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Stap 1

De directeur van het museum belt met de Vereniging 
Rembrandt over zijn voornemen een aanvraag te 
doen. Als aan de meest voor de hand liggende 
voorwaarden is voldaan, krijgt hij een formulier 
toegestuurd met 35 vragen over het belang van het 
kunstwerk, over de conditie waarin het verkeert en 
over de beoogde behandeling: wat moet er gebeuren, 
welke experts zijn erbij betrokken en welke rol gaat 
het werk spelen in de presentatie? 

Stap 2

Het formulier wordt met 
offertes van de beoogde 
restaurator(en) naar het bureau 
van de Vereniging Rembrandt 
gezonden. De beoordeling van 
de aanvragen gaat in twee 
etappes. Eerst buigt een 
commissie van deskundigen uit 
de museale en academische 
wereld zich over de aanvragen. Zij 
maakt een zorgvuldige afweging, 
waarbij het belang van het 
kunstwerk centraal staat. De uiteindelijke 
besluitvorming ligt echter bij het bestuur.

Stap 3

De gehonoreerde aanvragen gaan vervolgens naar de 
adviescommissie restauraties. Deze commissie, 
bestaande uit restauratiespecialisten van 
verschillende instellingen, werpt een kritische blik op 
de voorgenomen restauratie. Zij kijkt onder andere 
naar het behandelplan, de afweging van de risico’s 
voor het kunstwerk en de ethische aspecten. Indien 
nodig, consulteert zij externe specialisten met de 
juiste expertise.

Hoe gaat de procedure in zijn werk?
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Een instabiele constructie,
loslatend fineer, een niet meer 
functionerend uurwerk, slijtage, 
roest en vuil – er zijn weinig 
kwalen te bedenken waaraan de 
18de-eeuwse penduleklok van 
Kasteel Duivenvoorde niet leed. 
Dankzij een bijdrage van het 
BankGiro Loterij Restauratiefonds 
van de Vereniging Rembrandt  
kan specialistische hulp worden 
geboden.

Eind maart deed Antoinette van Dorssen, 
directeur van Kasteel Duivenvoorde, een 
aanvraag voor een bijdrage voor de restauratie 
van de penduleklok. Het uurwerk van de klok 
is gemaakt door de Parijse horloger Jean-André 
Furet, werkzaam in de eerste helft van de 
18de eeuw. De kast, waarvan de maker niet 
bekend is, is uitgevoerd in de zogenaamde 
Boulle-techniek, genoemd naar meubelmaker 
André-Charles Boulle (1642-1732). Deze dankt 
zijn faam aan zijn meubelen met geraffineerd 
inlegwerk (marqueterie) in hout, metaal, 
schildpad en ivoor, zoals de huwelijkskoffers 
die het Rijksmuseum in 2009 met steun van 
de Vereniging Rembrandt kocht. 

‘Deze klok is van een zeer hoge kwaliteit en 
een voorbeeld van het vakmanschap in Parijs 
gedurende de 18de eeuw,’ zegt Antoinette van 
Dorssen. ‘Zij bevindt zich, buiten haar huidige 
conditie om, nog volledig in haar oorspronke-
lijke stijl en staat. Het is een van de topstukken 
in kasteel Duivenvoorde. De klok maakt deel 
uit van een verzameling die al eeuwenlang 
binnen dezelfde familie op dezelfde plaats bij 
elkaar is. Dit ensemble is bijeengebracht door 
de oorspronkelijke bewoners van het kasteel 
en heeft daarmee een unieke waarde binnen 
het openbaar kunstbezit.’ 

Van Dorssen kijkt ernaar uit de klok  
volgend jaar weer op te kunnen hangen in 
Duivenvoorde, maar zo ver is het nog lang 
niet. Omdat de klok uit verschillende onder-
delen en materialen bestaat, zijn er niet min-
der dan drie gespecialiseerde restauratoren 
bij de behandeling betrokken: één voor het 
uurwerk, de ornamenten, de wijzerplaat en 
de wijzers, één voor de marqueterie en één 
voor de cartouches van email. Op deze en  
de volgende pagina’s is te zien voor welke 
uitdagingen zij worden gesteld. 

Penduleklok op de behandeltafel

GERDIEN WUESTMAN

Wijzerplaat en wijzers 
Melgert Spaander, restaurator van uurwerken 
en speeldozen in Zutphen, zal de wijzerplaat 
en de wijzers schoonmaken en herstellen. De 
foto hierboven toont inscripties op de achter-
kant van de wijzerplaat, met gegevens over 
eerdere werkzaamheden aan het uurwerk.  
De namen Morris en Jones doen vermoeden 
dat een van de vorige eigenaars van de klok  
in het Verenigd Koninkrijk woonde. De 25 
geëmailleerde cartouches van de wijzerplaat 
zullen worden gerestaureerd door Jos 
Houbraken, specialist op het gebied van email.



 

Uurwerk 
1-3
Melgert Spaander gaat het uurwerk zodanig  
restaureren dat de klok weer verantwoord  
kan lopen. Naast het reinigen en herstellen  
van de verschillende onderdelen, vult hij ook  
ontbrekende delen aan, zoals de belhamer  
van het slagwerk.

4
De achterkant van het uurwerk met de sluitschijf 
die het aantal slagen bepaalt. De signatuur van 
Furet staat prominent op de wijzerplaat en het 
uurwerk, maar er waren verschillende ambachts-
lieden betrokken bij het maken van de klok.

5
Toen Melgert Spaander de veer in het uurwerk 
uitrolde, vond hij een inscriptie met de naam van 
de maker van de veer en het jaartal 1751. Een 
vakkundig verenmaker stond in hoog aanzien, 
omdat de nauwkeurigheid van de klok van hem 
afhankelijk was.

6.
Een deel van de bekroning van de klok, de  
zogenaamde kuif, is afgebroken en niet bewaard. 
Melgert Spaander is begonnen met een  
onderzoek naar een identiek kuifornament.
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Marqueterie 
1   
De marqueterie bestaat uit stukjes schildpad en 
symmetrische bloemenranken van gegraveerd en 
goudkleurig gelakt messing. Enkele messing orna-
menten ontbreken, andere zitten los. Het vereist 
een ongelooflijke precisie om alle onderdelen weer 
zo op hun plek te krijgen dat er een glad en  
gesloten fineeroppervlak ontstaat.

2   
De onderkant van het plankje onderin de kast  
bleek te zijn voorzien van een opschrift dat lijkt  
op het jaartal 1771. Dit is raadselachtig, want dat is 
20 jaar later dan de datum die Melgert Spaander op 
de veer vond. Is het wel een jaartal, en geen code?

3   
Maurice Steemers van restauratieatelier Enkzicht  
in Barchem en Antoinette van Dorssen, directeur 
van Kasteel Duivenvoorde, inspecteren de kast.  
De transparante stukjes schildpad danken hun  
kleur aan het rode papier waarop ze zijn geplakt.

4   
Recent losgekomen ornamenten zijn gelukkig  
netjes bewaard op Kasteel Duivenvoorde. 
Ornamenten die verloren zijn gegaan, worden  
vervangen. Hiervoor worden de vormen uit een  
dun messing plaatje gezaagd en daarna bijgekleurd 
en gegraveerd. 
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