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1. De Hasseltse speeltrommel van Gilles De Beefe uit 1752 
 
1.1 De familie de Beefe 
 
Omstreeks 1550 waren verschillende horlogemakers met de naam de befve actief in de om-
geving van Luik. De familienaam is afkomstig van het dorp Befve, een deelgemeente van 
Thimister in de omgeving van Herve bij Luik. Tussen 1580 en 1610 waren Henri-Cloes en 
Jacques-Cloes de Befve er al actief als horlogemaker. De familie ‘De Beefe’ waarvan de 
naam op talrijke manieren geschreven wordt, bleef in de streek van Herve wonen. Zo  werk-
te horlogemaker Polis-Cloes De Beefe (1595-1652) aan het torenuurwerk van zijn geboorte-
dorp Thimister. 
 
Horlogemaker François Clos Polis De Beefe (1663-ca. 1730) huwde in 1690 met Clémence 
Jamin. Zij hadden vijf kinderen waaronder horlogemakers Nicolas en Gilles. Nicolas De 
Beefe (1691-1767), de oudste zoon van François Clos Polis, werd gedoopt in Thimister op 
31 januari 1691 en huwde er in 1733 met Jeanne Groutars. Hij werkte aanvankelijk in het 
atelier van zijn vader maar tussen 1741 en 1763 was hij stadsuurwerkmaker van Mechelen. 
 
1.2 Gilles de Beefe 
 
Gilles of Gillis de Beefe (1694-1763), een andere zoon van François Clos Polis huwde in 
1712 met Marguerite (°1695), de dochter van Olivier de Stocquis (1651-1716). Zij hadden 
zeven kinderen waarvan er drie horlogemaker werden: Gilles II (°ca. 1710), Nicolas (°ca. 
1712) en François (°1718). Na het overlijden van zijn vrouw Marguerite verhuisde Gilles 
omstreeks 1726 naar Luik waar hij ging wonen naast het stadhuis. Hij hertrouwde met Ma-
rie Groutars waarmee hij nog drie kinderen had, waaronder zich twee uurwerkmakers be-
vonden: Nicolas Tilmant (°1729) en Jean-François (°1739). 
 
In 1726 kreeg Gilles De Beefe samen met Jean De Befve de opdracht om een uurwerk en 
een beiaard te maken voor de kathedraal van Lissabon in Portugal. Het torenuurwerk had 
een jaquemart die elk uur te voorschijn kwam. Daarbij kwamen op de middag en om mid-
dernacht eveneens de twaalf apostelen te voorschijn. Gilles ging het uurwerk zelf plaatsen 
in Lissabon. Gilles had dus al in Portugal gewerkt toen in 1730 de Portugese koning Joao V 
voor zijn nieuw paleis in Mafra gelijktijdig twee torenuurwerken en twee beiaarden bij hem 
bestelde. Alles werd geleverd in 1733.  
 
Gilles was een erg actieve torenuurwerkmaker. In 1743 maakte hij het torenuurwerk voor de 
abdij van Malmédy (verwoest tijdens een torenbrand in 1782) en in 1748 dat van de kerk 
van Seilles bij Andenne. De benedictijnenabdij van Achel bezit een klein torenuurwerk voor-
zien van kwartierslag. Het is gesigneerd: “Gilles de Beefe à Liège le 25 de sepbre 1749”. 
Op 1 december 1751 kreeg Gilles de opdracht een uurwerk en een speeltrommel te ver-
vaardigen voor de Sint-Quintinuskerk van Hasselt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

1.3 De speeltrommel op de Hasseltse toren 

 
Nadat de stadstoren van Hasselt getroffen was door de bliksem in 1751, sloot de pastoor 
van de Sint-Quintinuskerk nog hetzelfde jaar een contract af met Gilles De Beefe. Hij moest 
een nieuw uurwerk en een speeltrommel voor de beiaard leveren voor de Sint-
Quintinuskerk. In de overeenkomst noemt De Beefe zich: “Horlogemaker van Zijne Eminen-
tie de bisschop en de Prins van Luik” (Vert.). De koperen trommel pronkt nog steeds in de 
toren. Deze trommel heeft een diameter van 106 cm en is 127 cm breed. Het indrukwek-
kende geheel is 150 cm hoog, 175 cm breed en 125 cm diep. De trommel bevat 108 maten 
voor de uurslag, 70 voor het halve uur, 8 
maten voor het kwartier na het uur en 12 
maten voor het kwartier voor het uur. In 
totaal beschikt de trommel over 17.920 
gaten voor 3000 toonstiften. De trommel is 
gevat tussen ijzeren zuilen met Ionische 
kapitelen uit messing. Gilles en Nicolas De 
Beefe plaatsten de trommel in 1752 met 
als signatuur: “Fait à Liège par Gilles de 
Beefe et de son fils Nicolas le 2me 9bre 
1752” (Vervaardigd door Gilles de Beefe 
en zijn zoon Nicolas op 2 november 1752).  
Het uurwerk sloeg de uren, de halfuren en 
de kwartieren en naar men vermoedt, 
eveneens de halve kwartieren.  
 
 
1.4 Hoe ging het verder met Gilles De Beefe 
 
In 1752 werd hij stadsuurwerkmaker van Luik. Op 13 maart 1753 kreeg hij de opdracht van 
de stad Sint-Truiden om een uurwerk en beiaard voor het stadhuis te maken. Het uurwerk 
werkt er nog altijd. Het torenuurwerk uit het koetshuis van het kasteel Cannenburch te 
Vaassen in Nederland draagt de signatuur: “Gillis de Beefe Liège 3 avril 1753”. In 1756 ver-
vaardigde Gilles de speeltrommel van de beiaard voor de Sint-Pauluskathedraal van Luik. 
Dit uurwerk draagt de signatuur: “Gilles De befve en zijn zoon Nicolas 4 februari 1756”. Gil-
les stierf in 1763, twee jaar na het overlij-
den van zijn tweede vrouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speeltrommel in de kathedraal in Luik. 

Speeltrommel in Sint-Quintinuskerk in  Hasselt. 
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1.5 Andere uurwerken van Gilles De Beefe 
 
Gilles De Beefe had een grote productie van hoge kwaliteit. Hij vervaardigde niet alleen to-
renuurwerken, maar ook staande klokken, tafel- en lantaarnklokken, wandklokken en car-
tels. Zo was Gilles de maker van het uitzonderlijke zakhorloge dat ooit deel uitmaakte van 
de prestigieuse Sandbergcollectie. Dit zakhorloge heeft vooraan een klassieke wijzerplaat, 
maar achteraan staan Adam en Eva afgebeeld aan de boom van Goed en Kwaad. Rondom 
draait de slang die met haar muil het uur aangeeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Meidenklokken 
 
2.1 Eigenschappen van Hasseltse staande klokken 
 
De Hasseltse staande klokken met een dagwerk hebben allen een uurwerk met een ge-
toogde messing wijzerplaat. Hierop bevinden zich de tinnen cijferring met Romeinse cijfers 
en het tinnen adresplaatje, het messing wekkerschijfje (indien aanwezig), ijzeren wijzers en 
gegoten hoekornamenten. Na 1800 werden de cijferring en het adresplaatje vervangen 
door glazen platen. Nog wat later werd de hele getoogde wijzerplaat vervangen door een 
ronde glazen witte wijzerplaat waar aan de achterzijde de Arabische cijfers van 1 tot 12 ge-
schilderd werden. In dit geval werden de wijzers vervaardigd in messing. 
 
Het uur- of binnenwerk van deze staande klokken heeft steeds Limburgs-Luikse eigen-
schappen. Het ijzeren uurwerk is gemonteerd tussen horizontale ijzeren platines of platen 
die verbonden zijn door vierkantige ijzeren zijstijlen. Het gangwerk zit vooraan, het slagwerk 
achteraan. Indien er een wekkerwerk aanwezig is, werd dit meestal zijwaarts en haaks ge-
monteerd. De hamer om op de bel te slagen scharniert opvallend laag. Het uurwerk is gevat 
in een houten kast, meestal vervaardigd door een plaatselijke schrijnwerker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakhorloge ‘De Verleiding’. Foto Veilinghuis Christie’s. Staande klok Gilles de Beefe, 1750. 
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2.2 De meidenklokken 
 
Een meidenklok werd gebruikt om het dienstpersoneel 
zoals knechten, bedienden en meiden, te wekken. Het 
binnenwerk van dit gewone wandklokje heeft dezelfde 
eigenschappen als de hoger beschreven Limburgs-
Luikse staande klokken. Het uurwerk werd voorzien van 
een gangwerk met achteraan een wekkerwerk. Een slag-
werk was overbodig. Het getoogde wijzerplaatje had een 
kleiner formaat dan haar grote broer van de staande 
klok. Toch was het centrale deel steeds mooi gegraveerd 
in de typische Limburgs-Luikse stijl met de niervormige 
elementen, ruitvormige versierselen, muurtjes en bloe-
men.  
 
Het binnenwerk was wat kleiner dan het uurwerk van een staande klok. Om het uurwerk 
stofvrij te houden, werd het kastje aan beide zijkanten voorzien van ijzeren deurtjes. Na 
1800 komt men ook meidenklokken tegen met hetzelfde typische binnenwerk maar voor-
zien van een ronde witte wijzerplaat in glas. Ook hier waren de Arabische cijfers van 1 tot 
12 achteraan geschilderd in het zwart en in het midden werd in elegante geschreven letters 
de naam van de uurwerkmaker vermeld. Rond de glazen plaat werd een brede messing 
beschermrand geplaatst. De meeste meidenklokken werden gemaakt op bestelling en had-
den dezelfde degelijke afwerking als de uurwerken van de staande klokken.   
 
Door gebrek aan kennis werd een meidenklok wel eens in een kast van een staande klok 
ingebouwd. De omwetende eigenaar begreep dan dikwijls niet waarom het uurwerk de uren 
niet wou slagen! 
 
Dit soort uurwerken vindt men in heel Limburg en de regio Luik. In Nederland of België is 
het eerder zeldzaam. Enkel in Friesland zijn een klein aantal stoelklokken vervaardigd als 
meidenklok. Het woord ‘meidenklok’ wordt zelfs niet vertaald in het Frans, men gebruikt en-
kel een omschrijving: ‘un mouvement avec réveil’ sans sonnerie (een binnenwerk met wek-
kerwerk zonder slagwerk). 
 
Het Stadsmus heeft een mooi exemplaar van een mei-
denklok in zijn collectie. Dit horloge was het werk van 
Joseph Ceyssens (1790-1873) die omstreeks 1850 in 
de Hasseltse Nieuwstraat (nu Koning Albertstraat) 
woonde. Ceyssens vervaardigde nog een meidenklok 
met een traditionele getoogde messing wijzerplaat op 
het ogenblik dat de meeste uurwerkmakers al een hele 
tijd overgeschakeld waren op staande klokken en mei-
denklokken met een ronde glazen wijzerplaat. Het ver-
wijst naar de behoudsgezindheid van vele Limburgse 
horlogemakers die - in tegenstelling tot hun Luikse col-
lega’s -  slechts schoorvoetend de nieuwe uurwerk-
trends of technische vernieuwingen toepasten. De 
meidenklok van Ceyssens is dan ook meer dan waar-
schijnlijk een van de laatste ambachtelijke vervaardig-
de uurwerken in Hasselt.  
 

 

 
Meidenklokje Ceysens, inv.nr. 1987.0251.00 

Detail gravering wijzerplaat Ceysens 
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Overzicht Kunst in de Kijker 2000-2005: 
(nog steeds te verkrijgen aan de museumbalie!) 
 
2000: 90. Schilderij “Portret van Dr. L. Willems” (1822-1907), 1878, Godfried Guffens (1823-1901); 91. Maquette tweedekker Farman Type III, 
1985; 92. Zespuntige “Ster” van de Roode Roos, 1627; 93. Litho “Gezicht op de Leopoldplaats”, ca. 1860, C. J. Hoolans; 94. “Analemmatische 
zonnewijzer” in de museumtuin, 2000; 95. Portret van Ridder Guillaume de Corswarem (1799-1884); 96. Pastel “Portret van mevrouw Leynen 
(1842-1920)”, 1919, G.J. Wallaert (1889-1954); 97. Keramieken sierschotel “Irissen”, ca. 1896-1905. 98. Banier “Société Royale de Musique et 
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2001: 99. Hasselts zilver: aanwinsten 1996-2000; 100. Schilderij “Stadspanorama van Hasselt”, 1915, Jos. Damien (1879-1973); 101. 
Uithangteken “Tabakskarot”; 102. Karikatuurtekeningen “10 Hasseltse figuren”, Stef Vanstiphout (1931-1995). 103. Sporttrofeeën 11e 
Linieregiment: “Coupe du Roi Albert” & “Coupe Prince Léopold” (2); 104. Affiche “Ville de Hasselt, 1882, programme des fêtes qui auront lieu à 
l’occasion de la kermesse...”, 1882; 105. Staande klok met uurwerk, 1761, Joannes Augustinus (ca. 1735-1790), Hasselt; 106. Schilderij 
“Overhandiging van het vrijheidscharter door Graaf Arnold IV van Loon aan de stad Hasselt”, 1846, Godfried Guffens (1823-1901); 107. Affiche 
“KEMPO - bronnen en limonaden”, Druk. E. Roose, Hasselt. 
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abdissen van Herkenrode: “ Twee eeuwen, twee werelden”; 110. Restauratieverslag “Rederijkerskraag De Roode Roos”; 111. Keramische vaas 
“Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen”, Simonne Reynders(1924); 112. Keramische vaas in lusterglazuur, Céramiques Décoratives de 
Hasselt (1895-1954); 113. Ontwerptekening tegelpaneel ‘Tuin met vrouw’; 114. Jaarkalender Ceysens-Roose, 1912; 115. Affiche 
‘Landbouwdagen 1900’; 116. Schilderij ‘Vlaggen’, Jac. Leduc (°1921); 
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Lefebvre (1886-1953); 119. Affiche “Langemansbier”, P. Bamps (1862-1932), M. Ceysens (1833-1927) en F. Roose (1843-1913); 120. 
Vloertegels van de Herkenrodeabdij, 2 tegelpanelen en majolicategels; 121.  kopergravure ‘Exlibris familie Weytens’; 122. Schilderij ‘Gordon-
Bennet’, 1924, Paul Hermans (1898-1972); 123. Henri Van Straten (1892-?), lino’s en litho’s; 124. Schilderijen ‘Geboortehuis’ & ‘Gezicht op 
Romboutstoren van Mechelen’, Guillaume Ballewijns (1875-1944); 125. Uithangteken ‘In Sint-Lambertus’, 1801;  
 
2004: 126. De kraag van de Hasseltse boogschutters; 127. Schilderij ‘Grote Capucienenstraat’, Clement Van Campenhout (1921-1997), 1961; 
128. Prent ‘Gezicht op de Boulevard met links de gevangenis’, Charles Jooseph Hoolans (1814-?); 129. Offerandeschotel met in reliëf 7 
(keizers)hoofden, 17e eeuw; 130. Affiche van het eerste Nederlands Eucharistisch Congres, Hasselt, 1904, Leo Jaminé (1854-1921); 131. Zes 
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Guffenslaan in Hasselt, E. Adnet, Parijs; 133. Gedenkpenning “150 jaar Koninklijk Atheneum Hasselt”, Luc Verlee (°1939), 1994, 1994; 134. 
Schilderij ‘Hubert Leijnen (1909-1997), hoofdredacteur van HBvL van 1929 tot 1976’, Eugène Polus, 1951.  
 
2005: 135. Ontwerptekening voor tegelpaneel ‘Tuin met pauw en zwaan’, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
136. Beeld van de Roode Roos; uitgave in beperkte oplage t.g.v. inhuldiging monument op de Schiervellaan Hasselt, Gerard Moonen (° 1953). 
 

* * * 
 

Overzicht Kunst en Erfgoed in de Kijker: 
(eveneens te verkrijgen aan de museumbalie) 
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2007: 7. Stad in groei. Hasselt in de 19e eeuw; 8. De oorsprong van onze kapellen; 9. Een Hasselts bedevaartvaantje uit de 17e eeuw; 10. 
Processievaandel van de Hasseltse Broederschap van het Heilig Sacrament. 
 
2008: 11. Ets ‘Het Offer’, Jan Toorop (1858-1928); 12. Vaas in lusterglazuur, Manufacture de Céramiques Décoratives de Hasselt (1895-1954); 
13. 2 zilveren kandelaars, resultaten van een onderzoek; 14. Handschrift van de Roode Roos 18de-19de eeuw; 15. Spaanse toreadors, 
Romeinse ruïnes en kamelen aan de oevers van de Zwarte Zee. De exotische reizen van een Hasseltse burger tijdens de Belle Epoque. 
 
2009: 16. Thomas Morren schildert de familie Van Elsrack.; 17. Een zeldzame skeletklok van Joannes Michael Gaspard Geraets (1791-1859); 
18. Geen KEIK verschenen!; 19.  Archeologische opgravingen van het bonnefantenklooster in Hasselt; 20. Pierre Cox (1915-1974) en het 
hellenisme.  
 
2010: 21. 1910: tsaar Ferdinand van Bulgarije vliegt boven Kiewit; 22. De zuidkant van de Grote Markt; 23. De Virga Jesse in Het Stadsmus: 
iconografie & cultusrelicten; 24. De Heecrabbers, kroniek van een kunstkring; 25. De collectie van Pasquasy, devotie– en doodsprentjes; 26. De 
kunst van het monumentale bouwen en het achteloos vernielen. 
 
2011: 27. Medailles, De Koloniale Dagen, 1952; 28. Hasselt aan zee. Een eeuw marineschilderkunst; 29. Tot hier en terug. Burentwisten tussen 
Hasselt en Zonhoven; 30. Hasselt in de middeleeuwen. 
 
2012: 31. Alaaf! De heropleving van de carnavalstraditie in Hasselt met speciale aandacht voor de jaren 1950; 32. Dame met lorgnet, Godfried 
Guffens (1823-1901); 33. Waterhuishouding in Hasselt; 34. Campendeck; 35. Dialoog met de ruimte.  
 
2013: 36. De bonnefantenkerk en de graflegging. 
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