
Programma
   Vanaf  9.00 Aanmelden en uitreiking van consumptiebonnen.

Natuurlijk staat de koffie klaar.
Tot 9.45 grote zaal geopend voor het afleveren van spullen
voor de boekentafel, de wat-is-dat-tafel en de veiling.
Ook kunnen tot dit tijdstip de verkooptafels worden ingericht.

   10.00 - 10.15 Opening door voorzitter Hein Coolen.
  Aansluitend enkele zakelijke mededelingen.

   10.15 - 11.30  Algemene ledenvergadering (zie agenda op pagina 4).

   11.30 - 12.00  Koffiepauze.

   12.00 - 12.30 ‘Een blik terug en een blik vooruit’, presentatie door
Hein  Coolen, Gijs Nederlof, Hans Rode en Lau van Wouwen.

   12.30 - 13.30 Gezamenlijke lunch (iets uitgebreider dan gebruikelijk).
Grote zaal open voor kijkers (verkooptafels blijven afgedekt).

   13.30 - 15.00  Diverse verenigingsactiviteiten.
Tafelverkoop, boekentafel, wat-is-dat-tafel en verloting.

15.00 Afsluiting door de voorzitter en aanvang jubileumveiling
met  een bijzonder aanbod. Veilingmeester is Hein Coolen.

A&G KR      NIEK
  Nieuwsbrief van de Vereniging Ambacht & Gereedschap     oktober 2011 nr.41

NAJAARSBIJEENKOMST
IN TEKEN VAN 20 JAAR A&G

Zaterdag 29 oktober 2011 in ‘De Bron’
Buizerdlaan 1 - 3435 SB Nieuwegein

OOK OP U WORDT GEREKEND!



2

Ambacht & Gereedschap bestaat twintig jaar. Voor zover u het nog niet
wist, laat het nog maar een keer gezegd zijn. Uiteraard kijken we met
gepaste trots terug op wat in de afgelopen jaren tot stand is gebracht. Maar
binnen het bestuur hebben we dit moment ook aangegrepen om vooruit te
blikken en te proberen ons een beeld te vormen van hoe de komende
twintig jaar eruit zullen zien. Het resultaat hiervan zal op onze aanstaande
najaarsbijeenkomst worden gepresenteerd. Ik kan u nu alvast zeggen dat,
ofschoon er best wel zorgen bestaan, wij als bestuur de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien. Dit vertrouwen is deels terug te voeren op de
gezonde financiële positie van de Vereniging. Onze penningmeester Jan
Blaas verdient een groot compliment. Niet alleen voor het vele werk dat
voornamelijk achter de schermen door hem wordt verricht, maar ook voor
het feit dat we dit toch dure jubileumjaar positief kunnen afsluiten.

De najaarsbijeenkomst zal uiteraard in het te-
ken staan van ons jubileum. Zo is extra zorg
besteed aan de veiling. Naast enkele toppers is
ook voldoende leuk materiaal ingebracht voor
de wat meer bescheiden beurs. Elders in deze
Kroniek vind u, eveneens een primeur, de vol-
ledige veilinglijst met waar mogelijk foto’s. De
schriftelijke veiling komt te vervallen. Deze
bleek op de dag zelf voor een aantal mensen
toch een te grote belasting. Gezien het succes
van het vorige jaar, zal wederom een verloting
worden georganiseerd.

Op de bijeenkomst zullen we van een aantal mensen functioneel afscheid
moeten nemen. Allereerst van onze onvolprezen veilingmeester Piet An-
ker. Na jaren op zijn eigen ludieke wijze de veiling te hebben geleid, legt
hij definitief de hamer neer. Een woord van grote dank gaat natuurlijk zeker
uit naar Paul van der Lugt. Hij is op dit moment bezig aan wat helaas zijn
laatste Gildebrief zal zijn. Wij proberen dus in opvolging te voorzien. Dat is
niet eenvoudig, want Paul laat een grote leegte achter. Hij heeft in de
afgelopen vijf jaar met tomeloze energie de Gildebrief op een hoog niveau
gebracht. Hiervoor zijn we hem zeer erkentelijk. Tot slot zal de schijnwer-
per voor de laatste maal worden gericht op Hans Rode. Na zestien jaar
voorzitterschap en nog eens vier jaar als gewoon bestuurslid zet hij er nu
definitief een punt achter. We gaan in Hans niet alleen een bekwaam
bestuurder verliezen, maar ook een bijzonder prettig mens wiens aanwe-
zigheid op de bestuursvergaderingen node zal worden gemist. Gelukkig
verdwijnt hij niet helemaal uit het zicht. Hans blijft actief in maar liefst drie
commissies. In deze hoedanigheid zal hij ongetwijfeld nog vaak van zich
laten horen.

Ik hoop weer heel veel leden op de komende najaarsbijeenkomst te
kunnen begroeten. Het persoonlijke contact blijft toch een van de belang-
rijkste pijlers van onze club. Dit keer gaan we er iets extra moois van
maken. Verder kan ik u verklappen dat u met een leuk aandenken naar
huis zult gaan.

Tot ziens in Nieuwegein!

Hein Coolen
voorzitter

Wie is
verantwoordelijk

voor wat?
Een dag als onze najaarsbijeen-
komst is natuurlijk niet mogelijk
zonder de persoonlijke inspannin-
gen van een aantal medeleden.
Hieronder vindt u hun namen en
telefoonnummers.

Organisatie:
Hans Rode
024 - 663 40 53
Lau van Wouwen
071 - 589 01 31

Grote A&G verkooptafel:
Gerrit Snoek
0344 - 66 16 32
Verkoop tegen vaste prijzen (!) van
uiteenlopend gereedschap dat via de
boedelcommissie is ingebracht. Zie
verder pagina 11.

Verkooptafels leden:
Lau van Wouwen
071 - 589 01 31
Wilt u ‘s middags gereedschap
verkopen, dan kunt u bij Lau een
tafel reserveren. Zie verder pagina
11.

Boekentafel:
Jacob Cazemier
0578 - 57 41 47
Boekenverkoop t.b.v. leden. Zie
verder pagina 11.

Wat-is-dat-tafel:
Gerrit en Willem Mensert
010 - 219 00 92
Op deze tafel kunt u raadselachtig,
voor u onbekend gereedschap kwijt.
Misschien weten medeleden wat u
niet weet.

Veiling
Jan Blaas
0317 - 61 63 63
Op de dag van de bijeenkomst is
beperkte (!) inbreng door leden
mogelijk. Zie de pagina’s 11 t/m 14
van deze A&G Kroniek voor meer
informatie over de veiling.



De kosten van deelname aan de jubileumnajaarsbijeenkomst bedragen
€23.00 p.p. Zoals gebruikelijk is dit inclusief lunch en enkele consumpties.

U kunt u als deelnemer inschrijven door genoemd bedrag (p.p.!) z.s.m.
over te maken naar rekening nummer 300741 t.n.v. Ambacht & Gereed-
schap, Rhenen.

In principe kan niet op de dag zelf worden betaald. Indien dit voor u
bezwaarlijk is of als u vragen heeft, kunt u bellen of mailen naar penning-
meester Jan Blaas (zie de achterzijde van deze A&G Kroniek).

Introducés zijn van harte welkom.
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A&G viert dit jaar alweer het vierde lustrum. Alle reden dus om dit heuglijke feit
te kiezen als thema voor onze najaarsbijeenkomst. Niet alleen is het programma
aangepast, maar ook krijgen sommige tijdens deze dag gebruikelijke verenigings-
activiteiten een extra feestelijk tintje. Vooral de veiling belooft iets speciaals te
worden!

aandacht besteed. Hans Rode zwaaien
we na een ongekend aantal dienstjaren
uit en Piet Hageman heten we welkom.
Ook de herdruk van het boek ‘Vier
eeuwen Nederlandse schaven en
schavenmakers’ van wijlen ons erelid
Gerrit van der Sterre († 2002) laten we
niet ongemerkt voorbij gaan.   Om de
viering van het lustrum nog wat meer
kracht bij te zetten, wordt ’s middags
letterlijk en figuurlijk extra plaats
ingeruimd voor onze karakteristieke

verenigingsactiviteiten, zoals  verkoop
en veiling. Over de veiling vindt u
elders in deze kroniek uitgebreide
informatie. Voor de inmiddels tradi-
tionele verloting stellen we vanwege
de bijzondere gelegenheid extra
prijzen in het vooruitzicht. Hieronder
leest u er meer over.
De organisatoren hebben veel werk
verzet en rekenen natuurlijk op uw
aanwezigheid. Per slot van rekening
wordt A&G maar één keer twintig jaar!

Het wordt een bijzondere dag !

’s Morgens zullen vier leden u in een
korte presentatie leiden van een ver
verleden naar de nabije toekomst van
de vereniging. Een goede kennis-
making voor onze nieuwe leden en een
mooie vorm van herinnering voor hen
die al langer lid zijn.
In de jaarlijkse ledenvergadering, die
uiteraard als eerste activiteit op het
programma van deze dag staat, wordt
niet alleen aan het lustrum, maar ook
aan de wijziging van het bestuur extra

Inschrijven najaarsbijeenkomst

Voorjaarsexcursie
naar Waalwijk VERLOTING MET EXTRA PRIJZEN

De Evenementencommissie heeft
het weer voor elkaar gekregen. Ook
volgend voorjaar kunt u genieten
van een programma dat klinkt als
een klok.

Als bestemming hebben we ditmaal
het Nederlands Leder & Schoenen
Museum in Waalwijk gekozen. Het
voor u samengestelde programma is
zeer gevarieerd met o.a. een film en
een presentatie over zadelmakers en
aanspanningen. Ook het museum zelf,
met veel werkende machines en
diverse demonstraties, zult u beslist de
moeite waard vinden! Tijdens deze

excursie blijft u op één locatie. Het
museum is gemakkelijk bereikbaar en
er is genoeg gratis parkeerruimte.

Noteer dus alvast in uw agenda:

Tijdens de vorige na-
jaarsbijeenkomst werd
met groot succes voor
het eerst een verloting
gehouden. Alle reden
dus om dit program-
maonderdeel te pro-
longeren. Vanwege
ons vierde lustrum
ditmaal met extra
prijzen. De lootjes
kosten hetzelfde als
vorig jaar: slechts €
1,-. U maakt kans op
prachtige prijzen (zie
foto).

12 mei 2012
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Agenda
voor de achttiende Algemene Vergadering

op zaterdag 29 oktober
in kerkelijk centrum ‘De Bron’, Buizerdlaan 1 te Nieuwegein.

Aanvang 10.00 uur.

1.  Opening.

2.  Vaststelling van de notulen van de zeventiende
 Algemene Vergadering van 30 oktober 2010.

3.  Jaarverslag 2010-2011.

4. Verslag van de kascommissie over het boekjaar
 2010-2011.

5. Verkiezing van de kascommissie voor het boekjaar
 2011-2012.

6. Overzicht financieel beheer 2010-2011 en begroting
 2011-2012.

7. Verkiezing bestuur.

8. Redactie Gildebrief.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Ad 2. Vaststelling notulen
De notulen voor de zeventiende
Algemene Vergadering zijn samen
met de nieuwjaarsbrief  aan de leden
toegezonden.

Ad 4. Verslag kascommissie
De kascontrole van het boekjaar 2010-
2011 is uitgevoerd door Jacob
Cazemier en Jan Ruijssenaars.

Ad 5. Verkiezing kascommissie
Dit jaar is Jacop Cazemier aan de
beurt om af te treden. Gerrit Snoek,
die vorig jaar als reserve is gekozen,
heeft nu voor twee jaar zitting in de
kascommissie. De kascommissie voor
het boekjaar 2010-2011 bestaat uit Jan
Ruijssenaars en Gerrit Snoek Het
bestuur doet een oproep voor het
vervullen van de reservevacature. De

gekozene kan dan voor het boekjaar
2012-2013 zijn/haar plaats als lid
innemen.

Ad 7.  Verkiezing bestuur
Bestuursleden worden volgens de
statuten (Art. 8, lid 11) voor maximaal
drie jaar gekozen. Hein Coolen
(voorzitter), Cees van der Graaf
(secretaris) en Jan Blaas (penning-
meester) zijn herkiesbaar. Hans Rode
heeft vorig jaar te kennen gegeven dat
hij als bestuurslid wil terugtreden.
Bart-Jan Lagerwaard is vorig jaar in
het bestuur gekozen. Piet Hageman
heeft zich verkiesbaar gesteld voor de
komende periode. Piet zal als tweede
secretaris de ledenadministratie voor
zijn rekening nemen. Leden die een
bestuursfunctie ambiëren, zijn van
harte welkom.

Bij de agenda

Bestuur
Het bestuur bestond op 1 september
2010 uit de volgende personen: Hein
Coolen (voorzitter), Cees van der
Graaf (secretaris), Jan Blaas (penning-
meester), Jan van Dam, Bart-Jan
Lagerwaard en Hans Rode.
In dit verslagjaar is Jan van Dam
helaas overleden. Jan had al eerder
aangegeven dat hij vanwege zijn
gezondheid per 1 januari van dit ver-
slagjaar zou terugtreden als
bestuurslid. Helaas ging zijn gezond-
heid steeds verder achteruit, waardoor
hij niet meer aanwezig is geweest  bij
een van de bestuursvergaderingen.
Met het overlijden van Jan hebben wij
een kundig bestuurder verloren die
veel voor onze vereniging heeft
betekend.
Piet Hageman heeft afgelopen zomer,
na een goed gesprek met onze
voorzitter, aangegeven dat hij
bestuurslid wil worden. Piet is als
oud-hoofdredacteur van de Nieuws-
brief een actief lid van onze
vereniging. Vooruitlopend op de
officiële benoeming door de Alge-
mene Vergadering is Piet als tweede
secretaris begonnen met de invulling
van  zijn bestuurslidmaatschap.

Leden
Het ledenaantal is in dit boekjaar iets
teruggelopen. Een aantal leden heeft
het lidmaatschap beëindigd omdat hun
leeftijd een actief lidmaatschap niet
langer mogelijk maakte. Anderen
haakten af vanwege verminderde inte-
resse of tijdgebrek. Dit is een algeme-
ne tendens. Ook bij soortgelijke
verenigingen in het  buitenland zien
we een teruggang in leden. Gelukkig
zijn er nog steeds nieuwe verzame-
laars die lid willen worden van onze
vereniging. In totaal hebben we nu

Jaarverslag
2010-2011

Ad 8. Redactie Gildebrief
Paul van der Lugt heeft al bij zijn
aantreden als eindredacteur van de
Gildebrief aangegeven dat hij zijn
functie tot uiterlijk eind 2011 wilde
bekleden. Het bestuur is daarom bezig
met het voorzien in opvolging.
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448 leden, alsmede 14 donateurs en
abonnementhouders.

Vergaderingen
Het bestuur is in de verslagperiode
vijfmaal in vergadering bijeen
geweest. De vergaderingen vonden
afwisselend plaats bij een van de
bestuursleden thuis. Paul van der Lugt,
was als eindredacteur van de Gilde-
brief bij twee bestuursvergaderingen
aanwezig.
Naast de diverse lopende zaken, ging
de aandacht van het bestuur met name
uit naar het organiseren van de viering
van het vierde lustrum. Geen eenvou-
dige klus. Er is uitvoerig overleg
geweest om ter markering van dit
lustrum iets bijzonders te doen.
De heruitgave van het boek ‘Vier
eeuwen Nederlandse schaven en
schavenmakers’ van Gerrit van der
Sterre was een tweede forse klus. Het
vinden van een uitgever die het boek
volgens onze wensen wilde uitgeven,
was niet eenvoudig. Na het nodige
zoeken zijn we uitgekomen bij de
uitgeverij Liber et Commercium. Met
name Hein Coolen en Bart-Jan
Lagerwaard hebben hier zeer veel tijd
en energie ingestoken.
De vernieuwde website is dit jaar  de
lucht ingegaan. Een klus die met
enthousiaste hulp van meer bedreven
computergebruikers is geklaard.
Dit jaar is als opvolger van de
Nieuwsbrief voor het eerst de A&G
Kroniek uitgekomen, een nieuwsbrief
met een eigen vormgeving en inhoud.
De Gildebrief heeft ieder lid rond de
jaarwisseling ontvangen.

Commissies
Binnen elke commissie is een
bestuurslid verantwoordelijk voor de
gang van zaken. Hij doet het werk
natuurlijk niet alleen. Meestal is
sprake van een vast team van leden die
samen met het betreffende bestuurslid
de commissie inhoud geven. Dankzij
deze hulp zijn wij in staat om de
verschillende activiteiten te organi-
seren.

Evenementencommissie najaarsbij-
eenkomst (Hans Rode)
Op zaterdag 30 oktober 2010 vond
weer de najaarsbijeenkomst van A&G
plaats. Ditmaal mochten wij in
Nieuwegein ruim 125 leden en
introducés begroeten. De bijeenkomst
is plezierig verlopen. Ons lid Joep

Staps verzorgde op aangename wijze
een presentatie over vallen en
klemmen. Er was voor het eerst een
verloting van door goede gevers
beschikbaar gesteld gereedschap. Deze
verloting werd door iedereen zeer
gewaardeerd. De opbrengst van de
veiling was ook dit jaar weer stevig.
De veiling van de topstukken werd op
de hem kenmerkende  wijze verzorgd
door Piet Anker.

Evenementencommissie voorjaars-
excursie (Hein Coolen)
Meer dan 100 leden hebben dit jaar
deelgenomen aan de voorjaarsexcursie
naar de stad Delft. Daar werd een
bezoek gebracht aan het Gereedschap
Museum Mensert en de Oude Kerk.
De excursie werd door de deelnemers
als bijzonder boeiend en derhalve zeer
geslaagd ervaren.

Boedelcommissie (Jan Blaas)
De boedelcommissie werd ook het
afgelopen jaar weer betrokken bij het
geven van een bestemming aan
gereedschapcollecties uit boedels. Dit
heeft geleid tot verkoop op de
najaarsbijeenkomst in 2010 van een
deel van zulke collecties. Op de
najaarsbijeenkomst 2011 zullen meer
gereedschap en boeken uit een van de
collecties worden verkocht.

Publiciteitscommissie (Bart-Jan
Lagerwaard)
Het afgelopen verenigingsjaar is voor
het eerst de A&G Kroniek uitge-
komen. Het blad richt zich met name
op  verenigingsnieuws. Ook dit vereni-
gingsjaar was er weer zeer veel lof
voor de Gildebrief. De opzet van een
thema met daarnaast een aantal aan-
vullende onderdelen maakt de
Gildebrief voor een breed publiek
aantrekkelijk. Het boek ‘Vier eeuwen
Nederlandse schaven en schaven-
makers’ van Gerrit van der Sterre is
opnieuw uitgegeven omder auspiciën
van onze vereniging.

Werkgroep website (Jan Blaas)
De website is weer actueel. Wij hopen
dat de site voldoet aan de verwach-
tingen van de leden die er gebruik van
maken.

Externe betrekkingen (Hein Coolen)
Het contact met vergelijkbare ver-
enigingen in het buitenland is geïnten-
siveerd of nieuw leven ingeblazen.

Veilingcommissie (Jan Blaas)
De veilingcommissie heeft de
ervaringen  geëvalueerd die zijn
opgedaan met de verkoop/veiling van
verzamelmateriaal tijdens de najaars-
bijeenkomst 2010 . Een van de verbe-
terpunten die dit heeft opgeleverd,  is
dat de te veilen zaken op verschillende
manieren nadrukkelijker onder de
aandacht zullen worden gebracht.
Hierdoor kunnen naar verwachting
meer leden bij de veiling worden
betrokken.

Kascommissie (Jacob Cazemier)
De controle van de boekhouding
maakte duidelijk dat de penningmees-
ter op zorgvuldige wijze zijn werk
heeft gedaan.

september 2011

Namens het bestuur,
Cees van der Graaf
secretaris

Boekjaar 1-9-2010 t/m 31-8-2011
Met enige trots kunnen wij in dit
jubileumjaar de resultaten tonen van
een financieel gezonde vereniging. De
belangrijkste factoren die hebben
bijgedragen aan dit resultaat zijn de
volgende:
� De bestuurs-  en beheerskosten zijn

dit jaar gunstig uitgevallen.
� De kosten voor de nieuwsbrieven

en de Gildebrief  bleven binnen de
begroting. De verzendkosten zijn
dit jaar weer gestegen, wat
onderstreept dat de beslissing om
over te gaan van vier op drie
verzendingen zeer verstandig is
geweest.

� Mede dankzij een enthousiaste
inschrijving voor de najaarsbijeen-
komst en de voorjaarsexcursie
bleven deze evenementen nagenoeg
kostendekkend.

� Het prachtige resultaat van veiling,
verkoop en verloting geeft ons extra
ruimte om uit te pakken bij de

Financiële
verantwoording

Lees verder op pagina 6
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Staat van Baten en Lasten A&G 2011

IN
K

O
M

STEN
B

egroot
010910 t/m

310811

R
esultaat

010910 t/m
310811

B
egroot

010911 t/m
310812

U
ITG

AVEN
B

egroot
010910 t/m

310811

R
esultaat

010910 t/m
310811

B
egroot

010911 t/m
310812

€ 
€ 

€ 
bestuurskosten 

2.000,00 
1.181,04 

1.500,00
contributies 2009/2010 

9.000,00 
9.472,50 

9.000,00 
kosten van beheer 

500,00 
459,46 

500,00
contributies 2008/2009 

200,00 
227,50 

200,00 
adreslijst 

- 
- 

500,00
extra bijdragen van leden 

- 
175,00 

nieuw
sbrief najaar 

1.400,00 
1.463,89 

1.000,00
abonnem

enten/donateurs 
100,00 

30,00 
30,00 

Kroniek voorjaar 
1.400,00 

877,15 
1.000,00

bijeenkom
st najaar 

- 
- 

- 
G

ildebrief 
4.000,00 

3.906,68 
4.000,00

bijeenkom
st voorjaar 

- 
65,14 

- 
bijeenkom

st najaar 
- 

44,89 
-

G
ildebrief advertenties 

500,00 
687,50 

500,00 
bijeenkom

st voorjaar 
- 

- 
-

opbrengst veiling/verkoop/verloting
500,00 

1.243,70 
500,00 

beurzen 
100,00 

- 
250,00

verkoop tijdschriften 
200,00 

102,44 
100,00 

folder 
650,00 

562,87 
-

boeken 
400,00 

440,95 
500,00 

bijzondere publicaties 
250,00 

15,70 
300,00

renten 
100,00 

168,28 
175,00 

w
ebsite 

200,00 
184,98 

300,00
reservering jubileum

jaar 
1.849,26 

1.150,74 
kam

er van koophandel 
50,00 

26,64 
50,00

totalen 
11.000,00 

14.462,27 
12.155,74 

aankoop boeken
- 

355,12 
250,00

jubileum
jaar 

- 
1.849,26 

1.200,00

totalen 
10.550,00 

10.927,68 
10.850,00

B
alans per 31-08-2011

activa 
passiva

betaalrekening 
3.433,10 

reservering jubileum
jaar 

1.150,74
renterekening 

11.503,34
voorraad boeken 

478,98
14.264,68

totaal: 
15.415,42 

15.415,42
K

APITAAL
totaal:

Vervolg van pagina 5
viering van ons jubileum en om de
financiële basis van A&G (te
vinden onder de post ‘kapitaal’ op
de balans) te versterken. Gezien de
behaalde resultaten in het afgelopen
boekjaar, is er geen dringende
reden om de contributie voor het
komende jaar te wijzigen.

Dit alles is echter geen reden om
achterover te leunen. We moeten
proberen het teruglopen van het
ledental om te buigen. Uitgaande van
deze gedachte is in de begroting
rekening gehouden met meer
activiteiten op het gebied van beurzen,
bijzondere publicaties en de website.

De kascommissie zal de boekhouding
nog controleren en de uiteindelijke
vaststelling vindt plaats tijdens de
algemene ledenvergadering op 29
oktober 2011.

Bij deze verantwoording behoren de
staat van Baten en Lasten 2010-2011
en de Balans per 31 augustus 2011.

september 2011

Jan Blaas
penningmeester.

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst
van 1994, toen nog kringbijeen-
komst geheten, werd een domme-
kracht door Piet Anker bij opbod
verkocht voor 90 echte oude
guldens.

Datzelfde jaar had een flink aantal
leden op verzoek van het bestuur oude
gereedschappen meegenomen naar de
najaarsbijeenkomst in Maarssen. Deze
mochten worden verkocht met het
doel de verenigingskas te spekken. Dit
werd het eerste echte optreden van
Piet Anker als veilingmeester. De
bedragen kwamen toen nog geheel ten
goede aan A&G. Mede door het
optreden van Piet was de veiling een
groot succes  Hij had overal wel een

Piet Anker:

Eenmaal, andermaal,
laatste maal !!!!!!!!!!



Tekening: Gerard Overeem

Halve  hart-mysterie opgelost?
In de vorige A&G-Kroniek werd informatie gevraagd over de merk-
waardige ijzeren booromslag die bekend staat onder de naam ‘het
halve hart’. Er kwamen veel vragen bovendrijven. Eén daarvan betrof
het feit dat de typische overgang van gebogen naar recht gebruikt
blijkt te zijn als ‘kop van jut’.

Inmiddels heb ik tientallen halve
harten onder de loep genomen.
Zowel van particulieren als van
instanties, waaronder het
Nederlands Openluchtmuseum
en het Noordelijk Scheepvaart-
museum. Alle exemplaren, geen
enkel uitgezonderd, vertoonden
in meer of mindere mate slag-
sporen. Sommige leden sugge-
reerden dat deze zouden zijn
veroorzaakt bij het lossen van het
boorijzer. Dit type booromslag
mist immers iedere andere vorm
van vastzetten dan simpelweg
klemmen. Maar bij sommige
exemplaren blijkt de bewuste
plaats wel erg mishandeld te zijn.
Of beter gezegd: gewoon pruik
geslagen. En dat terwijl voor het
lossen van het boorijzer toch niet
meer dan een ferme tik nodig zal
zijn geweest. In dit verband lijkt
mij de reactie van ons lid Harm
Huisman erg belangwekkend en
zeker de moeite waard om

letterlijk te worden overgenomen. Hij schrijft onder meer het volgende:

“……. Ik heb zo’n veertig jaar geleden aan een timmerman, toen 90 jaar,
dezelfde vragen over deze booromslag gesteld. Hij vertelde mij indertijd dat
hij vroeger dit model als steen- of muur(klop)boor gebruikte. Was er een
hard gedeelte in de steen, dan gaf men met de zijkant van de hamer een
mep op het rechte eind van de boor. Door zijn vorm heeft de boor een mooie
‘klapplek’. Ook als de boor vast kwam te zitten, werd er wel eens gemept.
……. Gaten in de muren werden o.a. geboord om dakgootsteunen vast te
zetten en voor het bevestigen van luikhouders, windhaken, krammen,
duimen, naamplaten, enz. In het geboorde gat deed men als plug een rolletje
lood en de ijzerwerken in de muur voorzag men van weerhaken. Gezien de
kwaliteit van het metselwerk was een en ander een secuur werkje. …….”

Het halve hart als steenboor!
Het lijkt mij een logische
verklaring, die bovendien uit
een betrouwbare bron komt.
Niet elk half hart zal een
dergelijke toepassing heb-
ben gekend. Maar omge-
keerd zal bij het boren in
steen vanwege de hiervoor
gunstige vorm  wel veelvul-
dig een half hart zijn gebruikt.

Misschien is hiermee maar een tipje van de sluier opgelicht. Er blijven echter
nog meer vragen te beantwoorden en meningen aan te scherpen of aan te
vechten. En dat is zeker reden om opnieuw op dit onderwerp terug te komen.
Laat het mij daarom weten als u iets kunt bijdragen aan de oplossing van
de mysteries van het halve hart!

bijzonder verhaal bij en er werd veel
gelachen.

Traditie
Dat was het begin van de jarenlange
traditie om de najaarsbijeenkomst af
te sluiten met een veiling waarbij Piet
optrad als veilingmeester. Het was
telkens weer een verrassing waarmee
de leden aan het begin van de ochtend
kwamen aandragen. Vanaf 2004 werd
de inbreng van spullen via de
boedelcommissie steeds belangrijker.
Daarbij waren ook vaak topstukken
die flinke prijzen opbrachten. Maar of
het nu een paar dure koetsschaven
waren of een doos oud roest, met het
verhaal van Piet erbij gingen de
kopers naar huis met het gevoel dat
zij museumstukken hadden bemach-
tigd.

In dit jubileumjaar van A&G wordt
de Ankerveiling na 17 jaar afgesloten.
We bedanken Piet voor zijn
jarenlange inzet waardoor de veiling
financieel, maar ook als spektakel een
groot succes werd.

september 2011

door Hans Rode

Een jarige geef je cadeaus. En
A&G is jarig. Maar A&G bent u!
Daarom krijgt ieder lid dat deel-
neemt aan de najaarsbijeenkomst
een leuk en  praktisch aandenken
mee naar huis!

CADEAU
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Grachten, gidsen en gereedschap
Verslag van de voorjaarsexcursie van 14 mei 2011 door Paul van der Lugt

Roden en groenen van start
De meegestuurde tips over
parkeermogelijkheden en openbaar
vervoer zorgden voor een rij van meer
dan honderd leden aan de
inchecktafel. Daar deelden Jan en
Liesbeth Blaas vaardig rode en groene
programmakaarten uit om zo twee
groepen te creëren van ongeveer
gelijke grootte. De ‘groenen’ brachten
vóór de lunch een bezoek aan
Gereedschapmuseum Mensert en
kregen na de lunch  een rondleiding
in de Grote Kerk. De ‘roden’ deden
dat precies in de omgekeerde
volgorde. Het geroezemoes en de
begroetingen tijdens het koffiedrinken
werden om half elf acuut onderbroken
door een krachtig handgeklap van de
voorzitter.  In zijn woord van welkom
herinnerde Hein Coolen de aanwe-
zigen nog even aan het recente verlies
van de heren P. Langendijk en J. van
Dam, twee leden die beiden hun spo-
ren binnen onze vereniging hebben
verdiend. Daarna stelde hij zowel de
twee gidsen van de kerk voor als de
gebroeders Mensert van het gelijk-
namige museum. Hierna werden de
twee groepen onverwijld op pad

gestuurd om elk
hun eigen missie
te gaan volbren-
gen.

In en rond de
kerk
Klaas Huizinga
en Gerrit de Mik
loodsten ieder
hun kudde
vaardig door de
kerk en erom-
heen, onderwijl
uitleg gevend.
Zo vertelden zij
dat bouwmees-

ter Bartholomeus van der Made het
nodig vond om het grachtwater van de
Oude Delft te laten uitwijken voor de
torenbouwers omdat het kerkschip iets
te royaal was uitgevallen. Zo werd de
toren gedwongen met zijn poten in het
water te staan. Wie bouwt in de loop
van een vroegere waterweg, kan op
zijn vingers natellen dat de rampzalige
gevolgen niet lang op zich zullen laten
wachten. Dus zakte de toren aan de
grachtkant langzaam weg in het water
van de Oude Delft. Het bouwwerk
ging zichtbaar voorover staan, alsof
het zich als de Griekse jachtgod
Narcissus graag spiegelde in de gracht.
Tot op de dag van vandaag is deze
bouwfout nog duidelijk te constateren,
ondanks alle restauraties
die in de loop der tijden zijn
uitgevoerd.

Zware klok
Maar de Delftenaren waren
er niet gerust op toen in
1570 eindelijk de
reusachtige bronzen
Trinitasklok arriveerde en
met veel kunst en vlieg-
werk boven in de toren

werd geplaatst. Het was de goden
verzoeken. Al snel verspreidde zich
het verhaal dat alleen al door het
luiden van dit zware bronzen gewicht
boven in de toren het hele bouwwerk
nog sneller scheef zou gaan zakken en
op een kwade dag zelfs zou omvallen.
Zo wordt van een zeer vrome abt, die
zijn abdiale slaapkamer recht
tegenover de toren had, beweerd dat
hij tijdens razende stormen zijn
Godsvertrouwen niet onnodig op de
proef wilde stellen en met zijn
nachthemd onder zijn arm het
hazenpad koos. Hij kon de slaap pas
vatten toen hij een kamertje had
gevonden dat zo ver mogelijk van de
toren af lag. De volgende dag
vergoelijkte dit lopende voorbeeld van
godsvertrouwen zijn duidelijk
gebleken lafheid met de woorden “Gij
zult de Heere niet op de proef stellen!”
Niettemin hebben de Delftenaren het
boven hen uittorende noodlot moedig
op hun schouders genomen en dat is
uiteindelijk ruim beloond. De boven-
matig uitgevallen klok was tijdens de
klokkenroof in de Tweede Wereld-
oorlog zelfs de Duitse legerleiding een
maatje te groot. De Teutonen zagen
het niet zitten om een dergelijke kolos
van bijna negen ton en een omtrek van
zeven meter naar beneden te takelen,
vervolgens te verschepen en tot slot
netjes om te smelten tot granaathulzen
en kanonlopen. Hierdoor kunnen ze
in Delft ook nu nog genieten van een
middeleeuwse klokkengalm.

Hervormde Heiligen
Toch ziet de Oude Kerk er uit als een
vreemd allegaartje. Dat heeft te maken
met de bierverkoop. Toen de Delftse

De dag na onze jaarlijkse uitstap laten regenbuien weten dat het op zaterdag
ook anders had gekund. Niemand zal het mij betwisten: wat zijn we aan alle
kanten in Delft met onze neus in de boter gevallen! Een stralende zon, een
fantastisch gereedschapsmuseum, boeiende gidsen met gevoel voor humor
in de Oude Kerk, royaal belegde broodjes, een kruimige plak cake bij de
koffie en, of het allemaal niet op kon, langs de grachten lokkende kraampjes
die niet de gebruikelijke vierkante meters huisvuil voor onze ogen hadden
uitgestald, maar uitdagende koopjes van meer dan gemiddelde kwaliteit.



brouwers nog goed bij kas zaten,
lieten ze de bekende Antwerpse
bouwmeesterfamilie Keldermans (die
van Brussel tot Alkmaar kerken uit de
grond stampte) langskomen. Men
bestelde bij Anthonie Keldermans een
schitterend dwarsschip in Brabantse
gotiek. Maar de godsdienstoorlogen
dwongen tijdens de bouw tot
drastische bezuinigingen. Daarom
werd maar de helft voltooid en zit het
kerkbestuur nog steeds zonder
zuidtransept. Bovendien valt het
iedere kerkliefhebber op dat het
noordtransept een bijna plat dak heef
en het dus zonder het gebruikelijke
zadeldak moet stellen.
De Oude Kerk heeft het in de loop der
eeuwen niet gemakkelijk gehad. In
1566 slaan beeldenstormers het
nieuwe interieur kort en klein. Na een
voorlopig herstel wordt de kerk weer
gestript in 1572 als het gebouw
voortaan moet dienen voor de
Hervormde eredienst. Twee eeuwen
later doet het Franse ‘bevrijdingsleger’
dat nog eens dunnetjes over. Vooral
de heiligenbeelden en altaren moeten
eraan geloven, maar de Hervormde
gemeente kent zo zijn eigen
nieuwbakken heiligen. Succesvolle
vechtersbazen, zoals de Nederlandse
helden Maarten Harpertszoon Tromp
en Piet Hein, krijgen in de kerk hun
monument. Beide jongens kunnen niet
bogen op een brandschoon verleden.
Als ze eenmaal goed op dreef waren
met het handhavern van onze
heerschappij op de wereldzeeën,
schokken ze er bij nacht en ontij niet
voor terug om her en der een schip te
kapen als bijverdienste. De Verenigde
Nederlanden hebben hen daarbij geen
strobreed in de weg gelegd en waren
bereid diep in de buidel te tasten om
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grachtkant langzaam weg in het water

de heren na
hun dood te
voorzien van
een praalgraf
als peperdure
m a r m e r e n
heiligverkla-
ring. In de
loop der jaren
blijkt hun
natuurstenen
naam en
faam niet
o n a a n t a s t -
baar. Zo
heeft op dit
moment het

grafmonument van Tromp vooral te
lijden van roestende muurankers en
versuikerd marmer. Een grondige
restauratie is onafwendbaar. Het
kerkbestuur probeert met allerlei
activiteiten het deel bij te dragen dat
nog ontbreekt aan de subsidie van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Maar met angstig hart wachten ze op
de volgende ramp waarmee het oude
kerkgebouw op de proppen zal komen.
Op muren en pilaren maken epitafen
duidelijk dat een kerk tot 1827 ook een
overdekte begraafplaats was. Hoezeer
dit ook dwingt tot ernst, de humor is
in Holland toch nooit ver weg. In 1733
beitelen steenhouwers op een zerk
“Hier ligt Poot, hij is nu dood” en later
“Hier ligt een betrouwbare notaris in
deze kerk, dat is Sterk”.
�

27 prachtige glasramen
Als de zon het wint van de wolken
kleuren de naoorlogse gebrandschil-

derde ramen van de Limburgse
glazenier Joep Nicolaas in de kerk
mooie patronen op de gewitte muren
en de blauwstenen vloeren. Natuurlijk
had de kerk al bij de bouw in de
vijftiende eeuw een partij prachtige
gebrandschilderde ramen  gekregen,
maar tijdens de ontploffing van het
Kruithuis in 1654 zijn alle middel-
eeuwse ramen in één klap versplin-
terd. Het kerbestuur is er na de oorlog
in geslaagd om fondsen bij elkaar te
brengen, waardoor de kerk sinds 1961
weer kan pronken met maar liefst 27
bijbelse en historische ramen.

Bij de Gebroeders Mensert over
de vloer
Wacht, namens onze bezorgde
voorzitter moet ik u nog vragen of u
de kroket gemist hebt. Bij mij is
niemand zich komen beklagen nadat
de goed belegde broodjes, fruit en
krentenbollen waren weggespoeld met
melk, koffie of thee. Ik zag alom
tevredenheid en hernieuwde energie
om het middagprogramma onver-
schrokken onder ogen te zien. Tussen
de marktkramen met geborduurde
klokkleedjes, profielschaafjes, Delfts-
blauwe vaasjes en andere dubieuze
interieurverfraaiers haastten we ons
over de Voorstraat naar de Drie
Akerstraat. Daar legde Willem
Mensert onder de witte vlag van
Museum Mensert de menigte precies
uit wat een trouwe lezer van de
Gildebrief sinds het laatst verschenen
nummer al lang en in detail wist: we
naderden hier het Mekka van de
Hollandse gereedschapverzamelaar.

Lees verder op pagina 10



zijn om alle wonderen opnieuw
te beschrijven die de bouw- en
aannemerswereld de laatste
twee eeuwen heeft gekend en
die de Gebroeders Mensert hier
zo smaakvol en gedetailleerd
hebben uitgestald. In de
Gildebrief 2010 is dit ruim-
schoots  gebeurd door de heren
zelf en de eindredacteur. Dat
moet voldoende zijn. Ik vrees
geen moment dat deze twee
nuchtere broers door onze
bewondering naast hun
schoenen gaan
lopen en zich
neerleggen bij

de misvatting dat na
ons bezoek de col-
lectie wel zo ongeveer
compleet is. Nee, het
vermoeden dringt zich
juist op dat hun
persoonlijke vitaliteit
en die van hun museum
alles te maken hebben
met het continu en
zonder oponthoud
schaven aan hun
collectie. Daarmee zijn zij intussen
wel de niet te missen mijlpaal binnen
Nederland geworden. Ze weten van
geen ophouden en de enige beperking
is de draagkracht van hun vloeren. Het
resultaat mag gezien worden, ere wie
ere toekomt!

Afscheid

Eenmaal terug in de Oude Kerk heft
iedereen het glas op deze geslaagde
voorjaarsexcursie. De Gebroeders
Mensert worden door de voorzitter
bedankt voor hun gastvrijheid en hun
forse aandeel in de organisatie. Wij
hebben op deze dag hun museum de
maat mogen nemen. Dat is zeker niet
tegengevallen. Terecht en zeer toepas-
selijk ontvangen zij daarom The Rule
Book van Jane en Mark Rees. In dit
boek gaat het over allerlei

meetgereedschap, maar dan op z’n
Engels. Vandaag draaide alles in Delft
om grachten, gidsen en gereedschap.
De aanwezigen zijn bijgepraat. Tijd
om thuis weer even op adem te
komen. En voor de thuisblijvers geldt:
volgend jaar beslist erbij zijn!
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Willem sprak niet alleen onvervalst
Delfts, maar hij deed de locale humor
er als gratis toegift bij. Hier sprak geen
bevlogen dichter, maar een aannemer
die met beide benen op de grond
ronduit vertelde waar het op aankomt.
Altijd weer een plezier om naar te
luisteren en dat tekende zich op de
geamuseerde gezichten van zijn
gehoor ook duidelijk af. Als een vol-
leerd hoofdonderwijzer die zich nooit
laat opjagen, beëindigde Willem zijn
betoog met het eerbiedig openen van
de museumdeur. Eindelijk was het
zover. Twee aan twee gingen we als
makke schapen naar binnen om na dik
een uur geheel overdonderd weer naar
buiten te komen. Het zou dubbelop

Vervolg van pagina 9
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Ook dit jaar wordt dankzij de inspanningen van de boedelcommissie
weer een flinke hoeveelheid gereedschap aangeboden. Net als het
vorige jaar is een groot deel daarvan afkomstig van mevrouw
Exterkate uit Markelo. De heer B.J.J. Exterkate was vanaf 1991 tot zijn
overlijden in 2009 lid van A&G. Tal van leden hebben vorig jaar al een
stuk uit zijn prachtige verzameling aangekocht. Velen weten dus dat
de kwaliteit uitstekend is.

Meer kavels
Het is de bedoeling dat dit jaar door een andere opzet aanzienlijk meer
stukken onder de hamer komen dan in voorgaande jaren. De veiling wordt
dus veel strakker dan u gewend bent. Als veilingmeester zal voor het eerst
onze voorzitter Hein Coolen optreden. Zijn grote kennis van gereedschap
en uitgebreide ervaring met het hanteren van de veilinghamer staan garant
voor een professioneel verloop van de veiling. Zoals gebruikelijk zal worden
verkocht bij opbod. Van de meeste kavels vindt u op de volgende pagina’s
een foto en een korte beschrijving. Het ligt in de bedoeling om e.e.a. ook
op onze website te plaatsen. Uiteraard kunt u na de lunch de te veilen
stukken uitvoerig bekijken. Het systeem van verkoop via schriftelijke
biedingen van de afgelopen twee jaar zal niet worden gecontinueerd.

Registratie
Als u aan de veiling wilt deelnemen, moet u zich van tevoren registreren.
U krijgt dan een biednummer. Na gunning van een kavel hoeft de
veilingcommissie alleen dit nummer te noteren, wat de snelheid van veilen
bevordert. Na afloop van de veiling kunnen de gekochte stukken uitsluitend
tegen contante betaling worden meegenomen.

Aanbieden van gereedschap
Het blijft mogelijk om spullen op de dag zelf in te brengen. Hiervoor kan de
aanbieder ter plekke veilingformulieren invullen. Een van de leden van de
veilingcommissie beslist of en hoe de betreffende artikelen worden
aangeboden als kavel. De aanbieder geeft aan hoe hoog de minimale inzet
dient te zijn. Eventueel kan iemand van de veilingcommissie helpen bij het
bepalen van het minimumbedrag. De opbrengst van uw kavel(s),
verminderd met 15% veilingkosten, wordt door de penningmeester naar
uw bankrekening overgemaakt.

Geen gewone schaven
Ook dit jaar moedigen wij nieuw aanbod van (vooral houten) gewone
schaven niet aan. Aparte zaken blijven echter zeker welkom. Wilt u
gereedschap inbrengen, neem dan vooraf contact op met  Jan Blaas (tel.
0317 - 61 63 63). Doe dit in elk geval wanneer het meerder kavels betreft.

Veiling professioneler

Boekentafel
De boekentafel is bedoeld als  prak-
tische dienstverlening aan onze le-
den. Zij kunnen langs deze weg
boeken over ambachten en gereed-
schappen kopen en verkopen Ook
de inbreng van boeken over aan-
verwante onderwerpen is mogelijk.

Jacob Cazemier (tel. 0578 -  57 41 47)
zwaait de scepter over dit traditionele
onderdeel van onze bijeenkomst.

Zo werkt de boekentafel
Wie tijdens de bijeenkomst boeken
wil verkopen, kan dat  natuurlijk op
persoonlijke titel doen en een ver-
kooptafel reserveren. Maar heeft u op
deze dag liever de handen vrij, dan
kunt u uw boeken ook laten verkopen
door de mensen van de boekentafel.
Tenminste, als het gaat om slechts
een paar stuks. U levert de bewuste
boeken vóór aanvang van de dag in
bij de boekentafel. U heeft ze van te
voren voorzien van een verkoopbon.
Bij deze A&G Kroniek treft u een los
blad aan met aan één zijde drie van

deze bonnen. Boeken zonder volle-
dig ingevulde verkoopbon worden
niet geaccepteerd! Na afloop van de
bijeenkomst meldt u zich weer bij de
boekentafel. De verkochte boeken
worden dan met u afgerekend onder
aftrek van 10% ten bate van de ver-
enigingskas. Niet verkochte boeken
krijgt u uiteraard terug. De boekenta-
fel sluit om ca. 14.30.
Advies: Houd de prijzen bescheiden.
Gun uw medeleden een voordeeltje!

Ook dit jaar hebben we weer een
grote A&G verkooptafel voor de
verkoop van uiteenlopend gereed-
schap. Deze tafel is gereserveerd
voor stukken die via de
boedelcommissie zijn ingebracht.
Inbreng door leden is dus niet
mogelijk.

Alle  aangeboden gereedschap heeft
een vaste prijs. Er wordt dus niet
onderhandeld en aan het einde van de
dag is er geen uitverkoop. Iedere
koper rekent elk artikel eerst af
voordat hij of zij een volgend kan
uitkiezen! Op deze manier willen we
voorkomen dat iemand snel een aantal
stukken grijpt waardoor een ander
geen kans meer heeft. De leiding is in
handen van Gerrit Snoek.

Grote A&G
verkooptafel

Verkooptafels
leden

Vast onderdeel van onze najaars-
bijeenkomst is ook de verkoop van
gereedschap door leden.

Voor dit doel is een beperkt aantal
tafels (ca. 70 x 120) beschikbaar. Deze
dienen vóór 9.45 ingericht en afgedekt
te zijn. Voor het  afdekken moet u zelf
een laken o.i.d. meenemen. Verkopen
mag vanaf 13.30. Voor het reserveren
van minimaal een halve tafel en
maximaal twee tafels kunt u contact
opnemen met Lau van Wouwen (tel.
071 - 589 01 31). Wie het eerst komt,
het eerst maalt!
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Kavels jubileumveiling

1. Engelse ploeg met achtergreep. In prima staat.
Merk: Malloch uit Perth.

2. Twee zaagzettangen. Een Peugeot en een Duitse
tang.

4. Stanley 41/2. Engels type, in goede staat.

5. Tweemaster messing/groef. Prachtige schaaf in
Cormier hout. Met eigenaars slagstempel: Frugier.

8. Stanley 606. Latere Bedrock met afgeplatte
zijkanten.

12. 4 schietbeitels en 4 vermoorbeitels. Handvatten
van palmhout en steenbeuken van verschillende makers.

16. 18e eeuwse Hollandse handzaag. Palmhouten handvat
met ingesneden versiering en originele messing manchet.

6. Set houten toogschaven, waarvan één een
sponningschaaf. Fruitbomenhout, in prachtige staat.

7. GTL bronzen blokschaaf. Beitel ontbreekt.

11. Bijzonder mooie Duitse kuipers kroosschaaf met
drie schroefarmen en met messing ingelegde onderkant.

13. Zwaar haalmes. Buck & Hickman Londen. 7.5
cm breed.

15. Een prachtige Hollandse snik met dicht handvat
en mooie krul. Snijvlak in prima staat, zonder putjes.

18. Gedateerde Oostenrijkse reischaaf uit 1834 met
karakteristiek snijwerk

19. Stalen reischaaf Millers Falls nr.24. Grepen van
Cocobolohout. Originele beitel.

9. Franse tweemaster. Cormier hout, gemaakt door
Thiersot Paris.
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32. Vermoorbeitels met palmhouten handvatten.Twee
van Kramer uit Rotterdam en één Ferdinand Rubens.

29. Twee tweemasters van Duesing met vier goede
beitels. In prima staat.

26. Stanley 45, compleet met alle beitels en onder-
delen in fraaie kist. De beitetkistjes zijn origineel.

14. Mogelijk 18e eeuwse stokzaag
die goed bewaard is gebleven.

27. Zeldzame metalen machinewaterpas met initia-
len J.N.Y. Lengte 15cm. Uniek stuk!

33. Engelse raamsponningschaaf van Hill. Inleg van
palmhout met prachtige zwaluwstaart. Veel messing.

34. Franse veerploeg, steeneiken met stalen schroef-
armen en mooie messing vleugelmoeren en stelschroeven.

30. Fraai vroeg beugelzaagje, mogelijk voor medi-
sche toepassing.

31. Geheel complete peilmaat inclusief gewicht.

28. Stel messing en groefschaven van Cornier
hout. Gemaakt: aux mines de Suede Paris

17. Vroege handgesmede schilbeitel. 25. Set van 4 gudsen en een burijn. Prachtige vroege
scheepmakersgudsen.

Zie pagina 14 voor tussenliggende kavelnummers zonder foto.



KOSTEN BESPAREN
Bij het uitbrengen van de A&G Kroniek
vormen de verzenkosten een hele grote
kostenpost. Als wij u de A&G Kroniek
digitaal kunnen toezenden (als PDF)
helpt u ons met kosten besparen.

Stuur een mailtje naar
nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl
als u wilt meewerken. Alvast bedankt!
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35. Engels neusschaafje, 36. Stanley 112. Schraapschaaf met gerepareerde
achtergreep. IJzer niet origineel.

37. Stanley 12. Eerste type van omstreeks 1860-
1870. IJzer niet origineel.

Kavels zonder foto:
3. Bananendoos vol met diverse stukken gereedschap.

  10. Stoeltjesboor met vaste inrichting. In goede
werkende staat, maar zonder boor.

20. t/m 24. Bananendozen vol met diverse stukken gereedschap.

Bezichtiging kavels
Alle hierboven aangegeven kavels,
alsmede de door leden op de dag zelf
ingebrachte kavels zijn vanaf 13.30 te
bezichtigen.

Gang van zaken tijdens de veiling
Tijdens de veiling zullen eerst de
hierboven vermelde kavels in de volg-

Het doen en laten van de boedel-
commissie zal u misschien maar ten
dele bekend zijn. De leden van deze
commissie verzetten in stilte veel
werk. De soms grote nalatenschappen
moeten worden uitgezocht, geprijsd,
in kavels verdeeld en verder
veilingklaar worden gemaakt. Omdat
het tijdstip van binnenkomst van ‘het
spul’ niet samenvalt met de datum van
veiling en verkoop, moet het
bovendien tijdelijk worden opge-
slagen. Sinds kort ontbreekt ons de
ruimte daarvoor. Dit zorgt voor veel
nodeloos heen en weer gesjouw. De
commissie moet momenteel werken
onder moeilijke omstandigheden.

Vandaar de volgende vraag: ”Wie
heeft of weet een geschikte berg-
ruimte en/of werkplaats zodat de
commissie haar werk goed kan
blijven doen?” Wij denken aan een
droge ruimte van minimaal tien
vierkante meter die afsluitbaar is. Bij
voorkeur gelegen in het midden of
oosten van het land (de huidige com-
missieleden wonen in Kerk Avezaath,
Mook en Rhenen). In principe is geen
budget beschikbaar om huur te betalen.
Elke tip is welkom. Bel of mail naar
Hans Rode (zie achterzijde van deze
A&G Kroniek).

Wordt u onze redder in de nood???

BOEDELCOMMISSIE ZOEKT RUIMTE
Wie is onze redder in de nood?

SCHAVENBOEK KLAAR
Het boek ‘Twee eeuwen Nederlandse
schaven en schavenmakers’ is nu lever-
baar. Het boek kost € 39,50. Leden van
A&G kunnen bij de penningmeester
één exemplaar bestellen voor de
speciale prijs van € 28,- + verzendkosten.
Voor niet-leden en leden die (een) extra
boek(en) willen hebben:
www.liberetcommercium.nl

Tweede,
herziene
druk!

orde van hun nummering bij opbod
worden verkocht. Aansluitend komen
daarna de op de dag zelf door leden
ingebrachte kavels onder de hamer.
Naast enkele bijzondere topstukken is
er naar onze mening een mooi
gevarieerd assortiment objecten waar-
op ook mensen met een smallere beurs
kunnen bieden.

TEKENAAR GEZOCHT
Af en toe hebben wij voor onze
Gildebrief en A&G Kroniek tekeningen
van (meestal) gereedschap  nodig.
Daarom zoeken we een lid dat de
vaardigheden en flexibiliteit bezit om ons
op dit terrein zo nu en dan van dienst te
zijn.

‘Sollicitaties’ graag naar
Bart-Jan Lagerwaard.

(Zie achterzijde van deze A&G Kroniek)
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In memoriam
Jan van Dam

Op 18 april jl. overleed ons  oud-bestuurslid Jan van Dam, een bijzonder
mens en markante persoonlijkheid.
Jan heeft eerst jarenlang het timmervak uitgeoefend. Als man van de
praktijk haalde hij de benodigde akten. Daarna verdiende hij zijn sporen
in het onderwijs. Aanvankelijk in Oud-Beijerland en later aan de toenmali-
ge UTS in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Toen Jan met pensioen
ging, was dit als directeur van laatstgenoemde school die inmiddels was
omgedoopt tot MTS. Veel oud-leerlingen,  waaronder ook leden van A&G,
bewaren nog dankbare herinneringen aan hem welke uit die tijd dateren.
Binnen de vereniging heeft  Jan jarenlang op zeer consciëntieuze wijze
het penningmeesterschap vervuld. Na dit penningmeesterschap te heb-
ben overgedragen aan Jan Blaas, bleef hij officieel tot de najaarsbijeen-
komst van 2010 bestuurslid en tweede penningmeester. Jan volhardde in
het bijwonen van de bestuursvergaderingen, ook al kostte dit hem duide-
lijk steeds meer moeite. Op deze vergaderingen was hij altijd prominent
aanwezig. Niet door het gebruik van veel woorden, maar door wat hij zei.
Jan was recht door zee en op de man af, zonder franje of onzin. Een echte
Rotterdammer in de beste betekenis van het woord. Maar hij bleek ook
een man van gezelligheid en menselijke warmte. Mijn eerste bestuursver-
gadering, alweer bijna vier jaar geleden, vond bij hem thuis plaats. Ik
herinner mij levendig het gastvrije onthaal en de bijzondere sfeer die deze
gebeurtenis kenmerkte. Toen Jan vorig jaar zijn functie neerlegde, was
het plan hem op gepaste wijze uit te luiden tijdens de jaarvergadering.
Helaas kon hij deze door zijn ziekte niet meer bezoeken.
Als vereniging zullen wij Jan missen. Dit geldt natuurlijk nog veel meer
voor zijn echtgenote Nel en zijn beide dochters. Naar hen gaan onze
gedachten uit.

Hein Coolen
Peter Langendijk

Op 11 mei jl. overleed vrij plotseling Peter Langendijk na een kortstondige
ziekte. Nog niet zo lang geleden werd ik bij hem thuis gastvrij onthaald
voor een gesprek over de toekomst van A&G die hem zeer ter harte ging.
Peter begon zijn werkzame leven als timmerman en werd later uitvoerder.
Na zijn pensionering kon hij zich volledig toeleggen op zijn grote hobby.
Hij was een verzamelaar van oud gereedschap in hart en nieren en had
in de loop der jaren een mooie collectie vergaard van vooral Nederlands
gereedschap. Alles was keurig netjes uitgestald in een aanbouw aan zijn
huis. Zijn collectie omvatte vele bijzondere stukken. Markten wilde hij
graag op de (race)fiets bezoeken, want Peter was een gedreven sport-
man. Zelfs de befaamde Alpe d’Huez ging hij niet uit de weg. Hij stond
kritisch tegenover alles wat A&G aanging, maar deze kritiek was altijd
opbouwend van aard. Ook schuwde hij zelf de verantwoordelijkheid niet,
getuige zijn bereidheid om over een functie binnen de Vereniging na te
denken. Helaas is het niet tot invulling hiervan gekomen. Onze gedachten
gaan uit naar zijn echtgenote Helen en zijn twee dochters. Wij wensen
hen veel sterkte toe.

Hein Coolen
Nol Greve

Dit voorjaar overleed  Nol Greve heel plotseling op de leeftijd van 85 jaar
ten gevolge van een hartaanval. Hij werd al in 1994 lid van A&G en
behoorde dus tot de ‘oude getrouwen’. Bij de najaarsbijeenkomsten liet hij
zelden verstek gaan. Ook op de laatste bijeenkomst in Nieuwegein had
hij het nog duidelijk naar zijn zin. Tijdens zijn werkzame leven was hij
bouwkundig aannemer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn interes-
se vooral uitging naar timmermansgereedschap. Hij woonde alleen en
kon zich dus geheel op de hobby concentreren. Zijn garage had hij
omgebouwd tot een klein privémuseum. Daar koesterde hij zijn omvang-
rijke verzameling, die voor een belangrijk deel nog afkomstig was uit zijn
familie van aannemers. Onze deelneming gaat uit naar zijn nabestaanden.

BJL
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Ons lid Nico Rijntjes uit Cuijk heeft
het mooi voor elkaar! Hij mag bij
de fotoarchiefdienst  in zijn woon-
plaats voor onbeperkte tijd delen
van zijn omvangrijke verzameling
exposeren. Hiertoe is speciaal voor
hem een vitrine gemaakt die een
hele wand beslaat.

Wij waren bij de officiële opening op
26 juni jl. Nico heeft  van alles ‘uit de
kast getrokken’. Ook hele bijzondere
en exclusieve stukken hebben in de
fraaie expositie een plaatsje gevonden.
Het is de bedoeling dat Nico op een
nog nader te bepalen tijdstip ‘zijn’
vitrine ververst. Neem eens een kijkje
als u toch in de buurt bent!
\

Openingstijden van de tentoon-
stellingsruimte:
� woensdag en donderdag 10.00-

12.30 en 13.30-16.00
� donderdagavond 19.00-21.00

Andere tijden op afspraak.

Fotoarchiefdienst Cuijk
Kerkstraat 14, 5431 DS Cuijk
Tel. 0485 - 31 80 93 (gedurende
openingstijden)

Nico Rijntjes
EXPOSEERT

Wie wil  helpen
bij onderhoud
A&G website?
Websites worden steeds belangrijker
voor verenigingen, dus ook voor A&G.
Met www.ambachtengereedschap.nl
willen wij een platform bieden voor
alle geïnteresseerden in ambachten en
het door de beoefenaars deze ambach-
ten gebruikte gereedschap. De basis
van de site staat nu. Maar er moet nog
het nodige werk worden verzet, zoals
het inscannen van publicaties uit het
(verre) verleden. Wie wil ons gaan
helpen? Vele handen maken licht
werk! Mail of bel naar Jan Blaas (zie
de achterzijde van deze A&G
Kroniek).
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