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Hoofdstuk 1 
Het raderwerk 

De tappen en hun lagers 

1 

~' (.1 iiiiiiia1 
In oude uurwerken treffen we uitsluitend tappen met vlakke 

aanzet aan. Het polijsten wordt, zoals gebruikelijk, in de tappe 
lagers van de draaibank verricht of met het moderne polijs~ 
raat, dat door de roterende hardmetalen schijven een bet 
lijsting bewerkt dan de traditionele polijst vijl. v 
2~ ~· 
2 Schwarzwaldklokken met een hou~e ~ebben tonvor
mige tappen om kJemmingen te voo e wanneer door het 
trekken van het hout de assen s~ome te staan. Het polijs
ten is hier echter slechts mogelij o de primitieve methode op 
het vijlblokje met de polijstvijl. 

3 Het opronden (arronderen) van het uiteinde van de tap ge
schiedt ten slotte terwijl de aanzet in het trechterlager van de' 
draaibank draait met een polijstvijl. Een eventuele moet van het 
draaien wordt natuurlijk tevoren weggedraaid of met een slijp
steen afgeslepen. - Hoewel de opronding bij alle tappen, die zon
der dekplaatje gelagerd zijn, onbelangrijk is voor de functie van 
het uurwerk, zal nauwelijks een horlogemaker deze afwerking 
nalaten wanneer de overige delen van het uurwerk op dezelfde 
wijze zijn uitgevoerd. 

4 Dikwijls is de voorste minuutradstap ingesleten. Wanneer 
men de slijtagesporen volkomen weggedraaid en de tap opnieuw 

gepolijst heefi, is hij of zo dun als de wijzeras zelf of moet het la
ger tenminste verbust worden. Een betere oplossing is het even
wel om op de dunner gedraai~p een stalen ringetje aan te 
brengen; hierdoor wordt de~t ehouden en de nieuwe tap 
kan aan het lager worden n ast. - Voor andere tappen is 
deze werkwijze alleen d~~ g ikt wanneer de over te brengen 
kracht de zwakker ge ~n~p niet in gevaar brengt. 

5 

6 

' 
6 Afgebroken tappen worden zoals gebruikelijk ingeboord. De 
stomp van de as wordt in het trechterlager van de draaibank 
aangebracht en de plaats voor het boren aangetekend. Het gat 
wordt iets ruimer gebo«)rd dan de dikte, die de tap later moet 
krijgen, en minstens in een diepte van driemaal de middellijn. 
De passing moet over de hele lengte zonder speling zijn. Wan
neer de as te hard is, dan kan hij ontlaten worden. Bij Franse 
pendules oppassen wanneer de aanzet van het rad in de buurt is: 
het rad is dikwijls met heel veel tin en zonder passing op de as 
gesoldeerd! 

7 Opzetten op de stomp van de as is een andere methode, die 
weliswaar dikwijls een verdikking van de as meebrengt en die 
technisch niel altijd geoorloofd is in 't geval hier een groot rad 
loopt. Als het toch mogelijk is om de as iets dunner te draaien 
kan er ook een nieuw stuk as opgezet worden. Omdat de as bo
vendien iets ingekort moet worden, kan dit in een moeite worden 
meegenomen. Omdat het gemakkelijker is om een as passend in 
een geboord gat te draaien dan omgekeerd, wordt eerst het op te 
zetten stuk staal afgewerkt: boren, harden, ontlaten en draaien. 
Zo'n opgezet stuk zal niet altijd rondlopen. Het rondzetten zal 
dan meestal door het navijlen van de draaispits verkregen wor
den naar gelang van de controle aan rondsel of rad. 
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27 Wanneer de tanden van een rad ingesleten zijn - hetgeen in 
beginsel op een iets te ondiepe ingrijping wijst - kan dit door het 
omkeren van het rad in een onberispelijke toestand worden ge
bracht. Bij eenvoudige raderen is dit omdraaien betrekkelijk wei
nig tijdverspillend, anders evenwel wanneer deze handelwijze bij 
een gecompliceerd rad, b.v. het walsrad, moet worden uitge
voerd. In dat geval moelen de gaten voor de pal en de palveer 
opnieuw geboord worden en de delen - meestal door opnieuw te 
klinken -aan elkaar bevestigd worden. 

28 Voor het inzetten van nieuwe tanden in een rad bestaan ver
schillende mogelijkheden. De rest van de afgebroken tanden 
wordt afgevijld en vervolgens een opening in de radkrans gevijld, 
waarin een nauwkeurig passend stuk messing wordt gesoldeer 
De vorm van de opening richt zich enigszins naar het aa~ 
vervangen tanden. Het meest bekend is de ,,zwaluwstaa , 
"L-vorm" levert echter een betere passing. .... '-.."' 

Voor meerdere tanden wordt de~w-
staart het meest toegepast. ~+ 
Het op het oog uit vijlen van de tanden is hoogst en enke-
le tand met voldoende nauwkeurigheid mo 1 . 'j meerdere 
tanden is het gemakkelijker en een waarb r de vorm om 
een - bij voorkeur stalen - caliber te ge . Eerst wordt de 
juiste lengte aangetekend en gevijld, d ordt de tandruimte 
ingevijld. De vorm van de krom~· m natuurlijk zo nauw-
keurig mogelijk uitgewerkt wor ; ze mag slechts tot aan de 
steekcirkel komen, die doelmati lekend moet worden. Het 
rad moet voor het uitvijlen zodanig ingespannen worden, dat de 
ingezette tanden niet weer er uil breken, hetgeen jammer genoeg 
snel kan gebeuren wanneer de vijl hakkelt. Zeer zelden is het 
mogelijk om een stuk radkrans op het rad te klinken en op deze 
manier ontbrekende tanden te vervangen. 

29 Het snijden van een groot rad is praktisch alleen maar op 
een radersniimachine uit te voeren. De schijf voor het rad wordt 

uit een vlakke messiogolaaLuitgezaagd, 
In veel gevallen is het raadzaam om de messmgscfi1Jf iets dikker 
te nemen dan het rad moet worden en het met een zware hamer 
wat te smeden, opdat het messing wat harder wordt. Natuurlijk. 
moet de schijf dan na deze bewerking in een trechtertang of een 
centrerende klauwplaat op de draaibank weer zuiver vlak en 
rond gedraaid worden. Daarbij kan dan tegelijk het middengat 
worden gedraaid. 

De radersnij~c~"is van een set inzetten voor
zien, die in overeenstem min ~grootte van het rad kunnen 
worden uitgezocht, zodat h ra zo dicht mogelijk bij de tand
voet kan worden opgen~en• e bovenste inzet, die het rad zeer 
vast op de onderinz_:~ ~~ drukken moet aan de punt goed ge-
smeerd worden. ~~niet onder de grote druk vastzet. 

Het snijde '~itgevoerd met onderdraaide fraisen, die bij 
het s lï ~'rofiel behouden. Ze worden op de fraisarber ge-
zet chroefd. De as moet weliswaar vrij, maar absoluut 
zon ing draaien; wegens het hoge toerental moet hij 
~ ed geolied blijven. De hefboom, waardoor de frais door 
i~~ wordt gevoerd, moet heel erg langzaam en zo gelijkmatig 

gelijk bewogen worden. 

29a Met een hoogtesupport van de draaibank kunnen kleinere 
raderen gesneden worden. Meestal zit de frais dan op de as van 
het hoogtesupport en het te snijden rad wordt op een inzet van 
de dok gespannen. Dit is in 't bizonder aan te bevelen, wanneer 
ten gevolge van het aantal tanden een grote verdeelschijf nodig 
is, die niet op het hoogtesupport gemonteerd kan worden. Bij 
kleinere tandtallen kan omgekeerd het rad op het hoogtesupport 
gespannen worden en de frais roteert dan in de dok, waardoor 
weinig aan de draaibank veranderd behoeft" te worden en de aan
drijving eenvoudiger is. 
Een grote radersnijmachine met halfautomatische schakeling ol 
een universele verdeelkop is natuurlijk bij daarmee overeen-
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Hoofdstuk 111 

Slagwerken 

De volgorde van het aanta l slagen bij mechanische uurwerken 
wordt op twee manieren geregeld: met het sluitrad of met zaag 
en uurtrap. 
1 Het s luitrad heeft aan z'n omtrek (soms aan de zijkant opge
zet) nokken van verschillende lengte; in de tussenruimten heefl 
in 't algemeen slechts één slag plaats - voor het halve uur; wordt 
het invallen van de slagwerklichter door de nokken verhinderd, 
dan heelt het gewenste aantal slagen van het hele uur plaa~' 
Aangezien bij half één. één uur en half twee steeds één~I ~ 
elkaar ligt is hier een bredere tussenruimte aanwezig. 
Op deze a lgemene regel bestaan twee uitzonderingen: ~ 
1 • het dubbel slagwerk. Hierbij wordt op het halve e e ele 
uur een gelijk aantal slagen gegeven, echter op v~ill'11 e bel-
len. Het slui trad heefl een bredere tussenruim n de nok-
ken bij half één en één uur (dus voor twee sla e ; andere tus-
senruimten dienen s lechts om de slagwer te laten inval-
len na afwerking van het aantal slagen. elkaar volgende 
nokken zijn hierbij steeds even breed. 
2' het slagwerk van de Drentse@·esk . Deze klok slaat n.l. 
half één en half twee niet. De t e imten bij het sluitrad zijn 
dan allemaal even breed. 

a Bij tussenruimten met rechte kanten in het s luitrad tast de 
slagwerklichter na elke s lag de omtrek van het sluitrad af; hij 
wordt daartoe gedwongen door het aanlooprad, dat bij elke slag 
één omwenteling maakt. Het sluitrad laat de lichter invallen op 
de plaats van een tussenruimte. Het sluitrad wordt bij oude uur
werken meestal door middel van een rondsel hiermee in over
eenstemming gedraaid . 

b Het in de Franse pendule gebruikelijke s luitrad heeft bij elke 
tussenruimte een schuin oplopende kant aan het begin van de 
nok, die de slagwerklichter omhoog drukt wanneer meer dan één 
slag moet volgen. Daardoor is bij deze soort slagwerken het hef
fen van de slagwerklichter niet nodig, maar glijdt de lichter 
steeds op de omtrek van de nokken. Bij deze constructie zit het 
sluitrad direct op de as van het betreffende rad van het rader
werk en is op z'n aanzet klemme~aibaar. 
Bij beide soorten sluitrad ma gelet worden, dat de lich-
ter voldoende zeker afvalt. eerde stand van het sluitrad 
heeft dikwijls - door onnau rige verdeling veroorzaakt - de 
uurslag direct na de h~uueslag plaats of twee slagen op het 
halve uur. ~ 

Het vervaardig ~en nieuw s luitrad is een tijdrovend werk 
omdat veel i 1 verwerkt moet worden. Theoretisch kan 
voor e lke ·gerekend worden omdat 78 heeluurslagen en 12 
halfu ezamen 90 slagen opleveren: 360. : 90 = 4'. In de 

t " men echter de tussenruimten 2· breder om de slag-
er tijd te geven om het slagwerk stil te zetten. 

tische uitvoering is met een in 180 delen verdeelde ver
se ijf het gemakkelijkst en nauwkeurigst mogelijk. - Anders 

et met de passer op de te gebruiken messingschijf de omtrek 
n de verdeling ingekrast worden. 

Zo moeilijk a ls het er uit ziet om de omtrek in 90 delen te verde
len, is het toch tamelijk eenvoudig: met de straal wordt in 6 de
len verdeeld, daarna in 5 en ten slotte deze weer in 3 delen (3.5.6. 
= 90). Hierbij komt iedere deelstreep met één slag overeen. 
In de hier volgende tabel is voor de beide vormen van het sluit
rad ( 1 a en 1 b) de lengte van de opvolgende bogen in graden aan
gegeven. Men kan van deze bogen achtereenvolgens de koorden 
met de passer op de omtrek van de schijf afpassen. Het is daa rbij 
raadzaam om twee passers te gebruiken en de ene op 6. resp. 10" 
in te stellen en de andere achtereenvolgens op de bij de opvol
gende aantallen slagen behorende lengte van de koorde. De 
lengten van de koorden vindt men in de tweede tabel door de bij 
het betreffende aantal graden vermelde geta l te vermenigvuldi
gen met de middellijn van de schijf. Men kan het beste bij 2 sla
gen beginnen en dan wanneer men aan 4 resp. 6 slagen toe is de 
volgende koorde naár weerskanten uitzetten. 

Bij het dubbel slagwerk en de Drentse stoeltjesklok moet het 
si ui trad op 156 resp. 88 slagen berekend zijn. De verdeling is dan 
veel moeilijker aan te brengen. Volgt men de methode van het 
uitzetten van de koorden, dan is bij het dubbel slagwerk de koor
de voor de tussenruimte (ll) bij half één en één uur 0,050 32 x de 
middellijn, d van de schijf. De overige tussenruimten (t) zijn 
0,010 07.d. De lengten van de koorden kan men vinden door de 
in de laatste tabel vermelde getallen te vermenigvuldigen met de 
middellijn van de schijf. Ook hier kan men het beste met twee 
passers werken, waarvan de ene op t = 0,0 IO·OJ .d wordt ingesteld 
en de andere achtereenvolgens op de bij het aantal slagen beho
rende breedte. Men kan ook hier het beste bij 2 slagen beginnen: 
Na deze koorde tweemaal (met een tussenruimte daartussen eni 
daarachter) te hebben uitgezet kan men de koorde voor 3 slagen 
dan daarna (2x met tussenruimten) en daarvoor uitzetten; deze 
koorde is n.l. gelijk aan die van de tussenruimte t1. 
Wanneer de verdeling is voltooid moet men weer in het begin-
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ezonder aanloop of waarschuwing. De lichter wordt op de gebrui
kelijke manier door een pen van de minuutpijp opzij gedraaid. 
Daarbij wordt ten eerste de stalen veer van de tweedelige lichter 
gespannen en aan het eind van de beweging wordt ook de slag
werklichter teruggedrukt, zodat nu de tweedelige lichter onder de 
spanning van d.: veer op de uurtrap schiet. Het slagwerk begint 
meteen te lopen. De tweed<!lige lichter is klemmend op de as van 
het tussenrad beweegbaar en draait langzaam naar de slagwerk
lichter toe, die na beëindiging van het vooraf bepaalde aantal 
slagen het slagwerk blokkeert. Op het halve uur valt de tweedeli
ge lichter tegen Je hoge kant van de schijf op de minuulpijp, zo
dat er maar één slag kan volgen. 

10 De uurwerken met carillon zijn altijd kwartierslagwer~ 
die elk kwarti.:r slaan en waarbij iedere keer een maat wor -
gevoegd. Vele melodieën zijn echter zo gecomponeer e 
volgorde van de tonen binnen een uur tweemaal ore 
wordt gebracht. Zo is hel bij de meest bekenqe ~ dieën, 
"Westminster" en de tweemaal zo omvangrijke m~ "Whit
tingto n". Deze laatste is zo genoemd ter n~c~nis aan de 
beroemde Lord-Mayor van Londen: de aarvoor luidt 
ongeveer: " Dick whittington, vier maa~- yor of London-
Town" (1396 en 1419). 
De Westminster melodie is afkom~f n eorg Friedrich Hän
del (1685- 1759). 
Oude Engelse carillons (Chm· scht en geen melodie te bezit
ten in de gebruikelijke bet ni , oor de kenners zijn ze echter 
te herkennen als mathemal - ooncombinaties. Deze buiten
gewoon kunstige en ingewikkelde klokkenspelen hebben hun na
men en vormen de trots van de kerk. Met handklokken wordt zo. 
een spel ingestudeerd voordat de demonstratie op de torenklok
ken wordt uitgevoerd. Oude Engelse uurwerken kunnen dus ze
ker zo een o peenvolging van tonen ten gehore brengen. Ze heten 
o.a. "Grandsire Triples", " Kent Treble Bob" of "Stedman". De 
"Grandsire Doubles" verloopt naar het volgende schema: 

1 2 3 4 5 6 
2 1 3546 
2 3 1 4 5 6 
32 415 6 
3 4 2 5 l 6 
4 5 3 1 2 6 
4 5 3 l 2 6 
541326 
5 14 236 
152436 
125346 
2 1 5 4 3 6 
25 1 346 
523 14 6 

Il Het in werking sta.Dra de hamers gebeurt bijna altijd 
door een door het slag ~gedreven wals met pennen. Bij 
het instellen van het si moet er op worden gelet. dat de 
juiste volgorde va~e t•nen op het juiste · kwartier klinkt: bij 
Westminster en .... ~~gLon is de dalende melodie voor het eer
ste kwartier ~"Vdien ook aan het eind van het derde kwar
tier tengev~~ de herhaling van de volgorde van de tonen 
gedurent~vir. 

t~D~,·oudigste van alle toongevers is de ronde gong, die in 
~en Schwarzwald klokken te vinden is. Z'n toon is niet ~ aer mooi. en hij moet stevig bevestigd worden, zowel in de 
tering als ook op het klankhout. De hamer moet van metaal 

z1Jn o m ten minste een toon voort te brengen. Een eventuele 
leerprop in de hamer kan men harder maken door met o lie in te 
smeren en vervolgens voorzichtig te verwarmen. 

13 De metah:n bel daarentegen klinkt werkelijk aangenamer; 
van brons of zelfs van zilver is hun toon onvergelijkelijk veel 
mooier. Zoals bij alle slagwerken, mag de hamer na het aanslaan 
niet op de bel b lijven rusten, hetgeen het doorklinken van de bel 
dempt en een gemeen rammelen veroorzaakt. De hamer veert èf 
in de steel iets terug èf wordt door een veer weer van de bel afge
heven. 
De bel wordt dikwijls tussen schij fjes leer bevestigd o m de toon 
nog te verbeteren, hetgeen bij kleinere bellen echter nauwelijks· 
mogelijk is. 
Bellen barsten bij een val heel gemakkelijk. ze moeten daarom 
zeer voorzichtig behandeld worden. Zo'n barst in een bel kan 

· men weliswaar met tin dichtsolderen, maar daarmee is de oor
spronkelijke toon niet weer te verkrijgen, hoogstens wanneer 
men de barst zou lassen. 

14 De glazen bellen worden bij Schwarzwald klokken toege
past. Ze worden in een houten frame opgehangen en ook met 
deze bellen worden carillons uitgevoerd. 

15 De buizengong heeft wel de edelste toon. Wegens de lengte 
van de buizen kan hij alleen maar in staande klokken worden 
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