




Historische Kring IJsselstein 19 (sept. 1981). - Dl.19 v/ zr COUPE /\ 1^ en diverse onderdelen b.v. van de boerenwagen, zoals: bloktang, achtertang, langwagen, kortwagen, schamels (waarop de bodem van de boerenwagen rust) enz. Deze mallen worden dan op de planken, al naar behoefte, voor elk onderdeel van de wagen, op een naar benodigde dikte van de plank gelegd en afgeschreven. Dit is met een timmermanspotlood langs de mallen lijnen trekken. Dan wordt een bepaald onderdeel met een spanzaag uitgezaagd en verder afgewerkt. Zo worden dan b.v, met een mal 6 velgen uitgelijnd voor een 12 spakig wiel, of een veelvoud van 6 voor meerdere wielen tegelijk. Later geschiedt dat uitzagen door een elektrisch aangedreven lintzaag. Een lintzaag, het woord zegt het al, is een aan elkaar gelast stalen lint met zaagtanden die op 2 bovenelkaar gestelde wielen loopt en door een zgn. zaagblad of zaagtafel loopt. Dit uitzagen gaat natuurlijk veel vlugger dan met de hand. Het maken van een rijtuig, b.v. een Utrechts wagentje of een

landauer is een bijzonder intensief en precies werk. Alles moet met de hand zeer nauwkeurig in elkaar gezet worden en dat vergt vele uren. Ook het maken van de portieren en het,,afhangen&quot;, dus het inhangen van de portieren is echt ,,vak&quot;werk, want zo'n portier moet goed sluiten. Dan komt het ,,lofwerk&quot; aan de orde: de versieringen, die met fijne beitels en gutsen in het hout worden uitgesneden, b.v. de uitsteeksels ( oren) van een Utrechts wagentje en het lofwerk van een Victoria of Landauer. Ook niet te vergeten de soms prachtige figuren uitgezaagd en gesneden in de achterschamels van een boerenwagen, b.v. een leeuw of bloemenvaas of een sterrenmotief. En dan te beseffen dat een achterschamel ca. 7 cm. dik is. In het algemeen werd dat lofwerk vooral 's winters gedaan, dan was er weinig werk en had men daar tijd voor, en ook wel 's avonds bij het schijnsel van de petroleumlamp. Ook wil ik de smid niet vergeten. Deze maakte het benodigde ijzerwerk, maar vooral voor de rijtuigen werd hier kunst- en

vakwerk geleverd. Het maken van een wagenwiel Dit is echt niet zo eenvoudig als het lijkt. Elke wagen heeft z'n eigen soort(bijpassende) wielen. Eerst wordt de naaf uit een stuk boomstam gedraaid op dedraaibank. Dan wordt er met een avegaar (een 40 a 50 cm. lange boor) een gat ingeboord die later wanneer het wiel klaar is, met een grote tapse lepelboor grotergemaakt wordt om de ijzeren bus in de naaf te drijven. Zo ongeveer in het midden 22



Historische Kring IJsselstein 19 (sept. 1981). - Dl.19 %^ r\ van de naaf worden in het rond 12 rechthoekige gaten gemaakt (we hebben het overeen wiel van 12 spaken). Net boven en onder de rechthoekige gaten worden 2ijzeren ringen geplaatst. In die rechthoekige gaten worden de spaken met een vuist (rechthoekige hamervan V/., a 2 kg.) ingeslagen. De spaken zijn aan deze kant dus voorzien vanrechthoekige pennen, en het punt waar de pen ophoudt en de spaak verder gaatnoemt men de borst. De rechthoekige pen klemt niet aan de platte zijkanten van degaten in de naaf, want dan zou de naaf scheuren, maar van onderen en van bovenaan de pen. Alvorens de spaken in de naaf te slaan wordt de naaf op een spil gezet enboven op de naaf op de spil een houten regel of rei, met aan het einde eenverstelbare pin die op de juiste maat was afgesteld, om de spaken op gelijke afstandc.q. hoogte in de naaf te kunnen slaan. Aan het andere uiteinde van de spaak wordtdaarna

een ronde pen gefraisd. Alles op de juiste maat. De overgang van pen naarspaak heet ook borst, dus tot zover kan de velg erop. De van te voren klaargemaakte6 velgen worden dan ,,gevoegd&quot;. De naaf met de spaken er in wordt op een zgn.voegbord gelegd. In het midden van dat voegbord zit een gat waardoor de naaf totaan de spaken er door zakt, zodat de spaken op het voegbord komen te liggen. Danworden de velgen los op de aangefraisde pennen gelegd en de gaten afgetekendwaar de pennen in de velgen komen. Per 2 spaken per velg worden de gaten ca. 5mm. dichter bij elkaar geboord. In het ene uiteinde van de velg wordt een gatgeboord en aan het andere uiteinde een pen (hout of ijzer) geslagen, zodat de velgenonderling verbonden zijn. Wanneer het voegen klaar is, wordt de naaf met spaken weer op de spil gezet en develgen eraan geslagen, langzaam aan en telkens draaiend zodat alle velgen tegelijksluiten. Per 2 spaken moeten die naar elkaar

toegetrokken worden omdat de gatenin de velgen immers ca. '/.j cm. dichter bij elkaar zitten. Zo wordt de spanning in hetwiel verkregen en daardoor de draagkracht. In de ronde pennen welke in de velggaan is een kleine inkeping gemaakt, en als de velgen er aan zitten wordt een wig ofspie in deze inkeping geslagen om de pen goed in de velg te laten klemmen, zodatdeze onder het rijden niet los kunnen rammelen.Daarna gaat het wiel naar de smid. De ijzeren hoepel wordt iets kleiner gemaakt dan de omvang van het wiel en in hetsmidsvuur heet gemaakt zodat de hoepel uitzet en om het wiel kan worden gelegd.Het wiel met de hete hoepel wordt afgekoeld in de koelbak, zodat de hoepel weerkrimpt en dus strak om het wiel komt te zitten. De wagenmaker controleert hierna 23



Historische Kring IJsselstein 19 (sept. 1981). - Dl.19 Het slaan van de velgen aan de spaken.De buitenste spaak buigt naar binnen,voor het verkrijgen van de spanning. Het slaan van spaken in de naaf. Het krimpen van de ijzeren hoepel om het wiel. 24






