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T H_ V AND ERS TAR

WAT "DES MONTEURS" IS
Over monteurs in het verleden, in het heden
en in de toekomst

Het is nog slechts een paar maanden
geleden, dat ik er op moest wijzen dat
de werkmethoden, de toestanden en de
opvattingen in het autovak een halve
eeuw geleden geheel anders waren dan
thans het geval is; zo zullen ook de
werkmethoden enz. in de toekomst
weel' verschillen van hetgeen thans ge-
bruikelijk is en het tempo, waarin zich
dat alles voltrekt, gaat steeds sneller.
Het is dan ook geen loze bewering dat
monteurs, HTS'ers en ingenieurs, die
geruime tijd - laat ons zeggen drie tot
vijf jaren - niets aan hun ontwikkeling
doen, gaan achterlopen; soms zelfs zon-
der ooit de kans te hebben die achter-
stand weer te kunnen inhalen.
Uit het verschil tussen het verleden en
het heden is ook de mening geboren -
zoals die vooral bij jongeren nogal eens
leeft - dat de monteurs van vroeger het
toch maar heel wat gemakkelijker had-
den dan de tegenwoordige monteurs.
Zeker, de eisen die tegenwoordig ge-
steld worden aan afwerking, nauwkeu-
rige passingen en afstellingen, mon-
tage enz. gaan veel verder dan voor-
heen het geval was, maar daartoe staan
ons dan ook de perfecte eereedschap-
pen, afstelapparaten en andere hulp-
middelen ter beschikking.
Evenmin waren de monteurs van het
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(Deel I)

eerste uur ooit in slaat hun vakkennis
systematisch te vormen en uit te brei-
den. Vooral in de eerste jaren van het
automobilisme was daarvan geen spra-
ke, want toen de eerste automobielen
kwamen, waren el' eenvoudig nog geen
automobielmonteurs.

Vroeger was het zó
Volwassen monteurs moesten worden
gerecruteerd uit aanverwante vakken.
Zo vond men onder hen machinebank-
werkers, machinisten, scheepsmonteurs
en andere metaalbewerkers, die zonder
de minste voorbereiding of (her ischo-
ling overstapten!
In die dagen was dat trouwens niet zo'n
groot bezwaar, want in 't algemeen
waren het goede handarbeiders en bij
het repareren aan automobielen kwam
nu eenmaal veel bankwerk, draaiwerk
en soortgelijke arbeid voor. Vervan-
glngs- of reserve-onderdelen waren er
vrijwel nog niet, zodat er veel gemaakt,
pas gemaakt en bijgewerkt moest wor-
den. Maar toch kan men bewondering
hebben voor de monteurs uit die dagen,
want velen beheersten de werkzaam-
heden, die toen schering en inslag
waren. tol in de perfectie.
Zo heb ik in de twintiger jaren mon-
teurs gekend, die ovaal gesleten

Zo ging het in "the old days". Neen
lezel·. het .,good" laat ik maar liever
achterwege. Vee! vet. modder, primi-
tieve gereedschappen etc. waren toen
/lllel normaa!. Zelfs bij de Militaire
Motordienst was het tijdellB de Eerste
Wel'eldoorlog niet veel beter.

krukastappen haarzuiver rond rnaakten
en spiegelglad afwerkten, waarbij dan
vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt
werd van een paar zoetvijlen, schuur-
linnen en olie, terwijl een krompasser
en een schuifmaat de enige meetinstru-
menten waren.
En wat denkt u van het pas schrapen
van lagers? Altijd is mij bijgebleven
hoe ik tijdens de eerste wereldoorlog
eens de lagers van een Minerva-motor
moest pasmaken. waarbij naast de
hoofd- en de drijfstanglagers nog acht
lagel'S voor de schuiven kwamen; een
werkje waarmee je dan verscheidene
dagen bezig was.
Zuigers waren slechts in enkele afme-
tingen, en dan uitsluitend ruw gegoten.
in de handel en moesten dus op de
draaibank (met riemaandrijving) ver-
der wordan afgewerkt, inclusief het
uitsteken van de zuigerveergroeven en
het boren van de zuigerpengaten. Om
zuigerveren te maken bracht men
gietijzeren bussen in de handel die dan
eerst in- en uitwendig op maat ge-
draaid moesten worden, waarna de
zuigerveren er werden afgestoken. Zo-
wel bij de zuigers als bij de zuigerveren
gebeurde het dan nogal eens dat men.
bijna gereed, op een gietgal stootte en
dan was al het werk tevergeefs ge-
v:eest.
Zuigers werden zo afgedraaid dat ze
stijf passend in de cilinders konden
worden geschoven; met amaril en olie
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werden ze dan pasgeslepen. waarbij
voortdurend een schroefvormige bewe-
ging moest worden gemaakt om te ver-
hinderen dat de zuigers de ovalisering
van de cilinders aannamen.
Dat doet mij nog eens denken aan een
voorval uit die dagen:
Om het enorme karwei van het inschu-
ren van de zuigers te beperken, werd
een (Amerikaans) slijpmiddel in de
handel gebracht. W3<1rVrmmen - nadat
de motor was gemonteerd - een geringe
hoeveelheid door de compressiekraan-
tjes in de cilinders kon gieten. Doel:
een te stijve passing van de zuigers
tijdens het eerste draaien van de motor
in te slijpen. Het rantsoen - zo stond in
de gebruiksaanwijzing - was een tea-
spoon (theelepeltje) per cilinder. Op
het etiket kon men lezen: "Put it in
t he head and the job has finished" (doe
het in de cilinderkop en het werk is
klaar).
Jong - en dus ietwat overmoedig -
wilde ik het eens extra goed doen en
zo deed ik dus inplaats van één, drie il
vier theelepeltjes van het spul in elke
cilinder. Misschien begrijpt u het al!
Na een paar dagen ontstond het beken-
de. rommelende gel uid dat er op wees.
dat de wigers kantelend de dode pun-
ten passeerden. Voor mij heeft er toen
heel wat gezwaaid en van collega's
moest ik nog lang horen (ik hoor ze
nog grinniken!): ..Put it in the head
and the job has finished!" Wij hebben
het spul maar niet meer gebruikt.
En dan dat geestdodende. intens ver-
moeiende klepschuren ~
Kleppenslijpmachines en zetelfrezen
waren nog onbekende grootheden; de
afsluitranden van de kleppen werden
op de draaibank opgezuiverd. maar zij
moesten door inschuren op de klepzit-
tingen in het blok pasgemaakt worden.
Daartoe werd een papje van amaril-
poeder en olie gemaakt, dat steeds
weer op de kleprand werd gesmeerd.
Je handen werden intens vuil en vet
en als je dan, op warme zomerdagen.
herhaaldelijk het zweel uit je ogen
moest wrijven, dan ging je er vreselijk
uitzien.
Schuren. alsmaar schuren! De fre-
quentie van het ..kijken-of-je-opschiet"
werd steeds groter: nachtmerries kreeg
je van brandputjes die maar niet wil-
den verdwijnen:
U zult wel begrijpen dat dit alles
enorm veel tijd vroeg; maar och, wij
hadden toen nog niet zo'n haast en de
klanten waren nog niet zo lastig.
Bovendien was een auto toen vrijwel
altijd een luxe bezit en een bedrag van
twee à drieduizend gulden voor een
grondige revisie (dit bedrag moet u
proberen te zien in de verhoudingen
van toen) was heus geen uitzondering,
zelfs al betrof het een auto. die tien of
meer jaren oud was.
En als zo'n auto dan geheel was gere-
viseerd, dan ging hij nog een paar
weken naar de schilder. Dan werd er
"gegrond". geplamuurd, geschilderd en
geschuurd; drie tot vijf lagen lak,
welke elk voor zich enige dagen vroegen
om te drogen en die dan weer werden

/\'Jodem rell!{'(JlItrule- ell (Julludlli,iUS(ijlpnruur ilIln ATE (erOl/l.bos('/,).
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gladgeschuurd en desgenoods bijgepla-
muurd. Als dan de laatste laag was
aangebracht, dan glom zij als een spie-
gel. Wel moest men dan enige weken
nog uiterst voorzichtig zijn en dikwijls
wassen met veel water, vóórdat de laag
verf voldoende weerstand tegen be-
schadiging bood.

Ter illustratie de volgende, ware ge-
beurtenis:
In de jaren 1914/1915 waren er ten be-
hoeve van de Militaire Motordienst
automobielen van particulieren gere-
quireerd. De carrosserieën van die
auto's waren bij een firma in Schiedam
opgeborgen, waarna de onderstellen
van open laadbakjes werden voorzien.
In 1918/1919 of daaromtrent gingen
deze auto's weel' naar hun respectieve-
lijke eigenaars terug; in Delft werd het
mechanische gedeelte eerst grondig
gereviseerd en dan werden de auto's
naar Schiedam gebracht om de carros-
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seneen weer te plaatsen en ze tevens
in de oorspronkelijke kleuren te schil-
deren.
Op zekere dag kreeg ik opdracht zo'n
gereed gekomen auto uit Schiedam te
gaan halen; ik geloof dat het een Mors
was. De bewuste auto was in een hard-
gele kleur geschilderd.
Terwijl ik zo op de smalle klinkerweg,
die toen de hoofdverbinding tussen
Rotterdam en Delft vormde, voortsuk-
kelde. naderden van de andere zijde
een aantal koeien met een tweetal drij-
vers. Door de auto zo dicht mogelijk
langs de kant te zetten ontstond er vol-
doende ruimte om de cavalcade te laten
passeren; helaas: één van de koebeesten
had echter de aardigheid met zijn ach-
terste even langs de mooie, glanzende
lak van mijn auto te schuren, waardoor
de nog zachte laag door diepe, gore
groeven en krassen hopeloos werd be-
schadigd. Toen heb ik de auto maar
weel' teruggebracht; de eigenaar moest

in vredesnaam nog maal' een weekje
geduld hebben.
o ja, ook dàt nog!
Het "lessen" met dergelijke auto's bij
de Militaire Motordienst geschiedde
veelal op de Scheveningse boulevard.
In die tijd was het daar volkomen rus-
tig. Alleen hadden wij nogal eens last
van fanatieke Scheveningse jongens,
die soms languit voor de auto's gingen
liggen om die "duivelsdingen" - die
immers zonder paard reden - tegen te
houden; misschien zijn dat nu de oude-
re mannen die - na hun zeel' harde be-
staan - op dezelfde boulevard genieten
van de zon en ervaringen uitwisselen,
terwijl er een eindeloze stroom van
auto's hun rug passeert.
Maar ja, zó ging het toen ...

De kentering der tijden
kondigt zich aan
In de hiervoor geschetste toestand
kwam geleidelijk verandering. Het
aantal automobielen werd steeds gro-
ter, de massaproduktie kwam op gang
en in Amerika begon het begrip .,ser-
vice" vaste vormen aan te nemen. Men
begreep, dat men niet alleen auto's
moest maken en verkopen, doch dat
men ze ook op de weg moest houden.
En dat had toenmaals heel wat meer
voeten in de aarde dan tegenwoordig.
Het gevolg daarvan was dat men aller-
wege onderdelenmagazijnen ging in-
richten, zodat men bij het repareren
veelal kon volstaan met het kopen en
verwisselen van de betreffende onder-
delen. In en na de jongste wereldoorlog
(1940/1945) hebben wij maar al te goed
ondervonden hoe destructief het werkt
als de onderdelen niet normaal te ver-
krijgen zijn; toch was er een tijd dat
wij niet beter wisten en dat het op ge-
makkelijke wijze verkrijgbaar stellen
van onderdelen een nieuwigheid was.
Zoals ik reeds heb verteld, moest men
vroeger werken met gereedschappen
die - gezien in het licht van heden -
vrijwel alles te wensen overlieten. Een
opengebarsten pijpsleutel, die met
ijzerdraad was omwonden en dicht-
gebonden, was geen zeldzaamheid, ter-
wijl ook steeksleutels van inferieure
kwaliteit waren; dop- en ringsleutels
bestonden nog niet.
Onder de auto's moest worden gewerkt
met dekens, planken en ligmatten: het
behoorde zelfs niet tot de uitzonderin-
gen dat monteurs, tijdens werkzaam-
heden aan de transmissie. de veren enz.
uren op vochtige, door en door vervuil-
de garagevloeren moesten liggen. Bo-
vendien waren garages en werkplaat-
sen in die dagen geenszins tochtvrij en
verwarming kende men nog niet.
De kentering der tijden bracht echter
werkkuilen die - gezien in verband
met de toen heersende toestanden -
inderdaad een verbetering betekenden.
Toch was het maar een vrij primitieve
oplossing! Op de eerste plaats waren
die werkkuilen gewoonlijk "vuilnis-
bakken" die lastig waren te reinigen,
terwijl benzine- en koolmonoxyde-
dampen zich daar bij voorkeur ver-
zamelden. Hierdoor was het werken in
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zo'n werkkuil in hoge mate ongezond,
om van een behoorlijke verlichting nog
niet eens te spreken. Het vrij lichten
van de wielen, het demonteren van
versnellingsbakken enz. moest met
primitieve, tijdrovende middelen wor-.
den gedaan.
Zo omtrent de dertiger jaren kwamen
de vaste werkbruggen, waarop men de
auto kon rijden, zodat deze tenminste
boven de garagevloer stond; het door-
smeren en inspecteren van het onder-
stel was daardoor tenminste een stuk
gemakkelijker geworden.
Ook de gereedschappen werden beter,
Zo kwamen langzamerhand dopsleu-
tels, ringsleutels en speciaalsleutels in
de handel, die van een heel wat betere
kwaliteit waren en waarmede men
sneller en accurater kon werken.
Het is vooral Ford geweest die hier
baanbrekend werk heeft verricht. Be-
schikte men over de speciaalgereed-
schappen van Ford en gebruikte men
ze ook regelmatig, zodat men door er-
varing wist welke sleutels enz. men
nodig had, dan kon men zèêr snel wer-
ken.
Reeds aan de laatste typen van de
goede, oude T-Ford was het werken
met die speciaalgereedschappen een
lieve lust.
Hier voor mij ligt het Ford servleeboek
uit 1926, waarin alle werkzaamheden
aan de T-Ford nauwkeurig zijn om-
schreven. Het boek is oud en bedui-
meld; el' zijn zelfs nog sporen van vette
vingers op te zien, want het werd door
ons indertijd naarstig gebruikt en ge-
raadpleegd,
Het gevolg van deze eerste kentering
der tijden was echter dat de monteurs
van het eerste uur, met hun excellente,
maar tijdrovende handvaardigheid, min
of meel' in het gedrang kwamen. Im-
mers, aan "tempo" hadden zij zich nooit
veel gelegen laten liggen; zij waren In-
tegendeel gewend alles "op hun slof-
jes" te doen en konden zich niet ge-
makkelijk aan de nieuwere opvattingen
aanpassen. Velen moesten het automo-
bielvak weer loslaten en terugkeren
naar hun oude stiel, zoals bankwerken,
draaien, werkzaamheden in machine-
fabrieken en op scheepswerven, waar

..•......
De Crypton. Dyn<lScope. W<Ull"mee niet alleen de hele elektrische instaUatie e;l'(lCt kat!
worden ge('ontro!.eerd, doch ook her vacuüm in de zuigbuis en de uill-aatgassew
kunnen worden gete~t. (Rooy Dorsman).

het tempo nog op de oude voet werd
gehandhaafd enz. enz. Zelfs aan jonge-
ren gelukte het niet altijd geheel over
te schakelen,
Maal' dat alles is geschiedenis gewor-
den!., .

De gruei naar bet beden
Als wij met aandacht en interesse
kennis nemen van alles wat er in het
wereldje om ons heen gebeurt - en dat
geldt natuurlijk voor ons in het bij.
zonder VOOI' zavel' het de automobiel-

Van twee Koni-bordesheJbruggen is hier een inspectie- o! onderhoudsslTuor sUlIIel,gesteld_ Naar 1Jehoef!e kunnen desno(Jds meer
ron zulke he!brnggen achter elkaur WO'I'den gepln.alsl.
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techniek betreft - en als onze geest
ontvankelijk genoeg is om dat alles op
de juiste waarde te schatten, dan kun-
nen wij weten dat de techniek de laat-
ste decennia onweerstaanbaar is voort-
geschreden.
In de automobieltechniek gaat dat alles
een weinig traag, omdat de massa-
produktie van automobielen cpn vrij
log apparaat noodzakelijk maakt, met
enorme investeringen aan machines
e.d. en zich dus niet gemakkelijk leent
tot ingrijpende en revolutionaire wij-
zigingen, zonder dat het onvoorstelbare
kosten en moeilijk te aanvaarden stag-
naties in de produktie met zich brengt.
De langzame groei naar de perfectie
van de automobiel wordt dan ook niet
zozeer gekenmerkt door schokkende
gebeurtenissen als wel door verbete-
ringen, die eerst geleidelijk gemeen-
goed worden en die veelal aan de
directe aandacht van de oppervlakkige
toeschouwer ontsnappen. Eerst als wij
- bij onze vergelijkingen - een aantal
jaren overbruggen, zijn wij in staat dit
alles duidelijker te overzien.
Geleidelijk doch onmiskenbaar groeien
wij echter naar een ander tijdperk; een
tijdperk, dat waarschijnlijk zal worden
beheerst door atoomenergie.
Zover is het echter nog lang niet!
Voorlopig zijn de voornaamste aspec-
ten die onze aandacht vragen de snelle
ontwikkeling op het gebied van de
elektronica en de automatisering.
De elektronica is - althans in de tegen-
woordige vorm - een nog betrekkelijk
jonge wetenschap. Men zou haar - in
tegenstelling met de normale elektro-
techniek - "de techniek van de vrije
elektronen" kunnen noemen. Vrije
elektronen hebben een onvoorstelbaar
klein gewicht, zodat zij met zeer weinig
energie gestuurd kunnen worden en
ook vrijwel onmiddellijk en zonder
tegenwerkende traagheidskrachten
reageren op zwakke (elektrische)
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krachten, die op hen worden uitge-
oefend. Hierdoor zijn zij uitermate ge-
schikt cm zeer kleine en sneUe ver-
enderingen in bepaalde toestanden te
registreren enz.
Vooral sinds men in de laboratoria van
de Bell Telephone uit de kristaldetek-
tor dioden en transistors heeft ontwik-
keld, is er een stormachtige ontwikke-
ling ontstaan, waarbij ook de automo-
bieltechniek is betrokken.
In ieder geval kunnen wij wel vast-
stellen, dat er zich met verbijsterende
snelheid een ontwikkeling aan het vol-
trekken is die goeddeels wordt be-
heerst door de elektronica; een ontwik-
keling die veel sneller gaat en adem-
benemender is dan de industriële ont-
wikkeling in de eerste helft van deze
eeuw.
In de automobielindustrie worden
reeds dioden en transistors (half-
geleiders) gebruikt bij wisselstroom-
dynamo's, regelaars, meetinstrumenten,
toerentellers en bij de ontsteking, On-
langs lazen wij nog in een artikel van
Hans Ebeling over de door "geestes-
hand" gestuurde Mercedes, die - zon-
der testrijder en uitsluitend elektro-
nisch gestuurd - met een snelheid van
160 km/u zijn rondjes op een proefbaan
draaide.
Het ligt voor de hand dat ik hier ook
denk aan test- en beproevingsappara-
ten, die dienen om de elektrische in-
stallatie - en die niet alleen - te con-
troleren. Storingen aan de ontsteking,
aan dynamo's en regelaars, aan start-
motoren. aan de verlichting enz. kun-
nen met elektronisch werkende appa-
raten feilloos worden opgespoord en
gelokaliseerd. Maar ook het balanceren
van wielen, de juiste afstelling van de
carburator enz. kan elektronisch wor-
den gedaan. En zo is er nog veel meer.
Hoeveel kennis, ervaring, arbeid en
schitterend vernuft in dat alles is ge-
condenseerd, is onmogelijk te schatten.

Ook de automatisering schijnt bij de
uutnmnhu-! ••e-n ;:$c't'd" :-;1,'f'1H'!'(' II'UI'I' I.'
Zijn. want hvdruuhsr-ho koppolnun-n,
gangwissels, stuurinrictiüugcn enz.
krijgen steeds meer vaste grond onder
de voeten. Of wij hiermede zo geluk-
kig zijn is een andere zaak.
Automatisering is geenszins nieuw.
want reeds meer dan vijfendertig
jaren geleden werden de ideeën van
Hayes door Austin gerealiseerd in een
knappe gangwisselconstructie. Ook de
Minerva gangwissel van Robin en van
Roggen was een uitzonderlijk knappe
constructie. De vloeistofkoppeling werd
reeds omstreeks 1905 uitgedacht en ge-
construeerd en zo zijn er meer voor-
beelden waarop wij thans niet zullen
ingaan.
Nu ben ik geenszins tegen automatise-
ring, want ongetwijfeld worden door
automatisering en servomechanismen
de noodzakelijke handelingen van de
bestuurder beperkt; bovendien wordt
het mechanisme daardoor gewoonlijk
gespaard.
Wel heb ik bezwaren tegen de grote en
ongewenste verscheidenheid, zoals ze
nu - in de wedloop om de markt niet
te verliezen - ten uitvoer worden ge-
bracht. Immers. daardoor zouden er
wel eens toestanden kunnen ontstaan
die onze monteurs niet meer aankun-
nen en die hen voor vrijwel onoplos-
bare problemen zouden kunnen plaat-
sen,

Deze mening is gebaseerd op het feit,
dat men van de gemiddelde monteur
noch kan. noch mag verwachten, dat
hij van alle automatische gangwissels,
van alle servomechanismen of wat dan
ook, zodanig op de hoogte is en blijft
dat hij in staat is alle mogelijke defec-
ten en storingen feilloos te lokaliseren
en uit de wereld te helpen.

Deze grote verscheidenheid is trouwens
in de geschiedenis van de technische
vooruitgang een gewoon verschijnsel.
Want steeds weer heeft de mensheid
ervaren dat een bepaald idee op een
groot aantal manieren kon worden
gerealiseerd als de tijd daarvoor rijp
was. Doordat alleen het beste zich wist
te handhaven en het minder goede dan
weer vanzelf verdween, ontstond er
dan later geleidelijk en geheel auto-
matisch een soort normalisatie. De
automatisering, zoals wij die thans
beleven, zal misschien na jaren ook
leiden tot simpeler en uniforme con-
structies. zodat wij ze eerst dan als
gemeengoed kunnen accepteren.

Ik ben hier in goed gezelschap, want
het is reeds meer dan 15 jaren geleden
dat één van de bonzen van G.M,
(Bruce Edsall) bedenkelijk de wenk-
brauwen fronste over al dat "ge-matic"
en in gedachten de .Jdealomatic" ten
tonele voerde.

Hier mogen wij toch wel even memo-
reren dat het DAF was, die deze
impasse op vrijwel onnavolgbare wijze
heeft doorbroken!
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