
Klokken van Huygens ontdekt
Britse verzamelaars denken dat de Brit Fromanteel de slingerklok uitvond

Christiaan Huygens ontwierp
eind 1656 de nauwkeurig€
slingerklol<. Klokkenbouwer
Salomon Coster maakte ze.
Recentelijk zijn er rwee
teruggevonden,

DoofTI |EoToEBoscII
RorrlRDÀM. Binnen korrc rijd zijn
in Nederlad twee vd de oudsre
dinAerklokken onrdekr. Éen is hele-
mal bijzondeÍ, winr hij werkr met
een gewichr in plaats van met en
ve€r die moet worden opgewonden.
De klokk€n kolno uit de we.kplàars
vu Salomon Coster, dc vasre klok-
kenmaker var wis-, natuur- etr
sterrenkundige Chrisriaan

UtÍe.ht, door Michiel van Hees, be,
sruurslid van het Muscum van h€r
NederlaDds UuNerk en taErcur
kunst en ántick. 

-Cosrer 
heefr russell

16s7, roen hij yoor Huysens her e€r-
ste cxempl.f maakt€, en zijn over-
lijden in 16s9 ongeveer deÍtig slin-
serklokken gcmaakr; dáaNan wac€n
cr tot nu toe zev€n bekctrd. Dir exem-
pta4 met geríicht, is in de jarcD deÍ-
tig vàn de vorige eeÍrw door een p!.-
ticÍlie. aan het mseum verkocht",

-Niemand 
he€ft eÍ toen en Cos

te.-klok iÍr sezien, omdat er cen
namplaatje van de sji€ke ?arUsc
klokkenmaker Anroirc c.udÍon op
stond, mer dln wel fout gespeld:

coudron. Dat bliikt een laterc roe
voeging re ziin." tlet uur-

w€rk ir het e€nvoudige
houten kastje lijkr

sprekend op de reke-

Horologium heefr afgebetd. ,,ft
denk dáerom dtt deze klok tot de
oudste cosrer-klokkcn hoorr.,,

Vorigc week hoorde van Hees dat
er nog een tweede slingerklok uit her
atelier van Cosrer is ontdekr, 

-Eetrregtáurateur kwam er De mzetten
op e€n klokk€nbeurs. Her gaar alleen
om het binnenwerk. D€ vroegere ei
gen&en van de klok zoude. dfi eruir
hebbcn laten hál€n, om een etck-
Íisch uuNerk in h€t oorspronkelt
te kstie tc laten z€nen."

De vondsten vielen mooi samen
met co internarion&l symposium
.fgelopen weekeind€, daÈ Vm Hees
rer gelegenhcid vàn het zs-jarÈ b€-
stàan vrn zijd museum had georsa-
niseerd. Dàárbij sing het ondeÍ an-
dere om de vraeg of Huysens wel de
uirvindêr vo de slingerklok is. van
Hcesr,,EnkelcEngelse klokkeÍ$peci-
alisten denkeo dar de Éngelsm.n
Ahasverus lromanreel de slinser
ktok heeftuirgevonden."

volg€ns de ofÍiciële geschied-
schrijvirs heeft Huysêns op Twcede
(eÍstdag 1656 de slingcrktok mer gÈ
wichi uitg€votrden €n daarin 1657in
N€derldd patcnr op gekr€gen. Door
de slingeÍ bl€ef de klok rêgelmaís
en dus nauwkeurig top€n. VooÍ die
tijd liep€n klokken in de loop van de
dag malkelijk eeD kw.nieÍ voor of
acht€r, Dar wál voor de meste men,
sen geen probleem, omdat ze eer
dasindeling hadden waaÈi., ze niet
op cen mbuut meer of minder ke-
ken. Maar voor de 6rronomie €D
plàátsbepding op z€e ws eetr naow-
kcuÈe tijdsmetinc wel van belang.

Huysens deed zijn uj.vindinc in
een tijd dar er reselmàris rDánnin-
geD en oorlogen war€n russen d€ N€,
dedanden en condrelrt Engeland.
,Toch bleven werenschaDDers uir
bcide lando net etkaar coÀ;unicê-
ren, weet Van Hees. Enkele Britse
verameláars en mriquairs denken
dán ook dár Huysens zijn ideën
voor de stingeÍklok heeft afcekekcn
van de rondense klokkenmáker
Áhasveru F.omnreel, die nr
slechts tc boek sraar als de €eíste Etr-
Sehmán dic een íingerklok mer se-
wichr hêeft ecmrahr. Aanteidins ror
deze eedà.ht€ is een.oótracr in her
HMgs c.meenterchiefder coster in
1657 m€t John rromanreet, de rwír-
tigi ige zoon van Ahasverus, heeft
geslotcn. FÍomaÍrreel junior kwln
bij costerindienstalsleerlins. inher
coDtnct sràar dar Cosrer lromnnt€et
kost en inwoning zal geven en dar
cost€r de jong€ Brir'het gehcin, van
de slingcrklok zal onrhullen. Her
contráct is echrer niet overal gocd
leesb!àr, ef zijn dooihàlinsen en de

Een sltÍg€rHok r"n Huyeetu (lidks)
bl€efveíborgen door eed vàls nam-
pletje van de Pirtjs boswer crud-
.on. Hi€rboren dê rweede net onr-
dekte Huyg€nsLlok. Foto's M use
um ván hel Nederlandsê U!Merk

inhoud is sorDs voor tweeërlei uirl€g
vatbaar Enkcle Brirr€n. die de rekt
ds Bijbelex€gercn hebben bestu-
deerd, kom€n tot de onclusi€ dar
het juisr rromanreel is die beloofr
her geheim re onrhutt€n. Dar zou b€-
tekenen dat Fromteel junior di€
kennis bij zijn vàdcr had opgedan.
De Brittcn denken dar her ook veÍ,
klàan wàarom Hotgens in Engeland
geer pàtent aatrvroeg, rerwijl hij dar
wcl, verge€fs, in lrankrïk deed.

voor van He€s is her duidetijlc

"ÁhsYerus lromantecl heefr oók
geetr pat€nt angevra-agd, Huygens
is €n blijft voor mij de lirvindcrvrn
de sungerklok iner Cervichr. De uir.
vinding lijkt me ook eerder her werk
van een natuurkundige daÍr van een
commercieel ingesrelde klokkcnma-
ker. Pas n! 1676 wcrdetr bijm ale
klokken mer een slinger gema-akr."

opvállend is darde discu$ievoor-
al onder Britse anti<luáirs eo vera-
melaars plaatsvi ndt, De Britse acade-
mische wcreld houdr zich voorloDiÊ
a tzijdig, zegl tonrrhà n Berrt, con;e r:
vator vàtr het creerwi.h Muscum.
,.Er is onvotdoende bewijs dàr het om
een BÍirsc uiwinding CàaÍ, Huygens
is dui  voor mi j  de uir l indcr vàn de
e€rstc praktischc, werkende slinger-
klok. Maar cálilei btijfr de uitvinder

De eerst€ 'ni€uwe'

Deze week spreekt ê.d M:rrs nve: &{ariê Curia iÍ Muss:.:m Bcerhaayr


