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p 26 februari 1657, één
maand na aankoop van
Costers huis in de Wagen-
straat, sluit Coster bij dezelf-
de notaris een leerovereen-

komst met de ooms van moeders kant van
de wees Christiaen Reynarts, die allen in
het Westland wonen3. Net als Pieter Vis-
bach blijkt ook Christiaen op het tijdstip
van de notariële vastlegging van het
contract al langer bij Coster te verblijven
en wel sinds Allerheiligen (1 november)
1655. Men spreekt af dat Christiaen voor
tien jaar bij Coster intrekt om het hand-
werk voor het maken van klokken en
kleinwerk onder de knie te krijgen. In die
tijd zal Coster de wees geheel onderhou-
den: om bij Coster “te woonen ende van
denselven besorcht te werden van cost,
dranck, cleedinge, ende reyne bewassen,
bewrevingen, alle ‘tgeene wes tot onder-
hout sal vereisschen”. Hiervoor ontvangt
Coster 50 gulden van de ooms. Dat is
natuurlijk niet veel voor tien jaar levens-
onderhoud, maar Coster heeft er natuur-
lijk ook profijt van. Het eerste jaar zal
Christiaen voornamelijk als krullenjongen
gefungeerd hebben, maar in de jaren daar-
na zal hij steeds meer geleerd hebben en
Coster allerlei handelingen uit handen
hebben kunnen nemen om uiteindelijk
zelfstandig klokken en horloges te maken,
die Coster kon verkopen. Na de leertijd
van tien jaar wordt Christiaen bovendien
niet zomaar op straat gezet. Hij ontvangt
van Coster 100 gulden en zoveel kleding
als tot een zedelijke uitzet behoort. In de

situatie dat Christiaen onverhoopt komt
te overlijden, zal Coster de kosten van de
begrafenis op zich nemen. Maar er zijn
ook zekerheden voor Coster ingebouwd:
als Christiaen zo ziek of invalide zou wor-
den dat hij het werk niet meer zou aan
kunnen, dan zullen de ooms de jongen
weer onder hun hoede nemen en Coster
de 50 gulden terugbetalen. Zoals in het
vorige deel al is vermeld, heeft Pieter Vis-
bach na het overlijden van Coster de ver-
plichtingen voortvloeiend uit dit contract
overgenomen. Christiaen Reijnaerts is
later klokkenmaker in Leiden geworden.
Christiaen Reijnaerts had het geluk dat hij

op het juiste moment bij Coster in de leer
ging. In 1657 wordt Costers werkplaats
het centrum van wellicht de belangrijkste
mijlpaal uit de klokkengeschiedenis.

1657 - Coster en Huygens
Christiaan Huygens (1629-1695) geldt als
één van de belangrijkste wetenschappers
uit de Nederlandse geschiedenis. Deze
wis- en natuurkundige, uitvinder en
schrijver was een zeer invloedrijk man. Zo
was hij onder meer een belangrijk lid van
het door Lodewijk XIV opgerichte Acadé-
mie des sciences en onderhield hij contac-
ten met de belangrijkste wetenschappers

O

Salomon Coster, 
de Haagse periode
In deel 1 van dit artikel (Tijdschrift 2014-4) wordt de eerste vermelding van Costers aanwezigheid

in Den Haag genoemd. Dit was de leerovereenkomst met Pieter Rerick (Visbach) uit 1646. Daar

de leerovereenkomst één jaar eerder was in gegaan en de duur negen jaar was, verliet Pieter

 Visbach in 1654 de werkplaats van Coster. Het is een mogelijkheid dat ook Cornelis Hartloop, de

broer van Jannetje, rond die periode werkzaam was bij Coster.1 Hij tekent namelijk in 1652 samen

met Pieter Visbach de huuroverkomst van Costers pand aan de Veerkade en wordt bij zijn over-

lijden een horlogemaker genoemd.2
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Afb. 1: Signatuurplaatje van Haags klokje in museum Boerhave.



zoals Isaac Newton. Met dank aan het
monnikenwerk van de Koninklijke
Nederlandsche Academie van Weten-
schappen is in de tweede kwart van de
twintigste eeuw een decennialang project
afgerond waarbij de Oeuvres complètes
de Christiaan Huygens tot stand kwam.
Dit 22-delige werk geeft veel inzicht in
onder andere correspondentie, teksten,
tekeningen en publicaties van Huygens.
Redacteur J.A. Vollgraf nam deel 16-22
voor zijn rekening waarvan de delen 17
en 18 (l’ horloge à pendule) en ook deel 2
(correspondence 1657-1659) voor de uur-
werkliefhebbers het meest interessant
zijn.4

Oeuvres complètes
Uit de Oeuvres complètes is nauwkeurig
te herleiden wanneer Huygens de belang-
rijke uitvinding van de toepassing van een
slinger in een uurwerk deed. Op 26
december 1657 schreef Huygens namelijk
een brief aan de sterrenkundige Boulliau
waarin staat: “il y-eust hier un an juste-
ment que je fris le modelle de cette sorte
d’horloges”, ofwel “het was gisteren één
jaar geleden dat ik het eerste model maak-
te van dit soort klokken”. Op 25 decem-
ber 1656 heeft Huygens dus zijn slinger-
ontdekking gedaan, volgens sommigen
een belangrijkere uitvinding dan de uit-
vinding van de computer. Na enkele
maanden komt de samenwerking met
Salomon Coster tot stand. Huygens en
Coster zullen gezamenlijk hebben gewerkt
aan het maken van een praktisch ont-
werp. In de tussentijd verkrijgt Coster op
16 juni 1657 van de Staten der Vereenich-
de Nederlanden het alleenrecht om voor
21 jaar “hier ter lande” klokken met slin-
ger te mogen maken” (Afb. 1).5

Wanneer het eerste Haagse klokje, zoals
wij dat kennen, de werkplaats van Coster

verliet is niet helemaal duidelijk. Er is een
Italiaanse inventarislijst uit 16906 die de
suggestie wekt dat een ebbenhouten
Coster wandklok met slinger (welk type is
onduidelijk) in september 1657 in Italië
arriveerde, echter (zie hieronder) in een
brief van maart 1658 schrijft Huygens
nog over een slinger met balans. Zoals
eerder in dit artikel genoemd, gaat het ons
niet om de klokken van Coster en de slin-
gerdiscussie maar het is duidelijk dat de
eerste slingerklok rond deze periode is
gemaakt en uit de werkplaats van Coster
kwam.

Fromanteel
De vanuit Engeland opererende vooraan-
staande klokkenmaker Ahasuerus Fro-
manteel krijgt lucht van de ontwikkelin-
gen van Huygens en Coster. Hij stuurt zijn
zoon John Fromanteel naar de werkplaats
van Coster om kennis te nemen van Huy-
gens uitvinding en de stand van zaken.
Overeengekomen wordt dat Fromanteel
bij Coster in zijn werkplaats komt wer-
ken. Hiervoor wordt op 3 september
1657 een veelbesproken contract opge-
steld, waarover anno 2015 de klokkenge-
moederen nog steeds hoog oplaaien. Over
dit contract, dat op mei 1658 afloopt, is al
veel geschreven en wij verwijzen dan ook
naar de diverse publicaties7. 

Slinger in torenuurwerken
De ontwikkelingen gaan verder en Huy-
gens experimenteert ook met de toepas-
sing van de slinger in torenuurwerken. Hij
informeert Ismael Bouilliau op 26 decem-
ber 1657 dat hij bezig is met een toren -
uurwerk in een dorp aan zee, hoogst-
waarschijnlijk de Oude Kerk te
Scheveningen (Afb. 2), waarbij de slinger-
lengte 21 voet (bijna 6 meter) is en het
slingergewicht 40-50 pond.8 Wat later, op
23 januari 1658, meldt Coster aan Huy-

gens: “Het werck op Scheverlingh is
tegenwoordig aen de ganck, heeft deese
nacht gegaen, den Bol is een gewicht van
50 pondt, doch dencke wat minder aen
tehanghen en sijn veer en kettingh wat
d’anders te maken. het heeft naer gissingh
een quartier in 14 ure verlooren. ick meij-
ne op morgen naerdemiddach daer weer
heen te gaen”9 (Afb. 3). Op 1 mei 1658
krijgt Coster de opdracht om de Domto-
ren te Utrecht van een slinger te voorzien.
Wanneer het uurwerk twee maanden goed
zal functioneren en “dattet schakelradt
ende catrollen neffens de wijsers naer
behooren worden gemaeckt zal” zal
Coster voor deze klus 350 gulden ontvan-
gen.10

Horologium
Op 28 maart 1658 schrijft Huygens een
brief aan de Franse dichter Jean Chape-

lain waarin hij vertelt over zijn observa-
ties en berekeningen van Saturnus maar
ook over de ontwikkelingen van het slin-
geruurwerk.11 Huygens legt een systeem
uit met een verticale balans waaraan een
gaffel is gemonteerd (Afb. 4) en verklaart
tevens dat die balans overbodig is. Hoe
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Afb. 2: De kerk van Scheveningen in 1660. Foto Haags Gemeentearchief.

Afb. 3: Échappement van Scheveningen, thans in
Hofwijck. 



het wel zou moeten, laat Huygens achter-
wege. Ook schrijft Huygens in dezelfde
brief dat hij een uurwerk bezit met een
slingerlengte van 6 duim (rond 15 cm) en
dat hij in de klokkentoren hier niet ver
van af (Scheveningen?) een slingerlengte
heeft van 24 voet (bijna 7 meter) en een
slingergewicht van 50 pond. Kort daarna
op 18 april 1658 verzoekt Huygens aan
Chapelain om zijn brief van 28 maart
geheim te houden.12 Kennelijk was Huy-
gens bang dat anderen met zijn uitvinding
aan de haal zouden gaan. Vermoedelijk
om plagiaat te voorkomen en de ontdek-
king van de slinger in een uurwerk op zijn
naam te schrijven, publiceert Huygens op
6 september 1658 zijn “Horologium”
waarin hij zijn uitvinding uit de doeken
doet. Bijna 60 mensen ontvangen een
exemplaar. Salomon Coster ontvangt 2
exemplaren. Opvallend is dat Fromanteel
niet op de lijst staat. Ook Nicolas Hanet
wordt niet genoemd op de distributielijst.
Nicolas Hanet, uurwerkmaker uit Parijs,
zou in 1658 diverse malen de werkplaats
van Coster bezoeken. Daar de pogingen
van Huygens mislukte om het slingeroc-
trooi ook in Frankrijk te verkrijgen werd

Hanet de handelsagent voor de Franse
markt. In het Oeuvres complètes staan
dan ook voorbeelden van de hoeveelheid
klokken die Hanet meenam ten behoeve
van Franse afnemers.

Het proces Douw
Kort voor de uitgave van het Horolo -
gium verkrijgt Simon Douw, stadsuur-
werkmaker van Rotterdam, op 8
augustus 1658 ook een slingeroctrooi13.
In het verleende octrooi wordt specifiek
afstand genomen van het octrooi van
Coster wat duidelijk naar voren komt in

de zinssnede “ende specialyck van die,
dewelcke van de heeren Christiaen Huy-
gens was geinventeert ende gepractiseert
wert, waer van Salomon Coster Octroy
hadde”. Het is volgens Douw een geheel
nieuw ontwerp getuige de tekst “seekere
nieuwe inventie (...) hetwelck noeyt voor
desen in eenige Mathematische Consten
ofte in de werelt bekent was geweest”.
Coster tekent protest aan bij de Edele
Grootmogende Heeren Staten van Hol-
landt ende West Vrieslandt” en claimt dat
de uitvinding van Douw een kleine wijzi-
ging is op het octrooi van Coster. Ook
Huygens probeert bij zijn invloedrijke
neef W. Pieck of hij er voor kan zorgen
dat het octrooi van Douw wordt inge-
trokken. Een ander wapenfeit is de getui-
genis van 20 mei 1658 van schoolmeester
Adriaen Lourens waarbij hij schriftelijk
verklaart dat Douw in april 1658 pro-
beerde om de toren van Scheveningen te
beklimmen en het uurwerk van Huy-
gens/Coster te aanschou wen.14 Toen dit
werd geweigerd zou Douw zelfs een
poging tot omkoping te hebben gedaan;
hij bood namelijk één zilveren dukaat om
het uurwerk van Coster te kunnen zien.
Helaas mochten deze argumenten van
Coster en Huygens niet baten. 

Opzienbarende uitspraak
Op 9 october 1658 verklaarden
de Rotterdamse horlogemaker
Benjamin Lisle en Johannes van-
der Thoorn dat “inventie ende 
de beweginge van den requirants
wercken op een ander fundament
is berustende, als de beweginge
van wercken van voorn(oemde)
Salomon Coster horologiemaec-
ker alhier”. In deze boeiende ver-
klaring is goed te herleiden hoe
de slinger van Douw er uit heeft
gezien (Afb. 6).15 Tevens onder-
steunden de horlogemakers
Johannes en Adrianus Roussel op

10 oktober 1658 de verklaring van Lisle
en Thoorn. Ook Frans van der Schooten,
wiskundige en leermeester van Huygens,
kon niet bewijzen dat de uitvinding van
Douw eender was aan die van Huygens.
Tenslotte deed meester inde vrije Consten,
D. van Nieuwenhove nog een duit in het
zakje door te verklaren dat Douws uitvin-
ding geheel anders was dan die van
Coster/Huygens. Op 9 december 1658
deed het Hof van Holland een opzienbare
uitspraak: “de emolumenten daervan, als-
mede van inventie van voornoemden
Huygens provenieerende sullen getrocken
worden, een derde part voor den voor-
noemde Huygens, het tweede derde part
voor voornoemden Coster en het resteren-
de derde part voor den voornoemden
Douwe”, ofwel de winsten moesten ver-
deeld worden tussen Huygens, Coster en
Douw.16

Het overlijden van 
Salomon Coster 
De laatste akte die Coster zelf ondertekent
dateert van 20 augustus 165917 In de
Oranjepolder (Westland) vindt er een
overdracht van 33 rollen tabak plaats tus-
sen Frederik Schoon en Jan van Gelder.
Coster staat borg voor Van Gelder in het
geval dat hij in gebreke blijft.

Enkele maanden later zou Coster komen
te overlijden. Een nauwkeurige overlij-
densdatum en overlijdensplaats zijn noch-
tans niet bekend. Op 1 januari 1660
schrijft Huygens aan Boulliau het volgen-
de: “Il vous aura aussi dit comment nostre
bon ouurier Coster est decedè dont je n’ay
pas peu de regret” vertaald “hij (Hanet,
VK/RM) zal ook hebben gezegd hoe onze
goede ambachtsman Coster is te komen
overlijden, waarvan ik geen weinige spijt
heb”.18 Omdat Huygens in een brief van
11 december 1659 aan dezelfde Bouillau

Afb. 6: Slingersysteem van Simon Douw.
Tekening L. Romeyn.

Afb. 5: Horologium.
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Afb. 4: Tekening Huygens met balans 
en slinger uit Oeuvres complètes.



met geen woord rept over Coster zal hij
vermoedelijk in de tweede helft van
december 1659 zijn overleden.

Testament
Op 19 januari 1660, dus een paar weken
na de dood van haar man, laat Jannetje
bij notaris Dirck van Schoonderwoert een
testament opstellen.19 Met dit testament
stelt zij haar vader Herman, haar broer
Pieter en haar zwager Dirck Huijgen Bac-
ker aan als voogden over haar kinderen.
Dat zijn er in ieder geval zes: Rechtgen,
Hendrick, Geertgen, Anna, Aeltgen en
Heijltgen. Bovendien is Jannetje blijkbaar
hoogzwanger. Er is sprake van “het kint,
off de kinderen daervan sij tegenwoordig
[...] opt uijterste swanger es gaende.”20

Dat dit testament is opgesteld zo kort na
de dood van Coster, geeft eigenlijk al aan
dat zijn dood onverwacht is geweest. Er
was eerder sprake van een noodlottig
ongeluk, dan van een ziekte of ouderdom.

Pieter Visbach
Het woonhuis en werkplaats worden in
1660 verhuurd aan Pieter Visbach. Jan-
netje verhuist met haar gezin naar de
Lange Gracht en gaat in de linnenhan-
del.21 Tevens verzorgt zij voor een lange
periode de administratie van de Doopsge-
zinde Gemeente in Den Haag. Het bijzon-
der interessante kasboekje is bewaard
gebleven en hierin is te zien dat de doch-
ters Anna en Aeltgen (Aagje) de admi-
nistratie op een gegeven moment van Jan-
netje overnemen (Afb. 7).22 Na het
overlijden van Anna zal David Koster (een
kleinzoon van Jannetje) als laatste de
administratie verzorgen waarna de

Doopsgezinde Gemeente halverwege de
18de eeuw haar deuren sluit. Het is hier-
mee zeer aannemelijk dat de familie
Coster doopsgezind was. Zij speelde een
zeer actieve rol bij het in stand houden
van deze gemeente in Den Haag. Ook het
gegeven dat Salomon en Jannetje voor het
Gerecht trouwden en wij van geen van de
kinderen een geboorteakte hebben kun-
nen vinden is een teken van doopsgezinde
sympathieën. 
Voor de horlogeverzamelaars onder ons
sluiten wij dit artikel af met een adverten-
tie uit de Oprechte Haerlemse Saterdaeg-
se Courant van oktober 1674. Mogelijk
dat er ergens op de bodem van de Trek-
vliet een Coster horloge ligt te wachten op
een nieuwe eigenaar:
Daer is voorledene Dingsdag, den 9 deser,
’s avonts in de Schuyt van vijven, varende

van Leyden op den Hage, verloren een
Sack-Horologie, rond van formaet, ende
niet heel kleyn, besloten in een Recht
Segreyne Buyte-kasje, de Sleutel hangende
aen een rogt enckel Silver Ketentje; heb-
bende een Silver Binne-kasje, ende op de
Plaet gesneden, met Italiaensse Letters,
Salomon Coster Hage, loopt op een Stale
Ketentje, omtrent 28 uren lang : Die het
selve gevonden heeft, gelieve ’t te bestellen
aen de Weduwe van de voorn. Coster,
Linnewinckelhoudende op de Lange
Gracht, in den Hage; ofte aen Willem van
den Berge, Horologie-maker tot Haerlem,
men sal hem een goede Vereeringe geven.

Transcripties van de documenten treft u
aan op www.robmemel.nl. Op deze site
zullen ook nieuwe ontwikkelingen gepu-
bliceerd worden.
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staat zijn naam genoemd als Cornelis Harmansz Hartloop, hetgeen zeer aannemelijk maakt
dat Cornelis een zoon is van Harman Hartloop. In de overlijdensvermelding staat tevens zijn
beroep van “Horlogiemaker”.

3 Haags Gemeentearchief, tnr. 0372-01, Notarieel archief Den Haag, inv.nr. 110, fol. 63.
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Afb. 7: Kasboekje van Doopsgezinde Gemeente
in Den Haag.


