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  Gedateerd 1938 

Gemerkt 5454, MADE BY F.W.ELLIOTT LTD, ENGLAND 1938 

Buitenste diameter 47 cm, Diameter van de wijzerplaat 36cm, 
Diepte 19cm 

 

Bibliografie: Ronald E Rose, English Dial Clocks, Antique’s Collectors’Club, 
revised and reprinted 2000; Wikipedia; Ned Frederick “The Clock that saved 
Great Britain”  
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F.W.Elliott 

 LONDON 
 

MAHONIEHOUTEN MUURKLOK MET STIFTEN 

voor de ROYAL AIR FORCE 

‘OPERATIONS ROOM CLOCK’ 

(KLOK voor de UITVOERINGSZAAL) 

 

Gemerkt 1938. 

Geschilderde wijzerplaat met Arabische cijfers voor de vijfminutenaanduiding 
aan de buitenkant, gradaties voor de minuten, en de uurcijfers staan tussen 
gekleurde driehoeken die de tijdsblokken aanduiden. Aanwijzing van de 24 uren 
aan de binnenzijde. Onder n°24 staat het koninklijke kenteken van de officiers 
van de Royal Air Force. De wijzers zijn gemaakt van geblauwd staal, de ring 
van gedraaid en gegoten messing, aan de buitenzijde zwart geschilderd en aan 
de binnenzijde verzilverd. De kast is vervaardigd uit gezwart mahoniehout rond 
de wijzerplaat en verder gepolijst, met een dik en geschuind venster. 

Gangwerk met opwindingssysteem met stiften en ketting, de platines worden 
door 4 massieve kolommen van elkaar gescheiden, aan de achterzijde met 
vijzen, aan de voorzijde met spieën. Echappement met terugwerkend anker. 
Autonomie van 8 dagen. 
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Gerestaureerd door Marion Rousselot. 

 

De “Klokken voor de UITVOERINGSZAAL” van de RAF 

 

In het begin werden deze klokken ook wel “colour change clocks” genoemd. Ze 
werden in het begin gebruikt door de Royal Flying Corps in 1917 ter observatie 
van Duitse vliegtuigen. Later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, speelden deze 
klokken een zeer belangrijke rol tijdens de Slag van Engeland. De Royal Air 
Force en de Royal Observer Corps (ROC) bleef ze daarna gebruiken als 
decoratieve gebruiksklokken tot het einde van de Koude Oorlog. 

Dit type klok heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in het defensiesysteem van 
de luchtmacht, nog voor dat de eerste computers werden gebruikt. De 
wijzerplaat is opgedeeld in 12 blokken met 3 verschillende kleuren : blauw, rood 
of geel. Een ander kenmerk is de aanwezigheid van bijkomstige cijfers die de 24 
uren aanduiden. 

Vanaf het ogenblik dat een vliegtuig of een eskader werd opgemerkt via radar of 
directe observatie, werd de positie ervan geregistreerd, en de kleur waarin de 
minutenwijzer zich op dat precieze moment bevond. Het rapport werd 
vervolgens doorgestuurd naar het hoofdkwartier die overeenkomstige 
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kleurblokken gebruikte op een grote geruite kaart van het Verenigd Koninkrijk. 
Deze blokken werden volgens de verplaatsingen van vijandige toestellen op de 
kaart verschoven. Dankzij dit systeem konden de verantwoordelijken van de 
luchtmacht zeer snel het tijdstip en de bestemming van vijandige aanvallen 
berekenen. Zo was de ‘leeftijd’ van de informatie direct zichtbaar op de kaart en 
kon men zo gemakkelijk en snel geschikte beslissingen nemen. 

 

 

 

De uitvoeringszaal te Uxbridge, 
met de klok op de muur achteraan. 

 

Volgens getuigenissen van voormalige piloten van de Slag van Engeland, was 
het zo mogelijk om binnen de vijf minuten na de eerste lokalisatie te vertrekken. 
Dankzij dit simpel en efficiënt kleurencodesysteem heeft de RAF een 
formidabele controle kunnen hebben op de luchtmacht, die cruciaal is geweest 
tijdens deze slag en ook het verdere vervolg van de oorlog. 

Er bestaan twee versies van deze « sector » klok : die van de RAF met de 
koninklijke kentekens van de officieren onder de 24, en die van de ROC zonder 
dit kenteken. 
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De uitvoeringszaal te Digby, 
met de klok op de muur achteraan. 

 

Deze klokken konden mechanisch of elektrisch zijn. De elektrische modellen 
hadden vaak de kleurendriehoeken die naar binnen gericht waren, in 
tegenstelling tot de mechanische modellen waar de driehoeken naar buiten 
gericht waren. 

De Amerikaanse luchtmacht (USAAF) gebruikte ook dit type klokken van de 
RAF, maar dan met volle kleurblokken in plaats van driehoeken. 

 

Een ander model van de “RAF Operations Room Sector Wall Clock”, 
Van een later model, op elektriciteir, met 24 blokken. 
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T.W.Elliott Ltd 

Het huis Elliott werd in 1886 gesticht door James Jones Elliott, die leerjongen 
was geweest bij Bateman te Smithfield. Het huis vestigde zich in de Percival St 
te Clerkenwell (zuid-Londen) en heette J.J. Elliott Ltd. 

Zijn zoon Frank verkocht de oorspronkelijke naam in 1923 en fuseerde de firma 
met die van Gillett & Johnson Ltd. Hij nam de hele lokale productie over onder 
de naam F.W. Elliott Ltd. 

De drie zonen van Frank sluitten zich aan bij de firma van hun vader ; Horace in 
1919, Ronald in 1929 en Leonard in 1946. 

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verminderde de productie van 
klokken ten voordele van de productie van controletoestellen die op Rolce 
Royce Merlin motoren – gemonteerd op de Spitfire vliegtuigen – werden 
gebruikt. 

Frank Westvombe Elliott stierf in 1944, hij was toen 69 jaar. 

De firma bestaat nog steeds en produceert nog mechanische klokken van zeer 
goede kwaliteit. 

 

De fabricatie van tandwielen in de firma F.W.Elliott,  
gevestigd aan de Union Road, Croydon, circa 1926. 


