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Foto 2. Links. Sierstuk op de deur, Brasso (poets) sporen op het 
glas en messing.
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Foto 3. (boven) rechte gedeelte van 
de kast waarin eerder een stuk fineer 
is gezet. Dit was de enige duidelijke 

reparatie aan de kast 

Foto 4. detail ingezetten stuk fineer Foto5. duidelijk te zien is de 

vervuiling van het messing en de 

krassen op cijferring, de datum 

schijf is uit de geleidingschijfjes 

gevallen, waarschijnlijk tijdens een 

eerder vervoer 

 
 
 

1. Vaststellen van de werkzaamheden 

 

A. Eerste indruk van de uurwerkmaker   

 

Een fraaie staande klok zie je niet zo vaak en dit is er 

echt één. Een mooi model van perfecte standaard 

kwaliteit, een school voorbeeld hoe een goede staande 

klok eruit hoort te zien. Dit uurwerk is uitgevoerd met 

een zware en een lichte bel, zoals gebruikelijk bij deze 

uurwerken vol slag op de uren op de zware bel en op de 

halve uren volslag op de lichte bel. Datum aanduiding en 

schijngestalte van de maan maken er een mooi geheel 

van. De dag en maand aanduiding is bij dit uurwerk niet 

aanwezig en maakt dat de wijzerplaat rustig oogt. De 

verzilverde delen op de wijzerplaat zijn sterk aangetast 

door krassen en andere slijtage. Op deze plekken komt 

het messing door de zilverlaag en verkleurt direct 

donker. De wijzerplaat is tevens sterk vervuild evenals 

het uurwerk. Dit uurwerk liep nog, wat veel zegt over de 

kwaliteit van dergelijke werken. 
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Foto 7.  De nog 

gemonteerde wijzerplaat. 

B. Wat de klant wil.      

Na overleg was duidelijk dat een ‘grote beurt’ gewenst was. Dit hield bij deze klok in 

reparaties van eventuele scheurtjes in het fineer van de kast, verwijderen van goudverf op 

de kapornamenten, schoonmaken van de wijzerplaat, schoonmaken van het uurwerk, in 

orde maken van de datumschijf. 
 

 

C. Wat blijkt te moeten gebeuren bij nadere beschouwing     

Bij nadere beschouwing bleken met name de kapornamenten een 

tijdrovend karwij daar er ongeveer 4 lagen verf over elkaar zaten die 

voor een goed resultaat alle verwijdert moesten worden. Onder deze 

lagen zat de originele onderlaag (rood) en bladgoud. Voorts bleek er in 

het uurwerk enkele veertjes met zachtsoldeer en opvulplaatjes 

gesoldeerd. Deze heb ik waar nodig vervangen. Zie ook overige 

reparaties. 

 

 

 

 

 

 

2. Voorbereidende werkzaamheden  

 

A. Demontage van de Wijzerplaat      

 

Het demonteren van het uurwerk uit de 

kast was eenvoudig, twee bouten onder de 

plank losdraaien, gewichten los, snaren 

ontknopen en door de gaten halen , slinger demonteren en het 

uurwerk was los. Een heel gewicht toch wel zo’n solide uurwerk 

en het mag daarom erg prettig genoemd worden dat de plank 

waarop het uurwerk is gedemonteerd zeer stevig vast zit. Hierdoor 

kan de klok, met de gewichten en slinger apart, rustig met het in 

de kast gemonteerde uurwerk vervoerd worden.  

Het losse uurwerk was redelijk standaard qua opbouw, de 

wijzerplaat zit met vier pilaren gemonteerd op de voorplatine. De 

pilaren zitten vast met voorsteekpennen. (conische pennen) De verschillende onderdelen 

van de wijzerplaat zaten of geschroefd, of vast met voorsteekpennen aan de achterzijde. 

De demontage hiervan was probleemloos, niets zat door roest o.i.d. vast en alles liet 

soepel los. Schroeven waren niet lam en konden door lengte en vorm slechts op één plek 

vastgemaakt worden waardoor onduidelijkheden tijdens montage niet voor kwamen. Na 

het losnemen van de gegoten hoekornamenten ronde de cijfferring bleek heel duidelijk 

dat de wijzerplaat met gemonteerde ornamenten was gelakt met een niet te dunne laag 

lak. Deze laag lak was geheel vergeeld en gaf de ornamenten een te rond en glanzend 

effect. Dit werd nog duidelijker na het loshalen van de uren cijfferring. De lak was op 

verschillende plaatsen tussen plaat en cijfferring gedrongen en was niet geheel uitgehard. 

Op deze plaatsen was de lag groen geworden. 

Foto 6. Hier een beeld van hoe de kap er 
eerst uitzag met de opzichtig met goudverf  

geschilderde versieringsornamenten,  

ze springen er direct uit. 
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Foto 8 en 9. Close up wijzerplaat, deze is 
hier voor de helft ontdaan van het grofste 
vuil, de schoonmaak zou meer tijd in beslag 

nemen, en omvangrijker zijn dan verwacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Demontage van het uurwerk 

Na demontage van de wijzerplaat was demontage 

van het uurwerk bijzonder eenvoudig. Tot op de 

laatste schroef is los geweest en uit elkaar gehaald 

om alles op de meest grondige en veilige manier 

schoon te maken. Bij dit soort uurwerken is dat 

niet zo moeilijk daar alles erop gebouwd is om 

gerepareerd te kunnen worden. Een goede 

uurwerkmaker kan dan ook alle onderdelen die in 

deze klok zijn gebruikt in eigen atelier namaken 

en, of repareren op dezelfde wijze als het destijds 

in kleine series of als enkele stuks gemaakt is. Dit 

is natuurlijk ook bij ons het geval. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Het uurwerk na demontage van de 
wijzerplaat, het ergste stof  

en vuil zijn evenals de bellen reeds 

weggehaald. 
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C.  Schoonmaken van de wijzerplaat   

Zoals al eerder gezegd was de wijzerplaat gelakt, vuil, beschadigd en was hier en daar de 

verzilverde laag gewoon verdwenen. Ook de veer die ervoor zorgt dat de datumschijf in 

de goede positie blijft staan om verzet te kunnen worden was eerder gerepareerd wegens 

een breuk. De reparatie was foutief uitgevoerd door er een plaat over te solderen met 

tin/lood (zachtsoldeer). Doordat de dikte van de veer was verdrievoudigd zat er nagenoeg 

geen veerspanning op de veer en was deze dus niet functioneel 

meer. Zie ook foto 11.  

 

 

 

Op foto 12 is ook te zien dat in het midden van de wijzerplaat iets staat geschreven, dit is 

beter te zien op Foto 13, een detailopname. Deze signering was niet duidelijk te 

ontcijferen. Onder de opwindgaten is nog een signering gekrast, ook deze was niet 

duidelijk leesbaar. 

Waarschijnlijk zijn deze 

twee aantekeningen 

merktekens van andere 

uurwerkmakers die de 

klok al eerder in 

behandeling hebben 

gehad. Het lijkt mij 

onwaarschijnlijk dat de 

met inkt geschreven 

tekst van een graveur of 

de oorspronkelijke 

uurwerkmaker is.  

 

 

 

 

 

Foto 11. De twee veren naast elkaar. De nieuwe 
veer is met een pen en schroef verbinding 

vastgezet de oude veer ligt hiernaast, op de foto 

links. 

Foto 12. Dit is de achterzijde van de 
wijzerplaat met de nog gemonteerde 

schijngestalte van de maan (boven) 
en de datumschijf. Goed te zien zijn 

de geleiderollen van de datumschijf. 
Bij de onderste geleiderol is een veer 

geplaatst die ervoor zorgt dat de 
datumschijf niet spontaan kan gaan 

draaien. 
 

Foto 13. De inmiddels onleesbaar  
geworden signering op de achterzijde  
van de wijzerplaat. 
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D. Schoonmaken van het uurwerk       

 

Het uurwerk is eerst in een zeepoplossing in een ultrasoon bad gereinigd. Hierbij wordt 

het meeste vuil en verhard olie en vet opgelost. Het uurwerk blijft ongeveer een uur in dit 

bad en hierna met water afgespoeld. 

Het drogen gaat met handdoek en 

warme lucht voor de plaatsen waar 

niet bij te komen is.Dit moet direct na 

het bad gebeuren zodat zeker is dat zich niet kan vormen. Het 

spreekt vanzelf dat gemonteerde delen eerst geheel, tot op de laatste 

schroef, uit elkaar is gehaald. De snaren kunnen niet tegen water en 

moesten dan ook eerst  uit de sporen worden genomen. Nadere 

beschouwing van de snaren heeft mij toch doen besluiten deze te 

vervangen door nieuwe. Dit om zeker te weten dat er een lange tijd 

van de klok genoten kan worden zonder tussenkomst van een 

uurwerkmaker voor het vervangen van een snaar. Vroeger waren 

deze snaren van kattendarm, tegenwoordig van varkensdarm. Na het schoonmaken van 

het uurwerk is eigenlijk pas goed de slijtage te beoordelen die is ontstaan op de lagers.  

 

 

3. De Reparaties. 

 

A. De lagers, tappen polijsten      

De lagers van een uurwerk zijn, samen met het anker, de enige delen van het uurwerk 

waar slijtage optreedt. Slijtage op de lagers ontstaat op twee plaatsen; de as en het gat in 

de platine. Door constante druk op de raderen en de samenhangende assen slijten de 

gaten ovaal uit. De assen krijgen op de raakvlakken slijtage plekken. De assen worden 

ook wel tappen genoemd en het verwijderen van de slijtplekken wordt noemt men tappen 

polijsten. Ook wel tappen opmaken. Dit tappen polijsten gaat met zeer fijne vijlen. 

Tijdens een draaiende beweging van de as wordt de tap gevijld. De kap van de vijl is zo 

fijn dat de tap gepolijst wordt. Dit gebeurt met wat olie. De diameter van de tap wordt bij 

deze handeling iets kleiner, van enige honderdsten, afhankelijk van de mate van slijtage, 

tot maximaal enige tienden van een millimeter. Bij deze klok was er niet veel slijtage op 

de tappen , deze zijn wel gepolijst maar 

slechts zeer weinig.    

    

   

   

 

 
 

 

Foto 14. Het uurwerk van voren 

op de werkbank. 

Fig.1. Twee raderen van opzij gezien, links met 
overdreven versleten tappen, rechts met gepolijste 

tappen. 



Restauratie verslag Staand Horloge van Corn. Engeringk uit + 1780 

 

 

 

9 

Foto15 . Het uurwerk zonder voor platine, duidelijk te 

zien is de eenvoudige opzet van de raderen. 

Foto 16. Close-up van de wijzerplaat voor reparatie. 

 

 

 

 

 
 

B. lagers, verbussen      

Het verbussen was bij deze klok slechts op een enkele plaats nodig 

daar de slijtage meeviel. De slijtage die de gaten in de platines ovaal 

maakt kan, na het tappenpolijsten, worden opgeheven door ze eerst 

wat groter te maken en vervolgens te verkleinen met een bus. Dit is 

een ring van hetzelfde materiaal als de platine (messing) die in het 

groter gemaakte gat geperst wordt. Het gat is dan, als het verbussen 

goed is uitgevoerd, op precies dezelfde plek als het oorspronkelijke maar dan wat kleiner 

omdat de tap is gepolijst en iets kleiner is geworden. Ze worden dus pas gemaakt op 

elkaar. 

 

 

C. Het Anker    

Meestal is tappen polijsten en 

verbussen het leeuwendeel van de 

reparatie en als dit goed is uitgevoerd 

loopt een klok vaak al. Toch zijn dan 

nog niet alle slijtage punten behandeld, 

het belangrijkste deel moet nog; Het 

anker. Dit deel vormt de verbinding 

tussen het raderwerk en de slinger. 

Enerzijds levert het anker kracht aan 

de slinger om in beweging te blijven, 

anderzijds zorgt de slinger ervoor dat 

het raderwerk zeer constant afloopt 

waardoor tijdsregistratie met wijzers 

mogelijk wordt. Het anker (samen met het ankerrad) is dat deel wat de rondgaande 

beweging van het raderwerk omzet in een heen en weer gaande beweging van de slinger, 

een belangrijk onderdeel dus, als deze niet in orde is loopt een klok nooit goed. De 

slijtage die op dit onderdeel ontstaat is vaak goed op te lossen, kennis van wat ook wel 

echappement (echappement is ankerrad, anker en gaffel) wordt genoemd is hierbij 

noodzakelijk. Slijtage wordt weggeslepen en er wordt een dun gehard stalen stukje 

opgesoldeerd, dit is de enige plek waar we met zachtsoldeer moeten werken omdat anders 

het geharde staal zacht wordt. Deze handeling noemen uurwerkmakers ‘verzolen van het 

anker’. Bij dit uurwerk was dit nog nooit gebeurd en de slijtage is dusdanig weinig dat dit 

ook niet nodig was. Dit is uitzonderlijk bij een klok van deze leeftijd en zegt wat over de 

kwaliteit van de gebruikte materialen. 
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Foto 18. van links naar rechts; Zoals 
het was, inlakken, verwijderen 

overtollige lak, nieuwe situatie. 

Foto 19. Het 
bovenste ornament 
is net verzilverd en 
lijkt daardoor bijna 
zwart, de onderste 
twee zijn alleen 

schoongemaakt. 

D. Vervangen snaren         

Na het demonteren en schoonmaken van de wijzerplaat bleek dat de hoekornamenten 

origineel waren verzilverd. Dit hebben we dus in oude glorie 

hersteld met een nieuwe zilverlaag, zie foto 19. Ook het bovenste 

gedeelte van de wijzerplaat en de 

cijfferringen (uren, seconden, 

datum) hebben we opnieuw 

verzilverd. Alle cijfferringen 

hebben we ook weer opnieuw 

ingelakt zie foto 18. De oude lak 

was hier en daar sterk gebarsten en 

op meerdere plaatsen er geheel uit. Om een 

gelijkmatig effect te krijgen. Deze handeling 

heeft een zeer goed effect gehad. De wijzers 

hadden best veel beschadigingen en wat 

roestvorming. Dit hebben we met behulp van 

de glasborsten weggehaald en na het opnieuw 

blauwen met de verfbrander waren de wijzers 

weer als nieuw. Blauwen is een manier van 

kleuren van staal door temperatuur. Bij rond de 600 graden 

verkleurt het staal eerst geel dan steeds donkerder naar blauw en 

bij nog verder verwarmen naar zwart. Deze techniek wordt 

gebruikt om oppervlakten te beschermen tegen oxidevorming maar 

ook om, na harden, het staal licht te ontlaten. Hierdoor breekt het 

geharde staal minder snel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Overige werkzaamheden 

 

A. Poetsen      

Het poetsen is een handeling die op het eerste gezicht alleen ter 

verfraaiing van het uurwerk lijkt maar het heeft ook nog een 

nuttige kant; Hoe gladder een oppervlakte is hoe minder vuil 

zich eraan vast kan hechten. Bij kwaliteitsuurwerken, zoals 

deze, is dat vanzelfsprekend. Het poetsen van uurwerk 

onderdelen gaat nog geheel met de hand. Borstels en doeken met 

ouderwetse Brasso en poetsen maar… Na het uitwrijven resten 

Brasso verwijderen en ontvetten met zeep. Daarna, om het een 

nog wat diepere glans te geven poetsen met een borstel met krijt. 

Foto 20. Dit waren de wijzers voor 
het schoonmaken en opnieuw 

blauwen. 
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Dit ‘krijten’ maakt het messing ook wat minder gevoelig voor vingerafdrukken. 

 

B. Monteren        

Monteren van goed gemaakte uurwerken, uurwerken die gemaakt zijn om gerepareerd te 

worden, is altijd plezierig. Dit uurwerk is gemaakt vanuit het gezichtspunt van een 

uurwerkmaker met aandacht voor het detail. Monteren van de diverse onderdelen was 

kinderlijk eenvoudig hoewel bij de montage van de gecombineerde maan en 

datumverzetrad enige oplettendheid nodig was. Deze moest samen met een hefboom 

(lichter) en uurrad, tegelijk worden geplaatst. De datumverzetting is een handig 

uitgedacht systeem met een hefboom. Plaatsen van de wijzerplaat op het uurwerk was 

eenvoudig als de rest en het monteren van de wijzers ook. 

 

C. Afstellen       

De afstellingen van het wijzerwerk dienden tijdens montage van de raderen en het 

‘scheppertje’te gebeuren, de afstellingen van datum en maan waren gemerkt door een 

streepje en konden dus niet missen. 

 

D. Proefdraaien       

Het proefdraaien ging probleemloos en het uurwerk loopt tijdens deze test slechts met 

een afwijking van minder dan een minuut per week. Na afleveren bleek de klok toch nog 

te snel te lopen, wat de reden hiervoor kan zijn is wellicht een iets andere plaatsing van 

de slingerveer in de gleuf van de ankerkloof of het aanlopen van de slinger tegen de kast. 

Als er wat dat betreft problemen ontstaan hoor ik dat ongetwijfeld. 

 

E. Monteren in kast       

De plank waarop het uurwerk staat is redelijk vast op de zijplanken van het uurwerk. 

Toch is het niet aan te raden de klok voorover te kantelen. Achterover kan wel, mits 

slinger, gewichten enz. zijn losgenomen. 

 

5. Bekende geschiedkundige feiten 

 

A. Over de uurwerkmaker      

Over Corn. Engeringk heb ik niet zoveel kunnen terug vinden als ik zou willen; 

 

Uit Baillie’s Watchmakers & Clockmakers of the World vol. 1:  

Engeringh, Cs. Dordrecht. Ca.1780. aut. Clock C.A.& M (Conservatoire des Arts et 

Métiers, Paris, museum) 

 

Uit J. Zeeman’s De Nederlandse Staande Klok: 

Engeringh-Hendrik Corn. Zn.., Dordrecht Gedoopt op 30 sept. 1767 als zoon van 

Cornelis E., horlogemaker te Dordtrecht. Gehuwd 

met Aletta Barneveld op 16-1-1794. Gevestigd aan 

de voorstraat bij de vuilpoort. (W.) 

 

Uit bovenstaande informatie blijkt dus dat er in ieder geval twee uurwerkmakers (vader 

en zoon) waren die beiden de naam Cornelis Engeringh of Engeringk konden gebruiken. 
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Het lijkt mij het meest waarschijnlijk dat deze klok is gemaakt door de vader van 

Hendrik. Dit was nl. de echte Cornelis, de ander zou zich Cornelis Zn. genoemd hebben. 

De afwijking van de k of de h op het eind komt wel vaker voor en het is wel zeker dat het 

over dezelfde persoon gaat. Namen worden wel vaker anders in registers ingeschreven 

dan als signering op een uurwerk. 

 

B. Over Dordrechtse staande klokken     

Voor zover ik heb kunnen nagaan in de boeken over dit onderwerp is de Engeringh 

familie de enige uurwerkmaker uit die tijd in Dordrecht die staande klokken heeft 

vervaardigd. De meeste klokken van dit type komen uit Amsterdam, vandaar de naam; 

Amsterdams staand Horloge, maar ook in Haarlem, Den Haag, Roermond, Leeuwarden, 

Groningen, Utrecht, Rotterdam en Leiden werden dit soort klokken gemaakt.  

 

C. Over deze klok, specifieke eigenschappen

   

Dit uurwerk bestaat uit een eenvoudig degelijke 

opbouw met de raderen tussen platines, een datum, 

maanstand en kleine secondeaanduiding en heeft 

slagwerk op twee bellen. (geen dag of maand 

aanwijzing) Heel uur: vol slag op grote bel, half uur: 

vol slag op kleine bel. Dit wordt geregeld door een 

belwissel op het wisselrad. (rad tussen uren en 

minutenrad) Signering op de wijzerplaat aan 

weerszijden van de secondeaanduiding. Gewichten aan 

snaren via katrol. Opwinding met kruksleutel. Weinig 

eerdere reparaties aan het uurwerk en kast. Een in het 

oog springende (eerdere) reparatie is een bijwerking 

van het fineer op de linkerzijde van de kast. (zie foto 3 

en 4) De kast is van eikenhout met wortelnoten 

gefineerd en afgewerkt met intarsia. 

Foto 21. Kuif bovenop de 

deur. 

Foto 22. Mooi a-jour 

gezaagd fineer met  

origineel(?) doek erachter. 
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D. Garantie en onderhoud        

Garantie wordt gegeven op het uurwerk bij normaal gebruik. Garantie op de kast is niet te 

geven daar deze afhankelijk van diverse omstandigheden kan krimpen en uitzetten 

waarbij naden onverwacht los kunnen laten. Geen garantie wordt gegeven op het 

gelijklopen van de klok dit kan ook door diverse oorzaken afwijken. 

Het onderhoud van de kast bestaat uit afstoffen met zachte doek of schoonmaken met wat 

boenwas. Neem geen in water opgeloste zeep om vlekken weg te halen. Ook geen 

oplosmiddelen als terpentine, wasbenzine thinner enz. deze tasten het gepolitoerde 

oppervlak op niet herstelbare wijze aan. 

Het uurwerk heeft geen verder onderhoud nodig als regelmatig schoonmaken, dit 

betekend om de tien vijftien jaar een schoonmaakbeurt. 

Ik wens de eigenaar van dit mooie uurwerk veel ‘goede uren’  

Belle Heure uurwerkrestauraties,  Zeist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


