Door Eric Damstra

PONTIAC
Historie van het horloge merk
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HET BEDRIJF
In 1932 lanceert Ali Kinsbergen samen met drie broers het merk Pontiac in België en
Nederland.

Ali Kinsbergen (foto van www.bypontiac.nl)
Pontiac (Obwandiyag) was een aanvoerder van het inheems-Amerikaanse
Odaawaa-volk. Het verhaal gaat dat hij als eerste op het idee gekomen was om - met
behulp van een stok - de tijd te meten. Waarschijnlijk is dit de reden dat ze de naam
Pontiac hebben gekozen voor een horloge merk.
De onderneming was gevestigd in Brussel aan de Zwaluwenstraat. De
zusteronderneming in Amsterdam is gevestigd aan het Oosteinde en later verhuisd
naar het Coengebouw en daarna naar Purmerend. In Biel, Zwitserland, wordt de
naam Pontiac geregistreerd door Suprécis Watch SA. De horloges worden dus in
eerste instantie gemaakt door Suprécis.
Daarnaast was er nog een zusterbedrijf in Jakarta dat in 1955 gesloten moest
worden vanwege de problemen tussen Nederland en Indonesië.
Op de horlogemarkt in die tijd zijn vooral Verdal en Pontiac aanwezig. Rodania zou
pas later volgen in de race tegen de klok.
Hieronder een vroeg Pontiac horloge , op de wijzerplaat staat een verwijzing naar de
Belgische expositie in 1939 te Liege (Luik). Waarschijnlijk gaat het om de Exposition
internationale de la technique de l'eau
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(foto van www.sometimeago.com)
A.Kinsbergen NV (later BV) in Amsterdam was naast importeur van Pontiac ook
importeur (Agent général) van Omega en Tissot.
In Nederland is in de jaren 60 Henri Jullien NV overgenomen, die waren eigenaar
van het merk Union, laaggeprijsde eenvoudige horloges voornamelijk uit Duitsland
en Frankrijk.
Aan het einde van de jaren zestig, na de dood van Ali, wordt zijn dochter Johanna
Kinsbergen directrice van het bedrijf in Brussel.
In de jaren 70 wordt er een kleine keten van juwelierszaken (5 of 6) overgenomen,
die winkels had in Rotterdam, Den Haag en Leiden.
In België werd alleen Pontiac verkocht en later - als goedkoop merk - Lauréat, dat toen Union in Nederland erbij kwam - min of meer parallel ingekocht werd.
De ondernemingen in Nederland en België zijn begin jaren 80 (1982?) overgenomen
door een Nederlandse groothandelaar/juwelier. Deze kwam zelf enkele jaren later in
de problemen.
Het merk pontiac is in 1994 (voor een periode van 20 jaar) geregistreed door TWCTapernoux & Cie S.A. – N.V. in België
Tenslotte wilde Jansen, Post & Cocx (JPC) / Aurum B.V. aan het einde van 1998 het
merk weer doen herleven, maar dat is helaas niet gelukt.
Er komt nog wel een Pontiac horloge voor de Belgische spoorwegen voor het jaar
2000 uit
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(foto van Marktplaats)
Op 28 januari 2014 wordt JPC/Aurum failliet verklaard.
Pontiac wordt al snel weer nieuw leven ingeblazen door Chrono Euro Diffusion N.V.
uit Lasne in België.
De eerste « nieuwe » PONTIAC collectie werd in september 2014 voorgesteld tijdens
de beurs “Orologio” die in het prestigieuze museum Autoworld te Brussel op 14 en 15
september 2014 werd gehouden. De collectie heren- en dameshorloges bestaat uit
42 modellen.
Hieronder een voorbeeld van de collectie uit 2014.
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(foto van Chrono Euro Diffusion)
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DE HORLOGES
Naar de huidige maatstaven zou Pontiac een mode merk genoemd worden. De
horloges veranderen met de mode mee door de jaren heen. Er is eigenlijk geen
"typisch" model dat kenmerkend is voor Pontiac. Maar de typering modemerk gaat
niet op voor de kwaliteit. De modemerken van tegenwoordig worden vaak zo
goedkoop mogelijk gefabriceerd maar dan kan je niet zeggen van Pontiac horloges.
Pontiac maakte zeer goede horloges met calibers van praktisch de hele Ebauche
Group: Venus, Landeron, ETA enz enz. De gebruikte behuizingen zijn ook steeds
van goede kwaliteit.

Hierboven een Simpatico in een modieuze kleur, althans zo rond 1965 gebaseerd op
het FHF ST96 uurwerk van dit horloge.
Als je op de tweedehands markt naar het merk kijkt zie je dat ze vooral veel
eenvoudige horloges hebben verkocht. "De gewone man" was een duidelijke
doelgroep voor het merk. Het leuke is echter dat ze heel veel verschillende modellen
hebben geleverd, ze gingen duidelijk met de tijd mee maar de eenvoudige horloges
zijn ze door alle jaren heen in allerlei varianten blijven maken.
De horloges worden in eerste instantie samengebouwd door Suprécis en krijgen dan
ook het opschrift "swiss made". De regels voor Swiss Made zijn duidelijk: Om het op
een horloge te mogen zetten, moet het uurwerk in Zwitserland gemaakt en
samengebouwd worden. In de Brussel/Amsterdam waar de firma Pontiac zit worden
dus geen horloges gemaakt, alleen verhandeld.
Hieronder een voorbeeld voorzien van een Zwitsers Venus 170 uurwerk
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Later werden ook kant en klare werken ingekocht en nog later werden zelfs door
andere fabrieken gemaakte horloges van het merk Pontiac voorzien. Onder de naam
Pontiac International werden de in Frankrijk en Duitsland gemaakte horloges
verkocht.
Het design ging over het algemeen zo:
De 3 directies (Amsterdam, Brussel en Biel) gingen – soms ook met 2 of 3 heren van
de buitendienst naar de Mustermesse in Bazel en liepen daar bij alle fabrikanten van
horlogekasten binnen en lieten zich alles tonen en namen monsters mee.
Ter info:
Het eerste horloge en sieraden beurs in Bazel wordt gehouden in 1917. In 1931 krijgt
de beurs zijn eigen paviljoen. In 1963 werd de beurs verplaatst naar een nieuw
gebouwde paviljoen. Pas in 1972, wordt de show voor opengestled europese
exposanten. Vanaf 1986 zijn er ook niet-Europese exposanten. In 1973 verandert de
naam in Europäische Uhren- und Schmuckmesse (EUSM). In 1983 werd ze
simpelweg genaamd BASEL 83. Sinds 2003 heet de beurs Baselworld.
In Biel werden van die monsters zgn. postiches gemaakt. (een postische is een
horloge zonder uurwerk, met alleen een kast, wijzerplaat en wijzers) Die werden dan
in Amsterdam en Brussel nader bekeken en als ze bevielen dan werden ze besteld.
Bij gouden horloges met briljanten soms maar 10 stuks, bij zgn. courante modellen
tot 2000 stuks of meer.
Vaak liet de directie in Biel ook de fabrikanten op bezoek komen en koos dan zelf de
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monsters uit.
Bij het bestellen waren nog discussies over de details van de wijzerplaat (cijfers,
indexen, vlak, gebogen, enz.) en de vorm van de wijzers. Dan moest er ook nog een
horlogebandje aan (kalfsleer, hagedis, krokodil, echt of imitatie, enz.) Veel horloges
werden ook voorzien van een metalen "Fixo-flex" band, dit waren rekbare metalen
banden in diverse uitvoeringen. Rowi (Rodi & Wienenberger) GmbH uit Pforzheim
heeft die in 1952 geïntroduceerd. Deze banden zie je nog veel bij gebruikte Pontiac
horloges terug, ze zijn dus behoorlijk duurzaam en weer een mooi voorbeeld van de
kwaliteit die Pontiac leverde.
Bij gouden en vergulde kasten kwam daar nog bij, dat voor Nederland een andere
goudkleur dan voor België besteld moest worden. België wilde 2N18 ("roodgoud") en
Nederland 1N14 (geelgoud). Er waren ook andere kleuren mogelijk.
Als iedereen het eens was konden de bestellingen naar de leveranciers eruit maar
het was ook en vooral m.b.t. de uurwerken niet altijd eenvoudig. Een
horlogefabriek(je) kon wel werken bestellen, maar het "Uhrenstatut" besliste wie
welke werken (kalibers) en in welke hoeveelheden kreeg. Alles was compleet
gereglementeerd en niemand kon doen wat hij wilde. Einde jaren 60 werd het
liberaler. Het kon ook gebeuren, dat een fabriek andere werken toegewezen kreeg
dan besteld waren bijv. 6 3/4-8"' i.p.v. 6 3/4'" rond. En ruilen met andere fabrieken
was streng verboden.De boekhoudingen en de voorraden werden erop
gecontroleerd!
Kortom de benodigde onderdelen van de werken werden besteld. Dat is niet alleen
een platine zus en een radertje zo, maar een platine met een bepaalde guillochage
en ook een bepaalde galvanisering. Ook de radertjes waren in verschillende
uitvoeringen verkrijgbaar. Dit laatste verklaart ook waarom je dezelfde calibers in
goedkopere en duurdere horloges terug vindt. Het ontwerp is dan wel hetzelfde maar
het afwerkingsniveau van de onderdelen zal veel verschillen.
Belangrijk was natuurlijk de coördinatie van de termijnen. Horlogekasten laten liggen
tot de benodigde uurwerken of andere onderdelen er zijn kost geld en plaats in de
voorraadkasten. Als de onderdelen van de werken compleet binnen waren, kwam
eerst de kwaliteitscontrole, dan het samen zetten van de werken, waarbij vooral het
reguleren van de balansen een precies werkje was. De dames die dat deden, de
régleuses, deden dat thuis, tegenwoordig gaat dat natuurlijk allemaal volautomatisch.
Uiteindelijk, soms wel 2 jaar na de eerste kennismaking met de nieuwe modellen,
konden dan de horloges naar België en Nederland (en tot 1955 ook Indonesië)
geleverd worden.
Later werden, bij Pontiac International, maar heel soms ook bij de overige Pontiac
modellen, complete horloges ingekocht. Een van de voordelen was dat de fabrikant
al het werk al gedaan had, waardoor er een snelle levering mogelijk was.
Kortom, het is mogelijk, dat een bepaalde kast ook bij een ander merk gebruikt werd.
Maar de combinatie van werk, werkkwaliteit, wijzerplaat, wijzers, band en kast maken
van een horloge uit die tijd, van welk merk ook, toch wel iets eenmaligs.
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Piquerez kasten bijvoorbeeld, werden ook door andere fabrieken gebruikt. Omega
kon zich veroorloven de exclusiviteit voor een bepaald model op te eisen, Pontiac
moest het doen met dezelfde kasten als de concurrenten. Maar dat is ook vandaag
de dag niet anders. Kijk eens hoeveel Rolex look-a-likes er te krijgen zijn.
Tot in de jaren 70 waren de werken van de Pontiacs meestal wel van betere kwaliteit
dan van andere merken zoals bijv. Prisma. Ook bij de wijzerplaten werd op goede
kwaliteit gelet. Goedkope wijzerplaten hebben gestanste indexen, op goede
wijzerplaten zijn het losse indexen, die met pootjes in gaatjes in de wijzerplaat
geperst worden en de indexen zijn boven niet vlak maar zijn trapvormig of schuin
gefreesd en de bovenkant is niet over de hele breedte gelakt maar alleen in het
midden enz.
Voorbeeld van een Pontiac Hydraulica horloge uit juli 1973, dat is samengesteld met
een Tissot 2451 caliber en een verchroomde Piquerez compressor kast. Opgelegde
indexen en een hoogwaardig afgewerkte wijzerplaat en wijzers.

Op een gegeven moment was het voor de meeste kleine fabriekjes door de grote
concurrentie uit het verre oosten niet meer te doen om zulke individuele modellen en
kwaliteit te maken.
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De ontwerpen van de horloges worden in de jaren '80 en '90 ook steeds minder
strak. Er komen steeds meer gouden accenten in de horloges die ze toch een beetje
een goedkoper uiterlijk geven. De doelgroep van "de gewone man" lijkt een beetje uit
het oog verloren.
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LOGO
Op de wijzerplaat van Pontiac horloges staat de merknaam tussen de twaalfuur
positie en het midden van de wijzerplaat. De eerste horloges hadden de P van
Pontiac in hoofdletter waarbij de "P" zich uitstrekt over de gehele merknaam.
Hieronder een exemplaar met een AS984 uurwerk van rond 1940

Vermoedelijk na 1940 verschijnt ook het sterren systeem onder het merk. Het aantal
sterren geeft de kwaliteit van het uurwerk aan. Eén ster stond voor een eenvoudig
uurwerk, drie sterren stond voor een kwalitatief beter uurwerk.
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Later rond 1950 krijgen de meeste horloges ook een model naam die weer boven de
sterren staan.

13

Eventuele aanvullingen staan dan boven de 6
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In de 1960′s komen er nieuwe technologien die metaal bewerkingen makkelijker
maken. Het resultaat is dat horloges een kroon krijgen met een logo. De pontiac
kroon heeft in het midden een ster met eromheen de naam.

(foto van Ebay)
In deze periode biedt Pontiac ook lederen horlogebanden aan met het merknaam op
de gesp.
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(foto van Ebay)
Begin 70ér jaren krijgen de horloges gewoon de naam Pontiac op de wijzerplaat. De
naam van het horloge komt dan boven de zes te staan en de eventuele toevoeging
staat dan weer onder de sterren.

In het begin van de jaren 80 verdwijnen de sterren en wordt het logo iets groter, het
wordt hierdoor duidelijker leesbaar. Hieronder een International met een FE 5601
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uurwerk
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NUMMERING
De eerste modellen van Pontiac hadden geen nummer op de buitenkant staan.
Al snel komen er de achterkant van de horloges twee nummers te staan. Een model
nummer en een serie nummer.
Pas vanaf halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond onderstaande
nummering
Het serienummer was bij Pontiac een doorlopend nummer. Als er 100 horloges van
een bepaald model gemaakt werden kregen die de nummers xxxxx00 tot xxxxx99.
Via het serie nummer is dus geen productie datum te bepalen. Serie nummer is ook
niet altijd aanwezig.
Bij Pontiac stond het modelnummer altijd op de bodem van de kast, bij de
zakhorloges op de binnenkant. Waarschijnlijk hebben ze voor de model nummers
twee systemen gehanteerd. Het latere modelnummer bestaat uit 5 nummers en is
een code voor o.a. het metaal, de kalibergrootte en waterdichtheid.
Een model nummer, bijvoorbeeld 84902 (in dit geval een Simpatico)heeft de
volgende betekenis
84 staat voor stalen kast en handopwinding 902 is een volgnummer, maar niet
chronologisch.
Het eerste getal heeft de volgende betekenis:
1 - verguld en verchroomd (onedel) metaal dameshorloge
2 - verchroomd en verguld (onedel) metaal of bronzen herenhorloge
4 - staal gecombineerd met goud
6 - goud
8 - roest vrij staal
De oneven nummers zijn steeds de dames horloges, de even modellen zijn voor de
heren.
Dan kwam een cijfer voor de maat van het kaliber. Bijv. 22 was 10,5 ligne, 24 was
11,5 ligne.
Het derde cijfer kon een indicatie voor waterdicht of een speciale functie zijn maar
meestal waren de laatste drie getallen de volgnummers van het modelnummer.
Ter info:
Ligne is een engelse maat die gebruikt wordt voor uurwerken, een engelse voet 12
inch (") heeft en een inch 12 lignes ('''). Dat betekent dat de ligne 2,2558291 mm is.
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Beetje onduidelijk maar op het pootje staat een merkje met 585, dus 14K goud.
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MODELLEN OVERZICHT
Hieronder de meest voorkomende model namen. De model namen blijven vaak door
de jaren heen hetzelfde echter de kasten en uurwerken zijn wel steeds verschillend.

PONTIAC
Het meest voorkomende model lijkt de “naamloze” Pontiac. Veelal eenvoudige en
daarom ook wel tijdloos. Deze modellen kom je tweedehands ook het meeste tegen
en zullen dus ook wel de meest verkochte zijn. Op de wijzerplaat dus geen model of
type aanduiding, alleen de merknaam.

DIADATIC
Een model voorzien van een automatisch uurwerk met dag- (Nederlands/Frans) en
datumaanduiding op de drie-uurspositie. Belangrijkste kwalitatief model. Waterdicht
en antimagnetisch uurwerk.De meeste zijn uitgevoerd met een ETA 2750 uurwerk of
een 2789-1
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GOLDEN ARROW
Luxere “dressers” oftewel geklede horloges. Hieronder model nummer 43010 dus
een voorbeeld van een stalen kast met gouden bezel. Gebouwd rond een ETA2390
dus waarschijnlijk uit het midden jaren vijftig van de vorige eeuw. Bijna niet te zien op
het plaatje nog een leuk detail. Aan de binnenkant van het glas staat een P
gegraveerd.
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GOLDEN CIRCLE
Horloge naam beschrijft het model perfect. Beetje vreemde geval want volgens het
model nummer (364632) is het een dames horloge. Alleen met een maat van 34mm
lijkt het meer een heren model, zal wel de mode zijn geweest in die tijd. Wijzerplaat
heeft een soort “houtstructuur”. Voorzien van een ETA 1390 kaliber dus
waarschijnlijk rond 1955 geproduceerd.
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GULFSTREAM
Een van de duurdere modellen.
Hieronder model nummer 84021, voorzien van een platte kast uit één stuk. Uurwerk
moet er dus via het glas uit. Dit gaat door middel van een “split stem”. Je kan de
kroon gewoon uittrekken om het uurwerk te verzetten maar met extra kracht trek je
een deel van de kroon los. Via de ontstane “ingang” kan je met een beetje luchtdruk
uit een hand pompje het glas eruit blazen.
Dat dit model tot de duurdere horloges behoord, is te concluderen uit de RVS kast en
de hoge afwerking van het uurwerk, zie foto.
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HYDRAULICA
Hydraulica was de benaming van de extra waterdichte horloges.
Er waren maar 2 fabrikanten van horlogekasten, die goed genoeg geacht werden om
kasten te leveren voor horloges waar Hydraulica op kwam te staan, dat waren Ervin
Piquerez (van de Compressor kasten, o.a. te herkennen aan de speciale geruite
kroon en de duikhelm binnen in op de achterdeksel) in Bassecourt, Zwitserland en
Pfisterer (die nog steeds bestaat maar nu onder een andere naam) in Pforzheim.
Overigens, de dichtringen van de kasten van Pfisterer hebben na verloop van tijd de
neiging om te gaan lijken op drop die lang in het water gelegen heeft. Dus kijk uit bij
het openmaken van de kast van je horloge, voor het geval het er één van Pfisterer
mocht zijn.
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INTERNATIONAL
Meestal in Frankrijk en Duitsland gemaakte horloges. In de boeken van Herman
Brusselmans komt dit model nog wel eens voor omdat de schrijver er zelf één heeft.
Bij sommige 3 sterrren modellen lopen de sterren in een boogje i.p.v. een rechte lijn.

JUMPING
Serie uit de jaren 70 met hoogwaardige chronografen. Voorzien van Valjoux 7733 en
7734 (met datum) 7750 (dag, datum). Valjoux uurwerken vindt je ook terug in
horloges van Tag Heuer en Breitling om een indruk te geven van de kwaliteit.
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AUTOMATIC
Automatic is de aanduiding dat het horloge voorzien is van een automatisch opwind
mechanisme. Van de modellen “automatic”, “memodate” en “memomatic” is het de
vraag of het eigenlijk een modelnaam is of een type aanduiding. Soms is het naast
de merknaam de enige aanduiding op de wijzerplaat maar dan is het toch meer een
modelnaam loze met een type aanduiding naar mijn idee.
Afijn hieronder een exemplaar met dan weer een afwijking. Het is een Simpatico
Automatic maar heeft dan wel weer een datum. Zou dus eigenlijk een Memomatic
moeten zijn want dat zijn over het algemeen de automaten met een datum.
Geeft maar weer aan dat er wel eens wat gerommeld wordt met aanduidingen en
namen.

MEMODATE
Een model voorzien van datum weergave op de drie-uurs positie. Onder andere met
een ETA 2763 uurwerk. Overigens kan memodate ook als toevoeging op de
wijzerplaat staan bij een andere modellen zoals de Hydraulica.
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MEMOMATIC
Een model voorzien van een automatisch uurwerk met datum aanduiding op de drieuurspositie.

MP
Wordt van beweerd dat ze vernoemd zijn naar de beroemde Belgische keeper Michel
Preud'homme. Maar sommige van die horloges hebben uurwerken die ouder zijn dan
de keeper dus te bewijzen is het niet.

NAGEUR
Een “waterdicht” model van Pontiac. Nageur is Frans voor zwemmer. Meestal
eenvoudige horloges maar er zijn ook chronografen met een Valjoux 23 onder deze
naam geproduceerd.
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Bovenstaande Nageur is een automaat en voorzien van een ETA 1256, de
allereerste automaat van ETA / Eterna. Horloge komt dus ongeveer uit 1950
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SIMPATICO
Een eenvoudig uurwerk met een klassieke, chique uitstraling. De dames uitvoering
heet trouwens Simpatica

SUPPORTER
Eenvoudig sportief model, naam is natuurlijk een verwijzing naar de sport. Ook vaak
een toevoeging bij een Nageur
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20 ATM

Bovenstaand horloge is gebouwd in een Super Compressor kast. De tweede kroon
dient ervoor om de interne buitenste uren ring te verdraaien. Hiermee kan je een
begin tijd instellen bij het duiken (of een tweede tijd als je in het buitenland bent). Net
als een duikring dan maar dan inwendig in het horloge. Het plexiglas bij dit model is
extreem dik en aan de binnenkant staat een kleine “P” gegeraveerd. Niet de P van
Pontiac maar van Piquerez vermoedelijk.
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PONTILECTRIC
Er werden ook horloges gemaakt met elektro-mechanische werken. Er zijn
exemplaren met een Landeron 4750 uurwerk, voor zover bekend het eerste
Zwitserse werk van die soort uit ca. 1960. de vorm van de indexen bij 3,6,9 en 12 uur
zijn een indicatie voor de stroom waarop het uurwerk loopt

(Foto van Maurits)

PONTITRONIC
Latere versie van de elektronische horloge. Hieronder een exemplaar met een ETA
EAS9157 uurwerk, zo rond 1975 geproduceerd.
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QUARTZ
Soms ook alleen een Q. Gaat hier dus om een quartz horloge.
In Biel zijn bij Suprécis ook quartz horloges gemaakt (met ESA/ETA werken) in het
begin met en later zonder het "32768 Hz" op de wijzerplaat. (dit was ook om te laten
zien dat het om moderne werken ging en niet om de "ouderwetse" met slechts 8192
Hz)
Het heeft nog veel voeten in de aarde gehad om dat 32768 Hz zodanig op de
wijzerplaat te krijgen, dat het er niet scheef uitzag (dat Hz zorgde voor een beetje
gezichtsbedrog en de erg kritische directeur stuurde steeds de drukplaten terug naar
de graveur).

(Foto van Maurits)
Latere komen er ook kwarts horloges met goedkopere Japanse uurwerken.
Hieronder een drietal chronografen met Miyota OS10 en OS30 uurwerken.
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OVERIGE WIJZERPLAAT AANDUIDINGEN
De volgende aanduidingen komen ook voor op de wijzerplaat
-

Antimagnetique (1940-50's): Een model voorzien van een anti magnetisch
uurwerk. Het natuurlijke magnetisme (zoals in een kompas wordt gebruikt)
wordt onderdrukt door niet magnetische onderdelen zoals het balanswiel.
Hieronder een voorbeeld met een AS984 uurwerk van rond 1940

-

Supportchoc (1940′s): De balans is voorzien van extra stenen voor meer
stabiliteit en vaak is er ook een extra anti shock veer geïnstalleerd. Vanaf de
jaren 1950 komt dit niet meer voor op de wijzerplaat omdat dan Incabloc of
KIF de standaard worden.
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-

Hermetique of stofdicht (rond 1940): Extra afsluiting in de kast om het stof te
weren. Waterdicht was nog teveel gevraagd in die tijd.

-

Courbee: Eigenlijk courbée betekend in het frans gebogen. Gevonden op een
horloge van rond 1940 met een ETA 766 uurwerk.
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-

T (bij SWISS ): Vroeger werdt er (radio actief)radium gebruikt om de wijzer licht te
laten geven in het donker. Toen radium uit de gratie raakte is men overgegaan op
tritium. Tritium is ook radioactief maar de straling is niet in staat de huid te
doordringen. Horloges waar "Swiss T made", "T SWISS T of "T Swiss Made T" op
staat zijn voorzien van tritium.

-

36

Naast het model "Supporter" zijn er ook andere aanduidingen die verwijzen naar de
sport en dan vooral wielrennen wat door de jaren heen zeer populair is in Belgie.
-

Maillot Jaune: Een model mogelijk ter gelegenheid van de overwinning van de
gele trui in de Tour de France door Wim van Est die op dat moment wordt
gesponsoord door Pontiac, zie ook het gedeelte over marketing. Hieronder
een exemplaar met een ETA 2390 uurwerk.

-

Maillot arc en ciel: Verwijzing naar de regenboog trui

-

Diable Rouge: De rode duivels, bijnaam van het Belgische nationale voetbal
elftal

-

Mousquetaire: Mousquetaire vertaald naar het Nederlands is musketier. De
vorm op de wijzerplaat lijkt ook wel naar elkaar wijzende degens. In het model
hieronder tikt een ETA 1080, waarschijnlijk uit de periode 1950 – 1955.
Er zijn ook Mousquetaire modellen met een eenvoudige wijzerplaat.
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ENKELE BIJZONDERE MODELLEN
EEN VAN DE EERSTE?

Vermoedelijk een van de eerste horloges van Pontiac. Kast heeft geen model of
serie nummer. Binnen in de kast staat fs3208 gekrast, dus augustus 1932?
Het uurwerk is een A. Schild (AS) 938 / 1003 uurwerk. AS zette vanaf 1939 hun
merkteken onder het balans wiel. Dat ontbreekt bij deze dus het horloge moet in
ieder geval ergens tussen 1932 en 1938 gemaakt zijn. De wijzers zijn wel opnieuw
voorzien van lume (lichtgevende materie)
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DATE POINTER
Ook weer een vroege Pontiac en een opvallende verschijning. Dit is een date pointer,
de rode wijzer geeft in de buitenste ring de datum aan. Daarnaast ook nog een sub
dail voor de seconde wijzer.

De wijzerplaat vertoont de opmerking “17 Rubis” wat slaat op de 17 gebruikte
lagerstenen die in dit exemplaar inderdaad mooie rode robijnen zijn. Gaat om een
FHF 170 uurwerk met een optionele date pointer module
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BRAILLE HORLOGE

(foto van John.K)
Horloge voor blinden en slechtzienden. Er zit een scharnier bij 12 uur zit waarmee je
hem kan openen Op deze manier kan je de tijd voelen.
Dit is een soort horloge, dat niet door Pontiac zelf gemaakt werd, maar dat door een
gespecialiseerd bedrijf werd gemaakt en van het Pontiac merk werd voorzien.
Pontiac wilde het in het programma hebben, maar de vraag ernaar was altijd zeer
beperkt, vandaar. Ze bestonden overigens ook als damesmodel.
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VIERDE STER
Onduidelijk of dit een opnieuw opgemaakte wijzerplaat is maar de Nageur Maillot arc
en ciel heeft 4 sterren. Er schijnen meer exemplaren met vier sterren te zijn

(foto van Ebay)
Model nummer op de achterkant 30032G serie nummer binnen in 281752
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COMPRESSOR
Eind jaren zestig lanceert Pointiac de hydraulica horloges waarvan een aantal
modellen met een compressor behuizing van Piquerez. De meeste zijn te herkennen
aan de platte achterkant met een horizontaal golf randje erop. Hieronder een schema
van de waterdichte opbouw van de verschillende compressor kasten.

De 2ATM is gemaakt op basis van de super compressor behuizing.
De meeste compressor horloges hebben een typerende ruitjes kroon. Bij Pontiac zie
je meestal een standaard Pontiac kroon maar de ruitjes kroon komt ook voor.
Waarschijnlijk komt dit omdat Pontiac al een beetje “oversized” kronen gebruikte voor
hun Hydrailica horloges. Deze passen ook perfect bij de compressor behuizingen.
Hieronder een voorbeeld van een compressor kast met ruitjes kroon. Deze is
voorzien van een ETA 2750 uurwerk
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Hieronder een Pontiac Hydraulica memodate met ETA 2763 uurwerk en een
"Compressor" behuizing.
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RAPPEL-O-BRA
Voorzien van een mechanische wekker. De naam komt van Rappel=herinnering en
o bra = fonetisch au bras/aan de arm. Het exemplaar hieronder is voorzien van een
AS1932 uurwerk dat tussen 1970 en 1974 werd gemaakt. Memodate dus een
handwinder met dag aanduiding.
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VIERKANT
Het meest bekende ontwerp van een vierkant horloge met schroefjes in de hoeken is
natuurlijk die van Bell & Ross uit 1992. Deze Pontiac International heeft een FE 140C en is gemaakt rond 1975…. Alleen is de Pontiac wel wat minder waterdicht
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MONO-RATTRAPANTE
Bijzonder model met een Valjoux 84 uurwerk. Een mono-rattrapante is feitelijk een
vereenvoudige versie van een split second chronograaf naar een patent van Bovet.
In plaats van een extra wijzer kan de enkele chronosecondewijzer tijdelijk worden
gepauzeerd middels de onderste knop, als je deze weer loslaat springt deze naar de
plek waar hij normaliter zou moeten zitten. Hiervoor wordt de beweging in de extra
veer opslagen, eenmaal losgelaten zorgt de opgespaarde energie dat hij
terugspringt. In essentie is het een mono-pusher waarbij de tweede knop uitsluitend
voor het pauzeren is toegevoegd. Waarschijnlijk om aan te geven dat het een monopusher is heeft de bovenste pusher een kroon-achtig schijfje. Door de knop weer uit
te trekken start de chrono weer voor een vervolg meting

(foto van HorloG)
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ARGENT d’OR
Mooi voorbeeld van het feit dat Pontiac ook luxe “Juwelen” maakte. Je ziet ze niet
heel veel maar er zijn ook met edelstenen ingelegde exemplaren. Dit exemplaar uit
de begintijd heeft een vergulde zilveren kast.
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MARKETING
Pontiac was een merk met een neus voor reclame of zoals dat nu heet marketing.
Al vanaf de begin jaren bezigde het merk de slogan "PONTIAC TIC TAC". Deze
slogan werdt gepresenteerd bij de opening van Expo 58. Als bewijs van hun
deugdelijkheid vielen 2 pontiac uurwerken laten van de bovenste bol van het
atomium. De klokken vielen naar beneden en werkten beiden nog. Overigens was de
slogan in Nederland met “TIK TAK”
De ouderen onder ons herinneren zich de Pontiac klokken, die in veel gemeentes op
strategische plaatsen stonden. En als je nog iets ouder bent heb je misschien nog de
auto's met de klok op 't dak gekend.

(Foto van Marktplaats)

Ook de slogan " PONTIAC TIJD, JUISTE TIJD" werd veel gebruikt.
Toen de Piraten televisie zender op het REM eiland met zenden begon (1964) was
het eerste beeld dat van een Pontiac klok, waarna om 8 uur de programma's met het
nieuws begonnen. Met andere woorden de eerste TV reclame in Nederland was voor
en door Pontiac.
De meest geniale slogan is en blijft "ZEVENTIG METER VIEL IK DIEP, MIJN HART
STOND STIL, MAAR MIJN PONTIAC LIEP" dit naar aanleiding van de val van de
door Pontiac gesponsorde wielrenner Wim van Est in het ravijn van de Col
d'Aubisque
Deze slogan werd op 17 juli 1951 bedacht door juffrouw Reens die bij Pontiac op
kantoor werkte. Wielrenner Wim van Est was de eerste Nederlander in de Tour de
France in de gele trui, maar in 1953 ook de eerste Nederlander die in de Giro een
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etappe won en de roze trui droeg. De val van Wim van Est in een 70 meter diep
ravijn op 17 juli 1951 kwam niet alleen hard aan bij de renner. Het jaar markeerde
tevens de opkomst van Nederland in het grootste wielerspektakel ter wereld, de Tour
de France.
Een huilende Wim van Est wordt met aan elkaar geknoopte fietsbanden uit het ravijn
van de Col d'Aubisque gehesen. Dat was voor het aanwezige tourlegioen in
Nederland een buitengewoon choquerende ervaring. Renners uit zijn tijd hadden het
over het feit dat de Brabander absoluut niet kon sturen en eigenlijk elke dag wel
ergens op zijn gezicht eindigde. In het midden van de jaren '50, zo gaat het verhaal,
is Van Est in elke etappe van de Giro ten minste één keer gevallen en niemand in het
peloton keek daarvan op. Willem, die altijd met de handjes boven op zijn stuur reed
(en dus te laat was met remmen), had een uiterst opgewekt gemoed en daar werd in
het peloton nog wel eens een loopje mee genomen. Het was van hem bekend dat hij
tegenover Nederlandse wielerliefhebbers een oprechte belangstelling toonde. Zo
zwaaide hij naar iedere Nederlandse passant en menigmaal wisten andere renners
hem te verschalken. Dan riep men zijn naam, ging Wimpie rechtop zitten, keek om,
zwaaide uit vriendelijkheid en ... pats, boem, daar lag hij weer.

(foto van www.sometimeago.com)
Pontiac relateerde zichzelf veel aan de sport, zoals hieronder een reclame
ansichtkaart met een voetballer van Anderlecht. (Ali Kinsbergen was een grote fan
van Anderlecht) Daarnaast ook als tijdwaarneming voor wieler rondes of als sponsor
van de strandspelen.

50

(foto van Marktplaats)
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BRONVERMELDING
Met bijzonder veel dank aan horloge forum lid Maurits voor zijn inbreng.
Bronnen:
www.sometimeago.com
www.gmt-chronographs.com
www.horlogeforum.nl
www.horlogerie-suisse.com
www.wikipedia.com
www.ebay.com
www.ranfft.de informatie over kalibers, gebruikt voor het dateren van de horloges
Met dank aan de horloge makers van het horlogeforum.nl:
Freddy
Vintage1982
Vouwfietser
MartijnV
HorloG
Zonder hun inspanningen zou deze collectie niet zijn ontstaan.
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