Klokken te koop / clocks for sale - Chris Hooijkaas
Comtoise en Lantaarnklokken uit het boek / Comtoises and Lantern Clocks in the book
Hieronder worden de paginanummers en een fotootje gegeven van klokken die
in het boek ‘Speciale Comtoises en Lantaarnklokken’ staan en die eventueel te
koop of te ruil zijn. Zie het boek voor details.
Please find below page numbers a picture of clocks that are reported in the
book ‘Special Comtoise Clocks and Lantern Clocks’ and that are available for
exchange or sale. See the book for details.

Cartouche Comtoise, met zonnegietstuk en acanthusblad
#1-01
p42,43

Cartouche Comtoise, with cast brass fret with sunburst and
acanthus leaves

Comtoise met geklonken messing cijferring en twee wijzers
#1-02
p44,45

#1-03
p56,57

#1-04
p58,59

Verkocht
Sold

Comtoise with riveted brass chapter ring and two hands

Comtoise met vroege emaille wijzerplaat en gietstuk met
vooruitkijkende haan

Verkocht
Sold

Comtoise clock with an early enamel dial and a cockerel
looking forward in the fret

Comtoise met een gietstuk met zonnetje en gegoten
hoekstukken
Comtoise clock with cast brass sunburst fret and cast
spandrels
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#1-05
p60,61

#1-06
p62, 63

#1-07
p78, 79

Stations Comtoise met Graham gang, centrale
secondewijzer en datum
Comtoise clock with bezel, Graham escapement, sweep
seconds and date

Maandloper Comtoise met messing feuille en twee extra
wijzerplaten
Comtoise clock of month duration with pressed brass
fronton and two subsidiary dials

Verkocht
Sold

Kwartierslag Comtoise met zon gietstuk en wijzerplaat met
bloemen
Quarter strike Comtoise clock with cast sunburst fret and
dial with flowers

Verkocht
Sold

Comtoise met haan gietstuk en kwartierslag op twee bellen
#1-08
p112, 113

Comtoise clock with cast brass cockerel fret and quarter
strike on two bells

2

Klokken te koop / clocks for sale - Chris Hooijkaas

#1-09
p174, 177

Comtoise met extra wijzerplaten, maanstand en
onafgemaakte automaat
Comtoise clock with subsidiary dials, moon phase and
unfinished automaton

Comtoise van groot formaat met emaille wijzerplaat
#1-10
p182, 183

#1-11
p190-192

Giant Comtoise clock with enamel dial

Een Romanet miniatuur Comtoise met wekker en
trekopwinding
A Romanet miniature Comtoise clock with alarm and pull
winding

Comtoise pendule met veertrommels in een gietijzeren kast
#1-12
p200-202

Comtoise table clock with spring winding in a cast iron case
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Lantaarnklokken / Lantern clocks
Alleen te koop voor een goede prijs.
Only for sale for a good price.

Verkocht
Sold

Lantaarnwekker met twee wijzers en tinnen cijferring
#1-13
p214-215

#1-14
p218-219

#1-15
p258-261

#1-16
p266-267

Lantern alarm clock with two hands and a pewter chapter
ring

Gesigneerde en gedateerde messing wekker lantaarnklok
uit 1773
Signed and dated brass lantern alarm clock from 1773

Engelse grote lantaarnklok met toogplaat, gesigneerd
David Clayton
English giant arched dial lantern clock, signed David
Clayton

Luikse lantaarnklok met tinnen cijferring gesigneerd D.D.
Lhoest
Liège lantern clock with pewter chapter ring signed D.D.
Lhoest
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#1-17
p272-273

Bretonse lantaarnklok met kwartierslag op drie bellen en
drie treinen
Brittany lantern clock with quarter strike on three bells and
three trains

Lantaarnklok met 'kantelbellen' en mechaniekje
#1-18
p274-275

Lantern clock with tilting bells and small automaton

Verkocht
Sold

Miniatuur lantaarnwekker met cartouche wijzerplaat
#1-19
p294-295

Miniature lantern alarm clock with cartouche dial
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