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TER INTRODUCTIE

Hoewel de heer J. Koolhaas Revers mij
heeft beloofd een voorwoord bij dit
werkje te schrijven, Iijkt het mij niet
ondienstig, de inhoud door een korte
introductie te doen voorafgaan.

De laatste jaren bereikte mij veelvul-
dig het verzoek, om de voornaamste
artikelen uit de rubriek Waú ,,rles
monteurs" is - uit Auto- en Motortech-
niek - gebundeld te doen uitgeven,
opdat velen, die een grondiger kennis
van en een betere kijk op de automobiel-
technische begrippen wensen of nodig
hebben, hiermede hun voordeel kunnen
doen.

Men zou kunnen opmerken, dat dit
alles reeds in Auto- en Motortechniek
heeft gestaan, doch dan dient men te
bedenken, dat er in de laatste jaren een
groot aantal nieuwe abonné's is bijge-
komen; dus abonné's die de oude jaar-
gangen niet in hun bezit hebben en er
ook niet meer aan kunnen komen.

Maar ook zijn er veel lezers, die de
oude jaargangen niet zorgvuldig genoeg
hebben bewaard. Bovendien is het na-
slaan van de jaargangen, zowel als het
zoeken naar een bepaald artikel dat men
zich nog vaag herinnert, niet altijd even
gemakkelijk; óók omdat men dikwijls
verschillende jaargangen moet naslaan
om alles te vinden wat over een bepaald
onderwerp is geschreven. Heeft rnen
deze artikelen gebundeld bijeen, dan
wordt dat alles veel eenvoudiger en
handiger en dan komt men er ook veel
gemakkelijker toe, om zich er regel-
matig in te verdiepen.

Toen ik dat alles - en nog veel
meer - eens met de heer Koolhaas
Revers besprak, v¡as hü onmiddellijk
enthousiast en later bleçk ook dat de
fa. Lonkhuyzen hieraan gaarne wilde
medewerken,

Toch waren er nog andere overwegin-
gen; overwegingen die hierbij misschien
wel doorslaggevend zijn geweest.

Het is genoegzaam bekend, dat er
reeds (meer dan) genoeg boeken aan de
Nederlandse markt zijn, die de automo-
bieltechniek - of een gedeelte daarvan

- behandelen. Helaas is het niet moge-
lijk om in één uitgave - zelfs al groeit
zo'n uitgave tot een stadaa¡dv¿erk van
meerdere, peperdure delen die de
meesten toch niet kunnen betalen - de
hele automobieltechniek met al zijn fa:
cetten voÌdoend gedetailleerd te behan-
delen; des te minder omdat men ook in
deze dure boeken gewoonlijk begint met
de meest elementaire begrippen - dus
begrippen die de kopers gewoonlijk reeds
beheersen - en wordt daaraan zéér veel
kostbare plaatsruimte besteed. Daar
lezers en studerenden zich bij het aan-
schaffen van dergelijke studieboeken van
deze noodzakelijke beknoptheid meestal
geen of niet voldoende rekenschap geven,
schept dit steeds weer teleurstellingen;
eenvoudig omdat zij uit deze, soms met
grote financiële offers aangeschafte,
studieboeken niet voldoende kunnen
leren. Ook daardoor komt men in de
practijk, in brieven, in gesprekken en
op examens steeds weer met moeilijk-
heden aandragen of voor moeilijkheden
te staan, die mij dikwijls de verzuchting
doen slaken: ,,Had dit of dat artikel uit
,,onze" rubriek maar goed gelezen en
bestudeerd, dan zat U er nu niet mee te
tobbenl"; want de inhoud van de artike-
len in de rubriek ,,Waú iles monteurJ' is
zijn er steeds op gericht, de leemten in
de studieboeken, ten aanzien van belang-
rijke onderwerpen, aan te vullen. Dit is
een volkomen natuurlijke gang van
zaken, omdat de inhoud is gegroeid uit
vragen, moeilijkheden en wensen van
lezers, zodat zij juist die onderwerpen
bevatten, waarmede men gewoonlijk in
de practijk of bij de studie moeilijkheden
heeft. ,,Last but not least" is de inhoud
door scherpzinnige lezers - die ik ge-
wend ben als mÍjn, ,,schrijvende mede-
werkers" te zien - beoordeeld en even-
tueel van commentaar voorzien.
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Mij dunkt, dat in het voorgaande
redenen genoeg te vinden zijn, om dit
bundeltje het licht te doen zien.

Hieruit volgt ook dat het boekje' clat
U hier wordt gepresenteerd, in geen

enkel opzicht aanspraak v/il maken op
volledigheid, zelfs niet ten aanzien van
onderwerpen die er in worden behandeld;
het bevat slechts een aantal artikelen
waarin belangrijke automobieltechnische
kwesties onder de louPe werden ge-
nomen, op een wijze zoals U dit nimmer
in studieboeken zult vinden.

Zo vindt U eerst enige artikelen van
algemene strekking en over enkele, be-
langrijke begrippen uit de motortechniek;
de hoofdschotel wordt echter gevormd
door electro-technische artikelen. In
eerste opzet lag het in mijn voornemen
om ook nog andere artikelen zoals
over luchtweerstand, remvertragingen,
tandwielsystemen enz. - op te nemen'
doch dan zou dit bundeltje reeds te
omvangrijk en dus te duur worden; het
lijkt mij dan ook beter de hiervoor be-
dòelde artikelen nog even te bewaren tot
een eventueel (?) volgend bundeltje'
r¡¡aarin dan de carburatie de hoofd-
schotel zal vormen.

Hoewel dit werkje kan worden gezien
als een vraagbaak in moeilijke gevallen
en ook als een aanvulling bij de normale
studie en studieboeken, kan men de
inhoud ook geheel onafhankelijk van
andere studiemiddelen bestuderen, een'
voudig omdat het artikelen ziin; d.w.z.
dat de stof steeds zo is behandeld en ge-

schreven, dat elk artikel een afgerond
geheel is en dat een ieder, die van goede
wil is en er de nodige tijd aan wil be'
steden, de inhoud in zich kan opnemen.

Het zijn dus niet alleen zij die zich
voor het één of andere examen voorbe'
reiden, die hiervan kunnen profiteren'
doch ook de leraren loij het Nijverheids-
onderwijs zullen er bij het onderricht
aan ,,kopklassen" uitstekend gebruik van
kunen maken en tenslotte kunnen ook
andere studerenden en zij die ,,alleen
maar" practisch werkzaam zijn, en hun
begrip over verschillende zaken willen
veiheldere.r, hiermede hun voordeel
doen.

Ook de prijskwestie is door ons zorg-
vuldig overwogen. Zelf heb ik reeds
meerdere malen geschreven over de te
dure leermiddelen en boeken' In het
bijzonder de fa. Van Lonkhuyzen heeft
alles op alles gezet om dit bundeltje
tegen een redelijke prijs aan de markt
te brengen; dus zonder zich te vergapen
aan een royale uitvoering en een pracht-
band, die alleen maar dient om onze
boekenkast oP te fleuren.

Tenslotte nog dit:
Mochten op- en aanmerkingen - die

zeker zullen komen - van essentieel be-
lang blijken te zijn, dan stel ik mij voor'
om dit onmiddellijk in Auto- en Motor-
techniek te behandelen en dan zo, dal'
U dit gemakkelijk in het boekje kunt
opnemen; daarom is ook het formaat
hiermede in overeenstemming gekozen.

Th. v. d. Star.

MOTORTECHNIEK

DE EERSTE ÃRTIKELEN

De heroTsche arbeid waaruit in de
vorige eeuw, de verbrandingsmotor werd
geboren en tot ontwikkeling werd ge-
bracht zou een machtig epos kunnen
vormen. Hier voor mij ligt een boek, dat
onder de titel ,,Verbrandingsmotoren" in
1917 bij de N.V. Sijthoff's verscheen en
waarvan het eerste, historische gedeelte
werd geschreven door Ir B. Stephan,
toenmaals privaat-docent aan de Tech-
nische Hogeschool en technisch officier
bij de militaire motordienst, zodat ik
gedeeltelijk aan hem mijn eerste vorming
heb te danken; in dat boek vindt men de
ontwikkelingsgeschiedenis van de ver-
brandingsmotor op uitstekende wijze en
ongekend uitvoerig behandeld.

Als wij ons in deze ontwikkelingsge-
schiedenis verdiepen en ons trachten te
reaÌiseren, hoe uiterst miniem de kennis,
de hulp- en de communicatiemiddelen
waren, die de toenmalige constructeurs
ten dienste stonden, dan moet men wel
tot de overtuiging komen, dat de im-
mense arbeid die is gedaan en de strijd
die tegen vooroordeel, misvattingen en
onkunde moest worden gevoerd door
mannen als Lebon, Sadi Carnot, Lenoir,
Beau de Rochas, Otto, Daimler, Rudolf
Diesel - om maar enkelen van hen te
noemen - inderdaad heroTsch moet zijn
geweest.

Hoewel de bestudering en de over-
weging van dit alles buitengewoon inte-
ressant en nuttig is, ligt het natuurlijk
niet in mijn bedoeling om in dit simpele
werkje zóver terug te grijpen; toch lijkt
het mij uitermate nuttig, misschien zells
wel nodig, dat de jongeren en dat
begrip moogt U gerust ruim nemen -enig inzicht hebben in de opvattingen en
in de toestanden zoals die dertig tot
veertig jaren geleden in het automobiel-
vak heersten.

En dat niet alleen omdat het onze blik
verruimt, doch ook omdat het goed is
te weten, hoe en waarmede de ouderen
onder ons hebben zitten tobben en hoq
hun vakkennis vrijwel uitsluitend in en
door de praktijk moest groeien. Misschien
krijgt U dan voor die vergrijsde, maar
nog vitale bedrijfsleider ,chef-monteur of
zelfs monteur méér respect en leert U
hem zien met meer waarderende ogen;
misschien - of vrij zeker - heeft hij
minder geleerd dan U, doch daartegen-
over brengt hij het hele arsenaal van zijn
enorme ervaring in het geding; een er-
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varing waaraan U waarschijnlijk nooit
meer zult toekomen, omdat het tegen-
woordig zoveel gemakkelijker wordt ge-
maakt, maar.... waardoor U een massa
van hem kunt leren.

Het is voornamelijk dáárom dat ik het
artikel ,,Uit vroeger dagen" nog eens
liet afdrukken.

De ouderen zullen hierin misschien
iets van hun eigen ervaringen terug-
vinden en stiekum voor zich heen grin-
niken bij dat: ,,Weet je nog wel?"
Bovendien vindt U in dat artikel een paar
interessante storingen verwerkt, die toen
gewoon waren doch die U misschien
nooit meer zult tegenkomen.

Als een logisch vervolg op dat eerste
artikel volgt dan het ,,Kunt U goed
luisteren?", want luisteren was één van
de machtigste wapenen van de toen-
malige monteurs en daarin hadden zij
het dan ook zéér ver gebracht; zó zelfs,
dat het bij velen was uitgegroeid tot een
intultief aanvoelen. Bij de jongeren man-
keert hieraan, helaas, zéér veel. Zelden
komt men jongeren tegen die goed kun-
nen luisteren.

De oorzaken, die m.i. daartoe hebben
geleid, worden in het onderstaande
artikel over luisteren uitvoerig uiteen-
gezet en nu hoop ik maar, dat men dat
eens aandachtig za7 doornemen en over-
wegen, en zich dan eens ernstig zal gaan
toeleggen op het ,,Iuisteren" zoals dit
hier wordt bedoeld.'Want denkt U er vooral aan, dat
,,luisteren" nog steeds één van de
sterkste wapenen van een werkelijk be-
kwaam monteur is.

Op scholen e.d. kan men het luisteren
helaas niet leren, doch als men zich er
werkelijk serieus op toelegt, kan men
door gestadige oefening - en nog eens
oefening - op dat gebied veel bereiken.

Enfin, hier volgen dan de twee eerste
artikelen.

UIT VROEGEN DÃGEN

Reacties op studie- en examenmoeilijk-
heden en ook suggesties van hen, die op
één of andere wijze bij het onderwijs in
de automobieltechniek betrokken zijn,
gaan steeds weer in de richting, dat de
monteurs van ,,vroeger" het dan toch
maar héél wat gemakkelijker hadden
dan tegenwoordig.

Zij, die steeds maar weer op dat aam-
beeld hameren en zulks als een vast-
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staande waarheid menen te moeten
verkondigen, behoren veelal tot diegenen'
die - laat ons zeggen - dertig iaren
geleden nauwelijks op de schoolbanken
zaten en die dit dus alleen maar hebben
van ,,horen zeggen".

De ouderen onder ons zullen het hier-
mede dan ook zéér zeker niet geheel
eens zijn.

Zeker: de eisen, die tegenwoordig wor-
den gesteld aan afwerking, afstelling'
nauwkeurige montage enz., gaan véél en
véél verder dan voorheen en inderdaad
kunnen zicl:' thans moeilijkheden en
complicaties voordoen, die wij vroeger
ternauwetnood kenden; hieraan zou ik
echter onmiddellijk willen toevoegen, dat
er vroeger moeilijkheden en complicaties
waren, die wij nu in 't geheel niet meer
kennen.

Bovendien wordt alles thans veel ge-
makkelijker gemaakt door betere gereed-
schappen en instrumenten; en óók door
de betere opleidingsmogelijkheden die -vooral in dichtbevolkte centra - als het
ware op een presenteerblaadje worden
aangeboden.

Ik vraag mijzelf wel eens af of de vorige
generatie van monteurs - hiertoe ge-
dwongen door het onophoudelijk zoeken,
speuren en experimenteren en dat alles
met stuntelige gereedschappen en zonder
de uiterst geperfectioneelde instrumenten
van vandaag - verstantlelijk zowel als
intuiïtief niet veel scherper was inge'
steld en dus ook meer ,study-minded"
was, dan de tegenwoordige.
Immers, toen kostte het véél meer er'

varing, moeite en hoofdbrekens om lastige
storingen te localiseren, omdat vrijwel
alles was ingesteld op ,,de-practische-
kijk-op-de-zaak".

Al met aI blijft het voor mij persoon-
lijk nog steeds een open vraag of de
monteurs van ,,vroeger" het nu inder-
daad zoveel gemakkelijker hadden; ten-
minste: als zij als voliloentle geclassifi'
ceerd wilden wordenl

Zo zou ik U, waarde lezer, kunnen
vragen:

Heeft U al eens zuigers in de cylinders
moeten passchuren met fijn amaril-slljp-
poeder en olie?.. Heeft IJ al eens een
anker van een dynamo moeten wikke-
Ien?. . Of heeft U bijv. al eens een
storing moeten zoeken in de luchtdruk-
aanzetinrichting, zoals vroeger op de
'\üolseley was gemonteerd?. . Kent U
het geknoei met banden, die herhaalde-
lijk lek waren zonder dat wij reserve-
wielen kenden?. . Hebt U aI eens

,,trouble" gehad met afslagbougies (die
bijna nergens te krijgen waren) of bijv.
met de dubbele ontsteking van Eise-
mann?. . . .

Maar och, dit zijn maar mijmeringen
en zóver wil ik niet eens teruggaan. WeI

I

wil ik U een paar voorbeelden geven van
moeilijkheden, waarmede wij twintig tot
dertig jaren geleden te kampen hadden
en waaraan U zelfs nu nog iets hebt.

Hiertoe heb ik enige gevallen gerecon-
strueerd, die meer dan 25 jaren geleden
gebeurd zijn,

Eetste geval

Op een regenachtige, vroege voorjaars-
dag van het jaar 1921 kregen wij
getweeën - opdracht ergens uit Zeeland
een vrachtauto te gaan halen en deze
auto, indien zulks mogelijk was, naar
Rotterdam te rijden. Als ik het mij goed
herinnerwas het een Hansa LoYd;
in ieder geval was };'ef zdn oude Duitse
Iegerauto.

Toen wij ter plaatse arriveerden, bracht
men ons naar een oude schuur en inder-
claad ontdekten wij daar de auto, die
daar reeds meer dan een jaar had gebi-
vakkeerd, zonder dat er ooit iemand naar
had omgekeken. De regen sijpelde - ook
op die dag door het dak van de
schuur; trouwens: de hele schuur was in
een zodanige toestand, dat de weersinvloe-
den van de voorbije winter nagenoeg vrij
spel hadden gehad. Kisten, zakken, balen
stro en landbouwgereedschappen moesten
worden versjouwd om de auto ,,bloot te
Ieggen" en wij vreesden het ergste.

Een groot gedeelte van de resterende
dag werd besteed het hele geval van stro,
stof en andere ongerechtigheden te

ververst en een
de tank geledigd,
in dergelijke ge-
lijk was - via de

compressiekraantjes een weinig petro-
Ieum in de cylinders werd gebracht.

Alle mogelijke draaiPunten van de
remstangen en hefbomen, de versnel-
lingshefboom enz. werden rijkelijk van
olie voorzien, de carbidverlichting werd
zo goed mogelijk in orde gemaakt, de
onderbrekerkamer van de magneet werd
gedemonteerd en,,gemakkelijk gemaakt"
enz, erlz.

Het begon reeds te schemeren, toen
wij het er op r¡/aagden €en poging te
ondernemen, de motor ,,oP gang" te
brengen. .. . nú werd een weinig benzine
door de compressiekraantjes naar binnen
geloodst, er werd rijkelijk ,,gevlotterd"
en nadat de krukas met behulP van de
aanzetslinger verscheidene malen tever-
geefs was rondgedraaid, kwam er einde-
lijk enig leven in de brouwerij. ' . . de
motor gef eerst enige schuchtere explo-
sies - hetgeen ons moed gaf om nog-
maals en nogmaals te draaien - 9n ja'
ãi"¿unjr. sloãg de motor aan en'bleef
ook vrij behoorlijk loPen.

Wij lieten de motor een poosje draaien,
totdat hij flink warm was, en toen hij
daarna werd afgezet, sloeg hij ook on-

middellijk weer aan als wij aan de slin-
ger kwamen. Weliswaar lekte de radia-
teur vrij behoorlijk, doch het meenemen
van een paar bussen water was slechts
een onbetekenend bezwaar!!....

Terwijl U dit alles leest, lijkt het nogal
eenvoudig, doch tracht U eens in te
denken, dat in de voorgaande regels een
dag van uitermate zwaar en smerig werk
is gememoreerd.

Daar het inmiddels geheel donker was
geworden, besloten wij ons vertrek tot
de volgende dag uit te stellen, want de
carbidverlichting ,,werkte" wel, doch gaf
natuurlijk slechts zéér weinig licht en
bleef in hoge mate onbetrouwbaar.
Bovendien waren wij gastvrij ontvangen
en konden ter plaatse zéér goed over-
nachten. .. .

's Morgens waren wij natuurlijk weer
vroeg present; nogmaals werd een weinig
benzine door de compressiekraantjes ge-
goten, de motor sloeg vrij gemakkelijk
aan en de tocht kon een aanvang nemen,

Gezien de omstandigheden, ging het
ontkoppelen en schakelen ook vrij goed
en weldra zette het vehikel zich moei-
zaam in beweging en lieten de ijzeren
wielbanden - de gewone oorlogsuit-
rusting van Duitse vrachtauto's - diepe
sporen in de weke grond achter en zo
bereikten wij veilig en wel het landelijke
weggetje dat langs de schuur liep en..,.
de reis was begonnen!

Vrij spoedig kwamen wij op enigszins
betere klinkerwegen en zo sukkelden'wij
hotsend, botsend en met een ratelend
geluid - zonder luchtweerstandproble-
men want onze ,,snelheid" bedroeg om-
trent 15 km/uur - door het Zeeuwse en
Brabantse land,,Moerdijk-pont-waarts",
waâr wij laat in de middag aankwamen.

Vóórdat wij echter de pont bereikten
was de motor reeds enige malen afge-
slagen en begon steeds onregelmatiger te
lopen; ook het aanslaan ging steeds
lastiger, zodat wij de motor, zo goed en
zo k\Maad als dit ging, maar lieten
draaien totdat de pont arriveerde en
inderdaad gelukte het ons zo, veilig op
de pont te, komen. ...

Kent U, waarde lezer, het gevoel van:
,,Als ik éérst maar dàt of dàt punt ben
gepasseerd, dan schiet ik tenminste
op!"?.... Zo ook wij; uren hadden wij
gedacht: ,,Als wij éérst maar over de
pont zijn!", totdat dit een ware obsessie
was geworden.... Het was dan ook een
hele opluchting toen we zover waren!

Maar helaas! Hier moesten we de
motor wel afzetten en toen de pont de
overzijde had bereikt, gelukte het ons
niet meer de motor op gang te brengen,
zodat een gedienstige collega ons van de
pont sleepte, terwijl met man en macht
werd meegeduwd.

De bougies werden voor de zoveelste

maal gedemonteerd, uitgebrand en zo
goed mogelijk schoongekrabd; óók de
magneet werd gedemonteerd en inder-
daad bleek dat deze schuldig was aan al
d,e misère, want hij produceerde uog
slechts een uiterst zwak vonkje. Dooi
tenslotte de bougie-electroden zéér dicht
bij elkaar te brengen, gelukte het ons
eindelijk
gen en
hadden
bedrijfsk
reeds te
voortzetten. Zuchtend en steunend zette
het geval zich weer in beweging, soms
liep de motor even op vier, doch
meestentijds op drie cylinders. Op de
pont bij Dordt lieten wij de motor maar
draaien en zo kwamen wij tegen een uur
of tien in Rotterdam aan....

De volgende morgen hebben wij het
nog geprobeerd, doch de motor was niet
meer op gang te krijgen. Wij demonteer-
den en inspecteerden de magneet en toen
bleek, dat de ankerwikkeling (allumi-
niumdraad) was doorgeslagen en een
verkoolde brandplek vertoonde, zodat de
hooggespannen stroom gemakkelijk vanaf
de wikkeling op de poolschoenen kon
overspringen.

Hoewel deze storing toen dikwijls voor-
kwam, stond het voor mij vast, dat de
wikkelingen zéér zeker goed waren toen
wij de motor de eerste keel aansloegen,
niettegenstaande de magneet geruime tijd
aan alle mogelijke weers-, vocht- en
temperatuursinvloeden was blootgesteld
geweest, en dat het anker eerst defect
was geraakt toen wij onderweg waren.

Toen heb ik mijzelf de twee volgende
vragen gesteld:

Wat is de oorzaak van het defect raken
van het anker?

Hadden wij deze storing kunnen voor-
komen?

En na enig gepeins trok ik de volgende
conclusie.. of nee: denkt U er óók eens
over na, dan zal ik deze conclusie aan
het eind van dit artikel neerschrijven.

Tweeile geval.

Medio 1927 was het een Essex, die
enige moeilijkheden veroorzaakte.

Tracht U eens voor te stellen:
Een winkelier, goede vijftiger en op en

top een heer, met een goed renderende
zaak, die voor zijn genoegen een auto
heeft gekocht en die, spreekwoordelijk,
hierop nog zuiniger is dan op zijn
vrolll!¡,. . , .

Op zekere dag vraagt hij mij eens een
eindje met hem mee te rijden, daar er
z.i. iets niet in orde was. Natuurlijk werd
aan dit verzoek geredelijk voldaan en zo
reden wij naar de (oude) Haagweg.

De gasmanette op het stuur werd ge-
heel teruggezet en de snelheid vermin-
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derd, totdat tenslotte het gaspedaal ge-

heel kon worden losgelaten en de auto
met een snelheid van ca 6 km/uur oP

zijn hoogste ve.-snelling (prise directe)
bleef rijden.

Door de kuilen en oneffenheden van
de weg hakkelde de motor nu en dan
even, sputterde een weinig tegen en ging
dan weer rustig verder. Min of meer
triomfantelijk keek de eigenaar mij aan'
alsof hij iets geweldig had ontdekt en

desnoods naast l<on lopen".
Misschien was er wel een weinig ver-

wondering in mijn
lijk en vr-ij bruusk
,,En dàt wilde ik
hebl¡en!!. . . .

Een weinig onthutst krabde ik eens

achter mijn oor immers, de motor
trok, accelereerde en draaide overigens
feilloos en liep ook rustig stationnair -
lichtte de motorkap eens op: constateel'de
dat er zes fonkelnieuwe bougies waren
gemonteerd en probeerde nog zo het één
ðn ander aan de carburatelrr te verstel-

togen wij
In de ga

de loupe
monteerd

ntsteking
afgesteld,
gecontro-

kortom
niets werd vergeten.

teren, óóh omdat ik zelf toen een uit-
stekende Ameril<aanse carburateur ver-
kocht en. .. . zaken zljn nu eenmaal
zaken! Ook dàt werd goedgevonden en

inderdaad was er, na zorgvuldige afstel'
ling, bespeuren,
maar "het euvel"
nog erimenteerd
en e Enfin' U
kent evredigende
resultaten bleven uit.

De bougies werden nog eens gedemon-
teerd, doõh de kleur was goed en de

electroden waren,,als nieuw".". Toen

- 't is jammer dat monteur van der

Spek oek lieP -ginC had inder'
daad

\Mi nadenken?
De optossing vindt U weer aan het eind
van dit artikel.

I)ertle geval

Misschien een kwestie van ,,gedachten-
associatie"l

Terwijl ik het vorige geval neerschrijf,
herinneide ik mij opeens nog een Essex-
historie, óók datelend uit die tijd.

't \{ai niet iemand, die men als ,,heer"
zou betitelen en dus was het ,,iantje
contantje" . . . Misschien herinner ik het

zo goed.
tikte het en moest dus

Bij demontage bleek
brand was en dus zette

hier staat maar.. ' ,,zanÍ erover"! -
en daarna v,rerd cle dynamo gemonteerd,

maal niet meerl!
Ik voelde mij aan dat ,,uitsPoken" zo

onschuldig als een pasgeboren kind- en

wist hem dat ook aan zijn verstand te

werd weer gekoPPeld en wéér was
het mis.

Daar ik toevallig zéér goed met de

constructiedetails van deze motor op de

hoogte
boven
dikwijt
dat zij

Ook
Och en nu weet ik wel, dit zijn geen

in het verleden willen graven'
Eén en ander tot verheldering van het

inzicht en van de opvattingen te dezer
zake.

Oplossing eerste geval
Doordat de magneet zo lang aan voch-

tige invloeden was blootgestelcl geweest,
waren de wikkelingen van het anker ook
min of meer vochtig geworden.

Zodra de motor de eerste keer werd
aangeslagen, ontstond er eeÌ1 zwak lek.
stroompje, dat van weinig betekenis was
en dus zéér weinig invloed uitoefende op
de sterkte van de vonk tussen de elec-
troden van de bougies.

Dit lel<stroompje was echtei' oorzaak,
dat er langzamerhand een ,,brandstreep-je" ontstond, waardoor het lekstroompje
een steeds gemakkelijkel weg vond, met
het hiervoor omschleven gevolg.

Zéér waarschijnlijk hadden wij deze
storing kunnen voorkomen, door het
anker te demonteren, vóórdat de motor
cle eerste keer werd aangeslagen, en het
verscheidene uren op een warme plaats
te laten drogen.

Oplossing tweertre geval
Toen ik de laatste keer de bougies

inspecteerde, schoot het mij te binnen,
clat deze motor thelmosyphonkoeling en
dus wijde waterrnantels had. De hulzen
van de bougies, die ik er had uitge-
schroefd waren kort en hier moester-r
bor,rgies worden gebluikt met zéér lange
hulzen. Bij het gebt'uik van bougies met
korte hulzen bleven de electroden vrij
diep in het bougiegat, waardoor er - in
het bijzondel bij geringe gassnelheden 

-oude gassen om de electroden bleven
hangen, die oorzaak waren, dat de motor.
onder de geschetste omstandigheden ging
overslaan. Toen dan ook de juiste bou-
gies waren gemonteerd, was het euvel
geheel verdwenen.
Oplossing rlerde geval

De ontsteking en de dynamo werden
aangedleven door hetzelfde tandwiel van
de distributie. De geruisloze ketting had
nogal r'uimte en aan de bovenzijde een
grote, vrije lengte. Toen de ontsteking
alleen moest worden aangedreven - wat
zéér weinig kracht vraagt - bleef de
ketting door zijn gewicht in een bocht
hangen. Vermoedetijk was ook de dynamo
geruime tijd defect geweest of had
slechts zéér weinig geladen, zodat voor
de reparatie de weerstand van het draai-
ende anker ook zéér klein was geweest.

Na de reparatie moest de dynamo weer
normaal zijn werk doen; door de grotere
weerstand kwam de ketting aan de
bovenzijde strak te staan, waardoor het
tandwiel en dus ook de ontstekings-
inrichting belangrijk achterbleven.

Het spannen van de ketting en het
opnieuw afstellen van de ontsteking hielp
het geval dan ook uit de wereld.

KUNT U GOED I.UISTEREN?
Proloog

_ Hier voor mij iiet een briefje; een
briefje van een monteur dat de hiãronder
volgende gedachten-associaties bij mij in
het leven heeft geroepen:

AIs mijn hond ligt te slapen en één of
meer van de huisgenoten komt thuis, dan
blijft hij rustig liggen; misschien dat zijn
ogen even lodderig opengaan en dat zijn
oren lichtelijk bewegen, maar dat is dán
ook alles. Het geluid van voetstappen,
geroezemoes, dat vanaf de gang en door
het beweeg bij de kapstok - via de ge-
sloten kamerdeur. 

- tot hem doordringt,
laat hem verder volkomen koud en met
een diepe zucht slaapt hij weer rustig in.

Is het echter een ander die het h.uis
binnentreedt, bijv. een familielid of een
kennis - dan gaat zijn kop met een ruh
omhoog en met gespitste oren luistert
hij aanclachtig; ,,hoort" hij dan dat het
inderdaad geen huisgenoot is, dan springt
hij op, loopt naar de nog steeds gesloten
kamerdeur, drukt zijn neus tegen de l<ier
van de deur waar deze straks zal open-
gaan en gaat roerloos en gespannen staan
luisteren. . . .; weldra begint dan het irri-
telencle blafconcert, dat ons dwingt hem
even in een andele kamer te brengen.

Enfin, indien U zelf een hond hebt, dan
kent U dat wel en dan zull IJ er zich

- evenals wij - steerls weer over ver'-'bazen,,hoe-hij-het-in-vredesnaam-weet"
dat het geen huisgencot is.... Om dit
velhaal compleet te maken wil ik hier-
aan nog wel toevoegen, dat onze hond
nauwelijks vijf minuten later weer te
voorschijn kan komen en zich dan rustig
en als een welopgevoede hond gedraagt;
ook dàt zult U echter wel weten.

Wij kunnen hieruit leren - en dàt is
de bedoeling van dit verhaal - dat de
maniel v¡aarop een sleutel in het slot
wordt gestoken of op eeu belknop wordt
gedrukt, maar ook de manier van lopen,
van zich bewegen enz., blijkbaar bij alle
mensen zodanige verschillen vertonen -een kwestie van karakter, van tempera-
ment of van weÌke psychische of phy-
sieke oorzaken dan ool< - dat het uiter-
mate scherpe en analyserende gehoor van
een hond hierop onmiddellijk en feilloos
reageert.

Proberen $¡ij - door geconcentreerd
te luisteren - deze verschillen ook waar
te nemen, dan zal ons dit zelden ge-
lukken. WeI hoort men soms zeggen:
,,O, dat is het belletje van die of die"
of iets dergelijks, en ook de voetstappen
van een man, een vrouw of een kind
kunnen wij wel uit elkaar houden, maar
dat zijn slechts grove representanten
van de hier bedoelde verschillen; de
fijner-e nuances ontgaan ons gewoonlijk
geheel en aÌ.
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