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INLEIDING
Met horten en stoten is de volgende beschrijving van de klok in Wier tot stand
gekomen, in dat opzicht overeenkomst vertonend met het uurwerk zelf.
In Juli 1943 was de maker genoodzaakt om haastiglijk naar Friesland te
vertrekken en de nieuwe omstandigheden namen hem toen zozeer in beslag,
dat het enige maanden duurde voor hij weer zijn liefhebberij, het
klokkenmaken, ter hand nam.
In December van dat jaar kwam de gedachte bij mij op om niet alleen enkele
speciale personen, maar geheel Wier een blijk van erkentelijkheid te geven
voor de goede ontvangst, die mij allerwegen te beurt viel. En wat zou ik,
amateurklokkenmaker, nu beter kunnen aanbieden dan een klok?
Na enig overleg werd de kerktoren gekozen als de meest geschikte centrale
plaats omdat hier in het reeds bestaande uurwerk een pracht drijfkracht voor
de sterrenkundige uitbreiding aanwezig was.
Zo werd den heer S. Boersma, lid van de kerkraad, een ontwerp voorgelegd.
Hij waardeerde de bedoeling zeer en beloofde, de andere leden te zullen
polsen.
Na enige tijd kreeg ik van hem bericht, "dat het goed was", maar met het
begrijpelijk verzoek om geen onnodige ruchtbaarheid aan het plan te geven.
Per slot van rekening was ik toch onderduiker.
Nu kon ik mijn plannen nader gaan uitwerken en ondertussen zien, hoe ik aan
het nodige materiaal kwam. En dat was in de laatste jaren van de bezetting
een "poepetoer"!
Wanneer ik niet van alle kanten hulp had gekregen (ik kon immers zelf
nergens op af) was het werk nooit tot stand gekomen. Enige voorbeelden
mogen dit verduidelijken.
De raderen van het uurwerk zijn van hout, multiplex van 9 mm. Wanneer men
bedenkt dat er bij zijn van een 40 cm middellijn, ligt het voor de hand dat er
een flinke plaat voor nodig was.
De heer Smidstra, de timmerman, had wat, maar niet genoeg; en wist ook
niet aan meer te komen. Toen bracht de heer Van der Veen, de derde van het
driemanschap, uitkomst door een broer te hebben die ook timmerman was. En
wat meer wil zeggen: die het ontbrekende kon leveren.
Zo kwam eindelijk het rader materiaal bijeen.
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Voor de wijzerplaat stelde ik als leek voor, om een plaat triplex te nemen,
versterkt met dwarshouten, en goed in de verf. Smidstra raadde mij dat ten
sterkste af en stond er op, alle buitenwerk van metaal te nemen.
Nu was de moeilijkheid: hoe kom ik aan een stuk plaatijzer van maar liefst één
bij ruim anderhalve meter?
Het geluk was echter met WIER want toevallig wist een buurman, P.H. de
Vries, ergens "yn 'e Wâlden" een smid, die waarschijnlijk kon helpen.
Inderdaad bleek deze smid een plaat van de verlangde afmetingen te bezitten,
maar wilde die alléén kwijt tegen.... 80 pond tarwe!
Nu had ik zelf als aandeel in de oogst van het afgelopen jaar een vijftig pond
gehad, maar daarvan was al een gedeelte naar mijn ouders in Holland
gestuurd, die dat toen best konden gebruiken. Toen bracht echter de heer
Sevenster, mijn "baas", uitkomst door deze tachtig pond gratis voor het goede
doel beschikbaar te stellen. De zak ging mee met den vrachtrijder en na enige
dagen arriveerde de gewenste plaat!
Hieruit blijkt wel, hoeveel medewerking ik overal kreeg en dit was een grote
stimulans om de arbeid voort te zetten. Want, ik beken het eerlijk, soms
kwam er twijfel bij mij op of ik deze keer niet te veel hooi op mijn vork had
genomen.
Sedert Januari '44 kon ik al mijn tijd aan het grote werk geven en hoewel het
één voor één met de hand uitzagen van raderen met weet-ik-hoeveel tanden
een langdurig werkje was, vorderde de arbeid goed. Toen dan ook begin Juni
het werk werd onderbroken door mijn arrestatie was de raderkast nagenoeg
klaar, en reeds enige delen van de wijzerplaat voor montage gereed.
Na mijn terugkeer uit Amersfoort was het om verscheidene redenen beter de
klok voorlopig te laten rusten; en toen de maker in November door den
surrogaatburgemeester G. de Jong op de lijst werd gezet voor "Schanzarbeit"
in Drenthe en dus uit WIER moest verdwijnen, was er voor de duur van de
oorlog een streep onder gezet.
Toen de eerste bevrijdingsroes in het voorjaar van '45 wat was gezakt werd er
te hooi en te gras nog wat aan gewerkt. Het raderwerk werd toen voltooid
(tenminste, dat dacht ik!) en een platform in de toren aangebracht waarop het
werd geplaatst. Vervolgens werd de aandrijving door de torenklok in orde
gemaakt en ingeschakeld, en kon het raderwerk vast proefdraaien.
Eind Juni gelukte het me eindelijk naar Holland, naar huis, te komen, maar
met het vaste voornemen om zo spoedig mogelijk het werk te voltooien. Het
heeft echter tot de zomer van dit jaar geduurd voor het zover was.
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In Juli '45 begon ik met het samenstellen van de hierna volgende beschrijving.
Verscheidene hoofdstukken werden voltooid en het eerste reeds getypt.
Sindsdien lag het weer, af en toe ter hand genomen en eens doorgelezen.
Sommige dingen schijnen echter niet te gauw te moeten, want hier heeft het
langzame tempo een ernstige fout voorkomen!
In Hoofdstuk IV, over de Jaarlijkse Beweging, wordt er gewezen op het feit,
dat bij de thans aanwezige combinatie van raderen de jaarwijzer in 366 dagen
rond draait. Dan staat er heel luchtig:
"Per vier jaar geeft deze (combinatie) echter een fout van 3 dagen".
Inderdaad, maar wát voor fout: vóór of achter?
En bij het vervaardigen van de correctieautomaat heb ik inderdaad de
vergissing begaan om te redeneren:
"366 dagen, dus een dag te veel. Alleen in het schrikkeljaar goed, dus per 4
jaar 3 dagen te veel. Ergo: eens per vier jaar de jaarwijzer 3 dagen achteruit
zetten. (!)
Pas in Juni '46, toen ik na maanden het manuscript weer eens door nam,
ontdekte ik deze enormiteit.
Want, nietwaar (J) de jaarwijzer draait in 366 dagen rond, m.a.w. heeft 366
dagen nodig om rond te komen, loopt dus achter! Immers, na 365 dagen
begint in de wereld een nieuw jaar en zou de jaarwijzer, als hij met z'n tijd
mee gaat, óók een nieuwe omloop moeten beginnen. Helaas! zover is hij dan
nog niet: pas een dag láter, na 366 dagen, heeft hij zijn moeizaam rondje
voltooid.
Ik kom er graag voor uit, dat ik toen bijna iets heel lelijks heb gezegd, want
de hele "correctie"-automaat werkte dus precies verkeerd: in plaats van na
vier jaren de fout te elimineren deed hij er nóg drie dagen bovenop en liet de
wijzer dan bijna een week achteraan sukkelen!
Gelukkig zag ik meteen het lichtpunt in de situatie; De klok was nog niet klaar
en ingewijd!
Nu was de fout nog te herstellen, maar in het andere geval had ik, wat je
noemt in m'n hemd gestaan.
Nu we zo stiekemweg wat meer technisch zijn geworden lijkt het mij hier de
plaats om even te wijzen op een van de hoofdfouten, die vaklieden dit uurwerk
zullen aanwrijven. Terecht zal een astronoom ernstig bezwaar maken tegen
het feit, dat alle wijzerplaten slechts GEMIDDELDEN aanwijzen. Immers, de
tijd van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan is gemiddeld 29 dagen, 12 uur en 44
minuten, de seconden daargelaten; de lengte van een jaar gemiddeld 365 plus
één/vierde dag. Vooral de onregelmatigheden in de loop van de maan maken,
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dat deze op een gegeven ogenblik vrij belangrijk van dit gemiddelde kan
afwijken. Ook de zonsbeweging veroorzaakt soms vrij aanmerkelijke
verschillen tussen middelbare en ware zonnetijd en de ongelijke lengte van de
jaargetijden is een ieder bekend.
De tijdvereffening was bv. niet op eenvoudige wijze in rekening te brengen bij
de voorstelling van zonsopkomst en zonsondergang. Hier werd voor iedere
datum de lengte van de dag genomen en deze dag dan gehalveerd bij 12 uur
middelbare tijd. Dat op deze wijze verschillen optreden tussen ware en
voorgestelde zonsopkomst en -ondergang, ik zal de laatste zijn om dit te
ontkennen.
Wetenschappelijke waarde mag men aan het instrument dus niet toekennen.
Maar voor wetenschappelijke doeleinden is dit uurwerk ook niet vervaardigd.
En voor populair gebruik blijft bv. de maanwijzer nauwkeurig genoeg, want de
doorsnee bezoeker zal het niet kunnen schelen, dat de wijzer precies op
Nieuwe Maan staat wanneer dat feit zich in werkelijkheid al 5 uur en 28
minuten eerder heeft voorgedaan.
Hem is het voldoende te weten, dat het "vandaag" Nieuwe Maan is; of "over
drie dagen Volle Maan".
Wanneer men dus niet valt over de "gemiddelden" blijft het werk binnen zeer
redelijke grenzen gelijk lopen.
Met slechts 2 raderen is de omloop van de maanwijzer tot op 1 minuut
nauwkeurig; bijzonderheden vindt men in het desbetreffende hoofdstuk.
Met eveneens 2 raderen loopt de jaarwijzer 1 dag per jaar fout. 1/365 is
echter een breuk, die op de wijzerplaat niet eens tot uitdrukking komt. Zelfs
vlak voor de correctie, wanneer de fout ongeveer 1/120 is geworden, valt die
samen met eventuele speling in de samenstellende delen.
Alvorens nu tot de beschrijving van de klok over te gaan nog dit.
De jaren, in Friesland doorgebracht, zullen altijd in mijn herinnering blijven als
een paar spannende, maar bovenal mooie jaren.
In die twee jaar heb ik Friesland en de Friezen leren kennen, en waarderen.
Ik heb in moeilijke tijden alle steun gekregen, die ik nodig had, en toen mogen
ondervinden dat men in de nood zijn vrienden leert kennen.
Ik hoop daarom van harte, dat deze goede verstandhouding mag blijven
voortduren, en wanneer, in groter verband, ook tussen Holland en Friesland
een dergelijke waardering voor elkander groeit, is voor beiden een schone
toekomst weggelegd!
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HET RADERWERK
I. AANDRIJVING
Van het reeds bestaande torenuurwerk op de eerste verdieping loopt een
drijfstang naar boven, die de beweging van dit uurwerk overbrengt naar de
wijzerplaten aan weerszijden van de toren.
Deze drijfstang is op de schets hiernaast
aangeduid met de letter (A). Hieraan, of liever
gezegd, hier omheen is, even boven het
uurwerk, aangebracht een tandraadje (even
als alle overige tandraderen van hout),
bestaande uit twee delen, die nauwkeurig
passen om de stang (A). Deze helften worden
bijeengehouden door een metalen band (B),
die met een schroef en moer (S) wordt
dichtgeklemd.
Dit tandrad loopt in een rondsel (R), met even
zoveel pennen (12) als er tanden aan ‘t rad om
(A) zijn. Dit rondsel zit bevestigd boven aan de
drijfstang (C), die de 'beweging van het
uurwerk overbrengt naar het astronomisch gedeelte beneden. Over de
bovenste lagering van deze drijfstang (C) volgen hier nog nadere
bijzonderheden.
De lagering bestaat uit een metalen strook (S) aan een zijde passend
doorboord voor (C), aan de andere met een bout (D) zodanig bevestigd op het
juk (J), dat (S) om deze bout als draaipunt, over het juk (J) verschoven kan
worden. Om te voorkomen, dat deze strook (S) uit de goede stand ten
opzichte van (A) wordt gedrukt -- en daarmede het rondsel (R) los zou komen
van het tandrad -- zit er een pen (P) door een passend gat in de metalen
strook (S) in het juk (J). Wanneer men nu om de een of andere reden het
astronomisch gedeelte wil uitschakelen, trekt men (P) uit, schuift de drijfstang
(C) zo ver opzij, dat het rondsel (R) niet meer grijpt in de tanden van het rad
op (A), en steekt dan de pen (P) weer door (S) in het tweede gat, dat in juk
(J) is aangebracht. Nu kan het torenuurwerk vrij draaien van het astronomisch
gedeelte.
Om de aandrijving verder te volgen, dalen we nu af naar het houten platform,
waar de raderkast van het astronomisch gedeelte is opgesteld. Beschouwen
we nu Figuur I.
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Figuur I
Fig. I stelt voor de raderkast van het astronomisch gedeelte, nadat de glazen
deuren zijn verwijderd door de pennen uit de scharnieren te lichten. Links en
rechts op de tekening zijn de posten met deze scharnieren zichtbaar. Boven
deze raderkast ziet men de drijfstang (C), waarvan in het voorafgaande sprake
was.
Aangezien de overbrenging op het raderwerk bij deze frontaaltekening niet
zichtbaar kan zijn, is naast Fig. I de detailtekening Fig. II gemaakt. Fig. II stelt
het voor, alsof men opzij in de raderkast kijkt, en zodoende kan zien, wat door
de middenplank in Fig. I verborgen blijft.
Men ziet dan weer aan de bovenzijde as (C), eindigende in een ovalen
dwarsplankje van multiplex (T), dat met twee moeren aan de drijfstang (C) is
bevestigd. In dit dwarsplankje (T) zijn diametraal twee gaten geboord, waarin
glijdend passen de twee pennen van vork (V). Deze vork (V) bekroont de as
(E) en zit op deze as vast met de pen (F), die doorslippen moet voorkomen.
Het plankje (T) moet kunnen glijden ten opzichte van (V), aangezien de
drijfstang (C) met het wisselen van de temperatuur natuurlijk zal krimpen of
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uitzetten. Deze koppeling nu waarborgt een regelmatige overbrenging, zonder
dat dit krimpen of uitzetten wringing kan veroorzaken.
Ter verduidelijking van Fig. II zijn de verschillende delen, die
één geheel vormen, met dezelfde kleur aangegeven. zo zijn
(C) en (T) beiden rood, (V) en (E) beiden groen, en het nu
volgende onderdeel (G), een rondsel met 8 pennen, wederom
rood. Dit rondsel zit namelijk op een buis, die past om de as
(E) en door middel van de stift (H) wordt gedwongen, de
beweging van deze as te volgen.
Trekt men nu deze stift (H) uit, dan kan men, onafhankelijk
van (E), het astronomisch gedeelte met de hand draaien,
aangezien het rondsel (G) in de tanden van het kroonrad (1)
grijpt, welk kroonrad in de figuren I en II beide zichtbaar is.
Dit is dus een tweede manier om, onafhankelijk van het
torenuurwerk, het astronomisch gedeelte te bewegen. Hierbij
heeft men het voordeel, direct de resultaten in de raderkast
te kunnen waarnemen.
Een nadeel is echter, dat men hier slechts correcties van een
half uur kan aanbrengen (as E wentelt immers in 1 uur rond)
- terwijl men boven net rondsel R) per tand, en dus per 5
minuten kan verzetten.
Nu de aandrijving is besproken, en we hebben gezien, hoe de
beweging van het torenuurwerk wordt overgebracht op het
kroonrad (1), bepalen wij ons verder bij Fig. I en gaan over
tot de verklaring van de "Dagelijkse Beweging".
Fig.II
II. DAGELIJKSE BEWEGING
In het voorafgaande hoofdstuk hebben we gezien, dat het rondsel G (evenals
ALLE aangebrachte rondsels voorzien van 8 pennen) het kroonrad (1) doet
wentelen. Aangezien dit kroonrad 32 tanden draagt, loopt het in 4 uren rond.
Voor en achter dit kroonrad zijn op dezelfde as twee rondsels aangebracht, die
respectievelijk grijpen in de tandraderen (2) en (3). Beide hebben deze 48
tanden, zodat de beweging van het kroonrad (1) nogmaals 6x vertraagd
wordt, en deze raderen (2) en (3) dus beide in 24 uur, ofwel één etmaal,
ronddraaien. De dagelijkse beweging van (3) wordt, door de torenmuur heen,
naar de wijzerplaat overgebracht. Op welke manier deze overbrenging
geschiedt komt in Hfdst VIII ter sprake.
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Zoals reeds is uiteengezet, loopt rad (2) eveneens in 24 uur rond. Dit tandrad
nu brengt zowel het Maangedeelte als het Jaargedeelte in beweging. Wij zullen
nu eerst de Maanafdeling aan een nadere beschouwing onderwerpen.
III. MAANDELIJKSE BEWEGING
Deze benaming is alleen juist,
wanneer men het woord
"maandelijks" neemt in de
eigenlijke betekenis van het
woord: de tijd die de Maan
nodig heeft om, ten opzichte
van de Zon, één maal de hemel
rond te lopen. Populairder
gezegd: de tijd, die er verstrijkt
van de ene Nieuwe Maan tot de
volgende. Deze tijdsduur
bedraagt (gemiddeld!) 29
dagen, 12 uur, en 44 minuten.
Keren wij nu terug tot het uurwerk en laten wij eens zien, hoe de maanwijzer
daar zijn juiste beweging krijgt.
Aan de achterkant van rad (2) zit op dezelfde as een rondsel bevestigd, dat in
de tanden grijpt van rad (4), evenals (5) in Fig. I paars gekleurd, omdat deze
raderen tezamen de maanafdeling vormen.
Rad (4) nu bezit 35 tanden, zodat hier een vertraging van 8/35 ontstaat. Vóór
rad (4) zit op dezelfde as weer een rondsel, dat tandrad (5) aandrijft.
Aangezien het aantal tanden van dit rad 54 bedraagt, ontstaat opnieuw een
vertraging, nu van 8/54 zodat men in totaal een vertraging op de dagelijkse
beweging van 8/35 x 8/54 verkrijgt.
Wanneer men zin heeft om dit uit te rekenen, zal men zien, dat op deze
manier rad (5) in 29 dagen, 12 uur, en 45 minuten ronddraait. Elke periode is
dit dus één minuut fout.
Nu mag in sommige gevallen een minuut zeer lang zijn in verhouding tot een
tijdvak van dertig dagen is het geen grote fout! Immers, na een jaar is deze
fout nog niet eens tot een kwartier opgelopen, en pas na een tijdperk van 100
jaren (!) tot een kleine dag aangegroeid. Ik reken echter, dat het uurwerk,
temeer daar het van hout is, toch eenmaal per eeuw zeker wel eens grondig
mag worden nagezien en schoon gemaakt. Dan kunnen onze nakomelingen
waarschijnlijk ook die fout wel even corrigeren bij het weer in elkaar zetten
van het raderwerk.
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Hoe de overbrenging van rad (5) naar de wijzerplaat is, zal evenals voor dagen jaarbeweging,' in Hfdst. VIII worden besproken.
IV. JAARLIJKSE BEWEGING
Vóór op rad (2) zit voor de verandering nu eens geen rondsel, maar op de
afstand van de as, waar anders de pennen van een rondsel zouden komen,
één enkele stift. Bij een omwenteling van rad (2) verzet deze pen telkens één
tand van rad (6), een der raderen van de jaarafdeling. Aangezien dit rad 48
tanden bezit, en het eens per etmaal verzet wordt, draait het dus in 48 dagen
rond.
Nu is het bezwaar bij deze overbrenging, dat het rad (6) slechts gedurende
enkele uren gekoppeld zit aan nummer (2), nl. wanneer de stift in de tanden
van (6) grijpt. De rest van de dag is rad (6) dus vrij en zou weer kalmpjes in
z'n vorige stand kunnen terugdraaien. Om dit te voorkomen is de hefboom
(10) aangebracht, die zodanig is gebogen, dat hij in de ruststand van rad (6)
juist tussen twee tanden hiervan in valt. Wanneer rad (2) al zover op zijn
dagelijkse wenteling is gevorderd, dat de stift zich reeds tussen de tanden van
(6) bevindt, wordt door een nok op rad (2) hefboom (12) opgelicht. Het
dagrad draait verder, de stift zet nummer (6) één tand vooruit en, vóórdat de
pen weer tussen de tanden uit is, valt de hefboom (12) al weer in de volgende
opening tussen twee tanden van (6), zodat elke "eigen" beweging van dit rad
is uitgesloten.
Voor rad (6) zit op dezelfde as een rondsel, dat grijpt in de tanden van het
zgn. jaarrad (7), dat van 61 tanden is voorzien.
In totaal heeft men nu op de dagelijkse beweging een vertraging gekregen van
1/48 x 8/61 -- hetgeen dus een omloopstijd van 366 dagen betekent. Voor
een jaar, dat toch doorgaans 365 dagen telt en er alleen in het schrikkeljaar
een dag bij krijgt, lijkt dit nogal vreemd. Een nadere toelichting is hier dus op
zijn plaats.
De gemiddelde omloopstijd van de Aarde om de Zon (dat is, wat wij een "jaar"
noemen) bedraagt ongeveer 365 dagen plus één vierde dag. In de praktijk lost
men de moeilijkheid van die kwart dag op, door jaren te nemen van 365
dagen, maar elk vierde jaar een schrikkeldag in te voeren. Aangezien men bij
dit uurwerk niet aan hele dagen is gebonden had dus een raderwerk gebruikt
kunnen worden, dat een jaaromloop van 365¼ dag gaf. Hiervoor had ik echter
meer raderen moeten invoeren, hetgeen een belangrijke vergroting van het
gehele uurwerk met zich mee zou hebben gesleept. In de laatste jaren van de
oorlog was echter de uiterste zuinigheid met materialen geboden.
Eerst werd toen gedacht over een omloopstijd van 365 dagen, te bereiken met
twee raderen van 40 en 73 tanden, in plaats van de thans aangebrachte met
respectievelijk 48 en 61 stuks. Het beschikbare stuk multiplex liet echter een
rad van 73 tanden (ruim 46 cm. middellijn!) net niet toe, zodat de bestaande
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combinatie werd gekozen. Per vier jaar geeft deze echter een fout van 3
dagen. Er werd over gedacht of de correctie hiervan niet door het uurwerk zelf
zou kunnen geschieden, en na enig, of liever gezegd heel veel gepuzzel werd
de volgende oplossing gekozen; het aanbrengen van de thans te bespreken
correctieautomaat.
*) Fig. II beeldt nog oorspronkelijke constructie uit waarbij de op blz. 3
genoemde fout in deze beweging nog aanwezig was. De foto’s zijn na de
verbetering gemaakt.
V. CORRECTIE-AUTOMAAT
In het voorafgaande hoofdstuk werd reeds de bedoeling van dit onderdeel
uiteengezet: de fout van 3 dagen per vier jaar te herstellen.
Gelijk gezegd heeft de jaarwijzer 366 dagen nodig om eenmaal rond te
komen. Aangezien hij in een "gewoon" jaar deze beweging reeds in 365
etmalen moest hebben volbracht, is het nu duidelijk, dat hij dus achter loopt.
In de Inleiding bleek reeds, hoe gemakkelijk men hier vergissingen over vóóren achterlopen begaat!
Achter het tandrad (7), het jaarrad, zit op dezelfde as bevestigd een rondsel,
dat grijpt in de tanden van een rad met 32 tanden (8), dat dus in 4 jaren
ronddraait. Dit rad (8) zullen we in het vervolg het automatenrad noemen. Bij
de nu volgende beschrijving van dit vrij ingewikkelde gedeelte van het
uurwerk zal Fig. I waarschijnlijk niet in alle opzichten de tekst kunnen
verduidelijken, aangezien enkele onderdelen van de automaat in de tekening
niet zichtbaar kunnen zijn. Een blik op het raderwerk zelf zal echter wel alle
moeilijkheden uit de weg ruimen.
In Fig. 1 zien we dan, boven het automatenrad (8), bij (11) de as waar alle in
het werk aangebrachte hefbomen hun draaipunt hebben. Vanzelfsprekend
onafhankelijk van elkaar, zoals reeds in de "Jaarlijkse Beweging" bij hefboom
(10) ter sprake is gekomen. Behalve deze nummer 10 bevinden zich op deze
as nog vier verschillende hefbomen; van voor naar achteren in de Fig.
aangeduid met de getallen 12, 13, 14 en 15.
Zoals men ziet, zijn alle raderen gelagerd in een raamwerk, waarvan voor- en
achterraam gelijk zijn uitgevoerd, terwijl de kast in twee afdelingen wordt
verdeeld door een tussenraam, dat in de Fig. is aangegeven door een iets
nauwere arcering. De as (11) nu is van voren gelagerd in een metalen strook,
bevestigd aan het voorste raam van de raderkast. Zijn andere steunpunt
bevindt zich op een tweede metalen strook, die in het middenraam is
geschroefd. De diverse hefbomen worden door bussen, die passend om de as
sluiten, op de juiste onderlinge afstanden gehouden. Aangezien één steunpunt
te weinig is om de goede richting van de hefbomen te waarborgen is op enige
afstand links van as (11) nog een geleider (16) aangebracht. Deze geleider
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bestaat eveneens uit twee verticale stroken als steunen, ook bevestigd aan
voor- en tussenraam, maar hier is de verbinding geen as, zoals bij (11).
Tussen deze verticale stroken is nl. een horizontale strook aangebracht, waarin
zich op de juiste onderlinge afstanden gleuven bevinden, in welke de
hefbomen 12 t/m 15 op en neer kunnen bewegen, zónder dus in zijwaartse
richting te kunnen uitwijken.
Nu bekijken we derde strook, die op het voorste raam zit geschroefd, en met
nummer (17) wordt aangeduid. Deze strook (17) vormt de voorste lagering
van een as, die zijn tweede draaipunt vindt in een precies gelijke strook,
aangebracht op het achterste raam. Deze as loopt dus door de gehele
raderkast.
Op deze as (17) nu zitten de belangrijkste delen van de correctieautomaat.
Daarom zullen wij deze as in het vervolg de automaat-as noemen.
In hoofdstuk IV, de “Jaarlijkse Beweging”, werd de bedoeling van deze
automaat uiteengezet, nu de verwezenlijking in de praktijk! Op de automaatas is aangebracht een rondsel, dat geen 8, maar 3 pennen bezit: de
uitzondering, die de regel komt bevestigen. Wanneer dit rondsel nu een
omwenteling maakt, grijpen deze pennen in de tanden van rad (6) en, zoals
de stift op het dagrad (2) dit rad (6) elk etmaal één tand vooruit brengt,
zetten deze drie pennen het eens in de vier jaar nogmaals drie tanden verder,
aldus de ontstane achterstand inhalende.
Heel eenvoudig gezegd, maar op welke manier komt dit rondsel in het
schrikkeljaar in beweging, en door welke kracht? Dat zullen we nu nader gaan
bekijken.
Een normaal rondsel in dit raderwerk bestaat eenvoudig uit twee schijven
multiplex, op enige afstand van elkaar op een as bevestigd, door welke
schijven dan acht pennen zijn geslagen.
Het rondsel van de automaat-as wijkt niet alleen van een normaal rondsel af
omdat het maar drie stiften bevat, maar ook de achterste schijf is
buitenmodel. De voorste schijf is in de Fig. zichtbaar tussen de hefbomen (10)
en (12); over deze schijf wordt straks uitvoeriger gesproken. De achterste
schijf van het rondsel is nu niet alleen belangrijk groter, maar heeft bovendien
een inkeping, die in de Fig. juist Doven hefboom (12) zichtbaar is, en waarin
volgens de getekende stand hefboom (14) rust.
Achter het rondsel is op dezelfde as een trommel aangebracht, waarover een
ketting loopt. Deze trommel is een van de onderdelen, die in de Fig. helaas
niet zichtbaar zijn. Wèl zichtbaar is de om deze trommel gewonden ketting, die
omhoog loopt naar het rechter katrol (18). Deze katrollen (18) brengen de
ketting van het achterste gedeelte rechts naar de voorste afdeling links, waar
het gewicht (19) ruimte heeft om geheel af te lopen. Hier heeft men dus al
antwoord op de vraag, welke kracht het rondsel op zijn tijd doet draaien. Hoe
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die tijd bepaald wordt en wanneer die tijd gekomen is, zullen we thans
bespreken.
Op het bepalen van die tijd (eens per schrikkeljaar) hebben we al in het begin
van dit hoofdstuk gewezen toen we zagen, dat rad (8), het automaat-rad, een
draai"snelheid" heeft van vier jaar. En even geleden werd er op gewezen, dat
het draaien van het rondsel wordt belet door hefboom (14), die in de inkeping
van de achterste schijf rust.
Vlakbij het draaipunt van hefboom (14) en evenzo bij hefboom (13), is op
deze hefboom een metalen strook geklonken, die schuin naar beneden langs
rad (8) valt. Een gedeelte van deze strook is in de Fig. zichtbaar. Op rad (8) is
nu een nok aangebracht, die tijdens de draaiing van het rad deze strook een
weinig naar links drukt. Aangezien strook en hefboom één geheel vormen
heeft dit tot gevolg, dat hefboom (14) uit de inkeping wordt gelicht en het
rondsel gaat draaien.
Bestond het automaat-gedeelte alleen uit de tot nog toe besproken
onderdelen, dan zou dit verscheidene onaangename gevolgen hebben.
Ten eerste zou het gewicht met een plof omlaag komen en daardoor het
rondsel met zo’n snelheid doen draaien, dat rad (6) een klap kreeg, die de
houten (!) tanden van dat rad misschien onherstelbaar zou beschadigen.
Ten tweede was er dan geen zekerheid, dat het rondsel precies 1x zou
draaien. De ketting zit wel juist één slag om de trommel gewonden, maar met
een dergelijke snelheid zou het rondsel waarschijnlijk doorschieten. Wanneer
dan na verloop van tijd (op een paar maanden komt het bij rad 8 niet aan!) de
nok op dit rad de metalen strook was gepasseerd en hefboom (14) weer zou
dalen, zou deze hefboom niet in de inkeping terecht komen.
Daarom werden de volgende voorzieningen getroffen.
Allereerst moest worden voorkomen, dat het gewicht te snel afliep. Om dit te
bereiken werd aan de trommel, op dezelfde as, een tandrad (9) bevestigd, dat
gedeeltelijk in de figuur zichtbaar is. Wat helaas weer niet kon worden
getekend, was, dat dit rad (9) áchter het onderdeel, dat met (20) wordt
aangeduid, in een rondsel grijpt. Dit onderdeel (20) bestaat uit twee koperen
raderen van een oude klok, de enige niet zelf gemaakte raderen, die in het
uurwerk zijn aangebracht. Deze raderen zijn gelagerd in twee rood-koperen
platen, welk geheel met enkele schroeven aan het middenraam is bevestigd.
De voorste plaat is zodanig uitgezaagd, dat een der raderen zichtbaar wordt,
hetgeen in de Fig. duidelijk uitkomt. De as van dit zichtbare rad is nu naar
achteren doorgetrokken en gelagerd in het achterraam. Op deze as is het zoeven genoemde rondsel aangebracht, waarin rad (9) grijpt.
Het zichtbare rad van (20) draait op zijn beurt in het rondsel van het tweede
koperen rad, zodat met deze twee trappen van versnelling tenslotte een grote
draaisnelheid van het laatste rad wordt verkregen bij een slechts langzame
omwenteling van de automaat-as. De as van dit tweede koperen rad nu steekt
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aan de voorkant een anderhalve cm. uit, en hierop zijn een paar windvleugels
bevestigd, aan de uiteinden verzwaard met stukjes ijzer. Eén vleugel is in de
Fig. duidelijk zichtbaar. Deze vleugels remmen, evenals bij het slagwerk van
een gewone klok, de draaisnelheid aan de lucht af, zodat er een constant
gehouden afloop ontstaat; bij een gewone klok van het slagrad, bij dit
raderwerk van de automaat-as.
Al wordt dus nu het snelle aflopen van het gewicht voorkomen, deze inrichting
waarborgt nog niet, een wenteling van precies éénmaal, niet meer en niet
minder. Daarom werd hefboom nummer (13) ingevoerd.
Deze hefboom (13) is nagenoeg gelijk aan hefboom (14), alleen enige
centimeters langer, en de metalen strook, die ook aan déze hefboom zit
geklonken en evenwijdig met die van nummer (14) is, loopt aan de andere
zijde van het automatenrad naar beneden. Aan die zijde van het rad (8) is
eveneens een nok aangebracht, maar zo, dat hefboom (13) pas wordt gelicht
wanneer nummer (14)
alweer in de ruststand is gekomen. Wat gebeurt er nu wanneer hefboom (14)
wordt gelicht, zoals boven werd besproken?
Onder invloed van gewicht (19) gaat het rondsel draaien, maar na enige
centimeters te hebben afgelegd wordt deze beweging weer stop gezet omdat
hefboom (13) dan in de inkeping is terecht gekomen.
Wanneer na verloop van tijd ook deze hefboom wordt gelicht is hefboom (14)
al weer door het automaatrad losgelaten. Laat hefboom (13) dus na enige tijd
op zijn beurt het rondsel vrij, dan kan dit slechts één omwenteling maken,
aangezien na één omloop nummer (14) weer in de inkeping valt en de
beginstand weer is bereikt.
Met deze inrichting zijn we er echter nóg niet, want dan ziet men een
belangrijk ding over het hoofd.
De automaat komt maar eenmaal in de vier jaar in werking. Dit feit is
langzamerhand dikwijls genoeg herhaald, maar hier moet er nogmaals op
gewezen in verband met het volgende.
Bij een dergelijke lange periode valt er niet aan te denken het raderwerk zó in
te stellen, dat de automaat niét in werking treedt wanneer …… het dagrad juist
bezig is om rad (6) een tand vooruit te brengen, gelijk ieder etmaal geschiedt!
En toch mogen die handelingen niet samen vallen. Immers, dan zouden twee
verschillende krachten tegelijk inwerken op rad (6), en hoewel zij dit rad in
dezelfde richting bewegen, zou dit toch ongewenste wringing en
onregelmatigheden veroorzaken. Daarom moest er nog een "veiligheid"
worden aangebracht, die garandeert, dat de automaat alleen in werking kan
komen wanneer het dagrad niet op rad (6) inwerkt. Dit wordt bereikt door
hefboom (12).
We keren weer terug naar de voorste schijf van het automaatrondsel. In die
schijf is een pen geslagen, die juist in de uitsparing van hefboom (12) kan
draaien. In de Fig. zijn pen en uitsparing duidelijk te zien. Men ziet echter ook,
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dat deze pen slechts een beperkte afstand kan doordraaien, dan echter moet
stuiten tegen het eind van de uitsparing in de hefboom. Nu is de plaats van
deze pen zo gekozen, dat het stuiten pas geschiedt, wanneer ook hefboom
(13) reeds uit de inkeping van de achterste schijf is gelicht.
Hefboom (12) nu is doorgetrokken tot het dagrad (2), waar hij bij elke omloop
wordt gelicht door een nok. En dat lichten vindt plaats in een stand, dat rad
(2) niet werkt op rad (6), en dit rad dus "vrij" loopt!
In hoofdstuk IV, “Jaarlijkse Beweging" is er reeds op gewezen, dat feitelijk van
"vrijlopen" geen sprake is, aangezien hefboom (10) ervoor zorgt, dat het rad
(6) er geen eigen beweging op na kan houden. Wanneer het rondsel van de
automaat in werking treedt moet dus tijdens het verzetten van rad (6) deze
hefboom (10) worden gelicht. Dit gebeurt door een nok van speciale
constructie op het rondsel.
Deze nok is helaas niet in de Fig. te zien, maar zorgt er voor, dat hefboom
(10) pas wordt opgetild wanneer de eerste van de drie pennen zich reeds
tussen de tanden van rad (6) bevindt, en weer terug valt vóórdat de laatste
pen weer geheel tussen deze tanden weg is.
Voor een juist begrip van de gang van zaken zullen we nu de werking van de
automaat nog even repeteren. De ruststand wordt gegeven in de figuur.
Op zeker ogenblik begint het automaatrad de hefboom (14) uit de inkeping te
lichten. Na verloop van weken is deze zover omhoog gebracht, dat het rondsel
vrij komt en onder invloed van het gewicht begint te draaien. Na enige
ogenblikken wordt deze beweging weer gestuit door hefboom (13) die in de
inkeping is terecht gekomen.
Wanneer er verscheidene maanden zijn verlopen en hefboom (14) weer vrij op
het rondsel ligt, komt hefboom dertien naar boven en laat op zijn beurt het
rondsel vrij, dat even draait tot het weer wordt gestopt door hefboom (12).
Men zou dit kunnen vergelijken met de voorslag bij een gewone klok.
In de loop van de dag komt het ogenblik, dat ook hefboom (12) wordt
opgelicht. Dan zijn er geen belemmeringen meer. Het gewicht zakt, het
rondsel draait door, tilt hefboom (10) op, zet rad (6) drie tanden vooruit, laat
hefboom (10) weer zakken en wentelt verder tot het weer in de ruststand
komt aangezien hefboom (14) in de inkeping valt.
Nu is de toestand van voorheen dus hersteld, met dit verschil echter, dat……
het gewicht is afgelopen!
Het gewicht zou dus elke vier jaar moeten worden opgetrokken, maar dan is
de automaat eigenlijk van weinig nut, als er tóch elk schrikkeljaar moet
worden ingegrepen. Zo werd het noodzakelijk, dat het gewicht door het zelf
evenveel werd opgewonden als het bij het doen van de automaat afliep.
Hiervoor werd de volgende oplossing gevonden.
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De trommel, waarom de ketting van het gewicht zit gewonden, zit wel om
dezelfde as waarop ook het rondsel van de automaat is bevestigd, maar zit
niet vast aan dit rondsel verbonden. Wanneer het gewicht daalt, wordt dit
rondsel wel door de trommel meegenomen, maar wanneer (om het gewicht
weer op te winden) de trommel wordt terug gedraaid, loopt deze vrij van het
rondsel. Een dergelijk geval van “vrijwielen” kan men aan iedere gewichtklok
bij het optrekken van de gewichten waarnemen.
Nu is op de trommel een tweede ketting bevestigd, die in tegengestelde
richting is gewonden. Deze ketting zit een hele slag om de trommel wanneer
het gewicht is afgelopen. Door aan deze tweede ketting te trekken kan men
dus het gewicht ophalen.
Dit optrekken nu geschiedt door het uurwerk zelf, en wel op de volgende
wijze.
De tekening op de volgende bladzijde stelt het voor, alsof men van links in de
raderkast ziet, op dezelfde manier dus als bij Fig. II. Bij de nu volgende
tekening ziet men het in Fig. I onzichtbare gedeelte achter rad (8), het
automaat-rad: de doorsnede van het tussenraam (T) en het achterraam ().
Geheel rechts op de tekening ziet men, op zijn kant, het automaten-rad (8),
dat ook in Fig. I voorkomt. Daarboven is nog een klein gedeelte van de
hefbomen-as (11) aangegeven met een doorsnede van de hefbomen (14) en
(15). Op deze schets komen ook duidelijk uit de aan deze hefbomen geklonken
stroken, die door de pallen (P) en (P’) op het automaat-rad worden gelicht.
Maar nu over het automatisch opwinden van het gewicht.
De as van het automaat-rad (8) is
door het tussenraam (T) gevoerd en
daar rechthoekig omgebogen tot de
hefboom (B). Bij het draaien van rad
(8) beschrijft het uiteinde van (B) dus
een cirkel. Was deze as niet
omgebogen maar doorgetrokken tot
het achterraam, dan zou men in het
punt (C) zijn uitgekomen. Nu is niet in
dit punt, maar ongeveer één cm
hoger, in (D) het ene draaipunt van
een as, die zijn tweede lagering heeft
in de metalen beugel (E E). Op het
eind van deze as zit een trommel (F),
waarover het andere einde van de
tweede ketting is gewonden, de
tweede ketting, waarvan boven
sprake was en waarmede het gewicht
moet opgetrokken. De as van deze
trommel (F) zit dus wel evenwijdig
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met, maar niet in het verlengde van de as van (8); de trommel draait dus
excentrisch ten opzichte van het automaat-rad (8). Welke gevolgen heeft dit?
Wanneer men een pen (G) in de zijkant van de trommel (F) bevestigt, en (F)
bevindt zich in de getekende stand, dan kan, tijdens de draaiing van rad (8),
de hefboom (B) vrij zijn cirkel beschrijven.
Anders wordt dit, wanneer de trommel (F) zich in de tegenovergestelde stand
bevindt (in de tekening met stippellijnen aangegeven). Wanneer de pen
namelijk zo laag mogelijk staat komt de hefboom (B) "in de loop der jaren"
onvermijdelijk tegen deze pen (G) stoten, en neemt bij zijn verdere wenteling
(G), en dus ook de trommel (F) mede.
Nu is er niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te begrijpen, dat hier
allerlei tussenvormen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een stand, waarbij (B) de pen
(G) juist pakt, en een tweede, waarbij (B) de pen (G) juist niet meer kan
vasthouden. Dan schiet de pen (G) over de hefboom (B) heen en kan de
trommel vrij teruglopen. De genoemde twee punten liggen bij het raderwerk
ongeveer driekwartcirkel van elkaar. Wij hebben dus het geval, dat de
trommel (F) door de hefboom (B) op driekwart van zijn omwenteling wordt
medegenomen en slechts het resterende kwart vrijloopt. Deze situatie wordt
nu benut voor het opwinden van het automaatgewicht.
De middellijn van de trommel (F) is namelijk zo groot genomen, dat driekwart
van de omtrek van deze trommel gelijk staat met ruimschoots één omtrek van
de trommel op de automaat-as (17 in Fig.I). Wanneer nu de hefboom van het
automaat-rad de trommel (F) meeneemt, wordt deze in ongeveer drie jaar zo
ver gedraaid, dat de tweede ketting de trommel op de automaat-as (17) ruim
eenmaal heeft rondgedraaid, en het gewicht weer is opgetrokken!
Is de hefboom (B) op het punt gekomen, dat hij de pal (G) niet meer pakt,
dan kan wèl de trommel (F) eventueel teruglopen, maar niet de kleinere
trommel op de automaat-as (17). Die wordt daarin immers verhinderd door
het reeds genoemde vrijwiel!
De tweede ketting, die juist om de automaat-trommel wordt gewonden
wanneer de eerste met het gewicht afloopt (hij is er immers in tegengestelde
richting omgelegd), doet ook de grote trommel (F) terugdraaien tot de
beginstand, uit welke stand hij straks weer wordt meegenomen door het
automaatrad. Deze "beginstand” ligt natuurlijk bij het punt, waar de hefboom
(B) de pen (G) juist pakt. Een daar aangebrachte nok voorkomt, dat de
trommel (F) tè ver terugloopt, zodat hij dan niet meer door hefboom (B) kan
worden meegenomen.
Tenslotte is hefboom (15) in Fig. I om te voorkomen, dat de wrijving, die er
natuurlijk altijd tussen trommel en rondsel tijdens het opwinden van het
gewicht bestaat, dit rondsel ondanks het "vrijwiel" mee terug zou nemen. Dan
komt een pal, die aan de achterkant van het rondsel is bevestigd en zodoende
niet in de figuur kon worden getekend, in de uitsparing van hefboom (15),
welke uitsparing in de figuur nog juist is te zien.
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Op deze manier, die helaas een vrij lange uiteenzetting vorderde, is dus de
correctieautomaat ingericht, die eens per vier jaar de fout in de “Jaarlijkse
Beweging" herstelt.
VI. DEMONTAGE RADERWERK
Voor men tot de demontage overgaat leze men eerst de hierboven gedane
uiteenzettingen enige malen over om de werking van de verschillende
onderdelen goed onder de knie te krijgen. Aan de hand van Fig.I en II volgt
dan hier een handleiding voor het uit elkaar nemen van het mechanisme.
Fig.I stelt de raderkast voor, ontdaan van de deuren. Deze glasdeuren worden
losgenomen door de pennen uit de scharnieren te trekken. De posten aan
weerszijden van de kast, die één geheel vormen met het voorraam, blijven
dus zitten.
Daarop draait men de moeren los, waarmee (T) in Fig.II aan de drijfstang (C)
is bevestigd. Wanneer men op de eerste verdieping van de toren deze as (C)
heeft ontkoppeld (een en ander volgens de aanwijzingen, gegeven in
hoofdstuk I, Aandrijving) kan men deze as zover optrekken, dat het
benedeneinde boven de raderkast komt. Nu behoeft men alleen de schrootjes,
waarmee de raderkast op de juiste plaats op het platform wordt gehouden, los
te maken, om het geheel naar voren te kunnen schuiven. De drie assen door
de torenmuur naar de wijzerplaat laten dan vanzelf los. Zie hoofdstuk VIII,
Aandrijving Wijzerplaat.
Wanneer men dan het gewicht (19 in Fig.I) heeft afgehaakt kan het raderwerk
naar een geschikte plaats worden vervoerd om het te demonteren.
Deze demontage dient als volgt te geschieden.
Eerst schroeft men de bovenplaat van de kast. Wanneer deze is verwijderd
komt de "diagonale balk” bloot, aan welke de katrollen (18) zijn bevestigd.
Wanneer men de ring, waaraan gewicht (19) heeft gehangen, van de ketting
heeft losgemaakt door de laatste schakel een weinig open te buigen, kan men
deze ketting door de katrollen halen.
Nu neemt men de houtschroeven los, waarmede de balk in voor- en
achterraam vast zit, en kan dan balk plus katrollen naar boven toe uitnemen.
Vervolgens legt men de kast plat achterover op de vloer of werkbank.
Zoals bekend, bestaat de uurwerkkast uit drie raamwerken: een volkomen
gelijk voor- en achterraam , en een tussenraam van afwijkende constructie.
Wij beginnen nu met de demontage van het voorraam.
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Hiertoe draait men eerst de schroeven los, waarmede het voorraam aan het
tussenraam is verbonden: de schroeven van de ijzeren steun (11) en van de
"geleider" (16). Deze laatste neemt men ook los van het tussenraam, zodat
men nu de hefbomen 10, 12, 13, 14 en 15 uit het raderwerk kan nemen.
N.B! Let hierbij goed op de juiste volgorde van de verschillende
tussenlegbusjes om as nummer 11.
Nu gaat men over tot het losdraaien van de houtschroeven rondom in de lijst
van het voorraam, welke schroeven ook in Fig.I zichtbaar zijn. Wanneer dit is
gebeurd kan men (voorzichtig!) dit raam plus de daaraan bevestigde
deurposten naar voren toe uitnemen.
Nu ligt het raderwerk wel bloot, maar het verdient toch aanbeveling, om eerst
ook het tussenraam los te schroeven en reeds wat op te lichten voordat men
ertoe overgaat om een of meer raderen uit de kast te nemen. Zulks in verband
met het feit, dat verscheidene raderen zijn gelagerd in het tussenraam en de
overigen dan niet zonder wringen zijn uit te nemen wanneer dit raam nog vast
zit.
N.B! Vóór men het tussenraam los maakt, dient men eerst de twee schroeven,
waarmede onderdeel (20) zit bevestigd, uit te draaien; waarna men dit
onderdeel (met het rondsel er achter!) kan uitnemen. Wanneer dan de raderen
1, 2, 4 en 6 zijn verwijderd, kan men het middenraam uitnemen. De raderen
(3) en (5), die in dit tussenraam zijn gelagerd, neemt men hiervan als volgt
los.
De zwartgelakte stukjes buis, die om de assen van deze raderen tegen het
tussenraam aanlopen, zijn met twee korte houtschroeven in de assen vast
gemaakt. Wanneer men deze schroeven los draait, kan men de buisjes van de
assen schuiven, en dan de assen door de lagers van het tussenraam.
Rad (7), het jaarrad, zit op dezelfde wijze in dit raam gelagerd, maar het
losnemen van dít rad is iets ingewikkelder. Daartoe draait men eerst de
metalen strook, waarin het automatenrad (8) aan de voorzijde is gelagerd, los
van het tussenraam. De twee schroeven, waarmede deze strook vast zit, kan
men in de figuur zien boven het cijfer 11. Wanneer deze strook is verwijderd,
draait men het rad (8) zó, dat de hefboom B (zie schets in hoofdstuk V,
Correctie Automaat) omhoog staat. Men trekt nu het automaatrad zowel als
het jaarrad zo ver mogelijk naar voren. Dan zal na enig proberen het jaarrad
zijn te verwijderen.
Het enige rad, dat men niet van het raamwerk kan losnemen, is het
automaatrad, aangezien hefboom B is omgebogen nadat dit rad was
aangebracht. Dit heeft echter nooit moeilijkheden opgeleverd. Het uurwerk is
thans geheel gedemonteerd, op een gedeelte van de aandrijving na, dat nog
aan het voorraam vast. In hoofdstuk I, Aandrijving kan men genoeg gegevens
vinden om ook dit onderdeel uit elkaar te nemen.
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D E W IJ Z E R P L A A T
VII. BESCHRIJVING WIJZERPLAAT
Ofschoon bij het samenstellen van deze bladen (zomer 1945) de wijzerplaat
nog niet is voltooid, laat staan bevestigd tegen de torenmuur, wordt in het
vervolg aangenomen, dat dit reeds is geschied. Deze fictie zal echter oorzaak
zijn, dat de "Beschrijving Wijzerplaat" meer het karakter heeft van een
handleidingwerktekening dan de voorgaande verklaring van het raderwerk.

Figuur III
Tegen de zuidelijke muur van de toren ziet men, een meter of vijf boven de
grond, een wijzerplaat van ongeveer 1 bij l½ meter. De ter breedte van 1
decimeter omgebogen kanten rusten tegen de toren, terwijl de bovenzijde
wordt afgedekt door een flauw hellend dak van loden plaat, dat enige cm
oversteekt. Deze loodplaat is aan de torenzijde in de voeg ingemetseld. Aan de
hand van figuur III volgt thans een beschrijving van de wijzerplaat. Aan de
zijkanten van deze plaat vindt men de schroeven waarmee deze op het aan de
muur bevestigde raam is vastgemaakt.
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Zonsopkomst en – ondergang
Bij (1) ziet men dan het opkomen en ondergaan
van de zon. Dit wordt als volgt voorgesteld.
Achter een ronde uitsparing in de plaat van
ongeveer 35 cm middellijn, die door een glasruit
waterdicht wordt afgesloten, is een metalen plaat
vast aangebracht. Deze vult het benedengedeelte
van de uitsparing en is
uitgesneden en beschilderd.
Achter deze dijk ziet men dan een landschap met
bomen en boerderijen, en in het midden, op een
terp, een kerkje. De plaat, waarop d!t landschap is geschilderd en
uitgesneden, is, in tegenstelling met de vorige, niet vast aan de wijzerplaat
bevestigd, maar kan tussen een paar geleiders (G) achter de eerste op en
neer bewegen (zie figuur IV). Tenslotte draait achter deze landschapschijf een
derde, hemelsblauwe, waarop een gouden zon is geschilderd. Deze zonneschijf
is in Fig. IV aangeduid met (Z), terwijl de landschapschijf met een (L) is
gemerkt.
Deze zonneschijf draait in 24 uur rond en ontleent deze beweging aan de as,
die van rad (3) in Fig.I door de torenmuur is gevoerd (zie hoofdstuk II,
Dagelijkse Beweging).
De verschillende wijzerplaten geven in Fig.III de stand aan op
23 September, het begin van de herfst.
Op deze datum, evenals bij het begin van de lente op 21 maart, zijn dag en
nacht even lang.
Bekijken we nu weer speciaal wijzerplaat (l). Dan zien we, dat de
landschapschijf juist de helft van de zonneschijf vrij laat. Wanneer men zich nu
herinnert, dat deze zonneschijf in 24 uur één omwenteling volbrengt, kan men
zich voorstellen, dat het zonnetje op bovengenoemde data 12 uur wèl, en 12
uur niet zichtbaar is. Op een gegeven ogenblik komt het aan de linkerkant
boven de horizon, stijgt geleidelijk tot het z'n hoogste punt heeft bereikt
(d.w.z. juist boven het torenspitsje staat!), daalt weer en verdwijnt op het
ogenblik van zonsondergang aan de rechterkant weer achter de
landschapschijf.
Waren nu dag en nacht het hele jaar door even lang, dan was hiermede het
probleem opgelost. In de zomer echter zijn de dagen bijna twee maal zo lang
als de nachten, 's winters is juist het omgekeerde het geval.
Om dit toe- en afnemen van de lengte der dagen in rekening te brengen kan
de landschapschijf tussen de geleiders (G in Fig.IV) op en neer bewegen.
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In de loop der dagen schuift hij uit de stand, getekend in Fig. III, omhoog tot
hij op 21 December, de kortste dag, nog slechts zoveel van de zonneschijf vrij
laat, dat het zonnetje niet meer dan ongeveer 8 uren boven de horizon kan
komen.
Met het lengen der dagen zakt ook de landschapschijf weer tot deze op 21
Maart weer de stand van Fig.III heeft bereikt. Maar de dagen worden nog
immer langer en dus zakt de schijf verder tot hij op 21 Juni, de langste dag,
zijn laagste punt heeft bereikt. Dan valt de horizon nagenoeg samen met de
kruin van de dijk en steekt nog slechts de terp met het kerkje boven deze uit.
Het zonnetje is nu gedurende tweederde van zijn omloop zichtbaar, en alleen
in de korte zomernacht aan het oog onttrokken.
Vervolgens komt de landschapschijf weer zoetjesaan naar boven en bevindt
zich na een jaar weer in de stand van Fig. III.
Tenslotte moeten we de opmerking herhalen, die al in de "Inleiding" is
gemaakt: alle bewegingen zijn slechts gemiddelden! Ook hier zullen dus
zonsopkomst en zonsondergang niet in minuten en seconden overeenstemmen
met de werkelijke tijdstippen. Men denke in dit verband slechts aan de
tijdvereffening. De lengte van de diverse hefbomen, die tenslotte de
landschapschijf doen bewegen, is echter zodanig gekozen, dat er geen
storende verschillen ontstaan.
Jaarwijzerplaat
Nu gaan we over tot de bespreking van de grote
wijzerplaat links beneden, wijzerplaat nummer 2.
Liet (1) de dagelijkse beweging van de zon zien,
(2) vertoont de veranderingen in de loop van het
jaar.
Door vergulde cirkels zijn twee wijzerplaten
begrensd, terwijl het resterende middengedeelte
in vier sectoren wordt verdeeld. De buitenste
wijzerplaat bevat de tijden van zonsopkomst in
de loop van het jaar, de binnenste die van
zonsondergang, beiden (na lang beraad!)
volgens Midden-Europese wintertijd.
Op deze wijzerplaten zijn ingevuld de tijden van maximum en minimum; de
tussenliggende tijdstippen per uur, dit laatste om overlading te voorkomen.
Al beweegt ook hier de wijzer met een gemiddelde snelheid, men kan door de
juiste plaatsing van de cijfers de onregelmatigheid van de beweging in
rekening brengen, zodat de wijzer iedere dag nagenoeg de juiste tijdstippen
aangeeft. Deze wijzer draagt als tegenwicht een uit plaatijzer gesneden zon,
die evenals de wijzer is verguld en zodoende duidelijk het doel van deze
wijzerplaat aanduidt.
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De vier sectoren van het middenstuk stellen de jaargetijden voor, in welke
sectoren de wijzer overeenkomstig deze jaargetijden vertoeft.
Deze zijn door de geschilderde voorstellingen duidelijk te onderkennen. Zo ziet
men achtereenvolgens een winterlandschap, enige bloesemdragende takken,
een park in zomertooi, en tenslotte de herfststorm, die de bladeren van de
bomen rukt.
Maanwijzerplaat.
Rechts beneden zien we wijzerplaat (3), de
maanwijzerplaat.
Bij de samenstelling van het geheel is zoveel
mogelijk symmetrie betracht; zo is deze
wijzerplaat in vele opzichten een tegenhanger
van nummer (2) geworden. Ook hier begrenzen
drie vergulde ringen de verschillende delen, en is
het middenstuk uit diverse voorstellingen
samengesteld.
De buitenste wijzerplaat geeft door zijn getallen
van 1 t/m 29 aan, hoeveel dagen er sedert de
laatste Nieuwe Maan zijn verlopen. Immers, bij Nieuwe Maan staat de wijzer
op 0 en iedere dag gaat hij juist één cijfer vooruit. Bevindt de wijzer zich,
zoals in de figuur, even voorbij de 3, dan zal hij de volgende dag om dezelfde
tijd even voorbij de 4 staan. Kan men uit de gegeven stand opmaken, dat het
voor goed 3 dagen Nieuwe Maan was, omgekeerd kan men hieruit ook
opmaken, dat het over ongeveer 11 dagen Volle Maan zal zijn. Gemiddeld is
het immers ongeveer 15 dagen na Nieuwe Maan Volle Maan, en 15 - 4 = 11.
Nu echter de verduisteringsmaatregelen niet meer van kracht zijn, is ook de
belangstelling voor de maan bij het grote publiek vrijwel verdwenen. Alleen op
het platteland, waar de straatverlichting soms te wensen over laat, let men er
wat meer op "of 't lichte maan is".
De schijngestalten zijn aangegeven op de binnenste wijzerplaat, waarbij het
midden van de namen overeenkomt met de betreffende fase; men ziet b.v.
dat de getallen
14-15 het meest passen bij Volle Maan, zoals de 0 bij Nieuwe Maan.
In tegenstelling met (2) is het middenstuk van deze wijzerplaat niet in vieren,
maar in drieën verdeeld. Kon men bij (2) zien in welk jaargetijde men zich
bevindt, bij (3) komt men te weten wanneer de maan zichtbaar is.
Hebben wij eenmaal Nieuwe Maan gehad, dan is na enige dagen 's avonds een
smalle sikkel zichtbaar. Wanneer de maan, zoals in de figuur, ruim 3 dagen
oud is, staat de wijzer dus op “Jouns”.
Zijn wij Eerste Kwartier voorbij dan is de maan al bijna de gehele nacht aan de
hemel en is de wijzer dan ook al op "Nachts" gekomen.
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Op dit veld blijft hij omstreeks Volle Maan verkeren en verlaat het pas,
wanneer het tegen Laatste Kwartier loopt. Dan is de maan alleen in de
nanacht en de morgen zichtbaar, tot het weer Nieuwe Maan is geworden.
De vergulde wijzer draagt hier als tegenwicht een maansikkel. Daar deze
natuurlijk veel minder massa heeft dan de volle zonneschijf van de andere
wijzer, is de sikkel aan de achterzijde dermate met lood verzwaard, dat toch
evenwicht ontstaat.
Maanbol.
Tussen de zojuist besproken wijzerplaten (2) en
(3) is een opening van ongeveer 15 cm
middellijn in de metalen plaat uitgespaard (4).
Hierin is een met lood beklede houten bol
aangebracht en wel zodanig, dat zich slechts de
helft van deze bol buiten de plaat bevindt.
De bol is aan de ene kant van dezelfde blauwe
verf voorzien waarmede de gehele wijzerplaat is
bestreken; de andere helft is lichtgeel.
Zoals men in Fig. IV kan zien (en straks in
hoofdstuk IX, Mechanisme Wijzerplaat
uitvoeriger zal worden besproken) ontleent deze bol zijn beweging aan de
maanwijzer.
Met Nieuwe Maan is de stand van deze bol nu zo, dat het lichtgele gedeelte
binnen de wijzerplaat valt, en, daar de andere helft dezelfde kleur heeft als de
wijzerplaat, is de bol hiervan niet te onderscheiden.
Dit verandert al na enige dagen.
Is de maan een dag of drie oud (zie de figuur) dan is de bol al zover gedraaid,
dat er een gedeelte van het geel zichtbaar wordt en men aan de rechterkant
een smalle sikkel ziet. Deze sikkel neemt met de dag toe, zodat een dag of
zeven na Nieuwe Maan de helft van het gele gedeelte reeds buiten de plaat
steekt en men Eerste Kwartier ziet. De bol draait verder en met Volle Maan is
het geel in z'n geheel buiten de plaat gekomen en toont ons ook inderdaad
Volle Maan. Met het afnemen van de maan komt er rechts weer blauw voor de
dag, met Laatste Kwartier is de helft van het geel al weer verdwenen, de
sikkel wordt steeds smaller en bij de volgende Nieuwe Maan is er geen spoor
meer van het gele gedeelte te bekennen.
Geeft de wijzer van (3) dus aan, welke schijngestalte de maan op dat ogenblik
heeft -- (4) toont ons, hoe de maan op de bewuste datum aan de hemel staat!
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Lengte van dag en nacht.
Links en rechts van (1) zien we de wijzerplaten
(5) en (6), wanneer we hier nog het woord
"wijzerplaat" mogen gebruiken.
Bij (5) gaat dat nog, want inderdaad zien we
hier twee wijzers; boven een donkerblauwe,
onder een vergulde.
Door een horizontale lijn is de plaat verdeeld in
een onder- en bovengedeelte. Het
benedengedeelte is donkerblauw, de sterren en
cijfers verguld. De bovenhelft is van dezelfde
lichtblauwe kleur als de zonneschijf van (1).
Vóór deze plaat kan een schijf van ongeveer l0 cm middellijn over een hoek
van 47º heen en weer bewegen. Aan deze schijf zijn diametraal de reeds
eerder genoemde donkerblauwe en vergulde wijzer bevestigd.
De onderste helft van deze schijf wordt bedekt door een donkerblauwe
halfronde plaat, die links en rechts met een omgebogen strip aan de grote
plaat is vastgemaakt.
Wat is nu het doel van deze wijzerplaat?
Boven zijn de cijfers 8 t/m 16 aangebracht, tegen de wijzers van een uurwerk
in; beneden dezelfde reeks, maar met de wijzers van een uurwerk mee.
In de figuur, die gelijk gezegd de stand op 23 september vertoont, staan beide
wijzers op de 12. Deze wijzerplaat laat nl. zien, hoelang dag en nacht op
iedere datum zijn; en op 23 september zijn ze even lang, beide 12 uur.
Op 21 December zijn de wijzers zover gedraaid, dat de bovenste een dag van
ongeveer 8 uur aanwijst, de onderste een nacht van 16 uur.
Na deze datum schuiven de wijzers: weer terug, komen 21 Maart weer in de
getekende stand, om vervolgens door te draaien tot het andere uiterste op
21 Juni, wanneer de dag ongeveer 16, de nacht slechts 8 uren telt.
Dat de hoek, waarover zij draaien, juist 47° is, houdt verband met het tweede
verschijnsel, dat op deze wijzerplaat zichtbaar is.
De draaibare schijf, waaraan de wijzers zijn bevestigd, is beschilderd als een
aardglobe. De halfronde plaat, die het onderste gedeelte bedekt en waarop het
woord "Nacht" is geschilderd, stelt namelijk het donkere, niet door de zon
beschenen gedeelte van de aarde voor; het zichtbare gedeelte de door de zon
belichte helft.
Tijdens de jaarlijkse omloop van de aarde om de zon verandert deze “daghelft”
van de aarde tengevolge van de scheve stand van de aardas. Met andere
woorden:
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Wanneer wij, op het noordelijk halfrond, zomer hebben, betekent dat niets
anders dan dat het noordelijk einde van de aardas, de Noordpool, naar de zon
is toegewend (Middernachtzon!).
Tijdens onze winter is juist het omgekeerde het geval, is de Zuidpool in het
zonnelicht en de Noordpool in het donker (de poolnacht!).
Dit verschijnsel, deze verandering in de aardbelichting, is hier nu duidelijk
zichtbaar.
Wanneer nl. in de loop van de herfst de bovenste wijzer naar de 8 toe draait,
wentelt tegelijk de aardschijf, zodat de Noordpool (rechts), die in de
getekende stand nog half zichtbaar is, geheel achter het donkere halfrond
verdwijnt.
De Zuidpool daarentegen (links), die reeds voor de helft te zien is, komt dan
geheel voor de dag.
Met het lengen der dagen wordt de beweging omgekeerd:
De Noordpool komt weer tevoorschijn, de Zuidpool zakt weg achter de
donkere nachtschijf. Op 21 Maart is de toestand van Fig. III weer hersteld. De
beweging gaat echter verder en met de langste dag is de situatie juist
andersom als met 21 December: De Noordpool is volledig zichtbaar (onze
zomer!) en de Zuidpool verdwenen.
Zonshoogte.
Tenslotte zullen we nummer (6) bezien.
Tegen een donkerblauwe achtergrond met
vergulde sterren steekt ook hier een halve
aardbol af. Een halve, want ook hier is een
gedeelte afgeschermd, ook hier een
schommeling over een hoek van ongeveer
47º. Veel overeenkomst dus. Maar er zijn ook
verschillen.
Ten eerste is de scheidingslijn van licht en
donker niet horizontaal als bij (5), maar
verticaal. Hier wordt dus verondersteld, dat
het zonnelicht van links komt. Dit is voor de
duidelijkheid ook nog aangegeven door de vergulde pijlen.
Het tweede verschil bestaat hierin, dat de beschildering van deze aardbol niet
willekeurig is. Kon men bij (5) een stand van de aarde in beeld brengen
waarbij de verdeling van land en water het aardigst uitkwam, hier moest die
situatie worden afgebeeld, waarbij Nederland juist aan de linkerrand van de
schijf kwam te liggen. Nederland is nu opvallend aangegeven door een
helderrode stip aan de rand van de aardbol.
En nu de bedoeling van nummer (6).
Bij (5) is uitvoerig gesproken over de verandering in de aardbelichting in de
loop van een jaar tengevolge van de scheve stand van de aardas. Wij merken
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dat hier in Nederland door de hoge stand van de zon op een zomerdag, en de
geringe hoogte boven de horizon in de winter.
Deze verandering in de invalshoek van de zonnestralen in de verschillende
jaargetijden wordt nu aanschouwelijk gemaakt door (6). Daar is de stand op
23 September (en in dit geval ook weer die van 21 Maart) gegeven. In de loop
van de herfst draait de aardschijf met de wijzers van de klok mee en verdwijnt
de Noordpool, evenals bij (5), achter de afscherming. Daarbij schuift de rode
stip aan de linkerrand mee naar boven.
Het is nu duidelijk, dat daarbij de hoek tussen de horizontale pijlen en het
randgedeelte bij de rode stip kleiner wordt: 's winters staat de zon laag aan de
hemel!
Na de kortste dag wordt de beweging ook hier omgekeerd, en - we mogen nu
wel kort zijn - op de langste dag is Nederland zo veel mogelijk naar links
gedraaid, en de hoek tussen pijlen en raaklijn aan de stip zo groot mogelijk:
de hoge stand van de zomerzon!
Hoe hoog de zon 's middags op een bepaalde datum boven de horizon staat?
Dat is af te lezen aan de rechterkant van de aardschijf. Daar is nl. een wijzer
aangebracht die het aantal graden aangeeft dat de zon op de bewuste dag
maximaal boven de horizon kan komen.

VIII.

AANDRIJVING WIJZERPLAAT.

Op drie plaatsen is de torenmuur (ter dikte van ruim 70 cm!) doorbroken om
drie assen door te laten, respectievelijk voor de dag-, maan- en jaarbeweging.
Deze assen zijn van ijzer en ongeveer 8 mm in doorsnede.
Op de volgende manier nu verbinden zij raderwerk en wijzerplaat.
Door een koppeling als hierboven besproken zijn de drie assen nu aan de
wijzerplaat bevestigd. Aan de kant van het raderwerk is echter een afwijking.
Immers, bij een as van goed 70 cm kan ook de inwerking van koude en
warmte moeilijkheden veroorzaken door krimpen, resp. uitzetten van het ijzer.
Om ook in dit opzicht speling te laten is de in bovenstaande figuur geschetste
voorziening getroffen:
(A), thans de as van bv. het dagrad, wordt over enige afstand sluitend omvat
door de vork (B). In deze vork is een gleuf gemaakt ter breedte van de pen
(C), die door de as (A) is geslagen. Bij zijn wenteling neemt (A) door middel
van de pen (C) de vork mede, maar mocht de ijzeren as (H) gaan uitzetten,
dan kan de vork (B) naar links opschuiven zonder de overbrenging geweld aan
te doen.
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Bovendien heeft deze laatste koppeling het voordeel, dat de raderkast
eventueel zeer gemakkelijk kan worden weggenomen, aangezien de assen van
het uurwerk dan gewoon uit de vork glijden!
IX. MECHANISME WIJZERPLAAT.
In hoofdstuk VII is de voorkant van de wijzerplaat bekeken, thans zullen we
zien hoe de daar besproken bewegingen ontstaan.

Fig. IV
Fig. IV toont ons dan de achterzijde van de wijzerplaat met het aan deze
bevestigde mechanisme.
Bij de vergelijking met Fig. III bedenke men, dat Fig. IV de achterkant
voorstelt en dus in zekere zin het spiegelbeeld is van de andere figuur: wat in
de ene rechts is, bevindt zich in de andere links.
In het midden boven treffen we dan weer de zonneschijf (Z) aan, draaibaar
om de as (3). Deze as wordt op de nu bekende wijze aangedreven door het
dagrad (eveneens nr. 3 in Fig. I). De as van de zonneschijf (Z) is gelagerd in
een metalen brug, die bij (A) en (A') aan de wijzerplaat is bevestigd.
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Vóór deze schijf (Z) bevindt zich de landschapschijf (L), die gelijk bekend op
en neer kan bewegen tussen de geleiders (G). Deze geleiders zijn
samengesteld uit drie op elkaar geklonken stroken bandijzer, één smalle
tussen twee bredere. Zij zitten eveneens aan de wijzerplaat vastgeschroefd.
De geleiders zijn verbonden door een brug (B), evenals de daarop geklonken
verticale stukken (C) en (C') van bandijzer. Deze opstaande gedeelten dienen
om de zonneschijf evenwijdig met de wijzerplaat te houden, en op de juiste
afstand van (L). Zij steken ongeveer 1 cm. onder de rand van (Z) en zijn aan
dat einde afgesneden volgens een lijn, evenwijdig met de omtrek van (Z).
Links-beneden ziet men bij (5) de as van de maanwijzer, eveneens in een
brug van bandijzer gelagerd. In hoofdstuk VII werd bij de beschrijving van de
Maanbol opgemerkt, dat deze zijn beweging ontleent aan de maanwijzer. Hier
ziet men hoe de overbrenging plaats heeft.
Op de as (5) is een tandwieltje aangebracht, dat grijpt in een rad met
evenveel tanden, bevestigd op de horizontale as (D). Deze as is aan
weerszijden gelagerd in een rechthoekig omgebogen stuk ijzer, bevestigd aan
de wijzerplaat.
Aan het andere einde is deze horizontale as door eenzelfde stel tandwielen
gekoppeld aan de verticale as (E), eveneens gelagerd in twee rechthoekige
ijzers. Het loodrecht op de wijzerplaat staande deel van de bovenste lager (I)
is echter langer dan dat van de benedenlager (J); met het gevolg, dat de as
(E) aan de benedenzijde naar de wijzerplaat toe loopt.
Aan deze as (E) is, gelijk men ziet, de maanbol bevestigd; de as loopt door tot
ongeveer het midden van de bol en maakt zodoende een tweede draaipunt
aan de onderkant van de bol overbodig. (Dit in afwijking van Fig. III, waar
abusievelijk wèl zo'n steunpunt is getekend!)
De helling van as (E) is nu zodanig gekozen, dat hij aan de bovenzijde van de
maanbol rakelings langs de binnenkant van de wijzerplaat loopt en, wanneer
hij geheel door de bol ware getrokken, aan de onderzijde juist buiten de plaat
zou vallen.
Op deze wijze valt precies de helft van de maanbol buiten, de andere helft
binnen de plaat.
Wèl maken het vlak van draaiing en dat van de plaat een hoek, maar bij de
geringe dikte van de as (8 mm) op een boldoorsnede van 150 mm. heeft dit
geen noemenswaardige invloed op het beoogde doel.
Een, boven de lager (J) door de as geslagen stift houdt de as, en daarmede de
bol, tenslotte op de juiste hoogte. Rechts-beneden komen we dan bij de as
van de jaarwijzer (7), wel de belangrijkste as. Niet minder dan vier
wijzerplaten worden door deze as beheerst!
Ook deze as is aan de ene zijde in een brug van bandijzer gelagerd. Het
verschil met de reeds besproken as (5) is echter, dat hij niet is doorgetrokken
tot de wijzerplaat; tussen metalen brug en wijzerplaat is een U-vormig
gedeelte ingevoegd (K).
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Dit onderdeel (K) is als volgt samengesteld.
Op de as (7) zit een dwarsstuk van de getekende vorm. In het eind hiervan is
een asje bevestigd (gestippeld in de figuur aangegeven), waarom de hefboom
(IJ) kan draaien. Achter deze hefboom (IJ) bevindt zich een gelijk dwarsstuk,
waarin het andere einde van genoemd asje is vastgemaakt, en welk dwarsstuk
draait om een spil, gelegen in het verlengde van (7). Deze spil is door de
wijzerplaat gevoerd en draagt tenslotte de jaarwijzer.
Men begrijpt nu de bedoeling van het onderdeel (K): wanneer de as (7) draait
beweegt uiteindelijk ook de jaarwijzer, maar door middel van (K) is het
mogelijk, deze draaibeweging in een op- en neergaande om te zetten. Hiertoe
dient de hefboom (IJ), waarvan het ene eind onder invloed van (K) een cirkel
beschrijft terwijl het bovengedeelte op en neer gaat.
Op de rechtergeleider (G) van de reeds besproken landschapschijf bevindt zich
de as (N) van een horizontale hefboom (M). Aan deze hefboom (M) is (IJ)
draaibaar bevestigd (zie de figuur). Het linkereinde van (M) is in de tekening
niet zichtbaar maar loopt even voorbij de letter O. Hier is het verticale stuk
(R), alweer draaibaar, aan (M) verbonden. Onderaan (R) is weer het onderdeel
(P), draaibaar bij (P') vast gemaakt. Dit onderdeel (P) is een U-vormig
gebogen stuk bandijzer, dat men in de figuur op de kant van de U ziet. De
onzichtbare
poot van de U zit nl. vast aan de beweegbare landschapschijf. Waarvoor deze
U is ingevoerd? Eenvoudig om bij de hoogste stand van (L) geen last te
hebben van de brug (B), hetgeen bij directe koppeling van (R) aan (L) wèl het
geval zou zijn.
Wat gebeurt er nu wanneer de as (7), de jaar-as, draait?
Zoals reeds in hoofdstuk VII werd opgemerkt, is de stand van 23 September
getekend. Gaat nu de jaar-as draaien (in de richting van de pijl), dan zakt (IJ)
en daarmede de rechterkant van hefboom (M). De linkerkant daarentegen, bij
(O), stijgt en trekt door middel van (R) en (P) de landschapschijf (L) naar
boven, juist wat we willen hebben. Immers, na 23 September worden de
dagen korter, moet bij de wijzerplaat dus een groter gedeelte van de
zonneschijf (Z) aan het oog onttrokken, moet dus de landschapschijf (L)
stijgen!
Nu kan de verklaring van de twee wijzerplaten links- en rechtsboven kort zijn.
Beiden moeten ever een zekere hoek heen en weer schommelen; de aan hun
assen (1) en (2) vastgemaakte hefbomen (Z´) en (V) moeten over een
bepaalde afstand op en neer bewegen. Dit wordt bij (Z) aldus bereikt.
Aan de linkerkant van de wijzerplaat (van achteren bezien!) is, op gelijke
hoogte met punt (N), de hefboom (S) draaibaar vast gemaakt. Zijn uiteinde is,
evenals (R), in (O) aan de hefboom (M) verbonden. De hefboom (W) brengt
tenslotte de beweging van (S) op de juiste manier naar (Z´) over.

- 31 -

J. Fred M. Bruijn

De Wierster klok
Wat (V) betreft: op enige afstand van (IJ) is rechts van deze de hefboom (U)
draaibaar aan (M) verbonden en deelt de beweging van deze laatste aan (V)
mede.
Tenslotte is het geheel door een tegenwicht (T) aan het rechtereinde van (M)
in evenwicht gebracht.
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X. DEMONTAGE WIJZERPLAAT.
In hoofdstuk VII zagen_we bij de beschrijving van de wijzerplaat reeds, dat
deze aan een in de muur bevestigd raam is vastgeschroefd. Zijn de schroeven
los, dan hoeft men slechts enkele boutjes van het loden dak los te maken en
dit dak een weinig op te lichten om de wijzerplaat naar voren te kunnen
trekken.
N.B! Goed recht naar voren, anders komt het gevaarte te hangen op de assen,
die nog door de torenmuur steken, met alle nadelige gevolgen van dien!
Zodra de wijzerplaat zover naar voren is gekomen dat men er van achteren bij
kan, neemt men eerst deze assen los. Dit gebeurt door de verschillende
splitspennen te verwijderen. Nu kan het gevaarte worden vervoerd.
En verder? Och, ik vertrouw, dat ieder die het voorgaande hoofdstuk met
aandacht heeft gelezen, aan de hand hiervan geen moeite zal hebben met het
los maken van de verschillende onderdelen. De weg wijst zich vanzelf. Alles,
wat eventueel los moet, zit met bout en moer bevestigd. En wat geklonken zit,
laat dat maar stilletjes zitten. Dat hoeft alleen losgebroken wanneer het
vervangen moet worden door nieuw!

Fred J.M. Bruijn
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