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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 omgeving 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 werkte horlogemaker Polis-Cloes De Beefe (1595-1652) aan het torenuurwerk van zijn geboortedorp 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 Marie Groutars waarmee hij nog drie kinderen had, waaronder zich twee uurwerkmakers bevonden: 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 middernacht 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 voorzien 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 vervaardigen voor de Sint-Quintinuskerk van Hasselt.
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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 SintQuintinuskerk. In de overeenkomst noemt De Beefe zich: “Horlogemaker van Zijne Eminentie 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 indrukwekkende 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.
Speeltrommel in Sint-Quintinuskerk in Hasselt.

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 vervaardigde 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”. Gilles stierf in 1763, twee jaar na het overlijden van zijn tweede vrouw.

Speeltrommel in de kathedraal in Luik.
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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 torenuurwerken, maar ook staande klokken, tafel- en lantaarnklokken, wandklokken en cartels. 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.

Staande klok Gilles de Beefe, 1750.

Zakhorloge ‘De Verleiding’. Foto Veilinghuis Christie’s.

2. Meidenklokken
2.1 Eigenschappen van Hasseltse staande klokken
De Hasseltse staande klokken met een dagwerk hebben allen een uurwerk met een getoogde 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 geschilderd werden. In dit geval werden de wijzers vervaardigd in messing.
Het uur- of binnenwerk van deze staande klokken heeft steeds Limburgs-Luikse eigenschappen. 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 gemonteerd. 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.
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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 LimburgsLuikse staande klokken. Het uurwerk werd voorzien van
een gangwerk met achteraan een wekkerwerk. Een slagwerk 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 bloemen.

Detail gravering wijzerplaat Ceysens

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 voorzien 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 hadden 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 enkel een omschrijving: ‘un mouvement avec réveil’ sans sonnerie (een binnenwerk met wekkerwerk zonder slagwerk).
Het Stadsmus heeft een mooi exemplaar van een meidenklok 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 meidenklokken met een ronde glazen wijzerplaat. Het verwijst naar de behoudsgezindheid van vele Limburgse
horlogemakers die - in tegenstelling tot hun Luikse collega’s - slechts schoorvoetend de nieuwe uurwerktrends of technische vernieuwingen toepasten. De
meidenklok van Ceyssens is dan ook meer dan waarschijnlijk een van de laatste ambachtelijke vervaardigde uurwerken in Hasselt.

Meidenklokje Ceysens, inv.nr. 1987.0251.00
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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
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