
Kiek, Lazarus. - l ) i r . der Elka Watch Gy. te Amster-
dam. - Geb. 22 Mrt. 1854 te Groningen. - Ouders: Levy
Kiek, horlogemaker1, en Mirjan Loewe. - Goh. met Raehcl
van Amerongen op l Kebr. 1880. - Kinderen: Louis

Ednard, geb. 23
J u n i 1881, dir.
Elka Watch Cy.,
ff oh. met Hen-
rictte Schaap;
Martha, geb. 26
Maart ' 1887,
geh. niet H .
van Hessen;
Marie Amal ia ,
geb. Ui Maart
1888, geh. niet
1). van Gelder,
en Klora, geb.
18 Hopt. 1893
wed. van M. de
Haan. - Na de
lagere school te
Groningen be-
zocht te heb-
ben, trad K.
reeds op 14-ja-
rigen leeftijd als
leerl. in dienst
bij de ('a,, de
Casseres; laatst
genoemde was

oen bekend chronometermaker. Van 1895 afwas K. alleen
als horlogemaker gevestigd, totdat in 1913 de fa. Elka
Watch Cy. gesticht werd; firmanten waren L. Kiek, L. E.
Kieken D. v. Gelder,welke laatste in 1929 is uitgetreden.
Een jaar later werd mcj. G. v. d. Goot als firmante opge-
nomen. Het eerste van de vele bijzondere werkstukken,
die K. vervaardigde, was een blindenhorloge, dat thans
nog in het bezit is van A. M. Roodenburg te Amsterdam.
Dit type horloge is nog niet gewijzigd; nog steeds worden
alle exemplaren volgens dit eerste model vervaardigd.
Voorts construeerde hij de eerste electrische klok, die op de
Parijsche wereldtentoonstelling met een gouden medaille
bekroond werd. Een speeiaal horloge met automatische
opwinding, aangeboden aan H.M. de Koningin bij haar zil-
veren huwelijksfeest, was een bijzonder staaltje van ouder -
wetschen handenarbeid. Ook de eerste blindenklok voor
het Blindeninstituut aan de PI. Middenlaan was een werk-



stuk van K. Talrijk waren de onderscheidingen die hij op
nationale on internationale tentoonstellingen behaalde.
Nog op zijn 81e jaar maakte K. ccnigo bijzondere uurwer-
ken, die aan een nadere beschouwing onderworpen werden
in het Zwitscrsche vakblad „Revue Internationale de
l'Horlogcrie". - Hij is één der oprichters van de ver.
„Handwerkers-Vriendenkring" te Amsterdam. -Defirma
Kiek vindt haar oorsprong in een kleine zaak in uurwer-
ken, welke reeds in 1777 door een familielid te Groningen
gedreven word. - Op 84-jarigcn leeftijd is K. den 7en
Augustus l 938 overleden.


