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GESCHIEDENIS
Vanaf het begin van de 18e eeuw zijn er stoelklokken gemaakt.
Eerst eenvoudig van uitvoering met een vlakke kast. In de tweede
helft van de 18e eeuw is de eerste staartklok gemaakt. De
stoelklok moest toen concurreren met de staartklok en daarom
is de stoelklok steeds meer “versierd”. Een friese klok was de klok
van deze streek maar is in de loop der jaren verspreid en geliefd in
de gehele wereld. Joure is bekend geworden door zijn beroemde
klokkenmakers. Dat is nog zo, want in de Jouster Klokkenmakerij
werken nog steeds echte ambachtslieden die hun vak verstaan.
Gelukkig voor hen zijn er ook nog altijd veel mensen die de friese
klok waarderen erom zijn degelijkheid, zijn vormgeving en de rust
die ervan uitgaat. Ook in deze moderne tijd past een friese klok
in elk interieur.
Klokkenmaker - Dennis Canrinus

DE WIJZERPLAAT
We zijn een echt ambachtsbedrijf en maken alles
in eigen werkplaats. Hier werken echte vaklieden
die hun vak verstaan zoals de kunstschilder die de
wijzerplaat schildert.
Het schildersatelier is mede het visitekaartje
van ons bedrijf. U kunt met eigen ogen zien hoe
de kunstschilder iedere wijzerplaat met veel
vakmanschap schildert.

Te beginnen met de cijferring. Zelf kunt u de
beschildering bepalen. Dat kan van voorbeelden die
wij hebben of helemaal naar eigen idee b.v. door
een foto mee te nemen van een dierbaar plekje. De
wijzerplaat kan versierd worden met maanstand,
datum, bruidskrans of een mechaniek.

HET UURWERK

HET HOUTWERK

Het uurwerk wordt geheel in eigen werkplaats
gemaakt. De pilaren, de tandwielen en de
ronsels worden gedraaid en gefreesd. De
materialen - messing en staal - zijn beter
van kwaliteit dan vroeger toen bovendien
de materialen naar verhouding veel duurder
waren dan het uurloon. Elk originele Friese
klok heeft een wekkerwerk.

De kasten worden gemaakt van massief eikenmahonie- of notenhout. Er worden hoge eisen
gesteld aan de houtstructuur. U kunt zelf de
kleur bepalen van de kast. De kast van de
stoelklok is gemaakt van massief eiken en kan
worden geschilderd in de gewenste kleur. De
meerminnen van een kast worden door de
houtsnijder gesneden.

DE RESTAURATIE

DE REPARATIE

In het restauratie-atelier staat de Rijkserkenning garant voor een zeer betrouwbare
en vakkundige restauratie van uw antieke klok.
U kunt ervan uitgaan dat een antieke Friese
klok altijd gerestaureerd wordt en weer jaren
meegaat. Graag nodigen wij u uit om eens een
bezoek te brengen aan ons uniek ambachtelijk
bedrijf.

n ons ambachtsbedrijf worden alle soorten
klokken van comtoise tot pendule klokken
gerepareerd.In elke klok komt slijtage als hij
loopt en slaat. Meestal begint dat met het niet
meer willen lopen, soms wil de klok niet meer
slaan of gaat steeds van slag. Bijna elke klok
kan gerepareerd worden. U krijgt van te voren
een vrijblijvende prijsopgave.

FRIESE KLOKKEN

Overzicht

Op de volgende bladzijden treft u een
overzicht van verschillende Friese klokken
met bijbehorende kenmerken.

STAARTKLOK

STAARTSCHIPPERTJE

BURGEMEESTERKLOK

Massief eiken staartklok met
maanstand en scheepjes mechaniek.
148 cm hoog en 40 cm breed

Massief eiken gebeitst
77 cm hoog 23,5 cm breed
met achter slinger en op bel.

Massief eiken met maan
148 cm hoog 40 cm breed

MAATWERK
Alle afgebeelde
klokken kunnen
in vele varianten
geleverd worden.
Hierbij kunt u
denken aan;
kleur van de kast,
ornamenten en
schilderwerk.
Vraag naar
de eindeloze
mogelijkheden.

STOELKLOK

STOELKLOK

Massief eiken met handgesneden meerminnen ook in De Jouster afmetingen
verkrijgbaar of zonder meerminnen.
Hoog 80 cm of 65 cm.
breed 42 cm of 33cm of 28 cm.

Massief eiken met handgesneden meerminnen ook in De Jouster afmetingen
verkrijgbaar of zonder meerminnen.
Hoog 80 cm of 65 cm.
breed 42 cm of 33cm of 28 cm.

STAARTKLOK

STAARTKLOK

AMSTERDAMS STAAND HORLOGE

Massief mahonie staartklok met maan
148 cm hoog 40 cm breed

Massief eiken met opgaande kap
Met een scheepje als mechaniek.
Hoogte 153 cm breed 40 cm

Er worden vele restauratieprojecten
binnen ons bedrijf gedaan. Zo ook dit
prachtige Amsterdams staand Horloge
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