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1.4   De onderste 5 regels moeten geheel vervallen. 

Punt 2 van de tekst bij fig.1.4 moet als volgt aangevuld worden:  
Deze tekst heeft in het geheel geen relatie met de tekening. Franciscus (broer van 
Hendrik), die het manuscript een poos in zijn bezit had, gebruikte het om 
aantekeningen voor eigen gebruik te maken. In dit geval betrof het de naam van 
een prijswinnaar van het tweede leerjaar (Figura Major is de naam van tweede 
leerjaar van de Latijnse school waarvan Franciscus de rector van was) 
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3.7 X  Tekst van figuur 3-1699-2: witregel moet vervallen en de tweede regel moet luiden: 

zoals die er vóór 1699 heeft kunnen uitzien 
MF 

     
3.11   Zie aanvullingen in rood MF 

 
     
     
3.13 x  11de regel van onder 5.41 moet zijn 3.41 Jac de Waal 
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3.39  X In de tekst bij foto 2: twaalf in getal moet vijftien zijn Piet Willems 

te Leende 
     
3.43   In de tabel in kolom met “opschrift” moet in de bovenste tekst het woord 

“funderent”gespeld worden als “funderunt” Bij overname van de tekst uit het 
bronmateriaal (PAL map 16, nr.8, een brief van het Parochiebestuur aan de 
bisschop) is hier een vergissing gemaakt. 
Echter het woord funderunt in het bronmateriaal is ook niet correct. Het is een 
onbestaand  Latijns werkwoordvorm en er had moeten staan “fuderunt” . Hier kan 
sprake zijn van een fout door de briefschrijver of een fout door de klokkengieter. 
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4.14  x Aanvulling op de tekst over het gebruik van de zon om de klokken op tijd te zetten. 

De volgende tekst is ontleend aan een scheurkalender waar Frits Schetsken een 
MF 



 

uitleg geeft over de meridianen van Quetelet: 
Begin 19de  eeuw heeft elke stad in België nog zijn eigen tijd. Dat wordt een 
probleem bij de komst van de trein, die voor een goede dienstregeling overal 
dezelfde tijd nodig heeft.  
Leopold I stelt daarom Adolphe Quetelet aan om in 41 steden de tijd te 
harmoniseren. Met een meridiaankijker stelt Quetelet de lengtegraad van elke stad 
vast, om daarna middaglijnen aan te brengen. In kerken legt hij dunne koperen 
lijnen in noordzuidrichting, waarop de zon via een gaatje in een raam een lichtvlek 
werpt, die de hoogste zonnestand ofwel het middaguur markeert als ijkpunt. Elders 
gebruikt Quetelet de top van de slagschaduw van een verticale staaf of smalle 
toren, die zich op een lijn aftekent. Zo'n meridiaan heeft een zekere lengte, want de 
zonnestand varieert in hoogte tussen 21 juni en 21 december, dus ook de 
invalshoek varieert, en zo verschuift de lichtvlek of schaduwtop op de lijn. Het 
ingenieuze systeem wordt ingehaald door de komst van de elektriciteit, waarmee 
stationsklokken gemakkelijker gelijk waren- te zetten. Maar de meridianen bestaan 
nog in de kathedralen van Antwerpen en Brussel, op de Grote Markt van Brugge en 
Lier en bij het station van Mechelen.  
 

     
4.19  x In 2de regel: Smeetsbijl.7.16 

In het kader onderaan toevoegen: D41 over een bijzondere ijzeren pin, D42 over 
vetsporen 
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4.52 x  De 2de en 3de alinea van onder aanvullen zoals in rood is aangegeven: 

Het was oorspronkelijk de  bedoeling om per klok één zijde met de regel uit het 
magnificat  te beletteren en de andere zijde te bestemmen voor de overige  
teksten.  
Dat is niet zo gebeurd want bij klokken 1, 3 en 4 zijn de teksten uitsluitend aan 
één kant in een aantal regels geplaatst terwijl bij  4 de tekst is ondergebracht in 
één regel die de hele klok omspant.  

 

MF 

     
4.84   Bij de grote accolade links boven het getal +100 plaatsen, voor het getal 50 bij de 

kleine accolade een minteken (-) plaatsen. Achter -6 bij de bovenste accolade 
rechts een 0 toevoegen. 

MF 

     
5.4 x  11de regel van boven: pouilles is één woord 

In het linkse tabelletje in de tekst achter punt 7: lees bijlage 7.1 i.p.v. 7.21  
MF 

     
6.37 x  In 16de regel van onder: lees de tekst tussen haakjes als (te zien in D58 de balken 

m en l) 
 

     
9.3 x  Laarschot heet Karel van de en niet der Karel van 

de 
Laarschot 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



Correcties in Verwijslijst (los achter in boek) 
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27 De getallen 3 op 8ste en 21ste regel van onder moeten omkaderd worden, dus 3 

achter …. [E-E] en achter ….toegevoegd (het is een verwijzing naar tekst van 
bijlage 7.9 gemerkt met een 3 in een vierkantje) 

MF 

28 De laatste zin achter Niveau 9 moet in zin geheel verwijderd en over gebracht 
worden naar Niveau 14, deze tekst gaat in zijn geheel nu luiden: 
Niveau-14: type 1-balk met enig voorbehoud. De muurankers liggen op hetzelfde 
niveau als de ingemetselde muurbalken waaraan de spits verankerd is. Dus het 
ligt voor de hand te veronderstellen dat de muurankers met deze balken 
verbonden zijn. Op één punt [d] is de stang vanaf de klokkenkamer 
waarneembaar met een verrekijker.  
Verder zijn er echter geen verbindingen aan de balken gevonden (moet vanaf de 
klokkenkamer, 14 meter lager, bekeken worden)  Ze zijn er niet of zitten vast aan 
onzichtbare kanten van de balken. 
Ook zouden ze vreemd scheef t.o.v. de balken lopen en waarom zou je dat doen?  
 
 

MF 


