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‘De zuiverheid en juistheid der tonen was voortreffelijk…

 De grootste en meest complete 
monumentale orgelklok van de 
Londense klokkenmaker 

Charles Clay, met muziek van Georg 
Friedrich Händel, is na eeuwen weer 
terug in Nederland. Op 20 september 
2016 is de klok aangekocht door 
Museum Speelklok, waarmee een lang 
gekoesterde droom in vervulling ging. 
In 2006 was hij al even in Utrecht, waar 
hij door het grote publiek bewonderd 
kon worden tijdens de tentoonstelling 

Royal Music Machines in Museum 
Speelklok, maar daarna ging de klok 
weer naar zijn particuliere eigenaar.

Orgelklokken bestaan uit een uur-
werk, zoals bij een gewone klok, met 
daarbij een ingenieus mechanisch aan-
gedreven orgel: door een gewicht wordt 
het pompsysteem van de blaasbalg in 
werking gesteld waardoor de muziek-
cilinder in beweging wordt gebracht. 
Door het ronddraaien van deze gepinde 
cilinder wordt het klavier bespeeld en 

geven de orgelpijpen hun tonen. De nu 
verworven klok is bijzonder origineel, 
compleet en monumentaal. De impo-
sante mahoniehouten pedestal, met 
daarop de messing en ebbenhouten 
koepel met in ajour uitgewerkte zijden, 
en rijk beschilderde wijzerplaat zijn van 
een uitzonderlijk hoge kwaliteit. Met 
zijn 96 orgelpijpen, vier registers en tien 
melodieën is hij enig in zijn soort en 
daarom van zeer grote kunst- en cul-
tuurhistorische waarde. Zijn pendant, 

Orgelklok
Charles Clay, met muziek van Georg Friedrich Händel; schildering wijzerplaat 
toegeschreven aan Jacopo Amigoni; zilveren appliques toegeschreven aan 
John Michael Rysbrack
ca. 1738. Mahoniehout, ebbenhout, eikenhout, grenenhout, vruchtbomenhout, 
verguld metaal, messing, zilver, olieverf, H 252 cm
Bijdrage: € 346.800
MUSEUM SPEELKLOK, UTRECHT

De orgelklok van Charles Clay is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, 
het Mondriaan Fonds, de BankGiro Loterij, VSBfonds, Gemeente Utrecht en de Stichting 
Vrienden Museum Speelklok.

 De allerkunstigste klok
Droom van Museum Speelklok in vervulling

Kenners en kunstliefhebbers uit de 18de eeuw waren diep 
onder de indruk van de schoonheid en de muziek van de 
orgelklokken van Charles Clay. Op 20 september van dit 
jaar slaagde Museum Speelklok erin zo’n kapitale klok te 
bemachtigen op een veiling in Parijs. Dit wonder van ver-
nuft, gemaakt door de beste kunstenaars rond het hof van 
de Engelse koning, was in de 18de eeuw de blikvanger in 
een van Hollands meest prestigieuze kunstkabinetten. Om 
meer dan één reden betekent deze aankoop een geweldige 
verrijking van ons openbaar kunstbezit. Anne-Sophie van 
Leeuwen van Museum Speelklok en Jet Pijzel-Dommisse 
van Gemeentemuseum Den Haag leggen uit waarom.

VERZAMELGEBIED GESTEUND    TOEGEPASTE KUNST
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De Tempel van de vier Monarchiën,  
bevindt zich in de Engelse koninklijke 
collectie en staat in de koepelzaal in 
Kensington Palace in Londen. Dit 
exemplaar mist echter zijn uur- en 
speelwerk en ook het architectonische 
onderstel is niet origineel.  

De koninklijke klokkenmaker 
Charles Clay, werkzaam in Londen van 
1720 tot zijn overlijden in 1740, werkte 
samen met kunstenaars uit verschil-
lende landen, onder wie de Vlaamse 
beeldhouwer John Michael Rysbrack 
(1694-1770), de Venetiaanse schilder 
Jacopo Amigoni (1675-1752) en de Duitse 
componist Georg Friedrich Händel 
(1685-1759). Er zijn van Clay nog zeker 
zes (kleinere) exemplaren bekend 
waar oorspronkelijk ook muziek van 
Händel voor was gecomponeerd. 

Delen van de muziek voor deze  
orgelklokken werden opgetekend in 
twee nog bekende handschriften van 
Händels kopiist John Christopher 
Smith. Hieruit blijkt dat Händel pro-
grammavoorbeelden voor speelklokken 
heeft gemaakt: in totaal 18 stukken in 
1732 en 1738. Eén van de stukken op de 
klok, een sonate, komt ook voor in het 
handschrift van 1738. Verder onderzoek 
moet uitwijzen of er nog meer melodieën 
tot de handschriften te herleiden zijn.  

De vroege Nederlandse herkomst 
maakt dat de orgelklok van Clay van 
groot belang is voor de Collectie 
Nederland. Zeker vanaf 1759 was hij in 
het bezit van Gerrit Braamcamp (1699-
1771), waarover meer in de bijdrage van 
Jet Pijzel-Dommisse (pp. 34-35). De 
klok stond in zijn kunstkabinet in zijn 
woning, huis Sweedenryck te Amster-
dam (tegenwoordig Herengracht 463). 
Tijdens de veiling van het kunstkabinet 
in 1771 werd de orgelklok voor fl. 3700 
verkocht aan zijn broer en via hem in 
1782 vererfd naar een neef in Portugal. 
Na in het bezit te zijn geweest van ver-
schillende (onder wie enkele konink-
lijke) eigenaren kwam hij uiteindelijk 
in 1972 terecht bij de Franse verzame-
laar Robert de Balkany, wiens gehele 
verzameling in september van dit jaar 
werd geveild. 

Dit exemplaar is niet de enige orgel-
klok van Charles Clay geweest met een 

vroege Nederlandse herkomst. Het is 
bekend dat ook de Leidse lakenhande-
laar Pieter de la Court van der Voort 
(1664-1739) in 1731 zo’n pronkstuk van 
Clay in zijn bezit had. Het maakt de 
klok daarmee illustratief voor de nauwe 
betrekkingen tussen de Nederlanden 
en Engeland in de 18de eeuw.

De verzameling van Museum Speel-
klok omvat automatisch spelende  
muziekinstrumenten zoals een carillon, 
speelklokken, speeldozen, pianola’s  
en draaiorgels. In de vaste presentatie 
vult de klok van Clay een hiaat op in 
de ontwikkeling van orgelklokken in 
Engeland en Nederland. Het is het 
vroegste en rijkste exemplaar. Museum 
Speelklok heeft de aanwinst een maand 
lang gepresenteerd in haar heringe-
richte vleugel en zal de klok nu laten 
restaureren om hem weer in zijn volle 
glorie te kunnen tonen en te laten  
spelen voor het publiek. Op deze  
manier kan de muziek die Händel 
componeerde in de jaren dertig van  
de 18de eeuw, tot in het kleinste detail, 
nog steeds op dezelfde manier ten  
gehore gebracht worden. 

Anne-Sophie van Leeuwen

Hoofd Collecties Museum Speelklok
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The Cupola Room, Kensington Palace uit: 
William Henry Pyne, From The History 

of The Royal Residences II (1816-19), 
Kensington Palace, Verenigd Koninkrijk. 
The Royal Collection © 2016, Her Majesty 
Queen Elisabeth II, England.

Linkerzijkant van de orgelklok

Wijzerplaat van de orgelklok, schildering 
toegeschreven aan Jacopo Amigoni 



 … en de kast van het speelwerk kostbaar en prachtig’

 Dit meesterwerk is voor mij  
een icoon van de decoratieve 
kunst aanwezig in Nederland. 

De klok werd in 1972 tijdens mijn  
studie in Leiden in Londen geveild. 
Het kunstwerk werd door hoogleraar 
Theo Lunsingh Scheurleer uitgebreid 
behandeld in zijn colleges en de vage 
zwart-wit-dia’s staan in mijn geheugen 
gegrift. Zijn boodschap: laten wij 
vooral niet denken dat wij in de 18de 
eeuw wat rijkdom aan kunstschatten 
betreft een mindere rol zijn gaan  

spelen, het zinderde in Amsterdam, 
Leiden en Rotterdam van de grote  
verzamelaars die de meest interessante 
buitenlandse objecten in huis hadden. 
Zo ook de klok van Clay – ‘de  
Braam  campklok’ – uit omstreeks 1738.

Het kunstkabinet van Gerrit 
Braam camp, welgesteld wijnkoper, 
houthandelaar, eigenaar van scheeps-
werven, maar vooral verzamelaar, was 
wereldberoemd. De dissertatie over 
Braamcamps kabinet van Clara Bille 
uit 1961, toepasselijk de ‘Tempel der 

Kunst’ geheten, geldt als een van de 
eerste belangrijke publicaties over  
verzamelingen in Nederland. De vei-
lingcatalogi van zijn collecties – er zijn 
gedrukte catalogi uit 1766 en 1771 – zijn 
een genot om te lezen. Van de catalogus 
uit 1771 werden 2000 exemplaren ge-
drukt, op de drie weken durende kijk-
dagen kwamen 20.000 bezoekers af, 
de veilingopbrengsten – meer dan een 
miljoen – braken alle records. Een van 
de kopers was de Russische tsarina 
Catharina de Grote. Braamcamp bezat 
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Portret van Gerrit Braamcamp  
(1699-1771)
Reinier Vinkeles naar een  
tekening van Jacob Xavery
1766. Ets en gravure, 
213 mm x 153 mm
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

Christus op het meer van Genesareth
Rembrandt 
1633. Olieverf op doek, 160 x 128 cm
ISABELLA STEWART GARDNER MUSEUM, 

BOSTON (gestolen in 1990)

© Isabella Stewart Gardner Museum, 
Boston, MA, USA / Bridgeman Images

‘Het vrolijkste museum’ van 
Nederland heeft ook een 
topcollectie. Door deze 
aanwinst staat die in één klap 
internationaal op de kaart.
Marian van Dijk, 
directeur Museum Speelklok



werk van zowel eigentijdse kunstenaars 
(Troost, De Wit) als van beroemde 17de- 
eeuwse schilders: Rembrandt (Christus 
op het meer van Genesareth), Rubens, Van 
Ruisdael, Steen, Dou, Metsu, Van der 
Heyden en De Hooch. Ook een dans 
van Watteau hing aan de wand. Op het 
gebied van de decoratieve kunsten is 
zijn bezit aan zilver, porselein en lak-
werk bijzonder interessant. 

De verzameling was eerst opgesteld 
in het Trippenhuis, vervolgens in het 
buurhuis daarvan en tenslotte in het 
huis Sweedenryck aan de Herengracht. 
In deze huizen ontving Braamcamp 
zijn buitenlandse gasten, waaronder 
Frederik de Grote, stadhouder Willem V 
met zijn vrouw en de hertog van Bruns - 
wijk, schrijvers als James Boswell en 
Madame du Bocage, en de Zweedse 
astronoom Bengt Ferrner. Ferrner  
vermeldt in zijn reisverslag uit 1759 wat 
stekelig ‘Opmerkelijk hierbij is, dat 
mijnheer Braamcamp zelf geen kenner 
is, maar iemand anders heeft, die deze 
prachtige schilderijen uitzoekt en rang-
schikt; daaruit zou men de gevolg-
trekking kunnen maken, dat hij deze 
verzameling heeft aangelegd minder 
uit zin voor het schoone dan wel uit 
begeerte om op de een of andere wijze 
te toonen hoe rijk hij is.’ Hij vervolgt: 
‘Mijnheer Braamcamp had in zijn 
groote zaal een klein speelwerk, dat, als 
het opgewonden was, verschillende 
stukjes speelde; de zuiverheid en juist-
heid der tonen was voortreffelijk, en 
de kast van het speelwerk kostbaar en 
prachtig.’ In de belangrijkste ontvangst-
zaal, omringd door wanden vol schilde-
rijen, stond daar dus de orgelklok van 
Charles Clay. Het wonder van vernuft 
zal ongetwijfeld een centrale plaats in 
de ruimte hebben gehad: de 2,50 meter 
hoge klok is van alle kanten interessant 
en door de samenwerking van de ver-
schillende beroemde buitenlandse kun-
stenaars rond de muziek van Händel 
al een verzameling op zich zelf. 

Braamcamp was zeker niet de enige 
in de Nederlanden die een dergelijke 
monumentale klok in zijn bezit had. 
Verschillende Engelse klokkenmakers 
– de ware specialisten op dit gebied – 
waren in Amsterdam werkzaam of ver-

kochten hier uurwerken. Uit de winkel-
voorraad van de Engelse uurwerkmaker 
Roger Dunster bijvoorbeeld werden in 
1752 twee ‘Musicaele Horologien’ van 
Charles Clay verkocht, eveneens met 
muziek van Händel. Een Amsterdamse 
orgelklok uit omstreeks 1760 met een 
zeer vergelijkbaar hoog vrijstaand 
model, gesigneerd door Johan George 
Gruning en met een beschilderde  
wijzerplaat van de Nederlandse schilder 
Jacob Buys, was in 2001 op de Rococo-
tentoonstelling in het Rijksmuseum te 
zien.

De passie voor dit soort kunstzinnige 
muziekautomaten spreekt nog het dui-
delijkst uit een eigenhandig geschreven 
inventaris van kostbaarheden die de 
verzamelaar Pieter de la Court van der 
Voort in 1731 opstelde. In de tuinzaal 
van zijn woning Rapenburg 65 in 
Leiden stond: ‘1 zeer constig horologie 
met 1 orgelspeelwerk van 10 verscheyde 
speelstukken of Airs […]; gecompo-
neerd door den vermaarde Hendel en 
door hem in nooten gestelt en geschikt 
na de dikte der trommel, zijnde niet 
alleen keurlijk van musiek, zuyver en 
accuraat, maar ook na getuygenis der 
grootste liefhebbers en ervarenste  
musicanten met de hand onnavolglijk 

[…]. Is dus constig gemaakt door 
Charles Klay te London, zijnde al  
dit werk in 1 swarte ebbenhouwte kas 
wonder net en constig gewerkt zoals  
de achter en ter zyde constig gewerkte 
koopere uytsnijdinge […]. De la Court 
betaalde voor deze allerkunstigste 
klok circa f 5000, eenzelfde bedrag 
dat hij neertelde voor zijn duurste 
schilderij (Het aardse paradijs van  
Jan Breughel en Rubens, thans in  
het Mauritshuis). De waarde van zijn 
kapitale woning aan het Rapenburg 
werd toen geschat op f 28.000.    

Dit fabelachtige bedrag is voorstel-
baar als je voor een dergelijk indruk-
wekkend meesterwerk komt te staan. 
Gelukkig is dat in Utrecht nu mogelijks

Jet Pijzel-Dommisse 

Conservator kunstnijverheid Gemeentemuseum 

Den Haag
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Met deze orgelklok wordt de nagedachtenis van Jan Jaap 
Haspels (1940-2016) geëerd. Jan Jaap Haspels was van 
1970 tot 2006 werkzaam als directeur en conservator van 
Museum Speelklok (toen nog Nationaal Museum van 
Speelklok tot Pierement), dat hij met zijn aanstekelijke 
enthousiasme en brede kennis tot grote bloei heeft  
gebracht. Door zijn overlijden eerder dit jaar heeft hij 
deze fees telijke aankoop niet meer mogen meemaken.

Rechterzijkant en 
achterzijde van de  
orgelklok


