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Het geheim van de klokkenmaker 

‘De Tijd is een wonderlijk Iets,’ zei de klokkenmaker. ‘Je kunt hem aan laten wijzen door grote 

en kleine wijzers—uren, minuten en seconden. Maar de Tijd zélf vang je niet. Die gaat 

voorbij. Toekomst wordt Heden, Heden wordt Verleden…’ 

Student Jan studeert geschiedenis aan de Universiteit. In het huis van de klokkenmaker heeft 

hij een kamer gehuurd, en hij komt vaak bij hem in de werkplaats. De vreemde 

hypermoderne klok in een hoek van de werkplaats trekt de aandacht van de student. Deze 

heeft geen wijzerplaat en maakt geen enkel geluid.  

De klokkenmaker vertelt hem dat het wel degelijk een klok is—een klok die hij zelf heeft 

ontworpen, niet meer en niet minder dan het Einde van alle klokken. Met deze klok kan in 

de tijd worden gereisd.  

De student heeft zijn examen over Middeleeuwse steden slecht voorbereid en kan niet 

langer wachten op de uitslag. Hij besluit met behulp van de klok naar de volgende dag te 

reizen. De tijd zal hem leren.1 

Het boek begint met een verantwoording van de 

schrijfster over het schrijven van het verhaal. In 

het volgende hoofdstuk bevinden we ons samen 

met een aantal kinderen, de bibliothecaris en Jan 

A. in de Januaraanse Ambassade. Wat of waar 

deze ambassade is, wordt niet helemaal duidelijk. 

Tonke Dragt heeft nog meer boeken geschreven, 

waarin de beschreven personages ook 

voorkomen. Om de achtergrond te begrijpen is 

het aan te raden deze boeken ook te lezen. Dit 

zijn onder andere ‘Zeeën van tijd deel 1: Aan de 

andere kant van de deur’ en  ‘Dichtbij ver van 

hier’.   

 

De Januaraanse Ambassade, uit: Dichtbij ver van hier 

                                                           
1
 http://www.tonkedragt.nl/ 
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Er zitten meerdere vertellingen in het boek. In het eerste deel: ‘De tijd zal het leren’ vertelt 

de bibliothecaris het verhaal. In het tweede deel: ‘De tijd zal je leren’ vertelt Jan A., de 

student en hoofdpersoon in beide verhalen, zijn versie.  In het boek staan mooie zwart-wit 

tekeningen van de hand van de schrijfster zelf. Het verhaal gaat over een reis in de tijd en 

wat er kan gebeuren als je jezelf tegenkomt. Wat is verleden, heden en toekomst? Het is 

geen gemakkelijk boek, maar voor degene die zich graag verdiept in tijdreizen een aanrader. 

 

  

 


