nadat de bussen zijn ingestoken worden ze vast geperst en 
aan de buitenzijde geklonken zodat het zeker is dat ze niet zonder slag of stoot weer losgaan. 

Net zo belangrijk als alle voorgaande handelingen is de controle achteraf; passen de tappen goed in de 

lagers en hebben de assen tussen de platines nog wel voldoende ruimte om te kunnen draaien 
(hoogtelucht). Een veelgemaakte beginnersfout bij uurwerken van hoge kwaliteit zijn te nauwe 

tapgaten en te weinig hoogtelucht. Dit zijn zaken die precies goed moeten zijn want anders loopt of 

slaat het uurwerk niet. 

Echapement in orde maken 
Het echappement bestaat uit het ankerrad, het anker en de gaffel en heeft tot doel om de draaiende 

beweging van het raderwerk om te zetten in een heen en weer gaande beweging van de slinger en om 
kracht van het raderwerk via de gaffel over te dragen aan de slinger zodat deze blijft bewegen. De 

slinger op zijn beurt zorgt er weer voor dat het raderwerk regelmatig afloopt. De lengte van de slinger 

bepaalt hoeveel tikken er per uur worden geproduceerd door het echappement. 
Het anker had uitzonderlijk veel slijtage. Dit was veroorzaakt door een eerdere reparatie waarbij 

klaarblijkelijk een te zachte staalsoort  is gebruikt. Wij gebruiken voor reparaties aan ankers vaak 

verenstaal wat handig is omdat het uitzonderlijk hard is en verkrijgbaar in nagenoeg alle diktes waarin 

wij het gebruiken. Het repareren van de slijtageplekken op het anker noemen uurwerkmakers verzolen 
omdat een klein deel wordt afgeslepen en daarop een plaatje staal wordt vastgezet met zachtsoldeer. 
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Zachtsoldeer wordt gebruikt omdat het smeltpunt lager is dan de ontlatingstemperatuur van het staal 

zodat het goed hard blijft. Na een gedegen controle van de afstelling van het anker en ankerrad is dit 

deel van de reparatie voltooit. 

Andere reparaties 

Voorslaglichter 
Zoals ons al eerder was opgevallen was de voorslaglichter van het slagwerk op meerdere plaatsen 

gesoldeerd. Hierdoor was de lichter een breekbaar geval geworden die in de toekomst mogelijk voor 

faalen van het slagwerk kan zorgen. Deze hebben we op getrouwe wijze nagemaakt zodat aan het 
uiterlijk en het materiaal geen verschil met het origineel kan worden aangetoond. Voor de 

authenticiteit  hebben we wel een notitie in kleine letters op de achterzijde ingekrast zodat later kan 

worden geconstateerd dat dit deel vervangen is. Vanzelfsprekend is het functioneren van dit deel 
uitgebreid getest alvorens we verder gingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gecombineerde voorslaglichter/invallichter met inscriptie “vervangen door Belle Heure 12-2009  
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Nog enkel detailfoto’s van de voorslaglichter  
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Wijzerplaat 
De wijzerplaat is tijdens de demontage ook volledig uit elkaar gehaald. Dit zijn echter delen die niet 

met een ultrasoon worden gereinigd maar geheel met de hand. Met zachte borstels en een RW77 
oplossing worden de delen ontvet. De zichtbare goudkleurige delen worden met bakpoeder en een 

kortharig kwastje gepoetst. De achterzijde van de wijzerplaat wordt alleen met een lichte 

zeepoplossing schoongemaakt. Oud vet wordt met penhout weggehaald. Na reinigen zijn de van 
oorsprong verzilverde delen opnieuw verzilverd. Tijdens montage krijgen de draaiende delen 

Remontoirvet. 
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Poetsen 
Om voor langere tijd vuilafstotend te zijn is het van belang alle oppervlakken zo glad mogelijk af te 

werken. Door de inwerking van stof en slijtage wordt dit gedurende langere tijd weer teniet gedaan. 
Poetsen dus, een arbeidsintensief en langdurige klus bij deze uurwerken. Voor het behalen van een 

mooi resultaat gebruiken we diverse poets middelen maar meestal eenvoudige Brasso en katoenen 

poetslappen, voor platte onderdelen en assen gebruiken we ook wel de ‘kogeltjestrommel’ een 
apparaat waarbij gepolijste stalen kogels met zeep gedurende lagere tijd rond de voorwerpen draaien 

en ze daarmee bruineren (dichtwrijven). Hierdoor wordt ook een mooie hoogglans bereikt. De Brasso 

of zeepresten worden met dreft verwijdert. De onderdelen worden dan op eerder beschreven manier 

gedroogd. Als nabewerking worden alle onderdelen nagewreven met krijt om oxides zoveel mogelijk 
te neutraliseren. De krijtresten worden weggehaald met penhout en vlierpit en de onderdelen worden 

geïnspecteerd zodat niets vergeten is. 

 

 
Het raderwerk en de platines van voren gezien, rechts de originele aftekeningen en de schuifjes voor 

de bevestiging van de pilaren 

Monteren 
Het monteren van alle onderdelen is een vrij eenvoudig proces omdat het uurwerk inmiddels al enkele 

malen is gemonteerd voor controle. Het blijft altijd een gepriegel om uurwerken met veel assen weer 

netjes in elkaar te krijgen zonder vingerafdrukken achter te laten, bij deze viel dat achteraf erg mee. 

Afstellen 
Het afstellen van het uurwerk gebeurd bij dit uurwerk tijdens het monteren en bestaat daaruit dat het 
pennenrad vrij staat van de hamerlichters en de voorslag voldoende groot is maar niet te groot. Het 

‘scheppertje’ zit bij dit uurwerk net als de zaag tussen de platines en is een vast deel van de as. Bij de 

meeste uurwerken kan men met een los scheppertje het slagwerk afstellen maar bij dit uurwerk kan dat 

dus alleen ingesteld worden door de ingrijpingen van de raderen te wijzigen. De montage van de 
trappenschijf is ook zodanig gecontroleerd dat deze netjes twaalf slaat en valt in het midden van het 

diepste deel van de trap. Ook de belwissel tussen hoge en lage bel is ‘op teken’ gemonteerd zodat een 

juiste werking verwacht kan worden. Ook de transmissieraderen voor de maan, dag en datum 
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aanduiding konden op teken worden gemonteerd zodat die na montage van de wijzerplaat weer netjes 

op tijd verzet worden. 

Afregelen 
Het afregelen van dit uurwerk was in twee regelbeurten gebeurd, hij liep te snel eerst 5 minuten per 

dag, daarna 2 minuten. Na nogmaals bijregelen heb ik geen merkbare fout ontdekt in een kort 
tijdsbestek (drie dagen). 

 
Detailopname van de wijzers waarbij duidelijk te zien is dat de urenwijzer een eerdere reparatie heeft 
ondergaan. De soldering is hier met zilversoldeer uitgevoerd en goed stevig. De voorsteekpen voor de 

minnuten wijzer is vervangen voor een beter passend exemplaar. 

Duurtest 
Om zeker te zijn van de goede werking op de lange duur is een test van enkele weken altijd aan te 

bevelen, zeker als er tijdens een restauratie onderdelen vervangen zijn is dit van belang. 

Loopduur en krachtsoverbrenging 
Uit de loopduur berekening, zie de volgende pagina blijkt dat de klok maximaal 180 uur loopt, dat is 

zeven en een halve dag. De krachtsberekening wijst uit dat, als wrijving op de lagers wordt 
verwaarloosd er ongeveer 6 gram kracht op het ankerrad staat dat zal in de praktijk natuurlijk minder 

zijn omdat er wel degelijk wrijving op de lagers is. Het tikgetal is bij deze uurwerken altijd 3600 

tikken per uur en hoeft niet berekend te worden. 
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Epiloog 
Fijn werk aan een uurwerk die steeds meer begon te leven naarmate ik er langer mee bezig was. 
Vooral het poetsen en het opknappen van de wijzerplaat heeft bijgedragen aan een uiterlijk wat er veel 

beter uit ziet dan voor de restauratie. Hoewel we de kast bij de cliënt hebben gelaten verdient deze 

toch wel de nodige aandacht. Voor zover er geen reparaties moeten worden uitgevoerd is het van 

belang het hout op de juiste vochtigheidsgraad te houden door gebruik van een luchtbevochtiger en 
regelmatig te behandelen met bijenwas. Dit onderwerp licht echter buiten mijn vakgebied en een 

goede houtrestaurateur zal daar meer over weten. 

 
De wals en één van de pilaren in detail 
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