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CONSTANTIN LOUIS DETOUCHE 

PRECISIE TAFELREGULATEUR  
MET VOORTDURENDE KALENDER 

 

 

Omstreeks 1850 
Gesigneerd op de wijzerplaat en op de achterste platine 

C. DETOUCHE, FSEUR DE L’EMPEREUR 

RUE ST MARTIN 228 & 230, PARIS  
H. 50 cm ,  B. 32 cm, D. 24 cm  

 
Bibliografie: Tardy, Dictionnaire des horlogers français, Parijs, 1972 ;  
Derek Roberts, Continental and American Skeleton Clocks, Schiffer, 1989. 



2 

 

 

  



3 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

CONSTANTIN LOUIS DETOUCHE 

PRECISIE TAFELREGULATEUR 
MET VOORTDURENDE KALENDER  

Omstreeks 1850 

Gesigneerd op de wijzerplaat en op de achterste platine 
C. DETOUCHE, FSEUR DE L’EMPEREUR 

RUE ST MARTIN 228 & 230, PARIS  

H. 50 cm ,  B. 32 cm, D. 24 cm  

Precisie tafelregulateur met een voortdurende kalender, de basis en en het 
bovengedeelte zijn gemaakt van wit marmer, met vier geschuinde ramen die een 
volledig zicht geven op de wijzerplaten en het gangwerk langs de zijden en de 
achterkant. De klok heeft twee deuren, aan de voor- en achterzijde, voor een 
gemakkelijke toegang tot alle functies. 

De bovenste wijzerplaat bedraagt een buitenste ring met romeinse cijfers voor 
de uren en een rail voor de minuten en seconden. In het middengedeelte is het 
Brocot echappement zichtbaar met schoepen van cornalijn, met daarboven de 
signatuur. Drie concentrische wijzers duiden de uren, de minuten en de halve 
seconden aan, volgens het slagen van de slinger. 

De onderste wijzerplaat stelt de complete en voortdurende kalender voor met de 
maanden, de dagen van de week, de datum en de maansverschijnselen. De 
datum houdt dus rekening met maanden met 28, 29 (voor schrikkeljaren), 30 of 
31 dagen. 

Beide gangwerken zijn van zeer mooie makelij, naar de uitzonderlijke kwaliteit 
van Constantin Detouche, en zijn van zijn fabricatie en onder zijn toezicht 
gemaakt. Hij wou immers geen bestaande kalender zoals die van Brocot 
gebruiken. De bruggen dragen de initialen « GH » aan de achterzijde. De klok 
heeft een vooraan regelbare mesophanging, en men kan langs de achterzijde het 
uur en de kalender regelen. Dit is zeer ongewoon ; de voorste deur hoeft dus nooit 
te worden geopend. Thermische compensatieslinger, volgens het principe van 
Ellicott. Autonomie van 15 dagen. 

De klok werd gerestaureerd door  
Camille de Rouvray. 
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Constantin Louis Detouche (1810-1889) was een zeer begaafde en productieve 
klokkenmaker, hij maakte verschillende klokken met complicaties. Hij was 
gevestigd aan de Rue St-Martin te Parijs en was herkend als één van de grootste 
Franse klokkenmakers van de XIXe eeuw. 

 

 

 

De ateliers van Detouche te Paris, omstreeks 1860 


