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n vroeger tijden hadden de kerken
een grote inbreng in de openbare
tijdaanwijzing. Zij stelden hun
torens beschikbaar voor de uur-
werken die in veel gevallen door

de burgerlijke overheid werden betaald
en onderhouden. Ook riep men door
luidklokken, die aangestuurd werden
door torenuurwerken, de gelovigen op
om de gebedsdiensten bij te wonen of hen
te wijzen op het feit dat de tijd was
 aangebroken om bepaalde gebeden te
verrichten. Het waarschuwen van de
bevolking om gevaarlijke situaties te

aan te geven wanneer bijvoorbeeld de
aanvangs- en sluitingstijden van bepaalde
markten waren aangebroken. Eveneens
dienden de boeren op het land, ver ver-
wijderd van het dorp, gewaarschuwd te
worden, wanneer het middag was of de
arbeid beëindigd moest worden. Met de
opkomst van het snellere openbaar ver-
voer ontstond er behoefte aan een nauw-
keurige tijdaanwijzing, die niet meer van
de plaatselijke zonnetijd afhankelijk was.
Hiervoor zijn goede nationale en inter -
nationale afspraken nodig. Dit is niet
zonder slag of stoot gegaan. 

Regeling plaatselijke tijd 
door de eeuwen heen
De torenklokken van stad en land wezen
eeuwenlang de plaatselijke zonnetijd aan,
dit was de plaatselijke ware tijd. Men
zette ’s middags, als de zonnewijzer de
hoogste zonnestand aanwees, de klok op
12.00 uur. Voor het regelen van alle open-
bare uurwerken binnen een stad werd
meestal een lokale klokkenmaker als
opziener van de stadsklokken aangesteld.
Deze onderhield de uurwerken en gaf
instructies hoe de klokken met behulp
van een zonnewijzer, die meestal aan de

Als veel mensen samenwonen op een relatief klein gebied is het van essentieel belang dat er een

goede en nauwkeurige openbare tijdaanwijzing bestaat waar iedereen, op hetzelfde moment, ken-

nis van kan nemen en die aangeeft wanneer iets op een bepaald tijdstip moet gebeuren. Dit kan

door middel van akoestische signalen of door het zichtbaar aangeven van de tijd. Dit artikel geeft

een schets van het proces door de eeuwen heen naar eenduidige tijdaanduiding in Nederland. 

✍ Brigitte de Pree (Studiegroep Openbare Tijdaanduiding (S.O.T.)
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Van ware tijd, 
via spoortijd 
naar Midden-
Europese tijd

voor komen was ook zeer belangrijk. Zo
kon de toren dienen als brandwachtpost.
Op de in de 15de eeuw opgerichte toren
van de Haagse St. Jacobskerk functio-
neerden al gauw torenwachters, die
’s nachts de wacht moesten houden en zo
gauw ze brand ontdekten de klok
moesten luiden als alarmsignaal. Om het
half uur bliezen zij op een trompet om te
laten merken dat ze niet in slaap waren
gevallen. 
Kerktorens hadden dus een belangrijke
maatschappelijke functie. Voor een geor-
dende samenleving was het ook nodig

Afb. 1 - Zonnewijzer en torenklok Damme,
 België (1464). Foto: Nico de Pree (S.O.T.).
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alsof de zon zich met een eenparige bewe-
ging zijn baan doorloopt. De aarde door-
loopt echter zijn licht elliptische baan ook
nog met een veranderende snelheid. Ten-
gevolge van deze beide effecten heeft men
het begrip tijdsvereffening moeten invoe-
ren, om de regelmatige loop van de klok
gelijk te doen zijn aan de onregelmatige
tijdaanwijzing door de zon. Een constan-
te tijd is gedefinieerd en wordt gemiddel-
de (of middelbare) zonnetijd genoemd.
Het verschil tussen de ware zonnetijd en
de gemiddelde zonnetijd heet de tijds -
vereffening. De correctie van de lokale
zonnetijd kan tot 16 minuten achter of
vooruit zijn, afhankelijk van de periode
van het jaar. Deze momentele verschillen
worden omzeild door ze te middelen. Met
gebruik van een zogenaamde ver -
effeningstabel of -grafiek kan de middel-
bare zonnetijd worden bepaald. De tijds-
ver effening is het verschil tussen de ware
tijd en de middelbare tijd. Afb. 3

Vanaf het einde van de achttiende eeuw
gingen enkele Europese steden over tot de
invoering van de middelbare zonnetijd
voor hun stadsklokken. Als eerste gebeur-
de dit rond 1780 in Genève op aandrin-
gen van de Zwitserse sterrenkundige
 Jacques-André Mallet (1740-1790),
gevolgd door Londen in 1792. Het is
logisch dat de handelsstad Amsterdam in
Nederland het meest als uitgangspunt
diende. Amsterdam koos daarom in 1832
voor de middelbare tijd, de natuurlijke
tijd van de meridiaan over de Amster-
damse Westertoren: plaatselijke ware

zuidzijde van een kerk of het stadhuis aan
de muur was bevestigd, naar de plaatse-
lijke zonnetijd geregeld konden worden.
Afb. 1

Stedelijke en regionale 
verschillen
Voor een grote stad met meerdere stads-
klokken, voorzien van een carillon, was
het mogelijk dat daar de klokken niet
geheel gelijk liepen, dit om de verschillen-
de carillons niet te veel door elkaar heen
te laten spelen. Plaatselijke tijden ver-
schilden onderling ook vanwege de lig-
ging ten opzichte van de meridiaan. De
echte zonnetijd is namelijk op elke lengte-
positie anders. Daar de equator, evenals
alle cirkels, in 360 graden verdeeld wordt
en de aarde eenmaal per dag 24 uren om
haar as draait, komt een hoekafstand van
360:24 = 15 graden overeen met een uur
tijdverschil. Per lengtegraad is er dus een
tijdsverschil van vier minuten. Zeventien
kilometer naar het oosten of westen
brengt een tijdverschil van een minuut
met zich mee. Het meest oostelijke puntje
van Nederland ligt op 7.216 oosterlengte
(Noordoost-Groningen) en het meest
westelijke puntje op 3.362 oosterlengte
(Zuidwest-Zeeland). Dus is het in Noord-
oost-Groningen 16 minuten eerder 12
uur, dan in Zuidwest-Zeeland (4 graden x
4 minuten = 16 minuten). 
Niet alleen ontstond een tijdsverschil door
de ligging van de plaats, de oude primitie-
ve uurwerken waren ook on nauwkeurig,
een kwartier meer of minder telde niet.
Ook bleek het opwinden en onderhouden
van het oude uurwerk vaak lastig. 

Internationale handel
Deze tijdverschillen waren nooit echt een
probleem. De meeste mensen stonden

toch gelijk op met de zon en gingen kort
na zonsondergang naar bed. Zolang het
reizen te voet of per trekschuit ging, gaf
dit ook weinig problemen. Afb. 2.
Afspraken “rond het middaguur“ of “bij
zonsondergang” werkten goed. Men ver-
plaatste zich vaak binnen de woonplaats
en richtte zich op dezelfde torenklok. 

Het tijdverschil werd steeds meer belang-
rijk in de gebieden waar veel handel werd
gedreven en door de snellere vervoers -
mogelijkheden. In de provincie Holland
was er tussen de steden en stadjes veel
handel en verkeer. Aangezien dit smalle
gebied praktisch geheel op dezelfde meri-
diaan lag, was het onderlinge tijdsverschil
slechts enige minuten en niet echt hinder-
lijk.
Het verkeer in oostelijke richting kreeg
echter wel met tijdsverschillen te maken.
Eerder is reeds vermeld dat het verschil
tussen West en Oost Nederland al 16
minuten is. Deze verschillen nemen in
oostelijke richting alleen maar toe en ble-
ken verwarrend, bijvoorbeeld wanneer
men met Duitsland handel drijft.
Verschillen in tijdsaanduiding gaven ver-
warring en waren met het toenemende
internationale handelsverkeer niet ge -
wenst. 

Van ware zonnetijd tot
 middelbare tijd 
De ware zonnetijd is ook in de loop van
het kalenderjaar niet altijd constant. Dit
komt doordat de verplaatsingssnelheid
van de zon langs de hemel niet altijd
dezelfde is. De draaiingsas van aarde
maakt een hoek van 23,5 graden met zijn
baan rond de zon. Daardoor staat zomers
de zon boven de equator en ’s winters er
onder. Wij meten de tijd met een klok
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Afb. 2 - De trekschuit van Delft naar Rijswijk in de Trekvliet, 1860. Foto: Haags Gemeentearchief.

Afb. 3 - Een analemma: deze 8-figuur is verkre-
gen door de positie van de zon elke dag van het
jaar op dezelfde tijd vast te leggen.
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zonnetijd werd plaatselijke middelbare
zonnetijd. Foto 4

Als gevolg van het aannemen van een
vaste gemiddelde tijd, liepen de uurwer-
ken echter niet meer gelijk met de zonne-
wijzer. 
Na 1830 gingen geleidelijk andere steden
ook middelbare tijd toepassen (in 1836
hadden al 43 Nederlandse gemeenten de
middelbare tijd aangenomen), maar een
poging om dit landelijk in te voeren,
stuitte op het bezwaar dat veel gemeenten
niet over de financiële middelen beschik-
ten om zich van goed lopende uurwerken
te voorzien. Doordat niet alle steden
volgden, ontstond de nodige chaos in de
tijdmeting. 

Chaos in tijdaanduiding
De zonnetijd is, behalve op zonnewijzers,
in onbruik geraakt. Door de opkomst van
de telegraaf en de toenemende mobiliteit,
die met steeds grotere snelheid gepaard
ging, ondervond men al in de negentiende
eeuw last van de lokale tijdsverschillen.
De chaos in de tijdsaanduiding begon
men juist in deze meer “moderne” tijd als
hinderlijk te ervaren. Nieuw aangelegde
straatwegen verhoogden niet alleen de
snelheid, maar ook de toename van dili-
gences. Het was wenselijk dat deze “lijn-
diensten” onderling op elkaar aansloten.

In verschillende almanakken, waaronder
de “Enkhuizer”, stonden allerlei tijden.
Vermeld werden vertrektijden van trek-
schuit en diligence, maar ook sluitings -
tijden van stadspoorten.
De verwarrende tijdsverschillen in het
land leidden tot uitingen van ongenoe-
gen. Ook de diligence ondernemers
waren ontevreden met de situatie. De
minister van Binnenlandse Zaken ver-
zocht dan ook de voornaamste steden
dringend een middelbare tijd te hand -
haven. Afb. 5 en 6

Regionale verschillen na 1830
In Nederland gingen er stemmen op om
op regionale schaal de middelbare tijd
van een centraal gelegen plaats (Amster-
dam) aan te nemen. De overheid liet de
tijdsbepaling echter over aan de vrij -
blijvende beleefdheid van de gemeentebe-
sturen. Zo verzochten de Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland al in 1835 aan
de burgermeesters en wethouders van de
verschillende dorpen en steden in dit
district om hun tijd naar de middelbare
tijd van Amsterdam te regelen. Veel grote
steden bleven echter vasthouden aan hun
“eigen” tijd. Zo hield bijvoorbeeld Haar-
lem vast aan de zonnetijd. Andere grote
steden in Holland, Utrecht, Groningen en
Friesland volgden het verzoek van de
minister wel op. In de Gooise gemeenten

Afb. 5 - Parijse diligence, 18de eeuw door Thomas Rowlandson. Foto: Wikimedia Commons.

Afb. 4 - De tijd van de Westertoren gaf de
 plaatselijke middelbare tijd van Amsterdam aan.
Foto: Wikimedia Commons.
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werd in 1837 de middelbare tijd inge-
voerd. Drenthe gaf aan niet over de juiste
personen (horlogemakers en smeden) en
wetenschappelijke hulpmiddelen te
beschikken. De Gedeputeerde Staten van
Drenthe zagen er geen heil in; als er al een
voordeel zou zijn, zou dat niet opwegen
tegen de kosten. 
Na aandringen van de minister werden
door Gedeputeerde Staten de steden
Meppel en Assen aangewezen wel de
nieuwe tijd in te voeren, zij lagen immers
aan de diligenceroute. De rest van de pro-
vincie mocht de vaak gebrekkige plaatse-
lijke tijd aanhouden. Het tijdsverschil
bracht de Asser horlogemakers tot crea-
tieve oplossingen. Zo voorzag horloge-
maker Dieters de klok boven de deur van
zijn zaak als service voor het publiek van
een extra rode wijzer die de Amsterdam-
se tijd aanwees.
Ook in Gelderland ging men nog zijn
eigen weg. Nijmegen bijvoorbeeld kende
‘stadtijd’, die 20 minuten voorliep op de
Amsterdamse of ‘spoortijd’.

Spoorwegen 
Met de opkomst van de spoorwegen was
er geen ruimte meer voor een lokale tijd.
De chaos in tijdsaanduiding was niet echt
handig om de treinen op tijd te laten rij-
den. Het bleek lastig om afspraken te
maken over de wissels, de seinen en het
spoorboekje. Omstreeks 1858 waren
enkele maatschappijen al naar de middel-
bare tijd van Amsterdam overgegaan.
Aangezien de meeste plaatsen toen al met
het landelijk spoor- en telegraafnetwerk
waren verbonden, kan verondersteld

worden dat ook zij de Amsterdamse tijd
hanteerden.
In 1858 nam de directie der Nederland-
sche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS)
(opgericht op 3 juli 1845 in Utrecht) het
initiatief om tot een eenheid van klokken-
tijd te komen. Volgens het Algemeen
Reglement voor de spoorwegdiensten van
12 mei 1863 diende ieder station te zijn
“voorzien van een goed loopend uur-
werk, geregeld naar den middelbaren tijd
naar welken de dienst op den spoorweg
plaats heeft”, waarbij de keuze van de
aangehouden tijd aan de spoorwegmaat-
schappijen zelf werd overgelaten. Afb. 7

In het besluit van 31 juli 1866 tot wijzi-
ging van het spoorwegreglement werd
bepaald dat de tijd op alle stations en in
alle dienstregelingen voortaan naar de
“middelbaren tijd van Amsterdam” afge-
leid van ‘de klok van het Paleis op den
Dam te Amsterdam’ opgegeven dienden

te worden. De spoortijd werd ingevoerd:
de tijd voor treinend Nederland. Ook de
gemeenten werd gevraagd die tijd aan te
nemen, maar velen hielden toch nog vast
aan hun eigen lokale tijd. 

De chaos bleef 
Ook na de invoering van de stadstijd
Amsterdam werd nog vaak geconstateerd
dat de spoortijd erg verschilde. Dit kwam
vooral door de onnauwkeurigheid van de
uurwerken. Ook waren er steden die zowel
de spoortijd (stationsklok) als de plaatse-
lijke tijd (kerktoren) hanteerden. Horloge-
makers bleken vaak niet in staat het uur-
werk van de stadsklok beter te laten lopen.
Zo liep de Groningse Martinitoren jaren-
lang zeven minuten achter op de stations-
klok. Door het tijdsverschil werd hierdoor
toch nog vaak de trein gemist.

Ook de Rijkstelegraaf was geregeld naar
Amsterdamse tijd. In de Telegraafwet van

Afb. 6 - Diligence van de St. Gothard-Linie op de Julierstrasse, Zwitserland, 19de eeuw. Foto: Wikimedia Commons.

Afb. 7 - Stationsklok in het Spoorwegmuseum. Foto: Nico Spilt.
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1852 werd bepaald dat de landelijke tele-
graafdienst de klokken op haar kantoren
naar “den middelbaren tijd van Amster-
dam” moest regelen. In latere wijzigingen
van de telegraafwet werd het toegestaan
om de openingsuren van de telegraafkan-
toren in de plaatselijke tijd op te geven
maar bij de verzonden telegrammen
moest altijd de Amsterdamse tijd worden
opgegeven. Vanaf 1 januari 1866 moesten
zowel de openingstijden als de op de tele-
grammen vermelde tijden opgegeven wor-
den naar “den middelbaren tijd der
hoofdstad”, ofwel die van Amsterdam.
Van eenheid was in Europa vooralsnog
geen sprake. Tot 1890 werd binnen de
Europese spoorweg- en telegraafnetten
met maar liefst 20 verschillende spoortij-
den gewerkt.

Van Amsterdamse tijd naar
Greenwich tijd
Zoals elders ter wereld was het vooral
aan de opkomst van de spoorwegen en
het telegraafnetwerk in het midden van
de negentiende eeuw te danken, dat men
de invoering van één voor het gehele land

geldende tijd wenselijk achtte. Zo gingen
in Engeland de meeste spoorwegmaat-
schappijen al in 1840 over tot de invoe-
ring van de Greenwich Mean Time
(GMT) van de Royal Observatory van
Greenwich. Afb. 8
België nam deze tijd over onder de naam
West Europese tijd. Nederland hield ech-
ter vooralsnog vast aan de “Amsterdam-
sche tijd”. De internationale Greenwich
tijd liep bijna twintig minuten achter op
Amsterdamse tijd.
De Nederlandse deelneming in een Euro-

pese samenwerkingverband tussen de ver-
schillende nationale spoor- en telegraaf-
netwerken maakte het in toenemende
mate noodzakelijk dat ook Nederland de
Greenwich Mean Time of West Europese
Tijd zou invoeren. Om ervoor te zorgen
dat overal in het land dezelfde tijd werd
gehanteerd werden door de minister van
Binnenlandse Zaken, Johannes Pieter
Roetert Tak van Poortvliet en de minister
van Waterstaat, Handel en Nijverheid,
Cornelis Lely op 10 maart 1892 in een
regeringsbesluit van 19 april 1892 de
Nederlandse spoorwegen opgelegd om
vanaf 1 mei van hetzelfde jaar de
“middelbaren tijd van Greenwich” aan te
houden Ook de telegraafdiensten
moesten vanaf 1 mei 1892 deze West -
europese Tijd aanhouden.

Drie soorten tijd
De gemeentebesturen van diverse grotere
plaatsen zoals Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Arnhem en Nijmegen spraken
hun voorkeur uit om de Amsterdamse
tijd aan te houden omdat dit beter aan-
sloot met die van het buurland Duitsland.
(Midden Europese Tijd,een tijdzone die
één uur voorloopt op GMT). Het gevolg
was dat er feitelijk niets gebeurde, men
bleef landelijk de Amsterdamse tijd han-
teren met uitzondering van de spoorwe-
gen en telegraafdiensten, die door de wet
verplicht waren om de West Europese
Tijd te hanteren. Deze, van de rest van het
land afwijkende tijdrekening, werd dan
ook vaak ‘spoortijd’ of spottend ‘grind-
padtijd’ genoemd.
Vanaf 1902 gebruikte men in Nederland
drie soorten tijd:
1. De Greenwich tijd (West Europese

tijd) voor de spoorwegen, post en tele-
graaf, benevens een aantal gemeenten. 

2. De Amsterdamse tijd, in de hoofdstad
en veel andere gemeenten. 

3. De lokale middelbare zonnetijd in
sommige steden en dorpen. 

Nog tien jaar lang zou men in Nederland
blijven doormodderen met een veelheid
van gehanteerde tijden. Pas in 1909 werd
voor heel Nederland de Amsterdamse tijd
ingevoerd. 
Tot die tijd bleef de verwarring groot. Zo
beschreef een reiziger de situatie rond
Venlo in 1907 in het vakblad voor horlo-
gemakers Christiaan Huygens als volgt
(5-10-1907, p. 159):

“Onlangs vertrok ondergeteekende
uit een plaatsje over de grens te
12.11 Duitse tijd en arriveerde te

Afb. 9 - De gemeente Hilversum hield vast 
aan de Amsterdamsche tijd, terwijl Bussum de
Greenwichtijd invoerde. (Gooi en Eemlander
07-05-1892).

Afb. 8 - Meridiaan aan het Koninklijk
 Observatorium in Greenwich.

Venlo 11.42 spoortijd; de torenklok
te Venlo stond op 12.07. Mijn trein
naar Amsterdam vertrok te 3.42; de
vier uur welke ik had, wilde ik
besteden voor een uitstapje naar
Tegelen. De tram naar Tegelen stond
reeds bezet met publiek voor het sta-
tion. “Hoe laat vertrek je, conduc-
teur?” “Te 12.50, mijnheer.” “Nu,
dan ga ik nog een half uurtje de stad
in.” “Pardon, mijnheer, wij gaan nu,
het is al over tijd.” “Maar het is
toch pas 11.52?” “Jawel, maar wij
rekenen Duitse tijd.” “Conducteur,
ik moet te 3.42 spoortijd naar
Amsterdam.” “Kan ik terug rijden,
of moet ik loopen?” “Niet nodig,
mijnheer, te 3.40 gaan wij van Tege-
len en dan is U zoowat 3.30 aan het
statie (station).” Jawel, 3.40 ver-
trekken, 3.30 aan het station, houd
nu je hoofd maar bij elkaar. Wat
wonder, dat de gemoedelijke con-
ducteur de helft der passagiers
moest inlichten, hoe laat het vertrek
en aankomst te Venlo was in Duit-
schen tijd, spoortijd en Venloschen
tijd. Zal dit beter worden met een-
heid van Tijd, vooral als het Amster-
damschen Eenheidstijd wordt?”

Commotie in het Gooi 
De voor het Gooi zo belangrijke spoor-
wegen konden dan wel de Greenwichtijd
invoeren, niet alle Gooise gemeenten
namen die over. Burgemeester en wethou-
ders van Hilversum plaatsten op 7 mei
1892 een bekendmaking in de Gooi en
Eemlander met de tekst: “Brengt ter kent-
nisse, dat de uren van vertrek en aankomst
op de onlangs vastgestelde zomerregeling
van de Spoorwegen gesteld zijn volgens
den Greenwichtijd, welke ongeveer twin-
tig minuten later is dan de Amsterdamsche
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tijd, waarnaar de Gemeenteklok voor -
lopig hier geregeld blijft.” Afb. 9

Als gevolg van deze beslissing van B & W
Hilversum ontstond in 1892 de “Meri -
diaan van de Melkstraat”. Tijdens het
weideseizoen passeerden Bussumse boe-
ren (Greenwichtijd) tweemaal daags de
Melkstraat. Hun vee liep op de Hilver-
sumse Meent. In principe moesten deze
boeren voor ze gingen melken steeds hun
zakhorloge gelijk zetten. Op de heenweg
20 minuten achteruit en op de terugweg
weer 20 minuten vooruit. Zeer ingewik-
keld voor de lokale koddebeier bij het
opmaken van een proces verbaal.
Naarden volgde het voorbeeld van Bus-
sum en nam ook de Greenwichtijd aan.
Tegen deze verwarrende toestand rees
verzet. Allerlei belangengroepen en orga-
nisaties protesteerden, zowel bij de over-
heid als bij de gemeenteraden.

De wettelijke standaardtijd 
Pogingen om in de periode 1902 tot 1909
tot één tijd te komen mislukten steeds.
Door een fusie tussen twee Nederlandse
spoorwegmaatschappijen en door de toe-
name van internationale treinen werd in
1909 bepaald dat in het hele land, en ook

voor de spoorwegen, Amsterdamse tijd
(en dus niet de door de spoorwegen gead-
viseerde Greenwich tijd) moest gelden.
Hiermee eindigde voorlopig de tijd-anar-
chie. 
Het Algemeen Handelsblad waarschuw-
de zijn lezers dat ze nu niet meer twintig
minuten bij moesten tellen in het spoor-
boekje, maar had er een hard hoofd in:
“Hoeveel menschen zullen morgen tòch
te laat aan den trein komen.” Het was
wel de laatste keer dat er verwarring over
de spoortijd kon zijn. 

Invoering zomertijd
Het duurde tot 1916 voordat de klok
weer verzet moest worden. Om tijdens de
Eerste Wereldoorlog energie te sparen
werd voor het eerst de zomertijd inge-
voerd. Hierbij wordt gedurende de
zomermaanden de klok een uur vooruit
gezet, dit wil zeggen de klok een uur voor
te laten lopen op de standaardtijd. Deze
bleef bestaan tot 1934, toen hij door ver-
zet van onder andere agrarische zijde
werd afgeschaft.

Woudrichemse tijd 
(1937 tot 1940)
In 1937 wordt de nationale tijd van

Melenhorst Antiek
Rijksstraatweg 167
7391 ML Twello
Tel 0571-273951

Zie onze uitgebreide website:
www.melenhorst-antiek.nl

Tafelklok
Jan Heyer – Amsterdam

Datering: ca. 1740

Nederland de zogenaamde Woudrichem-
se tijd. Deze stad ligt exact op de vijfde
meridiaan oosterlengte en was derhalve
geschikt als ankerpunt. Nederland hand-
haafde in 1940 dus nog steeds zijn eigen
tijdzone die 20 minuten verschilde van
Greenwich Mean Time (GMT) en 40
minuten van de tijd in Duitsland. Dit was
voor de Duitse bezetter ongewenst. In
1940 wordt de Woudrichemse tijd direct
na de inval opgeheven. Op 16 mei gaf die
het bevel om in de komende nacht de
klokken 1 uur plus 40 minuten vooruit te
zetten. Hierdoor werd zowel de Midden
Europese tijd (M.E.T.) als de zomertijd
ingevoerd. Na 1945 is onze tijd dus afge-
stemd op 15 graden oosterlengte. Dit
ondanks het feit dat Nederland geogra-
fisch gezien dichter bij de nulmeridiaan
van Greenwich ligt dan bij de meridiaan
van 15 graden oosterlengte. Na de bevrij-
ding bleef de M.E.T.gehandhaafd.

Tegelijkertijd met de invoering van de
Midden Europese tijd is dus ook de
zomertijd ingesteld, maar deze is na de
oorlog weer afgeschaft, om in 1977 weer
ingevoerd te worden. De Midden Euro -
pese Zomertijd is sindsdien voor Neder-
land de geldende tijd gebleven.
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ren in 1943, wiens levensloop wel
bekend is. Hij was onder andere direc-
teur van een technische school (Centre
professionel et artisanal du Jura bernois)
in Zwitserland. De naam blijkt ook
Zwitsers te zijn, zo volgt uit de vermel-

dingen op diverse sites. Interessant is
nu dat de vader van genoemde

Jacques Zumstein Emile blijkt
te heten en dat hij ‘horloger’

is geweest. Er is dus enige
kans dat deze Emile de

man van het naam-
plaatje is. Daarmee
houdt het echter ook
op want de naam is
moeilijk te rijmen
met de plaatsnaam
Alais. Die ligt
namelijk in het
Franse département
de l’Essonne in het

Ile-de-France, ten
 zuiden van Versailles.

Natuurlijk was er ook
destijds veel arbeids -

axxxmigratie en is het dus
goed mogelijk dat de Zwitser

Emile Zumstein klokkenmaker
is geweest in de Franse plaats

Alais, maar het spoor loopt hier dood.  
Zo blijkt ook een veel voorkomende, in
massaproductie vervaardigde klok toch
voor een raadsel te kunnen zorgen. 

ezien het aantal overleven-
den moeten ze destijds in
behoorlijk grote hoeveel -
heden zijn verkocht. De
autoriteit op dit gebied, Ted

Bosschieter, noemt op zijn site het getal
300.000. Dat is verwonderlijk want
 fantastische tijdmeters zijn het niet. Het
kost meestal een paar maanden voor-
zichtig steeds een stukje aan de stelmoer
onder slinger draaien voor een bevre -
digende loop is verkregen. Dan gaat het
een tijd goed tot de batterij wat aan
spanning verliest en de klok gaat
achterlopen. Het beste is dan om
niet de moer weer omhoog te
draaien, maar er een nieuwe
batterij in te zetten.
 Meestal blijkt dan dat de
klok gaat voorlopen en
begint het regelen weer
opnieuw.
Al jaren heb ik diverse
van deze klokken,
waaronder de grote
ronde versie (Afb. 1).
Die is, naar ik aanneem
in de jaren twintig,
 vervaardigd door de
 Compagnie Générale des
Appareils Horo-Electriques,
het bedrijf van Maurice  
Favre-Bulle.
Het aardige van dit exemplaar is dat
er aan de onderkant een plaatje zit met
een naam erop (Afb. 2). Dat emaille
plaatje volgt precies de ronding van de
voet van de klok en wekt zo de indruk er
speciaal voor te zijn gemaakt. De tekst

Dood spoor
Ook wie niets ziet in elektrische klokken, zal de Bulle kennen,

als was het maar omdat ze op iedere Rikketik-beurs worden

aangeboden in diverse variëteiten. Het standaard model heeft

een ronde basis en staat onder een glazen stolp. De kleine ver-

sie heeft een basisdiameter van 18 cm en een stolphoogte van

ongeveer 27 cm. De grote meet 22 cm over de voet en is circa 42

cm hoog. De hoogtematen zijn hier met circa aangegeven, aan-

gezien het zelden duidelijk is of de stolp die er nu op zit ook de

originele is.

✍ Erik Glasius

G

Afb. 2 - Segmentvormig plaatje met vermelding
E. Zumstein Alais.

Afb. 1 - De grote ronde Bulle, een van de meest
voorkomende modellen.

luidt: E. Zumstein Alais.
Toen ik dezer dagen weer eens een
 nieuwe batterij in de klok zette, besloot
ik te proberen daarover meer te weten te
komen. De informatie blijkt enigszins
tegenstrijdig en het spoor loopt al spoe-
dig dood. Over de heer Zumstein is op
internet niets te vinden behalve dat hij de
vader was van Jacques Zumstein, gebo-
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le-marqueterie pronkmeubels. Ook op
horlogekasten werd deze kwetsbare mar-
queterietechniek in zilver toegepast (Afb.
3; collectie STCN). Overdaad schaadt.
Door schuring en wrijving tegen kle-
dingstof had het zilver veel te lijden en een-
maal los brak ook het schildpad al vlot van
de overkast af. Kopspijkerrondjes met fijne
spijkergaatjes of uitgesneden groeven als
littekens achterlatend. Ook bij de druk-
knop ontstond karetschade door het dage-

lijks openen van de kast (Afb. 4; collectie
STCN). Aan de slijtage van veel zilveren,
repoussé kasten te zien, zijn er ook veel
derde overkasten kapot, versleten wegge-
gooid of gewoon kwijtgeraakt. Veel voor-
stellingen zijn onherkenbaar geworden of
doorgesleten op het hoge reliëf. Ze zullen
vroeger zeker wel een overkast hebben

vanaf de 8ste eeuw in China. In West-
Europa wordt de eerste karetschildpad
ingevoerd in de 16de eeuw met de terug-
keer van Spaanse en Portugese ontdek-
kingsreizigers. Boekbanden in schildpad
werden in de volksmond kretjes genoemd.
Naar de karetschildpad. Meestal bijbeltjes,
missalen of liedboekjes. Het exotisch mate-
riaal wordt in de horlogemakerij gebruikt
om overkasten te beschermen en te ver-
fraaien. In de praktijk komt het dikwijls

voor als derde kast over repoussé kasten
heen. De triple kast, surplus van het
repoussé als getafereeld kijkdoosje eron-
der. Op porte-montres werd schildpad toe-
gepast in de befaamde boulle-techniek met
messing beslag op randen en hoeken.
André-Charles Boulle (1642-1732) combi-
neerde messing met schildpad in zijn boul-

e verpakking doet het. Elke
kast is anders. Van tomaten-
rood tot het donkere bor-
deauxrood gelardeerd met
speels zwart. De gladde, glan-

zende, glasachtige, gevlamde pronkkast
straalt rijkdom uit. Hartverwarmende,
18de-eeuwse, luxe welstand als lust voor
het oog. Zilveren piqué’s gedistingeerd aan
de rand van de bak en de lunet om func tio  -
neel de hoornplaat esthetisch vast te nage-
len Soms ingekerfd. Met
witte verf opgehaald tot
een dorpsgezicht (Afb. 1).
Zacht en verfijnd. Soms
ook met het decoratief
gestileerde lijnenspel van
gegraveerde, zilveren
piqué’s op de hele bak van
de overkast. Rijk dat zeker,
hoge schooltechniek der
gestileerde verfijning. De
drukke kantwerkpatro-
nen, de pracht van de
schildpadkast. Siernagel-
tjes met platgepoetste kop-
pen. Zilvertatoeage op het
rugschild (Afb. 2; collectie
STCN). De gegoede burge-
rij was er fier op. Status.
Allure en welstand. 18de-
eeuws, celluloid glans-
plastic als 24-karaatsensa-
tie van het net even iets
meer kunnen tonen dan de
buurman in de zondagskerk. Huid van een
reptiel gladgepolijst tot de aaibaarheid van
vrouwenborst.

Overdaad schaadt
Het gepolijst gebruik van schildpad was al
vroeg ingeburgerd. Men vindt schildpad-
decoraties al terug bij de Romeinen en

D

Karetschildpadhorloges
Karetschildpadhorloges zijn met wat ziekenhuisopnames tussendoor altijd weer tot leven te

brengen. Ze kruipen makkelijk naar de 300 jaar toe. Overkasten 300 jaar oud en die als nieuw ver-

sleten worden. Dat zijn de karetschildpadkasten. Het pantser drukt de onkwetsbaarheid, kracht,

onwrikbaarheid van schildpad en tijd uit. De trage gang rust, bedachtzaamheid, standvastigheid

van beide. Het schildpadeierennest van 100 stuks stond symbool voor vruchtbaarheid. Niet ver-

keerd voor mannen om ook hiermee op zak te pronken. De onrust in balans.

✍ Johan Selders

Afb. 1 Afb. 2
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gehad. Van schildpad, roggen- of haaien-
leer. Tarts, nr. 5604, roggenleer. Liefheb-
bers hebben dan ook deze losse schildpad-
kasten op voorraad liggen. Hopend op een
passend, passerend horloge. Binnen- en
buitenkast verschillen van tijd, maat en
ruimte. Precies passen doen ze nooit bij
het scharnier. Oplichters, toch smachtend
blijven hunkeren naar een verstandshuwe-
lijk.

Neppers
Van de onderzochte horloges met karet-
schildpad overkast waren 7 op 12 Zwitser-
se, 18de-eeuwse neppers voor de Neder-
landse markt. Ze waren allemaal
LONDON gesigneerd. Met de bekende
gefingeerde namen. SAMSON (4x),
genummerd 6651, 14.686, 16.608 en een
onbekend nummer. TARTS, 13.009, May,
10.411, JOSEPHSON, 1.677. Kennelijk
om de goedkopere namaakprullen wat te
compenseren of de middelmaat te maske-
ren. De 8ste een Joseph Windmills, Lon-
don. Nummer 9 met een horloge van Bird
uit London. Etcetera. En 14 losse over-
kasten. 11 op de 26 kasten waren gaaf
(coll. STCN). Moeilijk te restaureren ken-
nelijk. In 1973 kwam er een verbod op

handel in karetschildpad door de Conven-
tion of International Trade in Endangered
Species. CITES genaamd. Dus restaureert
de handel gewoon met kauwgom opgevul-
de lunetten, bijgeverfd met olieverf of
zuurballenrode kermisverf met glansver-
nis.

Roeiende schildpad
Het mooiste schildpad is afkomstig van de
karetschildpad. Eretmochelys imbratica,
een vrij zeldzame soort die voornamelijk
langs de kusten van tropische gebieden
leeft. Eretmo-chelys betekent roeiende
schildpad. De soortnaam imbricata komt
van imbricare. Latijn voor overlappen. De
logge kolos heeft dakpansgewijs over
elkaar liggende hoornplaten die gemakke-
lijk te verwijderen zijn. Een volwassen
exemplaar kan tot 115 cm groot worden,
tot 130 kilo wegen, 8-15 pond hoorn
leveren. De hoornplaten laten zich ook
makkelijk bewerken. Door ze op maat te
snijden of zagen, kunnen de platen in
kokend water van 104 graden met kope-
ren mallen worden gebogen tot de bolle
overkastvorm. Met wat zout wordt het
kookpunt van water verhoogd. Net zoals
strooizout ’s winters ijs doet smelten bij
temperaturen onder nul. Het lichte van de
hoornplaat wordt roodgetint, het donkere
krijgt een zwartvariant door de onderkant
met rode menie in te smeren. Liefst met
lijm vermengd om de plaat onmiddellijk
te hechten op de kast. Later lijmen kan op
den duur loslaten van het hoorn met zich
meebrengen. De menieverf als tussenstof

kan loslaten. Dan heb je het schildpad aan
het dansen. De fijne nagelgaatjes waren
via de buitenkant al in kunstzinnig gesti-
leerde patronen in de messing kast
geboord. Het ieniemienie priegelwerk op
de vierkante millimeter van de arbeids-
man. Het schild erop. Vanaf de binnen-

kant door de bestaande gaatjes gaatjes
boren in het schildpad. Dan pas piqué’s
aanbrengen en de steeltjes aan de binnen-
kant ombuigen. De zilveren monturen
werden sluitend op de bak en de lunet-
rand geplaatst. Om te combineren met het
zilveren nagelwerk en te suggereren dat de
beklede kast helemaal van zilver was. Het
liefdevolle rood werd gepolijst en kreeg de
glans van onovertroffen, speelse zwierig-
heid. Het zijn voornamelijk de schilden
van de mannetjes die een mooie, heldere
tekening vertonen. Mannetjes zijn over
het algemeen toch mooier in de natuur.
Vrouwen weten dit ook wel. En de mode-
en cosmetica-industrie speelt hier wonder-
baarlijk sensueel op in.

Pantser
De hoornplaat is vormvast, kleurecht en
slijtagebestendig. Prima pantser om hor-
loges te beschermen. De huid ademt. De
hartslag van het horloge was een precaire
zaak. Steady sound, 120 slagen per
minuut. Een infarct snel opgelopen. Alle
organen van het inwendige moesten
beschermd worden. Raderen zijn kwets-
baar, kettinkjes konden breken. Vocht
moest buiten gehouden worden. Maar

ook het wit of gekleurd email
was stootgevoelig. Een haar-
scheurtje gauw opgelopen. Een
dikke, vette scheur ook. Stuk-
jes uit email door valpartijen
zijn maar heel gewoon. Karet-
schild als extra schokbreker
lamina was geen luxe. Het
schild zorgde ook voor anti-
oxidatie. En beschermde het
kostbare metaal sowieso.
Gebutste, versleten, zilveren
kasten zijn schering en inslag
bij 18de-eeuwers. Uitdeuken is
riskant en veel dun geworden
kasten zonder beschermende
overkast komen gescheurd met
klodders tinsoldeer uit de strijd
voor ze veilig en wel vertroe-
teld worden in verzamelaars-
collecties. 

Maar schildpad had ook
mystieke symboliek in zich.

Het is ook zeldzaam materiaal. Door
schaarste erg gewild. Schildpadden zaten
mysterieus verborgen in ondiepe zee, net
als horloges onder jassen verborgen
waren. Schildpad en horloge hadden vita-
liteit en een lang leven. 100 jaar is niks.
Voor beide partijen. 

Afb. 3 Afb. 4
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stfriesland, een streek in het
uiterste noordwesten van de
deelstaat Nedersaksen,
grenst aan onze provincie
Groningen en is al sinds de

vroege middeleeuwen met Nederland
verbonden. Zoals de naam al doet ver-
moeden, werd het gebied ooit bewoond
door de Friezen. Zelfs tot in de 17de en
18de eeuw werd er een variant van het
Fries gesproken en was de streek nauw
verwant aan het Nederlandse grondge-
bied.
Op een enkele uitzondering na is Ost-
friesland van oudsher een relatief arm
gebied geweest dat leefde van de land-
bouw en de visserij. Uitzondering hierop
vormt de stad Emden dat een grote bloei
heeft gekend door de Spaanse blokkade
van de Nederlandse havens tijdens de
Tachtigjarige Oorlog en door de vele
Nederlandse protestantse vluchtelingen
die hier aan het eind van de 16de eeuw
neerstreken. 

32 uurwerkmakers
Het is dan ook in de belangrijke steden
van Ostfriesland, Emden en Aurich,
waar we de eerste tekenen van uurwerk-
makers tegenkomen. Alhoewel er maar
enkele bekend zijn, worden hier in het
begin van de 17de eeuw de eerste
makers vermeld. Er is slechts een enkele
tafelklok van deze makers bekend. 
De lange lijst met uurwerkmakers van

O

Ostfriese stoelklokken
De Friese stoelklok, er zijn er vele duizenden van gemaakt en ze zijn niet weg te denken uit de

Nederlandse klokkengeschiedenis. De geschiedenis van de Friese stoelklok is dan ook goed

beschreven in de Nederlandse klokkenliteratuur, onder andere in de recent verschenen twee delige

uitgave van Siet en Lammert de Bruin. Hoe anders is het gesteld met de Ostfriese stoelklok.

Bestaat die eigenlijk wel? In

dit artikel een kort relaas over

het resultaat van de zoektocht

naar de geschiedenis van de

Ostfriese stoelklok. 

✍ Warner Meinen
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Afb. 1 - Kaart en lijst met Ostfriese
 uurwerkmakers.
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Abeler vermeld een kleine honderd
makers die aan Ostfriesland gelinkt
 kunnen worden.1 Wanneer we de bloei-
periode van de Friese stoelklok (1720-
1800) projecteren op deze lijst van Ost-
friese makers, wordt de lijst aanzienlijk
korter en blijven er nog maar 32 uur-
werkmakers over die een stoelklok
gemaakt zouden kunnen hebben. Afbeel-
ding 1 geeft een kaartje van Ostfriesland
weer met daaronder de lijst met mogelijk
stoelklokmakers.

Drie gesigneerde exemplaren
Terugkomend op eerder gestelde vraag:
bestaat de Ostfriese stoelklok eigenlijk
wel? Deze is met een volmondig “JA” te
beantwoorden omdat er drie gesigneerde
en gedateerde Ostfriese stoelklokken
bekend zijn. In het archief van dhr. G.L.
Tasma is een handgeschreven notitie
aanwezig over de vroegste van deze drie
Ostfriese stoelklokken. Deze notitie ver-
meldt een stoelklok die op de voorstijl
gesigneerd is met “W.I.D. Ripe 1767”,
hetgeen staat voor Wessel Janssen
 Duitsmann die werkzaam was in Ripe
(Riepe), een kleine plaats in de buurt
van Emden. Van Wessel Janssen Duits-
man is bekend dat hij geboren is in 1734
en in 1814 overleden is. 
De notitie vermeldt ook nog technische
kenmerken van het uurwerk: rechte
 spaken, rechte pilaren met twee knob-
bels, met wekker en zware stijlen. Verder
vermeldt de notitie dat de stoel gemaakt
is van vurenhout en de oren één geheel
vormen met de achterplank. De wijzer-

plaat heeft een loden versiering aan de
bovenzijde met twee gevleugelde figuren
naast een cartouche.

Het geslacht Duitsmann
De familie Duitsmann was een uurwerk-
makers familie uit Osfriesland met als
stamvader Wessel Janssen Duitsmann.
Het geslacht Duitsmann brengt tot ver in
de 19de eeuw uurwerkmakers voort.
Het gehucht Riepe is de thuisbasis van
de familie, maar nazaten van Wessel
Janssen komen we ook tegen in Norden,
Wittmund en het nabijgelegen Emden.
Wessel Janssen heeft meerdere zoons
gehad, maar het is niet bekend welke er
ook uurwerkmaker zijn geworden.
Alleen van zoon Brunke zijn er gesig-
neerde klokken bekend.
Van de tweede gesigneerde en gedateerde
stoelklok is het uurwerk afgebeeld in het
boek “Klokken” van Hans van de
Kamp.2 Dit uurwerk is gesigneerd op de
voorste stijl met “Wessel I.D Ripe 1775”
(zie Afb. 2). De bouw van het uurwerk
is zoals we gewend zijn in stoelklokken:
een bodem en een zolderplaat verbonden
door vier stellingpoten. Het uurwerk
heeft gaand- en slagwerk, de assen met
tandwielen en rondsels zijn tussen strip-
pen geplaatst die in de bodem- en zol-
derplaat bevestigd zijn.

Ontbreken wekkerwerk
Wanneer we beter kijken naar het uur-
werk en dit vergelijken met de doorsnee
Friese stoelklokuurwerken, blijken er
toch wat kenmerken niet zo gebruikelijk
te zijn:
- aparte stellingpoten (doen een beetje

Gronings aan)
- geen wekkerwerk
- zaagslagwerk
- bovenop het uurwerk twee armen om

het slagwerk te laten repeteren

Op het zaagslagwerk na zijn dit stuk
voor stuk kenmerken die we niet of nau-
welijks bij Friese stoelklokken tegenko-
men. Met name het ontbreken van wek-
kerwerk is een kenmerk dat bij
Nederlandse stoelklokken vrijwel niet
voorkomt. Heel soms komt men komt
nog weleens een stoelschippertje tegen
zonder wekkerwerk. Het ontbreken van
wekkerwerk is overigens een kenmerk
dat ook bij de latere Ostfriese staart-
klokken veelvuldig voorkomt. 
Helaas is bij dit uurwerk geen achter-

plank en wijzerplaat bekend. Het uur-
werk is echter dermate afwijkend dat

klokken met vergelijkbare kenmerken
goed herkenbaar zijn. 

Afwijkende kenmerken
Het Groningse vestingstadje Bourtange
grenst aan de zuidkant van Ostfriesland
en de aldaar gevestigde klokkenmaker
Arie Klarenbeek heeft een stoelklok in
de collectie die door hemzelf als Ostfries
omschreven wordt (Afb. 3 en 4). Nadere

inspectie leert dat het uurwerk in de
klok veel overeenkomsten toont met het
uurwerk dat afgebeeld is in het boek van
Hans van de Kamp en waarschijnlijk
door dezelfde maker (Duitsmann) ver-
vaardigd is. Alle eerder genoemde ken-
merken zijn in het uurwerk aanwezig.

Afb. 2 - Uurwerk van Ostfriese stoelklok (scan
van boek “Klokken” door Hans van de Kamp).

Afb. 3 - Stoelklok uit de collectie Klarenbeek.

Afb. 4 - Uurwerk van de klok uit de collectie
Klarenbeek.
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Weliswaar zijn de armpjes voor de repe-
titie niet meer aanwezig, maar er zijn
voldoende aanwijzingen om te constate-
ren dat deze er wel degelijk hebben geze-
ten (zie Afb. 5). Omdat dit uurwerk
goed bestudeerd kon worden, kunnen er
nog wat extra afwijkende kenmerken
aan de hierboven weergegeven lijst toe-
gevoegd worden.
- een brede platte veer die aan de zolder-

plaat bevestigd is en op het sterrad
drukt

- het uurrad en het wisselrad zijn even
groot

- het wisselrad heeft een lantaarnrondsel
- de lichters zijn van staal (in plaats van

messing)

Dat het uurrad en wisselrad van gelijke
grootte zijn, is overigens een kenmerk
dat nogal eens bij Groningse stoelklok-
ken voorkomt. Ook stalen lichters
komen bij vroege Groningse stoelklok-
ken voor.

Loodornamenten
Aangezien de klok van Klarenbeek com-
pleet is, kunnen we een beter beeld krij-
gen van de Ostfriese klok als geheel. De
wijzerplaat heeft loodornamenten die
vaak op Friese stoelklokken voorkomen.
Dit geldt ook voor de overige loodorna-
menten aan de klok. Omdat wijzerplaat-
beschilderingen van stoelklokken zelden
origineel zijn, is het lastig om daar in

deze context een conclusie aan te verbin-
den. De achterplank met de meerminnen
is grotendeels hetzelfde uitgevoerd als bij
de Friese stoelklok met als uitzondering
dat het onderste stuk van de achterplank

een afwijkende vorm heeft. De achter-
plank loopt wat verder door naar onde-
ren en het staartje heeft een andere vorm
dan bij de Friese stoelklokken. De meer-
minnen zijn niet zoals bij de eerst
beschreven klok één geheel met de
achterplank.
Met de hierboven beschreven kennis in
het achterhoofd is er nog een aantal
stoelklokken gevonden die vrijwel zeker
Ostfries zijn en mogelijk toe te kennen
zijn aan dezelfde uurwerkmaker (Duits-
mann).

Friese onderdelen
De eerste stoelklok (Afb.6 en 7) is een
fraai exemplaar en heeft, voor zover
zichtbaar, alle eerder beschreven kenmer-
ken. Het zwaargebouwde uurwerk is
onmiskenbaar van dezelfde hand als de
eerder beschreven klokken. Het is jam-
mer genoeg niet bekend of dit uurwerk
gesigneerd is. Op deze klok is zichtbaar
dat de uurwijzer een wekkeraanduiding
heeft hoewel de klok geen wekkerwerk
heeft en ook nooit heeft gehad. Waar-
schijnlijk werden er onderdelen (met
name de wijzers en de ornamenten)
gekocht in Friesland. Op de foto is ove-
rigens te zien dat de meerminnen één
geheel vormen met de achterplank, een
kenmerk dat ook bij de eerste stoelklok
voorkomt.
In de catalogus van de tentoonstelling
over Friese klokken die in 1993 in
Aurich is gehouden, staat een Ostfriese
stoelklok afgebeeld.3 Het uurwerk van
de klok is gesigneerd op de voorste stijl
“WJDBWD Ripe 1792”. Dit staat
hoogstwaarschijnlijk voor Wessel Jans-

Afb. 5 - De zolderplaat van de klok uit de collectie Klarenbeek.

Afb. 6 - Een fraaie Ostfriese stoelklok 
(foto Auktionshaus Michael Zeller).

Afb. 7 - Het even fraaie uurwerk van de klok
(foto Auktionshaus Michael Zeller).
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sen Duitsmann en Brunke Wessel(s)
Duitsmann. Gezien het feit dat Wessel
Janssen al 58 jaar was toen de klok
gemaakt is, lijkt het niet onwaarschijn-
lijk dat de in 1767 geboren zoon Brunke
in die tijd met zijn vader samenwerkte.

Stoel van grenen
Er zijn twee matige foto’s van de klok in
de catalogus weergegeven. Hier is op te
zien dat de kast wat afwijkt van de eer-
der besproken klokken. Het onderste
stuk van de achterplank is iets anders
van vorm en steekt verder door naar
onderen. Het uurwerk heeft stellingpo-
ten van een andere vorm maar nog wel
het typische zaagslagwerk met de brede
messing veer. De catalogus meldt dat de

klok wekkerwerk heeft alhoewel er geen
ketting voor aanwezig is. Het is op de
foto’s helaas niet te controleren of dit
ook werkelijk zo is.
Als laatste is er nog een klok die in 2009
in Duitsland is geveild en waar weinig
over bekend is. De klok wordt als Fries
omschreven maar de vorm van de onder-
zijde van de achterplank (Afb. 8) doet
vermoeden dat we met een Ostfriese
stoelklok te maken hebben. Opvallend is
nog dat de klok geen meerminnen heeft

maar oren. De klok lijkt geen wekker-
werk te hebben, hetgeen ook niet wordt
vermeld in de omschrijving, maar hier is
geen zekerheid over. De overige kenmer-
ken zijn vanwege het ontbreken van
foto’s niet te verifiëren.
Interessant is nog dat in de tekst vermeld
wordt dat de stoel van grenen is
gemaakt, hetgeen bij Friese stoelklokken
nauwelijks voorkomt.

Jacob Ufen
Zijn er in Ostfriesland nog andere stoel-
klokmakers geweest dan Duitsmann?
Ook deze vraag kunnen we met “JA”
beantwoorden. In het boek “De Neder-
landse Stoelklok” van Zeeman staat op
bladzijde 140 een loodornament afge-
beeld (Afb. 59).4 Dit loodornament is
aan de voorzijde gesigneerd met “Jacob
W Ufen”. Zeeman schrijft er zelfs over
dat hij deze naam tweemaal op een klok
is tegengekomen. Het betreft een loodor-
nament dat voldoet aan de beschrijving
die Dhr. Tasma geeft van het loodorna-
ment van de klok gesigneerd en geda-
teerd “Duitsmann 1767”.
Jacob W. Ufen was een klokkenmaker
uit Norden die onderdeel uitmaakte van
nog een Ostfriese klokkenmakers fami-
lie. Er zijn meerdere leden van de familie
Uven of Ufen actief geweest in de 18de
en 19de eeuw. Het is niet bekend of de
klokken van de familie Ufen dezelfde
kenmerken bezitten als de klokken van
Duitsmann.
In het archief van Tasma is een brief
aanwezig waaruit blijkt dat onder ande-
re Jacob Ufen ambachtsbescherming
aanvraagt om zich te beschermen tegen
de import van Friese klokken. Een ver-
zoek dat overigens niet gehonoreerd is.
De brief geeft echter wel aan dat er wel
degelijk sprake was van klokkenproduc-
tie en de bijbehorende concurrentie.

Onbeantwoorde vragen
De balans opmakend, zijn er tot op
heden zes stoelklokken bij de auteur
bekend die nagenoeg zeker in Ostfries-
land gemaakt zijn en mogelijk door
dezelfde maker. Tenminste drie van deze
stoelklokken zijn gesigneerd, hetgeen een
trend lijkt omdat, in tegenstelling tot de
Friese stoel- en staartklokken de latere
Ostfriese staartklokken vrijwel allemaal
gesigneerd werden. 
Alhoewel een tipje van de sluier is
 opgelicht, blijft de geschiedenis van de
Ostfriese stoelklok allerminst compleet

en blijven er nog een flink aantal vragen
onbeantwoord:
– Wanneer is stoelklokmakerij in Ost-

friesland begonnen?
– Gelden de gevonden kenmerken voor

alle stoelklokken die in Ostfriesland
gemaakt zijn? 

– Kan het zo zijn dat er klokken
gemaakt zijn in Ostfriesland die iden-
tiek zijn aan de ‘standaard’ Friese
stoelklok en momenteel door het
leven gaan als Fries?

Mochten er lezers zijn die meer weten
over Ostfriese stoelklokken of de in dit
artikel beschreven kenmerken herkennen
in een hun bekende klok, laat het de
auteur alstublieft weten. Het email adres
is: klokken@ziggo.nl

Met dank aan:
Dhr. G.L. Tasma, Dhr. Arie Klarenbeek,
Dhr. Hans van de Kamp en Primavera
Pers

Bronnen: Archief Dhr. G.L. Tasma

Afb. 8 - Waarschijnlijk een Ostfriese stoelklok
(foto BeyArs.com).

1 Jürgen Abeler, Meister der
 Uhrmacherkunst. Über 20000
 Uhrmacher aus dem deutschen
Sprachgebiet mit Lebens- oder
 Wirkungsdaten und einem
 Verzeignis ihrer dem Autor
 bekannten Werke (Wuppertal,
2010).

2 Hans van de Kamp, Klokken. Een
wegwijzer voor liefhebbers (Lochem,
2002).

3 Heiko Weber, Friesische Uhren und
ihre Handwerker. Wanderausstel-
lung vom 11. Juli bis 31. Dezember
1993 Sielhafenmuseum Carolinen-
siel, Historisches Museum Aurich,
Heimatmuseum Leer (Aurich, 1993).

4 J. Zeeman, De Nederlandse stoel-
klok (Assen/Amsterdam, 1978).
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Museum- en 
Verenigingsnieuws

Martin van Iersel

28 JUNI 2014 LEDEN
 HELPEN LEDEN
Wanneer: 28 juni 2014 om 13.30 uur.
Waar:      Dorpshuis Rijnplein 7 

3984 ZG Odijk
28 juni organiseert de KVS een kennis -
uitwisselingsmiddag. Leden kunnen hun
(probleem) uurwerken meenemen om
met andere leden van gedachten te
wisselen over hoe zij een soortgelijk
 probleem aanpakten. Hiervoor is het niet
belangrijk of u al een redelijk ervaren
reparateur bent of nog nooit een uurwerk
open heeft gemaakt. Doet uw uurwerk
het niet (meer) en u wit daarover advies,
dan bent u hier op de juiste plek. Maar
ook als u al een tijd bezig met het repare-
ren van een uurwerk, maar er is een
aspect waar u niet uitkomt: neem mee,
neem mee! Er is vast wel een collega
klokkenmaker die er iets zinnigs over kan
zeggen.
ALLE KLOKKENTYPEN ZIJN WELKOM;
oud, jong, alledaags of bijzonder, elek-
trisch of mechanisch, comtoise of koe-
koeksklok.
Deze middag verwelkomen wij graag
leden van alle bij de Federatie aangeslo-
ten verenigingen.

Excursie Oost Brabant
De KVS organiseert donderdag 18
 september 2014 een excursie naar
 Koninklijke Eijsbouts te Asten en naar
een particuliere klokkenverzameling in
Gemert. De klokkengieterij leidt onze
leden ruim een uur door de fabriek waar-
bij het hele proces rond het gieten van
een klok aan de orde komt. Daarna
mogen we een kijkje nemen in een
 particuliere collectie die bestaat uit een
honderdtal klokken: West Friese, Oost-
Nederlandse en diverse Brabants-
 Limburgse staande- en stoelklokken.
Meerdere uurwerken zijn uiterst zeldzaam,
waaronder een laat 16e-eeuwse Neder-
landse stoelklok met waagbalans en klok-
ken van de beroemde maker Joost ter

Klokkenvrienden 
SMAT (KVS)

Veen. De eigenaar kan uiterst boeiend
vertellen over de geschiedenis van de
uurwerken.

De locaties worden in twee groepen van
10 personen bezocht, met als centraal
punt de gemeenschappelijke lunch in
Gemert. Er kunnen dus maximaal 20
 personen mee. De kosten zijn €15 per
persoon, inclusief lunch. 

Als u mee wilt kunt u zich aanmelden bij
onze secretaris middels een email naar
info@klokkenvrienden.nl of eventueel
schriftelijk: 
secretaris KVS, Mozartlaan 48, 
2264VL Leidschendam 
Na betaling van 15 euro is uw
 aanmelding van kracht:
bankrek.: NL 11ABNA 04 157 18597 
t.n.v. Klokkenvrienden SMAT o.v.v.
 Excursie Oost Brabant.

Bij over intekening hebben de leden van
de Klokkenvrienden SMAT voorrang
boven de leden van de vrienden MNU en
AHS.

Tentoonstellingen in
 Zaandam

HOLLANDSE HORLOGES (foto 1)
(Zak)horloges worden gemakkelijk over
het hoofd gezien naast hun grotere ver-
wanten. Toch heeft Nederland een rijke
traditie in zakhorloges. Alle complete
Nederlandse zakhorloges in de collecties
van de SMAT, het Zilvermuseum en het
MNU zijn nu permanent samengebracht
in een nieuwe vitrine in het MNU. Op 
30 maart 2014 luidde Cees Peeters, de
schrijver van het boek “Hollandse
 horloges”, de aantrekkelijke presentatie
in.

Met zo’n 40 exemplaren, daterend van
het eind van de 17de tot en met het
begin van de 19de eeuw, wordt voor het
eerst in een overzichtelijke presentatie
vrijwel de gehele Nederlandse horloge -
geschiedenis getoond.

MNU

Foto 1, Hollandse horloges
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ZAANSE KLOKKEN (foto 2)
In de komende zomer en herfst is er een
tentoonstelling over de productie van
Zaanse klokken. Wat ooit begon als een
vergelijking van twee Zaanse klokken geeft
geleid tot een uitgebreide studie. De voor-
lopige conclusie is dat veel Zaanse klok-
ken uit één werkplaats kwamen. Waar-
schijnlijk was dit de werkplaats van Dirk

Engel. Het onderzoek gaat voort.
We mikken erop de tentoonstelling rond 
1 juli te laten beginnen. Helaas is er van
Dirk Engel zelf nog geen klok voor de
 tentoonstelling beschikbaar. 

Als u, lezer, een Zaanse klok van Dirk
Engel hebt, zouden wij het zeer op prijs
stellen als u deze voor de tentoonstelling

ter beschikking wilde stellen. Neemt u
hiervoor contact op met Carel Hofland
(directeur@mnuurwerk.nl of 
06-48185114). 

ELEKTRISCHE TIJDMETING IN
NEDERLAND (foto 3)
Van 1 mei tot 1 november 2015 wijdt het
MNU een tentoonstelling aan de geschie-
denis van de elektrische tijdmeting in
Nederland.
In de 19de eeuw vonden ontwikkelingen
plaats die nu nog hun stempel op ons
leven drukken. De elektriciteit werd begre-
pen en nuttig aangewend. Mede op basis
van de ontwikkeling van elektrische appara-
ten ontstonden transport- en communica-
tienetwerken met een ongekende snelheid
en schaal. Spoorwegen, telegrafie en tele-
fonie, elektriciteitsvoorziening. Steeds dich-
tere en snellere netwerken verbonden de
mensen onderling. De behoefte aan syn-
chronisatie binnen de netwerken en de
behoefte aan kennis van de exacte tijd
groeide enorm. 
Hierin werd voorzien door nog een nieuw
netwerk: het tijdnetwerk. Op steeds grote-
re schaal werden tijdseinen onmiddellijk
doorgegeven van de ene plaats naar de
andere, zodat de tijd steeds meer een door
iedereen gedeeld goed werd. Uiteindelijk
werd het ideaal van één globale tijd bereikt.

Foto 2, Zaanse klokken
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Het tijdnetwerk maakte voor de tijdsaan-
duiding gebruik van de technologie van
andere netwerken, zoals leidingen en
 seintoestellen. Voor het vaststellen van de
juiste tijd werden aanvankelijk traditionele
tijdmeters gebruikt. Tegelijk dolf het
ambacht van de klokkenmaker het onder-
spit tegen een steeds globalere industriële
productie.

Voor het ontstaan van het tijdnetwerk was
de tijd lokaal. De sterrenwachten bepaal-
den de lokale tijd. In Nederland was prof.
Frederik Kaiser de leidende astronoom.
De tijd die zijn Leidse sterrenwacht
bepaalde ging via de pas ingevoerde tele-
graaflijnen naar steeds meer gebruikers:
de scheepvaart, de spoorwegen, ’s Rijks
Telegraaf en lokale tijdnetwerken. De
knooppunten in dit netwerk werden onder-
steund door elektrische regulateurs van
buitenlandse leveranciers.
De Nederlandse klokken- en instrument-
makers hadden de boot gemist. Pogingen
van Theunis van Spanje, F.C. de Jong en
Alexander Kaiser om een werkend
systeem te bouwen slaagden technisch,
maar hadden geen commercieel succes.
Het nut van elektrische klokken voor de
normalisatie van de tijd en het gemak van
de gebruikers werd in Nederland zeker
wel ingezien. Schrijvers als Evers, Hoefer,
Van der Meulen, Verhagen en Hoogeveen
droegen bij aan de propaganda voor en
de kennis van elektrische uurwerken.
Lokale tijdnetwerken kwamen onder ande-
re in Rotterdam, Leiden en Amsterdam tot
stand. In de eerste wereldoorlog zag
ENEM een kans om de markt van elektri-
sche moederklokken en nevenuurwerken
te betreden.
Met de omschakeling van de elektriciteits-

voorziening op 50 Hz wisselstroom werd
het mogelijk klokken met de frequentie van
het lichtnet te synchroniseren. GEB
Amsterdam (Hanson), Paauwe’s Patent en
zijn opvolgers, Philips en Attento waren
bedrijven die synchroonklokken maakten of
ontwierpen. Bijzondere rollen vervulden de
PTT met de Tante Cor en Leendert Prins
met zijn ontwerpen van mysterieuses.
Het succes van elektriciteit in de tijdme-
ting en het gemak voor de gebruiker leid-
den ook in Nederland tot de ontwikkeling
van zelfstandige elektrische klokken, die
geen deel uitmaken van een netwerk. 
Jamin en Carley waren Nederlandse uit-
vinders van zelfstandige elektrische klok-
ken. Heel apart is het verhaal van Maus
Gatsonides, die op basis van verschillen-
de soorten tijdmeters systemen voor
sporttijdmeting en snelheidscontrole in het
verkeer fabriceerde.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van
de ontwikkeling van het elektrische tijd -
netwerk in Nederland en de bijdragen van
Nederlanders aan de ontwikkeling van

elektrische uurwerken. Een verhaal met
verstrekkende consequenties en een
 tentoonstelling die alles wil laten zien dat
van Nederlandse makers bekend is.
De elektrische klok van Van Spanje en de
regulateurs van Kaiser met elektrische
contacten zijn alleen nog uit de literatuur
bekend. Als een lezer van dit blad één van
deze uurwerken in bezit heeft of een hem
bekende maker van elektrische uurwerken
gemist heeft, zouden wij het bijzonder
waarderen als u ons hiervan op de hoogte
stelt. U kunt hierover contact opnemen
met Carel Hofland (directeur@
mnuurwerk.nl of 06-48185114). 

Aangeboden: Ambachtelijk hand -
geknoopt knobbel koord voor uw
antieke klok.  Vlaskoord of hennep -
koord in de kleur naturel of groen.
Diameters van 4 tot 9 millimeter.
M. Penso, tel. 055 - 576 84 26.
E-mail: m.penso@kpnmail.nl

Foto 3, elektrische tijdmeting

In memoriam Rob Jung (18-12-1943 - 24-03-2014)

Recent bereikte ons het bericht dat Rob Jung is overleden.
Bij de ontvangst van een dergelijk bericht komen vele herinneringen naar boven aan een vriende-
lijke, aimabele en open klokkenvriend. Rob heeft vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur van
KVS. In de vereniging hebben wij hem leren kennen als sympathieke klokkenliefhebber. Zijn inte-
resse was breed en algemeen met het doel Schoonhoven te promoten. Rob was een van de
grondleggers van de actie Schoonhoven Zilverstad. Hij heeft 29 jaar in het bestuur van de Stich-
ting Nationale Zilverstad gezeten. Rob was een uitgesproken “doener” en zeker door zijn acti-
viteiten een markante figuur in Schoonhoven.
Een belangrijke periode was zijn medewerking aan de grote tentoonstelling in het Nederlands
Goud, Zilver en Klokken museum getiteld “Tore-
nuurwerken, Tijd Voor Iedereen” in 2005. Het
inrichten van een dergelijke tentoonstelling in
het museum is wel iets anders dan een ten-
toonstelling over bijvoorbeeld staande klokken.
Het opstellen van de torenuurwerken was niet
eenvoudig en vergde veel lichamelijke inspan-
ning. Rob Jung zette zich enthousiast in voor het
inrichten van de tentoonstelling. De inzet ging
nog verder dan dat en hij leidde dagelijks vele
groepen door deze succesvolle en druk bezoch-
te tentoonstelling. Ook had hij de taak op zich
genomen de uurwerken dagelijks op te draaien
wat leidde tot de persoonlijke omschrijving als
“de meest opwindende man van Schoonhoven”.
De familie Jung woont in het huis naast het
museum waar nog sporen zijn terug te vinden
van de vroegere bestemming van het gebouw
toen het nog kazerne was. De ligging van het
huis en de relatie met het museum leidde tot
een haat–liefde verhouding. Want als ‘s nachts
in het museum het alarm afging werd hij bruut
gewekt en dan was de sympathie voor het
museum minder.
Ook het bestuur van de KVS maakte gebruik van de ligging van het huis. Als voor een bijeenkomst
in het museum in het bestuur overleg nog nodig was kwamen wij daar tezamen en werden door
het echtpaar gastvrij ontvangen met koffie. 
Rob had vele vrienden in de klokkenwereld en hij zal niet gauw vergeten worden.

J.A. Knobbout

Ed Jung werd in 2009 tijdens de “Lindjes-
regen” in Schoonhoven benoemd tot lid in
de orde van Oranje Nassau. Hij ontving de
onderscheiding uit handen van de burge-
meester van Schoonhoven voor zijn vele
vrijwilligerswerk.
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et bleek, dat het Staatsmu-
seum van Schwerin een
behoorlijke klokkenverzame-
ling bezit. Deze verzameling is
verspreid over verschillende

locaties, onder andere in het door ons
bezochte kasteel van de hertogen van
Mecklenburg-Schwerin. Die hadden we
dus gezien. Er bestaat een bestandscatalo-
gus, maar die bleek helaas uitverkocht te
zijn. 
Twee dagen later bezochten we het stadje
Ludwigslust, zuidelijk van Schwerin. De
naam alleen al wekt nieuwsgierigheid op.
Hier stond een jachtslot, dat deze naam
kreeg, omdat ene hertog Christian Ludwig
II von Mecklenburg-Schwerin het liet bou-
wen (periode 1731 – 1735) en er graag ver-
bleef. 
Diens zoon hertog Friedrich (1717 – 1785)
bouwde na zijn aantreden in 1756 als her-
tog-vorst het jachtslot uit tot een prachtig
barok-paleis met een enorme paleistuin.
Hij noemde het paleis en de door hem
gestichte stad naar zijn vader: Ludwigslust.
Bovendien verplaatste hij in 1764 zelfs zijn
gehele hofhouding van Schwerin naar Lud-
wigslust. Het werd zijn residentie. Over
deze Friedrich gaat dit artikel.
Friedrich von Mecklenburg-Schwerin was
een zachtaardig, mild, rechtvaardig en soci-
aal ingesteld man. Bovendien een bereisd
man. In zijn jonge jaren kwam hij ook in
Nederland en raakte onder de indruk van
de Hollandse waterwerken. Deze zijn onge-
twijfeld de inspiratie geweest voor de aan-
leg en de constructie van de cascade tegen-
over het paleis aan de andere kant van het

voorplein. Daar zie je een reeks waterval-
len, die vanuit een vijver worden gevoed
(Afb. 1). Het is een ingenieus systeem van
aanvoerend, stuwend en vallend water.
Maar ook in de paleistuin zijn allerlei
waterwerken te zien. Daarvoor werd zelfs
een 28 kilometer lang aanvoerkanaal
gegraven.
Tijdens mijn bezoek aan het paleis Lud-
wigslust waren er weer klokken te zien,
waaronder zeer fraaie exemplaren. Terug
bij de uitgang vroeg ik aan de baliemede-
werkster of de klokken misschien deel uit
maken van de collectie van het Staats -
museum van Schwerin. Dat bleek het geval
te zijn. Het paleis is nu als “Museum
Schloss Ludwigslust” zelfs een onderdeel/
dependance van het Staatsmuseum.
Ook de “uitverkochte” bestandscatalogus
bleek hier nog te koop te zijn! De titel is
fraai: “Alles tickt, Die Uhrensammlung des
Staatlichen Museums Schwerin”.

Deze bestandscatalogus bracht mij tot het
schrijven van dit artikel. Want hieruit
blijkt, dat bovengenoemde hertog Friedrich
de basis legde voor deze klokkencollectie.
Zijn activiteiten worden er uitgebreid in

beschreven en dat brengt ons vanzelf naar
de titel van dit artikel.
De hertog was liefhebber van kunst, maar
ook van wetenschap en techniek. Vooral
om meet- en uurwerktechniek. Hij verza-
melde vele klokken, maar liet deze ook spe-
ciaal maken. 
Op de afbeelding van zijn portret staat een
tafelpendule, waarvan de (nu helaas lege)
kast nog steeds tot de collectie van het
Staatsmuseum van Schwerin behoort 
(Afb. 2). 

Hij had zelfs twee hofklokkenmakers in
dienst, te weten Johann Conradt Beneke en
Johann Heinrich Berg. Beiden moesten ze

De waterklok van hertog 
Friedrich von Mecklenburg-
Schwerin
In oktober 2013 waren mijn vrouw en ik in de stad Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, Duits-

land. We waren onder andere geïnteresseerd in de geschiedenis van onze Prinsgemaal Heinrich

von Mecklenburg-Schwerin, echtgenoot van de toenmalige Koningin Wilhelmina. “Onze” laatste

Prins Hendrik. Het paleis/kasteel, waar hij opgroeide, beheerst de oever van het Meer van Schwe-

rin in het centrum van de stad. Het rijst op als een reusachtig sprookjeskasteel. Binnen zijn er

nogal wat klokken te zien. Dus stelde ik later aan de baliemedewerker de vraag of er in Schwe-

rin een klokkenmuseum is. Of eventueel een uurwerkenverzameling? 

✍ Koos de Vos

H

Afb. 2 - Geord David Matthieu (1737-1778),
Herzog Friedrich von Mecklenburg-Schwerin mit
pendule, 1772, Öl/Leinwand. Kunstsamm -
lungen, Schlösser und Gärten, Staatliches
 Museum Schwerin / Ludwigslust / Güstrow.
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zorgen voor het welzijn van de klokkenverzameling, maar ze
construeerden ook uurwerken, waarvan de kasten speciaal
werden ontworpen door de hofbouwmeester/architect
Johann Joachim Busch. Tevens waren de beide klokkenma-
kers onontbeerlijk voor het goed laten functioneren (lees: op
tijd laten lopen) van de vele openbare uurwerken in de omge-
ving van de residentie van Ludwigslust. Friedrich had veel
aandacht voor de openbare tijdsaanduiding aldaar. Niet voor
niets: hij was een “man van de klok”. Iedereen moest kunnen
zien hoe laat het was en op tijd op het werk verschijnen. En
het past in het plaatje van een sociaal ingesteld vorst, die zijn
volk wilde verheffen en ontwikkelen.

En dat brengt ons tot zijn mooiste openbare tijdsaan duiding.
De waterklok.
De cascade met watervallen aan de Schlossplatz tegenover
het paleis heb ik reeds vermeld. In de bovengenoemde
bestandscatalogus staat daarvan een gravure afgebeeld.
Maar op het midden van de cascade staat niet de sculptuur
afgebeeld, zoals we die tegenwoordig zien, maar een  obelisk
met een uurwerk (Afb. 3).

Volgens de catalogus ging het om “eine künstliche Wasseruhr
von des Herzogs eigener Erfindung”. Een uitvinding van de
hertog himself! De gravure is van 1767. Het is de enige dui-
delijke afbeelding, die er nog van bestaat. In Wikipedia (arti-
kel: Friedrich Mecklenburg) staat een schilderij van de hertog
met de waterklok vaag op de achtergrond.
Bouwtekeningen zijn niet bekend. Maar in 1742 bleek er in
Halle een verhandeling over waterklokken verschenen te zijn.
Mogelijk kende Friedrich deze en werd hij daardoor geïnspi-
reerd een eigen waterklok te ontwerpen, zoals hij ook aller-
lei andere technische hoogstandjes ontwierp in en rondom
zijn paleis.
De catalogus vermeldt verder, dat het is aan te nemen, dat de
Ludwigluster waterklok aangedreven werd door een gecom-
pliceerd aandrijfmechanisme met een hydraulisch systeem.
Dit mechanisme bevond zich in een hoge behuizing in de
vorm van een obelisk. Deze was geheel van hout gemaakt en
had vier vierkante wijzerplaten naar de vier windrichtingen
gekeerd. 
Hoe alles heeft gefunctioneerd is dus niet helemaal bekend.
Maar er is wel iets te zeggen over het water als krachtbron,

Afb. 3 - Kopergravure cascade. Dietrich Finndorf (1722-1772), Die
grosse Wasseruhr an der Kaskade von Ludwigslust, Radierung,
1767. Kunstsammlungen, Schlösser und Gärten, Staatliches Museum
Schwerin / Ludwigslust / Güstrow.
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want dat is er nog. Achter de cascade
bevindt zich een apart bassin, dat als een
soort stuwmeer kon dienen. Het werd door
een aanvoerkanaaltje vanuit een beek
gevuld en door middel van een regelbare
stuw op een min of meer vast, c.q. gewenst
peil gehouden. Zodoende konden in tijden
van relatieve droogte de cascade en het
uurwerk van genoeg water worden voor-
zien (Zie afb. 4). Bij nummer 2 bevindt zich
de cascade. Rechts van het nummer het
aanvoerkanaaltje. Links van het bassin een
brug en daarachter de stuw. Deze laatste is
nog steeds aanwezig.
Daar is via Google Earth en daarbij aange-
linkte foto’s nog veel van te zien. Zoek op:
Ludwigslust, Duitsland. Het paleis met
paleistuin en voorplein is vrij gemakkelijk
te vinden (in het westelijk deel van Lud-
wigslust).
Te betwijfelen valt of met dit systeem de
toevoer van water en dus de waterdruk
constant genoeg was voor de waterklok. 
De zwakte van het geheel werd ongetwij-
feld veroorzaakt door verontreinigingen en
verstoppingen door waterplanten. Boven-
dien leverden de wisselende watertempera-
turen gedurende het seizoen bijna vanzelf-
sprekend onnauwkeurigheden op. En in de
winter legde ijsgang het uurwerk geheel stil

en kon zelfs schade veroorzaken. Het bleek
allemaal geen succes te zijn.
In 1780 moest de klok het veld ruimen tij-
dens renovatie aan de constructie van de
cascade. Hij werd vervangen door een figu-
rengroep van de hofbeeldhouwer Rudolf
Kaplunger.

Opmerkelijk overigens is, dat er voor de
waterklok een behuizing in de vorm van
een obelisk gemaakt werd. Obelisken gol-
den in het oude Egypte als kultsymbool van
de Zonnegod. Verder stond de klok ponti-
ficaal op de hoofdas van de cascade. De
wijzerplaten wezen naar de 4 windrichtin-
gen en het geheel werd bekroond door een
stier uit het wapen van Mecklenburg. Het
was dus meer dan een klok. Het was een
statussymbool.

Hertog Friedrich von Mecklenburg-Schwe-
rin overleed kinderloos in 1785. Ruim 50
jaar later, in 1837, werd de hofhouding
weer (terug) verplaatst naar Schwerin.
Hiermee kwam een einde aan de betekenis
van Ludwigslust als centrale residentie van
Mecklenburg.
En de klokkenverzameling? Jammer genoeg
werd er flink in gesneden. Friedrichs directe
opvolger, zijn neef Friedrich Franz 1, zag
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niets in al die techniek. Een flink aantal
technische instrumenten en klokken werd
(gelukkig) ter beschikking gesteld aan het
Groot-Hertogelijk Museum Schwerin. Dat
is nu het Staatsmuseum Schwerin. 
Ook de universiteit van Rostock ontving
schenkingen uit de collectie. Andere klok-
ken werden verkocht aan verschillende
musea en aan particulieren. En in 1945 ver-
dwenen er opnieuw klokken door plunde-
rende geallieerden. 
Er zijn later nog wel klokken aangekocht
of geschonken, maar wat we nu zien, is
toch slechts een restant van een destijds
grote en beroemde collectie.
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* Alles tickt, Die Uhrensammlung des

Staatlichen Museums Schwerin.
Bestandskatalog. Schwerin, 2000.

* Folder Schlosspark Ludwigslust, Ausga-
be: Verwaltung der Staatlichen Schlösser
und Gärten in Mecklenburg-Vorpommern.

* Biographie Friedrich, Herzog van
 Mecklenburg-Schwerin (1717-1785),
 Allgemeine Deutsche Biographie, Band 7,
Leipzig, 1877, Digitale Bibliothek.

* Das Landesportal Mecklenburg-
 Vorpommern (internet).

* Friedrich (Mecklenburg),Wikipedia.





Van 1 mei tot 1 november 2015 wijdt het MNU een tentoonstelling aan de geschiedenis van de
elektrische tijdmeting in Nederland.
De tentoonstelling vertelt het verhaal van de ontwikkeling van het elektrische tijdnetwerk in
Nederland en de bijdragen van Nederlanders aan de ontwikkeling van elektrische uurwerken.
Een verhaal met verstrekkende consequenties en een tentoonstelling die alles wil laten zien
dat van Nederlandse makers bekend is. Zie voor meer info pag. 27
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van F.C. de Jong uit 1866


