
 
 
 
 
 

TTaaffeellkkllookk    
  

GGeessiiggnneeeerrdd          RÚTGERÚS VAN MEÚRS AMSTERDAM  
  

 

 
 

IIDD  220022110022 

 
 
 
 

Melgert Spaander 
 
 
 

Restauratie 
 

Uurwerken & Speeldozen 
 

Zutphen 



 



 
 
 
 
 

Inhoudsopgave 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- specificatie   

    - Kenmerken 
    - Gedetailleerde beschrijving 
    - Aangetroffen staat – Uitgevoerde werkzaamheden 
    - Verantwoording 
    - Literatuur 
- fotobladen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zutphen, 18 januari 2014       
 



De klok zoals deze was. De wijzerplaat zoals deze nu is geworden.



KENMERKEN        Specificatie  ID 202102 1/5 
                                              Zutphen, 18 januari 2014  

ALGEMEEN 
Soort Tafelklok.  
Type Met astronomische aanwijzingen en bellenspeelwerk.  
Herkomst Amsterdam. 

Gesigneerd Wijzerplaat      RÚTGERÚS VAN MEÚRS AMSTERDAM 
Uurwerk           RUTGERUS VAN MEURS  AMSTERDAM 

Datering Uurwerk         ca. 1775.      
Afmetingen  Hoog   Breed   Diep  
 Kast totaal 68 cm    42    cm    30 cm  
 Wijzerplaat 21 cm   33,5 cm   
 
FUNCTIES 
Geeft aan Minuten;  uren;  datum;  dag van de week met verbeelding en planeetteken;  

schrikkeljaar;  melodienummer;   Speelen / niet Speelen;  Slaan / Niet Slaan. 
Tijd in 24 uur verdeeld;  astronomische jaarschijf met van buiten naar binnen:   
datum;   maand;   zonpositie vanaf lentepunt in º;   binnen welk sterrenteken met 
symbolen;   declinatie van de zon in º;   verbeeld sterrenbeeld met verdeling in º;   
globale tijd van zonsop- en ondergang;   globale tijd van maansop- en ondergang;   
schijngestalte met ouderdom van de maan;   uren van hoogwater.  

Slaat Hele uur   voluit op grote bel,  halve uur voluit op kleine bel.  
Repeteert met koordje links uit de kast.   

Speelt Hele uur   vóór het slaan één van 8 lange melodieën met 25 hamers op 14 bellen. 
Halve uur idem                één van 8 korte melodieën. 
Op aanvraag of correctie lange en korte melodie, met koordje rechts uit de kast. 

 
VORMGEVING 
Kast onbekend 
 

Mahonie gefineerd eikenhout;  messing ornamenten, in goudkleur gelakt ? nu 
elektrolytisch verguld.  
Messing onderlijst op voluutpoten;  schuine hoeken met asymmetrische festoenen; 
getoogde deurtjes met messing zaagwerk in de bovenhoeken;  idem in dubbele 
zijpanelen met daarboven scharnierende hengsels.  

Bekroning Messing gegoten halve tuinvazen op de hoeken en in het midden op een sokkel. 
Wijzerplaat Getoogd van messing, in goudkleur gelakt, nu elektrolytisch verguld;  half in de toog 

en daar onder het venster voor astronomische aanwijzingen, onderin plaatselijk met 
wolken beschilderd en bovenin emaille 24-uurs cijferrand met Romeinse uurcijfers 
en halfuursymbolen;   gematteerd medaillon met onder cijfer XII het datumvenster, 
boven cijfer VI de dagvensters tussen graveerwerk. 
Emaille cijferring met Romeinse uurcijfers, minuutstreepjes en 5-minuutcijfers.  
Hoekornamenten van messing, in goudkleur gelakt, nu verguld, symmetrisch met 
bladranken en emaille plaatjes bij cijfer X voor schrikkeljaar, cijfer II 
melodienummers, cijfer V slagwerkbediening en cijfer VII speelwerkbediening.  
Jaarschijf, maanschijf en datumring gegraveerd, dagschijf tevens beschilderd. 

Wijzers Geblauwd staal;  uurwijzer in symmetrisch en minuutwijzer asymmetrisch 
rankmotief;  bedieningswijzers symmetrisch in balustermotief met staart. 

 
TECHNIEK 
Uurwerk  Rechthoekig met 8 stellingpoten vastgezet met latches en één geschroefd. 
Gaandwerk Horizontale spillegang met vaste slinger, regelbaar onderaan;   
Tikgetal 9072 per uur. 
Slagwerk Met zaag en voorslag, stopt ook op voorslagrad. 
Speelwerk Met sluitschijf en voorslag. 
Aandrijving Veren met krachtegalisatie met snek via kettingen. 
Gangduur Weeklopend, gaandwerk kan alleen ‘s maandag worden opgewonden. 



De uurwijzer zoals die in het verleden provisorisch 
werd aangevuld en nu is gereconstrueerd naar 

voorbeeld van een andere klok met Astronomische 
aanwijzingen, eveneens gesigneerd door Rutgerus 

van Meurs

De jaarschijf was om de gravures heen blauw 
geschilderd.

De prachtige gravures komen zo veel beter tot hun 
recht.

De klok kan alleen op maandag worden 
opgewonden.
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GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING             
 
KAST  
Materiaal Eikenhout gefineerd met mahonie fineer;  lijsten van mahoniehout. 

Ornamenten van messing, gegoten, nageciseleerd, plaatselijk gebruneerd en in 
goudkleur gelakt,  nu:  verguld. 

Onderlijst Gegoten vlakke onderlijst van messing op hoekpoten onder 45° van voluten van 
acanthusbladeren.  

Middendeel Tussen geprofileerde hollijsten;  schuine hoeken onder 45° met asymmetrische 
festoenen van voluten met bloemen;  (voor deze wijzerplaat verhoogde) voor- en 
achterdeurtjes met sleutelslotje, getoogde glaspanelen met bolle messing lijstjes, in 
de bovenhoeken symmetrisch zaagwerk van gegraveerd messing met 
acanthusvoluten en bruine stof erachter;   idem zaagwerk in getoogd zijpaneel, 
samengesteld uit 2 delen boven elkaar, met daarboven een scharnierende hengsel. 

Kap Bol-hol model op geprofileerde hollijst en onderbroken door messing bollijstjes;    
Bovenop sokkeltje met aan de zijkanten gesteund dooropengewerkte bladvoluten.  

Bekroning Op alle hoeken en midden-boven op een sokkel gesteund door opengezaagde 
messing ornamenten van bladranken;   messing gegoten, geciseleerd en in goudkleur 
gelakt, nu verguld;  gehalveerde 8-kantige  tuinvazen met deksel van 
acanthusbladeren met eikelknop.  

 
WIJZERPLAAT 
Grondplaat Getoogd van messing,gegoten uitgehamerd en voorzien van gefacetteerde vensters, 

gedeeltelijk gematteerd of gegraveerd en gebruneerd, gedeeltelijk in goudkleur 
gelakt,  nu verguld. 
Half in de toog en half in het vierkant het ronde venster voor astronomische 
aanwijzingen, de segmenten onderin gedeeltelijk beschilderd met nu bruingrijze 
wolken;   in het medaillon tussen symmetrische knopvoluten met trellismotief het 
vierkant datumvenster, tussen idem motieven de concentrische dagvensters. 

Cijferplaten Langs de toogrand door lopend in het vierkant de wit geëmailleerde bolle cijferring 
voor 24-uur met zwarte Romeinse cijfers per uur van IIII t/m VIII en lelies voor het 
halfuur ertussen. 
Uur/minuutring idem geëmailleerd met Romeinse uurcijfers, minuutstreepjes tussen 
cirkels en Arabische cijfers per 5 minuten (waarvan de onderste omgekeerd).  
Signatuurplaat op het medaillon doorlopend met de 24-uurs ring, idem geëmailleerd 
in blokletters.  

Ringen  en 
schijven   

 

Gegoten en uitgehamerd messing met gegraveerde letters, cijfers en lijnen, gevuld 
met zwarte lak, verzilverd en vernist. 
Datumring met Arabische cijfers per dag.  
Dagschijf in blokletters, planeetteken en geschilderde verbeelding van de naamgod. 
Astronomische jaarschijf met van buiten naar binnen: 
datum met Arabische cijfers per 5 dagen en streepjes per dag;   maanden van het 
jaar in blokletters;   vanaf lentepunt Arabische cijfers per 10 º en streepjes per º;   
sterrenbeelden in Latijn in blokletters met 2 symbolen;  declinatie van de zon op 
ecliptica met Arabische cijfers per 4x 23 ½ º;   sterreteken verbeeld als dierenriem;   
excentrisch de zon binnen sterrenteken met Arabische cijfers per 10 º, telkens tot 30º, 
(naar binnen gericht) pijltje ertussen en streepjes per º.            
Maanschijf met Arabische cijfers per dag voor ouderdom, Arabische cijfers per uur 
voor hoogwater en gegraveerde maan met blauw geschilderde sterrenhemel;  
verduisterplaat met 4 openingen met idem sterrenhemel.  

 



Het uurwerk is bovenin uitgebouwd aan de achterkant voor het bellenspeelwerk.

De voorkant van het uurwerk met het aandrijfmechanisme voor de astronomische aanwijzingen.
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In de hoeken Hoekornamenten van messing, in goudkleur gelakt  nu: verguld van symmetrische 
met vogels op draperieën tussen bladranken met bloemen en in het midden ronde bol 
geëmailleerde plaatjes in schuinschrift:   Eerste Jaar, Trreede Jaar, Derde Jaar, 
SchrixLL Jaar;  melodiekeuze met Arabische cijfers;   slagwerk bediening SpeeLen  
Niet SpeeLen;  slagwerk bediening SLaan  Niet SLaan. 

Wijzers  
 
 

Staal, uitgezaagd, in reliëf bewerkt, gepolijst en geblauwd.  
Uurwijzer in symmetrisch rankmotief;  minuutwijzer in asymmetrisch rankmotief; 
hoekwijzertjes symmetrisch in balustermotief met staart. 
Zonnewijzer verguld. 

 
TECHNIEK 
Uurwerk Platines rechthoekig van gegoten en gehamerd messing met 7 geprofileerd en 1 recht

gedraaide stellingpoten vastgezet met latches;   rechte poot om diepte van kroonrad 
in te stellen, geschroefd in achterplatine en voorplatine vastgezet met stelmoer. 
Uurwerk t.b.v. snekketting verhoogd op 2 blokken, tussen de platines vastgeschroefd.

Gaandwerk Horizontale spillegang met stelschroefje in steunlager. 
Regelorgaan Vaste slinger met mesophanging en messing slingerlens gevuld met lood, lengte 

regelbaar met balustermoertje onder de lens.  
Kalender ‘s Nachts verzet door het wijzerwerk. 
Jaarcirkel Draait mee met wijzerwerk. Datum kan apart gelijkgezet worden.  
Slagwerk Met zaag en voorslag, uitgelicht door pennen in uitlichtrad;  stopt met invallichter 

tegen pen in stuit/voorslagrad. 
Slaan / Niet Slaan d.m.v. lichter die de zaag en tevens pen in voorslagrad 
tegenhoudt. 
Gebogen messing hamerveren;  hamers door galgjes met lichters verbonden.  
Pen in voorslagrad wordt door speelwerk tegengehouden tijdens het spelen. 
Repeteert met koordje aan repetitielichter, die met pen de invallichter activeert. 

Speelwerk Met sluitschijf en voorslag, uitgelicht door pennen in minuutrad;  stopt met 
invallichter tegen pen in stuit/voorslagrad;  pen in zekerheidsrad brengt de 
invallichter omhoog tijdens de voorslag.     
Speelen / Niet Speelen d.m.v. lichter die as van voorslaglichter verschuift, waardoor 
deze de uitlichtpennen mist. 
Haakarm in invallichter-as houd het slagwerk tegen tijden het spelen. 
Corrigeert de sequens van lange en korte melodieën voor resp. heel en half met 
koordje aan startlichter, die met pen de invallichter activeert.  

Stemming 
Hamers  

C  D  E  F  G  A   Bb  B   c   d   e   f    g   a             totaal  14. 
1   1  2   2   2   2   2   1   2   2   2   2  2   2             totaal  25. 

Aandrijving Veren met krachtegalisatie en begrenzing d.m.v. met snek met kettingoverbrenging. 
Gangduur Ruim een week. 
 
SIGNATURES 

Identificatie      Voor op signatuursegment geëmailleerd  
     RÚTGERÚS VAN MEÚRS AMSTERDAM 

 Buiten in achterplatine   gegraveerd 
  

   RUTGERUS VAN MEURS  AMSTERDAM 

Reparatie In uurbel  geschreven 
  September 1906 

                   W v B ....(?)   Bl’ daal  Haarlem



Met deze 
gekoppelde 

raderen, 
waarvan de 

berekeningen 
in het 

radschema 
staan, worden 
de bewegingen 
van de zon en 

de maan 
geïmiteerd.

Het zonnetje op de wijzer shuift door het jaar heen op en 
neer d.m.v de excentrische groef in het hart.

Daardoor gaat de zon steedt op een andere tijd op en onder.

De jaarschijf verzet met dit mechaniekje ieder jaar het 
wijzertje voor welk jaar het is.    In het  schrikkeljaar moet 

de jaarschijf 1 dag worden terug gezet. 
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BEKRONING           AANGETROFFEN STAAT                     UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 
Algemeen Vuil;  plaatselijk geoxideerd. Oxide verwijderd 
   
WIJZERPLAAT                             
Grondplaat Goudlak verwijderd en verguld;   wolken 

nieuw geschilderd.  
 

Ringen en  
schijven  

Verzilvering en schildering beschadigd;  
zwarte lak in gravures gedeeltelijk 
verdwenen;  jaarschijf rondom de 
gravures beschilderd met provisorisch 
blauw en vergulde sterren;  maan- en 
verduisterschijf overschilderd. 

Schoongemaakt;  van jaarschijf blauwe 
verf verwijderd;  , gravures zwart gevuld 
waar deze ontbrak en  verzilvering 
aangevuld.   

Ornamenten Verguld i.p.v. goudkleurig gelakt.  
Wijzers Roestig, zwart geschilderd en verbogen;   

uurwijzer provisorisch aangevuld;  
zonnewijzer vuil. 

Schoongemaakt, ontroest, gepolijst en 
geblauwd;  uurwijzer gereconstrueerd 
naar voorbeelden uit archief. 

 
MECHANISME                      
Algemeen Vuil;  ingedikte olie en vet door slijtage 

zwart;  verscheidene  tappen ingesleten;  
bijbehorende lagers ingesleten;  latches 
in verkeerde volgorde gemonteerd;   
trekkoordjes versleten;  lak uit signatuur 
in achterplatine verdwenen. 

Volledig gedemonteerd;  schoongemaakt 
en uitgepend;  tappen gepolijst;  
verscheiden lagers verbust;  latches in 
juist gemonteerd;  voorzien van verse 
olie;  nieuwe trekkoordjes aangezet;  
signatuur met zwarte lak gevuld. 

Gaandwerk Van echappement spillerad en 
bovenkloof vernieuwd;  slijtage  aan 
spillepels. 

Lepels gepolijst;  gang afgesteld. 

Astronomische 
aanwijzingen 

Raderen onderling verkeerd op elkaar 
ingesteld. 

Raderen op teken gezet en afgesteld voor 
de huidige positie.  

Slagwerk Veer van de zaag ontsteld;  
afzetmechaniek niet verkeerd . 

Veer zaag in model gebogen;  
afzetmechaniek hersteld. 

Speelwerk Hamerverdeling verkeerd;  pennetjes op 
muziekcilinder verbogen, gesleten en 
enkele afgebroken;  hamertjes-as te dun 
en ingesleten;  verbogen hamers roestig;  
hamertippen ongelijk van lengte en 
ontzet;  spanning hamerveertjes ongelijk;  
van de bellen klinken afgeknepen door te 
grote harde leertjes. 

Stemming en hamerverdeling uitgezocht 
met bellensimulator;  penresten 
verwijderd, nieuwe pennen ingezet en 
alle gericht, geschoren en ontbraamd;  
juiste hamertjes-as ingezet;  hamers 
ontroest en gericht;   tippen gelijk 
gemaakt, gepolijst en gericht;  veertjes 
geëgaliseerd;  bellenleertjes bijgemaakt. 

 
DIVERSEN 
Onderzoek Naar herkomst, vormgeving aan de hand van eigen documentatie en die van derden, 

beschikbare literatuur en internet.   
Documentatie Gefotografeerd, opgemeten en rapport samengesteld, tevens digitaal op Cd-rom.  

 
Gelijkzetten van de Astronomische aanwijzingen: 
 
1.   Draai  de uurwijzer zolang rechtsom totdat de zonnewijzer op 12 uur de ouderdom van de maan 

aangeeft.      Nieuwe Maan (= dag 29 ½) of Volle Maan (= dag15)  
2.   Nu de jaarschijf verdraaien totdat de buitenste schaalverdeling de juiste datum aangeeft.      
3.   Daarna het schrikkeljaar in de juiste stand zetten (schrikkeljaar is deelbaar door 4). 

In het Schrikkeljaar moet de jaarschijf op 28 februari 1 dag achteruit worden gezet.   
4.   Tot slot in het medaillon de datumring en de dagschijf gelijkzetten. 

De datumring gaat altijd door t/m 31, dus in maanden met minder dagen de ring vooruit zetten.   
 



De messing hamers hebben een stalen slagpunt 
vanwege de klank.

De lengte van de slinger kan worden 
geregeld met het moertje onder de lens.  

De slagwerk-lichters laten de technisch hoogstaande 
uitvoering goed zien.

Het gangmechanisme is een horizontale 
spillegang met een slinger die vast aan de spil 

is gemonteerd.
Links van bovenaf gezien en rechts van links. 

De stellingpoten waarmee de platines 
met elkaar zijn verbonden, worden   
vergrendeld door sierlijke "latches" 
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VERANTWOORDING  
 
Toevoegingen, reconstructies of veranderingen uit het verleden zijn in dit lettertype weergegeven.  
 
OPMERKING 
De tafelklok is uiterst zeldzaam vanwege de combinatie van zowel Astronomische aanwijzingen als 
een bellenspeelwerk, alles van uitzonderlijk hoge kwaliteit qua technische uitvoering. 
Ook het gebruik emaille platen op de wijzerplaat is speciaal voor een dergelijke klok. 
Door de extra aandacht die aan de muzikale uitvoering van het speelwerk werd besteed, zijn de 
melodieën, dankzij het grote aantal bellen en de rijke zetting van de muziek, goed herkenbaar. 
Waarschijnlijk heeft op de oorspronkelijke kast een plaatje met melodietitels bevestigd gezeten.  
Omdat wijzerplaat door de jaarschijf in de toog afwijkt van standaard maten, is ook de kast 
afwijkend van vorm, vergeleken met gebruikelijk kasten uit dezelfde periode.    
De huidige kast is een, vermoedelijk Engels, exemplaar uit de tijd, die in het 3e kwart van de 20e 
eeuw werd aangepast om het uurwerk met wijzerplaat te kunnen herbergen. 
Dit geldt ook voor de ornamenten en het gedeeltelijk toegevoegde zaagwerk, die samen met de 
wijzerplaatonderdelen galvanisch werden verguld. 
De uurwijzer is in het verleden kennelijk gebroken geweest en provisorisch aangevuld. 
De huidige vorm is gereconstrueerd naar aanleiding van vergelijkbare exemplaren uit documentatie.  
 
LITERATUUR  
1. Morpurgo, Nederlandse Klokken- en horlogemakers vanaf 1300. 

 Pag.87 Rutgerus van Meurs geb.1736 Amterdam.  Werkplaats Utrechtsestraat (Bij Herengracht) 
Ondertekenaar request om horlogemakerskeur. 

2. Zeeman, De Nederlandse Staande Klok.  
 Pag.472, Rutgerus van Meurs, 1736 – na 1795, Utrechtsestraat bij Herengracht Amsterdam.  

Pag.141 staande klok met astronomische aanwijzingen gesigneerd Gerret Markus Amsterdam. 
Pag.436-458 Hfst XII  over klokken met astronomische aanwijzingen. 
Pag.451 afb.16d Staande klok gesigneerd Rutgerus van Meurs. 
Pag.457-458  afb.23 Jaarschijf van Rutgerus van Meurs..  

3. Stuurman, Wat zijn Klokken en Barometers waard. 
 Pag.95 Staande klok met astronomische aanwijzingen RADSMA. 
 Voogd, Antieke Nederlandse Klokken. 
 Pag.54 Staande klok met astronomische aanwijzingen RATSMA.  

Pag.59 Staande klok met astronomische aanwijzingen Rutgerus van MEURS. 
4. Van der Plas, Tijd van leven, leven van Tijd. 
 Pag.40-41, Staande klok met astronomische aanwijzingen Rutgerus van MEURS. 
5. Hana, Nederlandse klokken. 
 Afb.11 Staande klok met astronomische aanwijzingen RATSMA. 
6. Christie’s  Amsterdam 19-12-2007 Spaanscollectie 
 Lotnr.467 Staande klok met astronomische aanwijzingen vd HEY 
 
DOCUMENTATIE  
Archief Spaander. 
1. Beschr. 1417 Tafelklok-astronomisch-bellenspeelw MARCUS. 

ID 200790 St klok-astronomisch-bellenspeelw RATSMA, Hannemahuis Harlingen.  
ID 200791 St klok-astronomisch RATSMA, Hannemahuis Harlingen. 
ID 201459 St klok-astronomisch HEY. 

2. Documentatie Belle Heure, Beelaerts van Blokland.  
Staande klok met astronomisch aanduiding RvMEURS.  

 
Zie voor afbeeldingen en tekst de map “Vergelijkbaar materiaal” op Cd-rom. 
 

© Melgert Spaander



Met het wijzertje op de wijzerplaat 
verschuift dit mechaniek de 

muziekcilinder naar een volgende 

Door dit fijne palsysteem draait de windvleugel nog even 
door na het stoppen om het raderwerk te te ontlasten.

Het grote aantal pennetjes op de muziekrol in 
combinatie met de juiste hamerverdeling maken 

dat de muziek zo fraai wordt uitgevoerd.

Alle bellen zijn op elkaar afgestemd en voor het 
oog aan de buitenkant gepolijst, de 2 kleinste 

bellen ook aan de binnenkant.

Op het extra grote aantal van 18 bellen van hoge kwaliteit, worden de 16 melodieën stuk voor stuk goed 
herkenbaar ten gehore gebracht.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melgert Spaander 
 

Rodetorenstraat 12 
7201 DH  Zutphen 

 
Tel.  0575 - 513724 
Fax.  0575 - 511483 

melgert.spaander@planet.nl 
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