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De leerlingen van vroeger leerden anders 

repareren, en het vervangen van defecte 

onderdelen zoals tappen / tampons van 

cylinder uurwerken. Hoofddoel was, te zorgen 

dat de horloges dagelijks gebruikt konden 

worden, de klant tevreden houden, en soms 

met creatieve kunstgrepen de horloges weer 

in lopende staat brengen, dat was belangrijk, 

meer dan schoonheid en originaliteit.

Uiteraard is het prettig werken met de 

moderne goede kwaliteits horloges. Wat 

daarbij wel vergeten wordt is dat al deze 

horloges zijn ontstaan uit de steeds ver-

dere ontwikkelingen en verbeteringen van 

uurwerken en kasten uit voorgaande jaren. 

Dit 100 jarig bestaan is een gelegenheid 

even stil te staan bij die ontwikkeling.

In veel boeken wordt voor een bepaald merk 

diens geschiedenis weergegeven met aandacht 

voor juist, de meest bijzondere uitvoeringen. In 

dit boek wijken we daarvan af, en blikken terug 

op wat gangbaar zou kunnen zijn voor de ge-

middelde Nederlander. Daarvoor is geprobeerd 

een beeld te schetsen van dat er op de werk-

bank van een Nederlandse horloge maker tussen 

1919 en 2019 terecht zou kunnen komen.

Welke types horloges, qua vormgeving of 

techniek, kwamen langzaam of snel op de 

markt. Welke modellen bleven lang leverbaar, 

zoals bijvoorbeeld de mechanische modellen 

van Roamer met monobloc kast (1941-1953) 

of de compressorkast  (van 1956 tot 1975). 

Welke waren slecht kort in de mode, zoals de 

LED horloges  (LED= Light Emitting Diode, de 

digitale kwartshorloges met rode cijfers)

In dit boek wordt geprobeerd daar een ruim 

algemeen beeld over te geven, door het laten 

zien van  100 jaartallen en hun voorbeelden. 

Bewust is ook niet verhuld om de gebruik-

shorloges te laten zien nadat ze jarenlang 

gedragen zijn. Dit mag een uitnodiging zijn 

voor restaurateurs om ondergewaardeer-

de exemplaren toch te herstellen.

Het jubileumboek over het 100 jarig bestaan van de opleiding uurwerkmaker 
verschijnt op 12 oktober. Met het voortschrijden van tijd en techniek in die laatste 
100 jaar is ook het horloge veranderd. Eigenlijk bleek deze periode 1919 -2019 min 

of meer overeen te komen met het ontstaan en gebruik van het polshorloge. 

WAAR IS HET JUBILEUMBOEK TE VERKRIJGEN:
•  U kunt het jubileumboek kopen voor 

€ 24,95 bij Vakschool Schoonhoven.
•   Toezending van het jubileumboek kan door uw 

adresgegevens te sturen aan pe@plasschaert.nl  
(de administrateur van het jubileumboek)  
en door € 32,50 voor boek en verzending (binnen 
Nederland) over te maken op bankrekeningnr. 
NL67 RABO 0384 9661 44 t.n.v. Stichting 
Fabrieksschoorstenen Den Haag (wellicht een 
vreemde relatie, maar dit is een logistieke keuze).


