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WELKOM IN HET KLOKKENMUSEUM IN SAINT
NICOLAS D’ALIERMONT
Het klokkenmuseum is een uniek cultureel centrum in Normandië.
In een uitvoerige tentoonstelling wordt de geschiedenis van de klok en het
vakmanschap van de klokkenmakers, een specialiteit van Saint-Nicolas
d’Aliermont op een ludieke en interactieve manier weergegeven. Door middel
van verzamelingen, archiefdocumenten, getuigenissen en foto’s ontdekt u de
wereld van de tijdmeting. Het klokkenmakers atelier geeft u een indruk van
het leven van de uurwerkmakers van het begin van de achttiende eeuw tot
heden.
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DE GROTE TENTOONSTELLINGSRUIMTE
De tijd doet zijn intrede in de
huizen.
Oorspronkelijk is de klok een openbare
tijdaanwijzer. Hij is vaak hoog geplaatst
op een kerktoren, klokketoren of belfort,
bijvoorbeeld de Grote Klok van Rouen,
„le Gros-Horloge”. Het belfort van Bergues , Brugge, Gent of Sluis.
Door de uitvinding van de opwindveer rond 1430, kunnen de klokken steeds
kleiner gemaakt worden, en doen ze hun intrede in de huizen. Ook klokken
aangedreven door een gewicht worden dan steeds kleiner gemaakt.

Charles-Antoine Croutte
Charles-Antoine Croutte was de zoon van een uurwerkmaker uit Dieppe. Hij werd zelf ook uurwerkmaker en
vestigde zich in 1725 in Saint Nicolas d’Aliermont.
Hij verhuisde naar het gebied dat bekend staat als
„Bout d’aval” in de richting van Dieppe.
Zijn rijke nageslacht van 12 kinderen vormt het begin
van een dynastie van klokkenmakers die twee eeuwen
lang blijft bestaan.

Het uurwerk en de klokken van
Saint Nicolas d’Arliermont
In het begin van de achttiende eeuw wordt in
Saint Nicolas een uurwerk met een korte slinger
ontwikkeld. Het uurwerk is kleiner dan het
uurwerk van de Comtoiseklokken, en bestaat uit
twee messing platines, waartussen de
verschillende onderdelen van het uurwerk
bewegen of bevestigd zijn.
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Het kleine platte uurwerk wordt boven in de kop
van de kast geplaatst, waardoor het mogelijk
wordt om elegante slanke kasten te maken.
De gewichten kunnen naar beneden zakken in de
ondiepe kast. De slinger is boven in de klok door
een venstertje zichtbaar. Een ander groot voordeel
is, dat een korte slinger minder energie nodig
heeft. De gewichten van een uurwerk uit SaintNicolas zijn maar 2,5 kg zwaar, tegen 4 kg voor
een comtoise klok. Hierdoor zijn de klokken van
Saint Nicolas zo uniek en typisch voor deze streek.
Comtoise uurwerk

Het fraaie houtsnijwerk van deze kasten heeft vaak
ook een speciale betekenis. Een emaille wijzerplaat

met fraai versierde wijzers maakt de klok compleet.

Onderzoek heeft aangetoond dat tenminste
10.000 van deze klokken in de 18 en 19
eeuw zijn gemaakt. Gedurende deze tijd heeft
zijn vorm een aantal ontwikkelingen doorstaan.
Het model "met mand" een klok met een
bloemenmand en bladeren verschijnt aan
het begin van de 19 eeuw.

Omstreeks 1840 doet het comtoise uurwerk

Model met adelaar en
lauwerkrans (Napoléon 1e)

zijn intrede in Normandië waardoor het model
„Bacquevillaise“ ontstaat . Men noemt deze zo, omdat de slinger lang en
breed is, en omdat ze in een klokkast is geplaatst, die door meubelmakers
uit de omgeving van Bacqueville-en-Caux gemaakt werden.
Het uurwerk uit Saint-Nicolas tref je ook aan in de typische klokken van de
„Pays-de-Bray“ . Deze klokken worden „Beaubec“ genoemd, naar de plaats
Beaubec-la-Rosière. Ze zijn uitgevoerd in een eenvoudige en elegante stijl.
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Honoré Pons, pionier van de klokken industrie
Na de Franse revolutie heerst in de stad werkeloosheid en armoede. In 1807
sturen Savoie-Rollin, prefect van het departement Seine-Inférieure en Jean de
Champagny, minister van binnenlandse zaken, een jonge ambitieuze meester
uurwermaker uit Parijs naar Saint Nicolas.
Deze uurwerkmaker, Honoré Pons, voert met zijn
medewerker Matthieu Croutte de mechanisatie
in. De fabricage van het pendule uurwerk ook
“mouvement de Paris” genoemd bereikt niet lang
daarna zijn hoogtepunt. Meestal waren deze
pendule uurwerken voorzien van een slinger. Het
afgebeelde uurwerk heeft een “echappement”
met een balans en spiraalveer. Deze uurwerken
werden gebruikt als er in de kast geen plaats was voor een slinger.
De Parijse pendule, waarin dit uurwerk werd
toegepast, kent een enorm succes in het midden
van de negentiende eeuw. Saint Nicolas wordt
toonaangevend in de productie van dit uurwerk.
Het is een symbool van de opkomst van de
industriële bourgeoisie.
In 1777 begint Frédéric Japy te Beaucourt, in de
Franche-Comté een bedrijf waarin hij horloges
gaat produceren. Het bedrijf wordt sterk uitgebreid en vanaf 1810 gaat Japy in de naburige
gemeente Badevel ook pendule uurwerken produceren met machines die
door een watermolen in de rivier La Fechotte de worden aangedreven.
In 1865 produceert de Franche-Comté zo’n 400.000 uurwerken per jaar,
tegen 40. 000 uurwerken uit Saint-Nicolas. In tegenstelling tot de uurwerken
van Japy die in massa worden vervaardigd staan de uurwerken uit Saint
Nicolas bekend om hun onberispelijke kwaliteit, afwerking en buitengewone
betrouwbaarheid.
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Luxe, klokken en reizen
Vanaf het begin van de achttiende eeuw worden
naast zakhorloges ook andere uurwerken draagbaar.
Met de draagbare pendulettes of reiswekkers wordt
aan de vraag van de bourgeoisie voldaan, die steeds
mobieler wordt. Verschillende bedrijven leggen
zich toe in het vervaardigen van dit soort uurwerken
zoals Baveux frères, Duverdrey & Bloquel en
Drocourt. De bekendste firma in Aliermont is
„La Maison Couaillet”.

Armand Couaillet, een bekende figuur uit Saint Nicolas
Armand Couaillet was de zoon van de
Uurwerkmaker Alphonse-Gustave Couaillet.
Hij werkte aanvankelijk bij Albert Villon, de
stichter van de wekkerfabriek „Bayard”, waar
hij zijn kennis over uurwerken nog verder
ontwikkelde. Armand sticht met zijn broers
Ernest en Henri in 1903 de firma Couaillet
Frères .
Armand Couaillet was niet alleen een belangrijk werkgever in Saint-Nicolas
hij was ook in sociaal opzicht voor deze stad belangrijk. Hij stond jarenlang
voor de Fanfare als Dirigent. Daarnaast
was hij lid van de Kamer van Koophandel
en Industrie in Dieppe. Na de eerste
wereldoorlog ontwikkelt Couaillet de
„Électricar” , bedoeld voor de gehandicapten van de oorlog, een voorloper van
onze huidige „scootmobiel”. Het bedrijf
kreeg ook enkele flinke tegenslagen te
Électricar op Place Vendome in Parijs 1919

verwerken. Meerdere malen werd door
een grote brand het gehele bedrijf in de
as gelegd.
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VITRINEGALERIJ VAN DE TIJDMETING
De tijd vaststellen is niet eenvoudig. De mens is
al eeuwenlang bezeten door het meten en het
controleren van de tijd. In de oudheid speelt de
zon een belangrijke rol. Men meet de tijd met de
gnomon, en vervolgens met de zonnewijzer.
Daarna creëert men de waterklok (clepsydra),
waardoor men niet meer afhankelijk is van de
grillen van de zon. De waterklok meet de tijd door middel van
stromend water net zo als de zandloper. De eerste mechanische uurwerken verschijnen in Europa aan het eind van
de dertiende eeuw. Ze zijn eerst groot en monumentaal,
ze worden kleiner en preciezer naarmate de technologie
zich ontwikkelt.

Christiaan Huygens en de revolutie
van het mechanische uurwerk
In 1657 ontwikkelt de Hollandse natuurkundige
Christiaan Huygens een klok die in nauwkeurigheid
alle voorgaande uurwerken overtreft: de slingerklok.
De slingerklok heeft voor het eerst een
minutenwijzer.
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TENTOONSTELLINGSRUIMTE 3
De industriële ontwikkeling
In Saint Nicolas d’Arliermont
In 1870 zijn er ongeveer 800 arbeiders werkzaam in Aliermont. Door de
mechanisatie worden steeds meer werkplaatsen geopend, waar de arbeiders
werken onder leiding van de opzichters. De bedrijven van Martin en Croutte
zijn bijzonder modern. Délépine en Hollingue blinken uit in precisie, en
Couaillet is bekend door zijn draagbare uurwerken. Maar de crisis in de
horlogerie slaat toe in 1900 en alleen Denis Frères, Couaillet en Bayard
overleven deze crisis.

De Bayard wekker, een industrieel avontuur,
1867 – 1989
Albert Villon richt zijn eerste werkplaats op in het jaar
1867. In het begin met Ernest Dessiaux als compagnon. In 1902 worden dit Paul Duverdrey en Joseph
Bloquel en begint het bedrijf met de massaproductie
van wekkers. Vanaf 1922 is het merk “Bayard” zowel
bekend in Frankrijk als in het buitenland. Tot 990
mannen en vrouwen uit de omgeving zijn in het
bedrijf werkzaam. Het bedrijf doorstaat de twintigste
eeuw en ondergaat belangrijke veranderingen op
Albert Villon

technisch en sociaal gebied.
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DE BAYARD GALERIJ
De opkomst van de wekker dateert uit de
twintiger jaren. Door de redelijke prijs
wordt de wekker een bekend product
voor dagelijks gebruik. Vanaf 1922
worden de Bayard wekkers, dank zij hun degelijkheid, in de hele wereld
verkocht. De fabriek wordt gemoderniseerd volgens Amerikaans model en
de directie voert georganiseerde werkmethodes en management in.
Bayard brengt als model de „grote wekker” op de
markt, vervolgens het model „Bijou” en in 1925 het
„Bijou économique”. De wekkermodellen „Sonnfort”,
„Tapageur”, en „Bayard-Bayard” hebben eveneens een
groot succes. In de jaren vijftig is het bedrijf op zijn
hoogtepunt, met 600 werknemers, die tot 4000
wekkers per dag produceren, waaronder de Stentor
die het meest gevraagd is. Voor kinderen werden
wekkers ontworpen met afbeeldingen uit de studio’s
van Walt Disney, zoals Micky Mouse of Sneeuwwitje.
In de jaren zestig heeft het bedrijf moeite, om over te
schakelen naar de productie van elektrische en
elektronische uurwerken. De concurrentie is moordend, de productie wordt verlaagd en er moeten
steeds nieuwe modellen gelanceerd worden. In maart
1989 wordt het bedrijf definitief gesloten.
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Wekkers voor de hele wereld
Vanaf de jaren twintig verkoopt Bayard zijn
wekkers door de hele wereld : in India, Amerika,
Rusland en in de Europese landen. De verkoop
wordt georganiseerd door vertegenwoordigingen
in Parijs en Londen. Het merk Bayard is in de hele
wereld bekend : handelsagenten verhandelen het
merk in 85 landen, waaronder Mexico,
Zuid-Afrika, Vietnam of Chili !
In 1951 vestigt Bayard zich in Marokko in
Casablanca, waar de wekkers in elkaar worden
gezet met de onderdelen die in Saint Nicolas
vervaardigd zijn. In 1961 wordt de werkplaats
gesloten naar aanleiding van de onafhankelijkheid van Marokko. Hetzelfde jaar wordt een
montagebedrijf geopend in San Sebastian in
Spanje, die de wekkers onder de naam O’Bayardo” verhandelt.

De Bayard reclames
Sinds Albert Villon dragen de platines (steunplaten)
van de pendule het stempel van een leeuwtje, maar
de wekkers worden al snel Bayard wekkers
genoemd, lang voordat het merk gepatenteerd
wordt in 1928. De naam verwijst naar de bekende
ridder Bayard, die volgens de legende een ridder
zonder vrees en blaam was.
Het bedrijf voerde een actief reclamebeleid.
Slogans en affiches vertonen dagelijkse bezigheden, drijven de spot met de
actualiteiten of roemen nut en duurzaamheid van de producten.
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De wedergeboorte van de Saint-Nicolasklok
Het bedrijf Lambert, gespecialiseerd in het vervaardigen
van instrumenten om de tijd te meten, is sinds de Eerste
Wereldoorlog in de stad gevestigd. Ze zijn vooral bekend
om hun Stempelklokken. In 1975 besluit het bedrijf de
traditionele Saint-Nicolas staande klok een nieuw
leven in te blazen. De onderdelen worden niet meer met
de hand gemaakt, maar bijna geheel industrieel vervaardigd. Hierdoor kan deze klok nu in ongeveer 50 tot 60 uur
gefabriceerd worden, terwijl het vroeger bijna een maand
duurde om één klok te maken.

DE WERKPLAATS VAN DE HORLOGEMAKERS
De Stichting van de klokkemakers uit Aliermont
Ongeveer 25 jaar geleden, toen de klokkenindustrie steeds verder achteruit
ging, zijn Paul Caron en René Le Courtois begonnen met het verzamelen van
objecten en machines die getuigen van de industrie en de kennis van de
horlogemakers. Deze stukken vormen nu de verzameling van het museum.
De collectie is in 1988 door de Franse staat erkend, en heeft in 2002 het
label „Musée de France” ontvangen. Deze Stichting is in 1981 opgericht.
Vrijwilligers, oud technici, ploegbazen of ingenieurs uit de horlogerie- of de
micromechanica- bedrijven zorgen voor het onderhoud van de uurwerken
van het museum.
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DE CHRONOMETER RUIMTE
De mens heeft onophoudelijk getracht instrumenten te maken die zo exact
mogelijk de tijd weergeven. Het industriële tijdperk, de ontwikkeling van de
zeevaart en nadien de spoorwegen maken het harmoniseren van de tijd
noodzakelijk.

De chronometers uit Aliermont.
De eerste precisie-instrumenten die Aliermont worden vervaardigd zijn van
de uurwerkmaker Aimé Jacob die evenals Honoré Pons uit Parijs kwam.
Hij maakt chronometers voor de zeevaart, regulateurs met secondeslingers
en astronomische regulateurs. Hierna volgden Victor Gannery, Bruno Scharf,
Onésime Dumas en Emile Delépine.
Victor Gannery was een leerling van de Chronometermaker Joseph Thaddäus Winnerl in Parijs en was
daar bevriend geraakt met Ferdinand Adolph Lange.
Gannery werkt 2 jaar bij Lange in Dresden en ontmoet
daar ook Bruno Scharf. F.A. Lange begon nadien in
Glashütte bij Dresden een uurwerkatelier. Tot op de
dag van vandaag is deze plaats beroemd om zijn
horloges. Enkele jaren nadat Victor Gannery zich in
Saint Nicolas vestigde kwam ook Bruno Scharf hier
naartoe. Onésime Dumas had reeds een bekende
naam in de wereld van de chronometers. Hij vestigde
zich vanuit Parijs in 1851 te Saint Nicolas en nam
het bedrijf van Gannery over die plotseling veel te
jong gestorven was. Hij won evenals Scharf diverse

Marine chronometer

prijzen voor zijn draagbare precisie uurwerken, marinechronometers en
regulateurs. De chronometer productie van Onésime Dumas ging over op
Emile Delépine.
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De klok, instrument met macht
De stempelklok meet de tijd en het personeel wordt gecontroleerd.

Het bedrijf Lambert
In Valenciennes ontwikkelt Arthur Lambert een klok die
het komen en gaan van de arbeiders kan registreren.
In 1922 bouwt Arthur Lambert zijn fabriek in Saint
Nicolas. In 1924 wordt hij opgevolgd door Léon Caron,
die de „Societé des enregistreurs Lambert” opricht.
De fabriek vervaardigt stempelklokken, elektrische
klokken, parkeermeters en regulateurs.
Hoewel meerdere malen van eigenaar veranderd, is het
bedrijf in Aliermont op dit moment nog steeds een
specialist in de tijdregistratie.

De Vaucanson werkplaatsen
In 1914 vindt de oprichting van de
„Ateliers Vaucanson” plaats door de
uurwerkmaker René Bünzli en ingenieur
Hippolyte-Louis Lamazière. Beiden
waren sterk geïnteresseerd in de
opkomende filmindustrie. Tussen 1918
en 1956 fabriceerde het bedrijf een
bijzonder registreerapparaat, de
„enregistreur Flaman”, (genoemd naar
zijn uitvinder ingenieur Eugène Flaman).
Dit apparaat registreerde de snelheid van
locomotieven.

Enregistreur Flaman
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Men vervaardigde ondermeer ook rekenmachines
en onderdelen voor de automobielindustrie en
filmindustrie. Daarnaast werden er ook nog
Elektrische uurwerken vervaardigd, deze werden
onder de naam „Hélios” verkocht.

In 1955 verkrijgt Eriksson een meerderheid in
het bedrijf. De fabriek wordt gemoderniseerd,
en in 1963 worden er meer dan 500 000
telefoontoestellen per jaar geproduceerd.
Het bedrijf wordt eerst door Alcatel opgekocht,
vervolgens door Thomson, en wordt aan het
eind van de jaren tachtig definitief gesloten.
Tot op heden zijn de bedrijven die gevestigd
zijn in de voormalige Vaucanson werkplaatsen
nog altijd werkzaam in de microtechniek en de
precisie-instrumenten.

De familie Denis Frères, sinds eeuwen
horlogemaker van vader op zoon
Gustave Denis richt in 1874 „Denis Frères” op, het bedrijf ontwikkelt de
fabricatie van kleine mechanieken en tijdschakelaars.
Tijdens de twee wereldoorlogen vervaardigt de fabriek wapenonderdelen.
Het bedrijf produceert eveneens mechanisch speelgoed en werkt voor de
Franse spoorwegen, de automobielindustrie en voor de elektrische
huishoudelijke apparaten industrie. In 1970 richt het bedrijf zich op de
precisietechnologie en de luchtvaartindustrie, onder andere voor de NASA en
de NAVO. In 1986 wordt het bedrijf opgekocht door STN3R, gespecialiseerd
in uurwerk mechanieken. Denis Frères wordt in 1991 definitief gesloten.
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TENTOONSTELLINGSRUIMTE 2
De uurwerkindustrie is in oorlogstijd van
strategisch belang, want het gereedschap
en het machinepark zijn makkelijk om te
schakelen voor de precisietechnologie die
nodig is voor oorlogsproductie zoals
munitie en tijdontstekers. Tijdens en
tussen de twee wereldoorlogen in produceert de industrie in Aliermont voornamelijk voor het leger.
De S.I.D.A. (Societé Industrielle de Décolletage Automatique) is het symbool
voor deze omschakeling.

De bouw van dit bedrijf is begonnen in 1939 en gestopt door de wapenstilstand in 1940. Ferney, de architect van deze fabriek, heeft eveneens
de Janval kerk in Dieppe ontworpen. Robert Duverdrey koopt de fabriek in
1945, en een jaar later is het bedrijf gespecialiseerd in de verspaningstechniek en levert aan de automobielindustrie en de telefonie.
De S.I.D.A sluit in 1979 en wordt verkocht aan de firma Couaillet-MauranneQuesnel.
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De huisvesting van de arbeiders
In 1917 doet Robert Duverdrey een beroep op de architect Le Corbusier
om een arbeiderswijk in Bout d’Amont te bouwen. Een dubbele woning
wordt gebouwd volgens de tekeningen van deze beroemde architect.
Le Corbusier speelt geen effectieve
rol in de werkzaamheden. Het project
is echter van belang voor zijn studies
over goedkope arbeiderswoningen.

In 1930 en in 1963 bouwt de Firma
Vaucanson woningen voor zijn
personeel. Deze Avenue Vaucanson
met de woningen bestaat nog steeds.

Saint Nicolas d’Aliermont heden
In Saint Nicolas d’Aliermont zijn ongeveer 1500 personen werkzaam in twee
activiteiten zones die gericht zijn op de microtechniek en de precisie technologie. Andere activiteiten die uit de uurwerkmakerij zijn voortgekomen, zijn
de verspaningstechniek, precisietechnologie, en de metaalbewerking.
Deze bedrijven zijn dikwijls opgericht door ondernemers afkomstig uit de
uurwerkfabrieken. Een voorbeeld hiervan is de Firma Garçonnet (precisieverspanen), een fabriek welke opgericht werd door de 3 broers Garçonnet die
opgeleid werden bij Bayard.

Dank u wel voor uw bezoek !!!
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