KlokkenvanHuygensontdekt
Britseverzamelaars
denkendatdeBrit Fromanteeldeslingerklokuitvond
ChristiaanHuygensontwierp
eind 1656denauwkeurig€
slingerklol<.
Klokkenbouwer
SalomonCostermaakteze.
Recentelijkzijn er rwee
teruggevonden,
D oo fTI| Eo T oE B os c I I
RorrlRDÀM. Binnenkorrc rijd zijn
in Nederlad twee vd de oudsre
dinAerklokkenonrdekr.Éenis helemal bijzondeÍ, winr hij werkr met
een gewichr in plaats van met en
ve€rdie moet wordenopgewonden.
De klokk€n kolno uit de we.kplàars
vu Salomon Coster, dc vasre klokkenmaker var wis-, natuur- etr
sterrenkundige Chrisriaan
De eerst€ 'ni€uwe'

UtÍe.ht, door Michiel van Hees,be,
sruurslid van het Muscum van h€r
NederlaDdsUuNerk en taErcur
kunst en ántick.
heefr russell
-Cosrer
16s7, roen hij yoor
Huysens her e€rste cxempl.f maakt€, en zijn overlijden in 16s9 ongeveerdeÍtig slinserklokken gcmaakr; dáaNan wac€n
cr tot nu toe zev€nbekctrd.Dir exempta4 met geríicht, is in dejarcD deÍtig vàn de vorige eeÍrwdoor een p!.ticÍlie. aan het mseum verkocht",
he€ft eÍ toen en Cos
-Niemand
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 uurw€rk ir het e€nvoudige
houten kastje lijkr
sprekend op de reke-

Horologium heefr afgebetd. ,,ft
denk dáeromdtt dezeklok tot de
oudste cosrer-klokkcn hoorr.,,
Vorigc week hoorde van Hees dat
er nog eentweedeslingerklok uit her
atelier van Cosrer is ontdekr,
-Eetr
regtáurateurkwam er De mzetten
op e€nklokk€nbeurs. Her gaaralleen
om het binnenwerk. D€ vroegereei
gen&en van de klok zoude. dfi eruir
hebbcn laten hál€n, om een etckÍisch uuNerk in h€t oorspronkelt
te kstie tc latenz€nen."
De vondsten vielen mooi samen
met co internarion&l symposium
.fgelopen weekeind€, daÈVm Hees
rer gelegenhcidvàn het zs-jarÈ b€stàan vrn zijd museum had georsaniseerd. Dàárbij sing het ondeÍ andere om de vraeg of Huysens wel de
uirvindêr vo de slingerklok is. van
Hcesr,,EnkelcEngelse
klokkeÍ$pecialisten denkeo dar de Éngelsm.n
Ahasverus lromanreel de slinser
ktok heeftuirgevonden."
volg€ns de ofÍiciële geschiedschrijvirs heeft Huysêns op Twcede
(eÍstdag 1656deslingcrktok 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 eeDkw.nieÍ voor of
acht€r,Dar wál voor de meste men,
sen geen probleem,omdat ze eer
dasindelinghaddenwaaÈi.,ze niet
op cen mbuut meer of minder keken. Maar voor de 6rronomie €D
plàátsbepding op z€ews eetrnaowkcuÈe tijdsmetinc wel van belang.
Huysensdeed zijn uj.vindinc in
een tijd dar er reselmàrisrDánningeDen oorlogen war€n russend€ N€,
dedandenen condrelrt Engeland.
,Toch bleven werenschaDDersuir
bcide lando net etkaarcoÀ;unicêren, 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
slechtstc boek sraarals de €eísteEtrSehmándic eeníingerklok mer sewichr hêeftecmrahr.Aanteidinsror
dezeeedà.ht€is een.oótracrin her
HMgs c.meenterchiefder coster in
1657m€t Johnrromanreet,de rwírtigi ige zoon van Ahasverus,heeft
geslotcn.FÍomaÍrreeljunior kwln
bij costerindienstalsleerlins.inher
coDtnct sràardar Cosrerlromnnt€et
kost en inwoning zal gevenen dar
cost€rdejong€Brir'het gehcin, van
de slingcrklok zal onrhullen. Her
contráct is echrer niet overal gocd
leesb!àr,ef zijn dooihàlinsenen de

Dezeweekspreektê.dM:rrsnve:&{ariêCuriaiÍ Muss:.:mBcerhaayr

Een sltÍg€rHok r"n Huyeetu (lidks)
bl€efveíborgen door eedvàls nampletje van de Pirtjs boswer crud.on. Hi€rboren dê rweedenet onrdekte Huyg€nsLlok. Foto's M use
um ván hel NederlandsêU!Merk

inhoud is sorDsvoor tweeërlei uirl€g
vatbaarEnkcleBrirr€n.die de rekt
ds Bijbelex€gercn hebben bestudeerd, kom€n tot de onclusi€ dar
het juisr rromanreel is die beloof
her geheimre onrhutt€n.Dar zou b€tekenendat Fromteel junior di€
kennis bij zijn vàdcr had opgedan.
De Brittcn denkendar her ook veÍ,
klàan wàaromHotgensin Engeland
geer pàtent aatrvroeg,rerwijl hij dar
wcl, verge€fs,in lrankrïk deed.
voor van He€s is her duidetijlc
lromantecl heefr oók
"ÁhsYerus
geetr pat€nt angevra-agd, Huygens
is €n blijft voormij de lirvindcrvrn
de sungerklok iner Cervichr.De uir.
vinding lijkt me ook eerderher werk
van een natuurkundige daÍr van een
commercieelingesreldeklokkcnmaker. Pas n! 1676 wcrdetr bijm ale
klokkenmereenslingergema-akr."
opvállendis darde discu$ievooral onder Britseanti<luáirseo veramelaarsplaatsvindt, De Britse academischewcreld houdr zich voorloDiÊ
atzijdig,zegltonrrhàn Berrt,con;er:
vator vàtr het creerwi.h Muscum.
,.Er is onvotdoendebewijs dàr het om
eenBÍirsc uiwinding CàaÍ,Huygens
i s dui voo r m ij de uir lindcrvànde
e€rstc praktischc, werkende slingerklok. Maarcálilei btijfr de uitvinder

