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Je moet ook kijken naar de omgeving waarin het huis 

staat, zodat de kleuren vloeiend overgaan in de 

kleuren van de omringende natuur. 

Het liefste pak ik een heel project aan, zoals nu een 

oud huisje uit 1680 in Oosthuizen. Daarvoor doe ik dan 

het complete interieur. Ik maak 2 schouwen, een 

keuken, vloeren, de bedstedewand en de stijlkamers. 

Ook restaureer ik het exterieur, zoals de zijkanten van 

het pand, en straks pak ik de topgevel aan. Er zit veel 

ijzer in een oud interieur. Ik doe ook nog veel smeed-

werk, zoals het maken van originele hengen, blad-

scharnieren, kruishengen of vlinderscharnieren. Als ik 

werk met metaal en hout gebruik ik eigen gereed-

schappen. Je moet soms op de duizendste millimeter 

werken en dan kan handgemaakt gereedschap net het 

verschil maken. Het ligt ook prettiger in de hand. Als 

een dergelijk groot project dan klaar is, ben ik bijna net 

zo blij als de bewoners. 

Ook doe ik wel losse, kleinere opdrachten. Zo vroeg het 

Rembrandthuis in Amsterdam of ik het primuurmes 

van Rembrandt wilde namaken. Het mes is verloren 

gegaan en er was alleen nog een oude foto. Het mes 

heeft een sikkelvorm, zodat de eerste plamuurlaag na 

het opspannen van het doek er als het ware werd 

ingeveegd. Zo werd voorkomen dat het kostbare doek 

snel zou beschadigen. Ik ging natuurlijk kijken in het 

Rembrandthuis, maar ik moet zeggen dat mijn handen 

jeukten. Als je dan ziet hoe mooi het pand is, maar dat 

er in de deuren modern hang- en sluitwerk van de 

grote bouwjongens zit, dan is dat droevig. 

Helaas was er geen budget om dit te mogen aanpak-

ken. Mijn opdrachten krijg ik vaak via mond-tot-mond 

reclame en artikelen in kranten. Laatst kwam er ook 

nog een tv-ploeg langs. Ik bewandel graag mijn eigen 

weg en blijf dit werk in de toekomst zeker doen.”

 “Handgemaakt gereedschap werkt 

 veel prettiger en nauwkeuriger” 

Boven en links: De kleine bankschroef en de gereedschaps-
kist van zijn vader neemt Stefan altijd mee. Het touw van 
de kist slinger je zó over je schouder. Onder: Elke schaaf 
heeft z’n eigen stand om op bepaalde dieptes te werken. 
De bovenste houten schaaf noemt Stefan een schaaf met 
‘ruige stand’. Met de andere schaven kan veel fijner worden 
gewerkt.

Boven: In de emmer zit houtteer dat 
Stefan uit Scandinavië haalt. Een 
puur natuurproduct. Vroeger werden 
de meeste huizen in Nederland zo 
geteerd. Links: Aan het werk achter 
de lintzaagmachine. Onder: Een deel 
van de handgemaakt beitels.



Een mooi verhaal en eigenlijk hetzelfde precisiewerk 

als ik doe met mijn uurwerken. Het restaureren van 

klokken kost veel tijd, je moet namelijk bijna alles zelf 

maken, zoals tandwielen frezen. Er hangt een prijs-

kaartje aan uitgebreide reparaties wat mensen nog wel 

eens afschrikt, maar ik laat ze van tevoren weten waar 

ze aan toe zijn.

Er hangen hier verschillende Franse pendules, Weense 

klokken en Comtoise klokken. Voordat er zakhorloges 

en polshorloges werden gemaakt, maakte men in 

Amsterdam klokken die ‘staande horloges’ worden 

genoemd. Voornamelijk voor de Engelse markt. 

Comtoise is een verzamelnaam voor klokken, die in 

een bepaald gebied in Frankrijk in de periode 1675 – 

1930 werden gemaakt. Met een kast van ijzer, slagwerk 

uit staal en lagerbussen van brons of messing, 

aangedreven door gewichten die aan touwen over de 

trommels hangen. Ze werden veel aan boeren 

verkocht, want de klok was betrouwbaar, dus weinig 

reparatie. De klok gaf elk half en heel uur een luid 

belsignaal, zodat men op het land kon horen hoe laat 

het was.

Met vrienden ga ik regelma-

tig naar beurzen in 

Zwitserland. Tijdens een 

beurs heb ik eens een 

horloge van 300.000 euro in 

handen gehad. Toevallig zat ik 

aan het tafeltje van de koper en 

verkoper, die het design en de techniek 

grotendeels zelf ontworpen had. Hij had een oude 

techniek in een nieuw jasje gestopt. Ik kon het 

technische gesprek gelukkig aardig volgen. Dat is ook 

wat ik leuk vind. Ik ben nu bezig om een antieke klok in 

een nieuw jasje te steken, oftewel ‘upcycling’. Ik haal 

het uurwerk uit de kast en maak van hardhout een 

nieuwe klok. Oude horloges uit de jaren ‘70, ‘80 

en ’90, die deels zijn versleten, geef ik een 

nieuwe kast en wijzerplaat. Mensen 

zouden allemaal op zolder moeten kijken 

wat er nog ligt, want dan kan ik er weer 

een nieuwe klok van maken. Ook in een 

heel modern design dat past bij het 

interieur van de opdrachtgever. Zelf draag ik 

nauwelijks een horloge en heb geen één klok in 

mijn huis, want ja, dat is werk hè? Ik zie een polshor-

loge ook meer als een sieraad. Ik wil eigenlijk het wiel 

opnieuw uitvinden. Naast mijn werk ben ik al enkele 

jaren bezig met het ontwerpen van een eigen horloge-

lijn, maar dat is nog even toekomstmuziek voordat ik 

daarmee de markt op kan. Met mijn werk, het 

ontwerpen en mijn hobby’s als voetbal, volleybal en 

motorrijden kom ik bijna tijd te kort.”

Boven: Een antieke Franse Comtoiseklok. Het gaande werk is eruit gehaald. De 
klok wordt gedemonteerd, alle onderdelen in bakjes gestopt, schoongemaakt, 
gerestaureerd en dan wordt de klok weer in elkaar gezet. Franse pendules 
op de achtergrond en een Duits uurwerk op de voorgrond. Linksonder: De 
schoongemaakte raderen van een klok, die er weer als nieuw uitzien. Onder: 
Als je een horloge openmaakt zie je wieltjes die heen en weer gaan. Dit heet de 
balans. Met de balanswaag haalt Leo het zwaartepunt eruit zodat het horloge 
weer op tijd gaat lopen. Rechtsonder: Leo haalt hier een antiek zakhorloge uit 
elkaar.

Linksboven: Een horlogedraaibank 
om alle kleine horlogeonderdelen te 
bewerken. Rechtsboven: Een eigen 
project van Leo: een klok 'upcyclen' 
naar iets nieuws. Zelf gegraveerd. 
Midden: Een van de eerste messing 
zakhorloges uit de 18e eeuw met een 
zogenaamde snek, een opwindsysteem.

 “Mijn passie ligt vooral bij antieke klokken” 
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Laat je meenemen in de prachtige werkpLaatsen van 

30 mannen met twee rechterhanden en een grote 

passie voor vakmanschap, techniek en gereedschap.

 

mannen die antieke auto’s, fietsen, motoren en 

trekkers restaureren. maar ook creatieveLingen 

die gereedschap smeden, hout bewerken, 

historische wapens reconstrueren, vLiegtuigen 

bouwen of gLasscuLpturen bLazen. wat gebeurt 

er in aL die schuren, garages en Loodsen? of in 

die koeienstaL of dat fort? je krijgt een unieke 

kans om wanden voL gereedschappen, historische of 

juist eigentijdse machines en kisten en Lades voL 

onderdeLen te bekijken.

 

dit zijn de verhaLen over vakmanschap en Liefde 

voor het ambacht. het spat van eLke foto af!


