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#2-01

Hieronder vindt u een lijst met Comtoise klokken die te koop of te ruil zijn die niet in het boek staan. Van 

sommige zijn de rapportages gemaakt en deze kunnen in een eventueel volgend boek worden opgenomen.

Alweer geldt dat niet alle klokken verkocht hoeven, maar het is fijn als er een aantal van eigenaar wisselen. Ik 

ben verzamelaar en geen handelaar en verwacht en hoef geen winst te maken, maar zal alleen klokken 

verkopen tegen een redelijke prijs; ik hoef niets te verkopen maar heb de ruimte nodig. Als u interesse heeft laat 

dat dan graag weten ook met een bod. Het beste is om de klokken op te halen maar zij kunnen ook verstuurd 

worden (risico voor koper).

Below you find a list of Comtoise clocks that are available for sale or exchange that have not been reported in 

the book. Of some I have made reports and they could be included in a future book.

Again, I would not want to sell all the clocks listed, but it would be good to see a few of them change hands. I am 

a collector and not a dealer and do not expect or need to make a profit, but I do want to realize reasonable 

prices; I do not have to sell any after all, but need the space. If you are interested in any of these, please let me 

know and also give me a tentative offer. The best is to collect the clocks, but they can be sent by mail as well 

(risk for buyer).

#2-01 (Comtoise 0024)     Deze Comtoise met een zonne-feuille en een gigantische bel heeft waarschijnlijk in 

een klooster of publieke plaats gehangen. De klok is extra diep gemaakt voor de bel van 20 cm doorsnee. De 

wijzerplaat is beschadigd bij de V en de deurtjes ontbreken (maar zijn van plexiglas bijgemaakt). De uurwijzer 

heeft een nieuw uiteinde nodig.

De klok is 27 cm breed en 45 cm hoog en 20 cm diep.

This Comtoise clock with pressed brass fret and very large bell has probably been in a convent or public place. 

The clock has been made extra deep to accommodate the bell with a 20 cm diameter. The dial is damaged at 

the V and the doors are missing (but plexiglass replacement doors are present. The end of the hour hand has 

broken off and needs to be replaced.

#2-02 (Comtoise 0042)  Deze Comtoise heeft een  zonne-feuille en twee bellen. De wijzerplaat is gesigneerd “B” 

en heeft vrijwel geen beschadigingen. De bellen zitten in elkaar boven op de klok en een stang op de ene 

hamerstang beweegt de andere hamerstang. Comtoises met twee bellen komen slechts zelden voor. De veren 

in de klok hebben een bijzonder aantrekkelijke vorm. 

De klok is 27.5 cm breed en 42 cm hoog en 14 cm diep.

This Comtoise clock has a pressed sunburst fret and two bells. The dial has been signed “B” and has hardly any 

damage. The bells are nested on top of the clock and a connection on one hammer rod also moves the other 

one. Comtoise clocks with two bells are uncommon. The springs in the clock have an attractive shape.
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#2-03

#2-02   hierboven / above

#2-03 (Comtoise 0057) Deze haantjesklok is uit de revolutie periode met een gietstuk met ineengeslagen 

handen wat in het verre verleden gerepareerd is. De klok heeft een gerestaureerde bolle wijzerplaat met vijf-

minuten indicatie die onderaan gesigneerd is ‘Navand’. De klok heeft geen deuren of achterwand en de 

uurwijzer ontbreekt. Wel is de wekker nog geheel aanwezig. Dit is een mooie klok, met een aardige kloof onder 

het kroonwiel, die representatief is voor de periode.

De klok is 24.5 cm breed en 38.5 cm hoog en 14.5 cm diep.

This Comtoise clock has a cast fret from the revolution era as shown by the hands on the fret. The clock has a 

restored convex dial with five-minute indication that has been signed ‘Navand’ at the bottom. The clock has no 

doors or rear cover and the hour hand is missing. The full alarm is present however. It is a nice example of the 

time with a beautiful cock supporting the crown wheel.

#2-04 (Comtoise 0058) Bij deze haantjesklok van rond 1780 zijn de lelies gedurende de revolutie weggevijld. De 

klok heeft een schotel plaat met vijf-minuten indicatie maar zonder verdere versiering en kleine hoekstukken. De 

klok heeft mooie ijzeren wijzers, een vrij hoog slingerhuis en een achterplaat die uitgeklopt is voor de slinger. 

Het ijzeren wijzerwerk en wisselrad, de ijzeren bladen op het windwiel en de dikke platines zijn typisch voor dit 

soort klok.

De klok is 24.5 cm breed en 38 cm hoog en 12.5 cm diep.

Verkocht
Sold

Verkocht
Sold
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#2-04

#2-05

On this Comtoise clock the fleur-de-lis has been filed away from the cast brass fret during the revolution. The 

clock has a dish shaped dial with five-minute indication but no other decoration and smallish corner pieces. The 

clock has attractive iron hands, a tall pendulum suspension and a rear cover that has been hammered out to 

have space for the pendulum. The iron motion work, fly and thick plates are typical for this kind and age of clock.

#2-05 (Comtoise 0059) Deze Comtoise loopt een maand en heeft een gietstuk met een adelaar zoals gebruikt 

rond 1810. De wijzerplaat met boogjes en bloemetjes is nieuw. Om de klok zo lang te laten lopen is er een extra 

tandwiel in ieder van de treinen toegevoegd. Latere maandlopers komen vaker voor, maar met gietstuk niet. 

Opmerkelijk aan deze klok is verder dat het kroonwiel is omgekeerd. De wekker is compleet aanwezig. Er zijn 

nog een aantal fraaie details zoals de fijne constructie van de lichter en de fraaie vorm van een veer en een 

mooi uitgesneden messing windwiel met twee bladen.

De klok is 24.5 cm breed en 40 cm hoog en 13.7 cm diep.

This Comtoise clock runs for a month and has a cast brass fret with an eagle as used around 1810. The dial 

with decoration is new. To let the clock run longer an extra wheel has been added to each of the trains. Month 

going Comtoise clocks from around 1840 are found more often, but those with a cast brass fret are rare. 

Remarkable on this clock is that the crown wheel is reversed. The alarm is completely intact. The clock has 

various nice details such as the delicate construction of the detent, the nice shape of a spring and the fly with 

two brass vanes.

Verkocht
Sold

Verkocht
Sold

Verkocht
Sold
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#2-06

#2-06 (Comtoise 0067) Deze Comtoise heeft kwartierslag en een allegorische feuille met de dood en een 

gesigneerde wijzerplaat die vrij gaaf is. De deurtjes en achterplaat zijn ook origineel. De klok met maar twee 

treinen heeft een petite sonnerie kwartierslag op 3 bellen die wordt geregeld door een “trapje” aan de voorkant 

wat de zaag tegenhoudt, en een palletje achter, op het doorgetrokken minutenasje, wat regelt welke bellen 

slaan. De klok is zeer goed gemaakt maar niet echt zwaar. Twee treinen kwartierslag is vaak erg interessant.

De klok is 27 cm breed en 46 cm hoog en 15 cm diep.

This Comtoise clock has a quarter strike and a pressed brass fronton with an allegoric scene with Death with 

scythe and a signed dial that is in quite good condition. The doors and rear cover are original. This is a two train 

quarter striking clock, with a petite sonnerie on 3 bells. The quarter strike is guided by a little “stair” at the font, 

that holds the rack, and a pin at the rear on the extended minute wheel axis that determines which bells are 

being operated. The clock has been well made but is not particularly heavy. Two train quarter strike clocks are 

often quite interesting.

#2-07 (Comtoise 0070) Cartouche Comtoise met fret. Dit is een vrij vroege klok met een breedte van 21.5 cm en 

twee mooie ijzeren wijzers die, opmerkelijk, onder het midden van de klok zijn gemonteerd en die wat uitsteken 

voor de cartouche wijzerplaat. De wekker ontbreekt en de deurtjes zijn niet origineel. Het grote uurwiel, 

wisselrad (waarvoor een uitsparing is gemaakt in de voorste stijl), de rechte platines en ook de dwangslag laten 

zien dat dit een vroeg uurwerk is, waarschijnlijk van rond 1760. De zaag kan worden uitgelicht door een 

bladveertje en een boutje op de lichter is fraai gemaakt, net zoals de belsteun en onderste kloof van het 

kroonwiel.

De klok is 21.5 cm breed en 35 cm hoog en 14.5 cm diep.

This Comtoise clock has a cartouche dial and a brass fret. The 21.5 cm wide clock is quite early and has two 

iron hands that are, remarkably, located below the centre of the clock, and extend a little in front of the cartouche 

dial. The alarm is missing and the doors are not original. The large iron hour wheel, the intermediate wheel (for 

which a recess is made in the left pillar), the straight movement bars and also the passing strike demonstrate 

that this is an early clock, probably from around 1760. The rack can be removed by a small leaf spring and a 

screw on the detent has been beautifully crafted just as the bell support and lower cock for the crown wheel.

#2-08 (Comtoise 0079) Deze Comtoise met zonne-feuille heeft een afwijkend slagmechanisme. De getekende 

wijzerplaat is wat beschadigd geweest en wat bijgewerkt. De klok heeft een vrij standaard uurwerk van 1830 - 

1840, behalve dat de slagwerklichter sterk afwijkend is. In plaats van een veer of een contragewicht aan de 

zijkant, heeft deze klok een lange stang naar de andere zijde waaraan een gewicht dat indirect de lichter 

beweegt. Een curieus en zeldzaam mechanisme. De wekker is ook nog aanwezig, maar de achterwand 

ontbreekt.

De klok is 24.5 cm breed en 38 cm hoog en 14.5 cm diep.

This Comtoise clock with pressed brass front has peculiar striking. The signed dial had a little damage and is 

provisionally restored. The movement is rather standard for Comtoise clocks of 1830 – 1840, but the striking 

detent is very different from the norm. Instead of a spring or a counterweight, there is a long rod to the other side 

of the clock with a weight that indirectly moves the detent. A curious and rare mechanism. The alarm is present 

but the rear cover is missing.

Verkocht
Sold

Verkocht
Sold
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#2-07

    #2-08

#2-09 (Comtoise 0080).  Deze miniatuur Comtoise van slechts 16.5 cm breed heeft een Art Nouveau feuille en 

een vrij vlakke wijzerplaat met wat beschadigingen. De klok heeft kenmerken van Haute Saône klokken, zoals 

de ophangbeugel gemonteerd aan de achterkant, de afstandspennen aan de onderplaat en de ophanging van 

de slinger aan een draad door twee gaten in de bovenplaat. De raderen in het uurwerk met ankergang zijn vrij 

fijn en de zaag ligt vóór de platine. De lichter is groot en zwaar.

De klok is 16.5 cm breed en 27 cm hoog en 10.5 cm diep.
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     #2-09

#2-10

This miniature Comtoise clock of just 16.5 cm wide has an Art Nouveau front and a rather flat dial with some 

damage. The clock has features of Haute Saône clocks, such as the hoop at the back and the spurs and the 

pendulum suspension by a thread through two holes in the top plate. The wheels in this movement with anchor 

escapement are quite fine and the rack is in front of the movement bar. The detent is large and heavy.

#2-10 (Comtoise 0083) Deze Comtoise heeft een vroege schotelvormige wijzerplaat met versiering met boogjes 

en een hanen-gietstuk met lelies in het medaillon. Deze klok is dus van voor de revolutie – uit ongeveer 1780. 

Het schoongemaakte uurwerk is met zorg gemaakt. Bijvoorbeeld zijn de hamerstangen voor de dwangslag en 

de uurslag ongebruikelijk ver voor de platines geplaatst. Ook de vierkante belsteun en de grote platte schroeven 

getuigen van een goed vroeg uurwerk.

De klok is 24.5 cm breed en 38 cm hoog en 13.5 cm diep.

This Comtoise clock has an early dish shaped dial with some decoration and a cast brass fret with a fleur-de-lis 

in the medallion. This clock dates to before the revolution to about 1780. The cleaned movement has been 

made with care. For instance, the hammer shafts for passing strike and hour strike have been placed 

exceptionally far from the movement bars. The square bell support and large flat screws also demonstrate a 

good quality early movement.
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