
Belle Heure uurwerkrestauraties, Utrechtseweg 129, 3702 AC, Zeist 
1 

RRReeessstttaaauuurrraaatttiiieeevvveeerrrssslllaaaggg   
   

TTTaaafffeeelllkkkllloookkk      

   “““PPPyyybbbuuusss”””   

“““LLLooonnndddooonnn”””   
   

VVVeeerrrvvvaaaaaarrrdddiiigggddd   dddoooooorrr   

“““AAA...   &&&   JJJ...   TTThhhwwwaaaiiitttsss”””   

111777666999      
   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TTTaaafffeeelllkkkllloookkk   mmmeeettt   cccaaarrriiilllllliiiooonnn   oooppp   hhheeettt   hhheeellleee   uuuuuurrr   eeennn   uuuuuurrrssslllaaagggwwweeerrrkkk      

HHHeeettt   CCCaaarrriiilllllliiiooonnn   hhheeeeeefffttt   vvviiieeerrr   mmmeeelllooodddiiieeeëëënnn   oooppp   tttiiieeennn   bbbeeelllllleeennn   
VVVeeerrr ssslllaaaggg   dddoooooorrr    JJJhhhrrr ...    JJJ...GGG...    BBBeeeeeelllaaaeeerrr ttt sss   vvvaaannn   BBBllloookkklllaaannnddd   uuuuuurrrwwweeerrrkkkmmmaaakkkeeerrr



Belle Heure uurwerkrestauraties, Utrechtseweg 129, 3702 AC, Zeist 
2 



Belle Heure uurwerkrestauraties, Utrechtseweg 129, 3702 AC, Zeist 
3 

  

Reparatieoverzicht 

 

Tafelklok  

op de wijzerplaat: 

“Pybus” 

“London” 

 

Vervaardigd door 

“A. & J. Thwaits 433” 

In 1769 
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Reparatie overzicht 
 
Belle Heure Uurwerkrestauraties 

Utrechtseweg 129 

3702AC  Zeist 

Tel. 030 6922031 
Fax. 030 6913186  

Door: Jhr. J.G. Beelaerts van Blokland, uurwerkmaker 

Datum: 08-03-2006 / 13-03-2006 

 

Omschrijving 
Tafelklok met slag en carillon op de hele uren. Er zijn vier melodieën 

beschikbaar op één speelrol die door het verzetten van een kleine 

wijzer (rechtsboven) kan worden gewijzigd. Met de kleine wijzer links 

kan worden gekozen tussen slaan en stil; „strike‟ en „silent‟ waarmee 

het slagwerk kan worden uitgezet, het speelwerk kan niet worden 
uitgezet. 

 

Kast: 
De wijzerplaat is een vlakke verzilverde messingplaat. Deze is 

gegraveerd met fijne bloemmotieven en een cijferring met Romeinse 

cijfers. De wijzers zijn van messing. De kast (Mahonie) is bezet met 

messing gegoten en vergulde sierstukken. Aan weerszijden zijn weg 

klapbare hendels geplaatst waar de kast aan kan worden opgetild. 

 

Uurwerk: 
Het uurwerk is opgebouwd uit twee zware platines, 

verbonden met zes pilaren welke zijn vastgezet met 

voorsteekpennen. De aan de achterzijde zichtbare platine 

is evenals diverse zichtbare kloven en bruggen fraai 

gegraveerd met bloemmotieven. De windvleugel van 

het speelwerk is, zoals wel vaker gebruikelijk, buiten de 

platines gebracht waardoor enige regulering van de 

afspeelsnelheid mogelijk is. Dit gebeurd door de 

luchtweerstand te vergroten of te verkleinen door het 

verstellen van de bladen van de windvleugel. 
De krachtbron bestaat uit drie veren die middels 

kattedarmsnaar en snekken verbonden zijn aan de drie 

raderwerken. Het echappement van het gaandwerk is 

waarschijnlijk de originele; spillengang waarbij de 

spil aan de achterzijde een meslagering heeft. 

Het slagwerk is een repetitieslagwerk met een 

trappenschijf op een ster welke door een pen op het 

minutenrad uurlijks wordt verzet. (rond 0:30) 

Het speelwerk wordt uitgelicht met een 

veermechanisme die de blokkering van het 

speelwerk opheft. Het veermechanisme voor de 

uitlichting wordt door een pen op het wisselrad 
gespannen en op het hele uur losgelaten. Het 

speelwerk wordt gestopt door een sluitschijf welke 

(middels een pen) ook het slagwerk uitlicht. Het 

speelwerk en slagwerk kunnen niet tegelijkertijd 

slaan. 
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De maker 
 

Over de combinatie A. en J. Thwaits is niet veel te vinden, de A en J staan voor Ainsworth of Aynesworth  en 

John. A. & J. Thwaits wordt vermeld in “Watchmakers & Clockmakers of the world” Volume 1 van G.H. 

Baillie, ISBN 7198 0040 4,  Reprint 1988 op pagina 314 als “Thwaits, A. & J. London 1795.”  

Op http://www.londonancestor.com/kents/kents-t.htm SOURCE: Kent's Directory for the Year 1794. Cities of 

London and Westminster, & Borough of Southwark.Hier hebben we het adres gevonden: “Thwaites A. & J., 

Clock-makers, 4, Rosomon's-str., Clerkenw.” 

 
Pybus is waarschijnlijk William Pybus, vermeld als Pybus, William, London CC 1788-94 c.secs watch Ilbert 

coll.(uit “Watchmakers & Clockmakers of the world” Volume 1 van G.H. Baillie, ISBN 7198 0040 4,  Reprint 

1988 op pagina 260) 

Op http://www.londonancestor.com/kents/kents-t.htm SOURCE: Kent's Directory for the Year 1794. Cities of 

London and Westminster, & Borough of Southwark “Pybus Joseph, Mercer, 23, Fore-str., Cripplegate” 

 

We waren naar meer informatie op zoek en via het nog bestaande bedrijf Thwaites & Reed hebben we op de 

onderstaande vraag het volgende antwoord gekregen: 

Dear sir, 

We are restoring a A.& J. Thwaites table clock with carillon. Is this name in any familiarly way related to 

Thwaites & Reed? If you want I can send a picture of the clock. (no. 433) 
With regards, 

Jhr. J.G. Beelaerts van Blokland, watchmaker 

Belle Heure uurwerkrestauraties 

Utrechtseweg 129 

3702 AC Zeist, Netherlands 

Tel. 003130 6922031 

 

Als antwoord kregen we terug: 

Dear Sir 

A & J Thwaites would be Ainsworth or Aynesworth  and John Thwaites who were early partners in our 

business.  Clock 433 was made in 1769. 
Yours sincerely 

A Ball 

Thwaites & Reed 

Over Thwaites & Reed is op het internet veel informatie te vinden; ze doen onder andere het onderhoud van de 
enige echte Big Ben. Ze zijn opgericht in 1740. Het adres: Thwaites & Reed P.O. Box 51, Rottingdean, 

Brighton, East Sussex BN2 8YQ, England Telephone: 0845 230 1740 local call from the UK Fax: 0845 230 

1740 http://www.thwaites-reed.co.uk/  

De tekst “A & J  Thwaites 433” is 
alleen goed zichtbaar op de voorplatine 

als de wijzerplaat en diverse onderdelen 

zijn verwijderd. Op de veerton-assen 

staat ook het nummer “332”. 

 

 

http://www.londonancestor.com/kents/kents-t.htm
http://www.londonancestor.com/kents/kents-t.htm
http://www.thwaites-reed.co.uk/
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Eerste indruk 
Bij afhalen van het uurwerk leek het op het eerste gezicht een mooi uurwerk met slag en speelwerk waarbij 

d.m.v. een wijzer een keuze gemaakt kan worden tussen de verschillende melodieën.  

Doordat ik het uurwerk eerder bekeken heb leek het er sterk op dat het uurwerk was omgebouwd van een 

kwartier speelwerk naar een uurwerk met enkel uurspeel- en slagwerk. Tijdens de demontage bleek dit toch niet 

het geval. De motivatie hiervoor volgt bij de bespreking van de demontage. 

Eerdere reparaties waren duidelijk aanwezig. Verbussingen waren lelijk uitgevoerd waarbij de gravering op de 

achterplatine niet was ontzien. Eerdere reparaties zijn enigszins respectloos uitgevoerd, de kwaliteit van het  

uurwerk in aanmerking genomen. Diverse zaken zijn onzichtbaar en met de hoogst mogelijke kwaliteit 
gerestaureerd. Bij de scheiding van het uurwerk met de kast bleek dat twee kastschroeven ontbraken en de 

zijdelingse beugels eerder waren afgebroken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eén van de twee beugels viel zelfs bij losschroeven uit elkaar. Door het ontbreken van de onderste kastschroeven 

komt alle kracht die bij transport optreedt op deze twee beugels te staan. De onderste kastschroeven worden van 
de onderzijde van de kast door het uurwerkstoeltje in de onderste twee pilaren 

geschroefd. 
 

Demontage 
Het losse uurwerk is, zelfs voor het schoonmaken en restaureren een pracht 

exemplaar. Opvallend waren de stalen snaren die de verbinding vormen tussen de 

veerton en de snek. Deze zijn gemonteerd door een eerdere reparateur die 

kennelijk weinig vertrouwen heeft in de oorspronkelijk toegepaste 

kattedarmsnaren. Het nadeel van de moderne stalen snaren is dat ze op den duur 

bijna onuitwisbare sporen achterlaten op de veertonnen. Hiervoor zijn natuurlijk 
weer authentieke snaren ingezet. 

 

Opvallend tijdens de demontage is dat verschillende mensen diverse nummers en 

tekens hebben gekrast in de platines om de plaatsen van veren en lichters te 

duiden. 
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Het speelwerk 

 
 

 
De sluitschijf voor het speelwerk draait éénmaal rond tijdens het afspelen van de melodie. Tijdens het afspelen 
wordt het slagwerk uitgelicht. Er is geen mogelijkheid dit te wijzigen. Er is ook geen mogelijkheid de melodie 

op te delen in stukken zoals bij 

bijvoorbeeld een Westminster uurwerk het 

geval is. Mijn vermoeden is dat de gaatjes 

in het wisselrad min of meer standaard zijn, 

evenals de zichtbaar gewijzigde indeling op 

de sluitschijf, deze duidt op een 

Westminsterindeling. Mijn vermoeden is 

dat het uurwerk standaard is uitgevoerd als 

Westminster type maar in dit geval 

oorspronkelijk is gewijzigd naar een 

uurwerk met een Carillon op het hele uur. 
De kloven voor de speelrol passen perfect 

bij de afwerking en gravering van de 

achterplatine om later bijgemaakt te zijn. 

De lichter die ik op de foto omhoog houdt 

is de lichter die door het wisselrad 

gespannen wordt en op het hele uur 

losschiet en het speelwerk uitlicht. Dit is 

gedaan om de andere onderdelen 

duidelijker te laten uitkomen. De witte en 

zwarte pijlen duiden de oorspronkelijke 

plaats aan. De uitlichting geschied in de 
tegengestelde richting van de pijlen.  

 

Wisselrad met 
één pen en drie 
gaatjes, op 
ieder kwartier 
één. Deze pen 
licht het 
speelwerk uit. 

Sluitschijf voor 
speelwerk, één 
omwenteling 
staat voor één 
omwenteling van 
de speelrol. De 
pen op de schijf 
licht het slagwerk 
uit. 

Uitlichting 
voor het 
slagwerk. 
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Ook de palraderen, pallen, veertonnen en raderen zijn gemerkt. De oorspronkelijke 

markering bestaat uit een aantal putjes. Ze komen niet voor op de lichters maar de plaatsing 

van deze spreken voor zich. Het past maar op één manier. Evenzo geldt voor de veren die de 

lichters bedienen. Deze toch wel opvallende markering is enkele reparateurs kennelijk 

ontschoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De markering op de raderen en onderdelen van het slagwerk bestaat uit twee puntjes. 

 
De markeringen op de snekbegrenzers  (foto onder rechts) bestaat uit schuine strepen die 

zijn ingevijld of gezaagd (foto links). Rechts zijn de veertonnen en de inmiddels 

losgemaakte stalen snaren. In het midden is het gaandwerk te 
zien; rechts het speelwerk, links het slagwerk. Ook zijn de zes 

pilaren goed te zien. 

Ook binnenzijde van de snek is voorzien van merktekens die aangeven of het gaat 

om gaand slag of speelwerk. 

 
De veertonnen zijn goed gevuld met vet, de veren zijn allen onderhevig aan 

metaalmoeheid. Dit is te herkennen aan de wijze waarop de veren vanuit het 
midden afwikkelen richting de veerton. Zie de foto‟s op de volgende pagina. 

 
De drie veren in hun ton 

Op de deksels is de grote hoeveelheid vet te zien die nodig was om het geheel nog 

te laten functioneren. 
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Het stuitrad van het speelwerk is niet oorspronkelijk. Te zien is dat het rad massief is, niet uitgespaakt. 

Bovendien is het rad met enkele messing pennen 

geklonken op het oorspronkelijke rad. Van het 

oorspronkelijke rad zijn de tanden afgedraaid. 

Zie de foto linksonder op deze pagina. 
In het vernieuwde rad is te zien dat er een tand is 

ingezet, dus het rad zit er waarschijnlijk al een lange 

tijd in.  Deze situatie hebben we gelaten zoals we die 

aantroffen. 

 

 

 

 

Bij de speelrol van het carillon is de grootste bel, de 

laagste toon, gebroken en eerder met zachtsoldeer 

gesoldeerd. Het geluid dat deze bel produceert is 

zacht en geeft een lelijke klank. Om te achterhalen 

welke toon de bel oorspronkelijk had hebben we de 

toonhoogtes gemeten van de overgebleven bellen. 

De gemeten waarden van de bellen zijn: ?, B, C, Cis, Bis, Fis, G, A, B. We 

hebben gekozen om de nieuwe bel te stemmen als A. De bel is gegoten met de 
oude bel als voorbeeld om dezelfde vorm te verkrijgen. Het resultaat is een 

welluidende bel die perfect bij de melodieën van de speelrol past. 
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Boven: de oude, geroken bel links 

Onder: de nieuwe, gegoten, afgewerkte en gestemde bel. Op deze foto is het overige van het uurwerk al klaar. 

 
Ten einde de oude bel te 

kunnen nagieten was het 
nodig de vorm bij te 

werken met plamuur. Op 

de foto onder kunt u zien 

hoe dat gedaan is en het 

resultaat zoals dat na 

slijpen, stemmen en 

polijsten is geworden. 
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De oude situatie 

Reparaties 
De verbussingen zijn met zeer veel aandacht uitgevoerd en de 

gravering op de achterplatine is naderhand gedeeltelijk 

nagestoken om een mooi geheel te verkrijgen. Boven de oude 

situatie, rechts zoals na onze verbussing. Overal in dit uurwerk 

is door ons gebruik gemaakt van busmessing wat zoveel 
mogelijk de kleur en eigenschappen van het oorspronkelijke 

materiaal benadert. Al deze bussen zijn met de handbeitel 

speciaal voor dit uurwerk gedraaid op een kleine draaibank. 

Iedere bus is zo dunwandig mogelijk gemaakt zodat zo weinig 

mogelijk materiaal vervangen hoefde te worden en toch een 

optimale stevigheid in de platine bereikt werd. De bussen zitten 

door conische vorm van binnen naar buiten vast. Aan de 

buitenzijde zijn ze allen geklonken zodat ze ook van deze zijde 

vast zitten. Het verbussen is vanzelfsprekend gedaan na het 

hoogglans polijsten van de tappen.  

Om een goed resultaat te behalen was het ook nodig de veren te 
vervangen daar deze na 200 jaar trouwe dienst te weinig kracht 

leverden om het uurwerk de volle loopduur te laten 

functioneren. 

De bel is vervangen om de melodieën weer ten volle tot hun 

recht te laten komen. 

 

Tot slot 
Het uurwerk is bij de cliënt opgehaald 21-12-2005 en was klaar 

14-03-2006. Er zijn ongeveer 90 uur voor nodig om het 

uurwerk voor de komende jaren goed te laten werken in de 

originele staat. Het onderhoud kan beperkt blijven tot 
voorzichtig stof afnemen van de kast en bij vuil zijn van de kast 

eventueel gebruik van “Clock Case Restorer” (wordt 

bijgeleverd) het glas kan worden gereinigd met een micro 

vezeldoekje met wat Glassex erop. Spuit dit niet op het glas 

daar de kast dan ook nat wordt.       De nieuwe situatie 

 

 

 

 

 

De speelrol 
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De losse onderdelen v.h. uurwerk geplaatst op de achterplatine. Op foto boven ook de overige onderdelen. 
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De hamers van het speelwerk met (foto boven) de schockdempers en (onder) de drukveren 
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Nawoord 
Bij dergelijke uurwerken is het de moeite om bij de reparatie steeds de vraag te stellen; Hoe kan een reparatie 

worden uitgevoerd op een bedrijfszekere wijze met behoud van zoveel mogelijk van het oorspronkelijke 

materiaal. Moeten materialen die bij latere reparaties zijn gewijzigd worden teruggebracht naar het 

oorspronkelijke? Bijvoorbeeld de stalen snaren, het is zeker dat het oorspronkelijk niet zo is uitgevoerd maar met 

kattedarmsnaren. Deze zijn nog goed verkrijgbaar en het terugbrengen naar de oorspronkelijke situatie is dan 

ook niet moeilijk. Het tappenpolijsten en verbussen moet met veel aandacht maar is voor een geoefende 

uurwerkmaker een standaard procedure. Het nasteken van een gravering brengt weer meer handvaardigheid met 

zich mee. Voor het vervangen van de bel hebben we in samenwerking met een externe specialist een zeer goed 
(klinkend) resultaat behaald.  

Het schoonmaken en poetsen van het uurwerk hebben we afgerond met het krijten van alle onderdelen. Dit 

hebben we gedaan omdat krijt het snelle aanslaan van het messing voorkomt, het blijft langer mooi. 

 

Voor dit vrij zeldzame en fraaie uurwerk is het de moeite waard de reparatie met zeer veel aandacht uit te 

voeren, al was het alleen al om het voor het nageslacht te bewaren. Bijgevoegd een DVD met 259 foto‟s, ook op 

de DVD een kort film waarbij de melodieën van het uurwerk worden afgespeeld. Ook dit verslag staat op de 

DVD. 

 

Hopelijk geeft dit korte verslag een goede indruk van onze werkzaamheden bij de restauratie. 

 
Jhr. J.G. Beelaerts van Blokland Uurwerkmaker 

Belle Heure uurwerktechniek 10 maart 2006 
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