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Hans Rode benoemd tot erelid
Als medeoprichter stond hij aan de
wieg van A&G. Vervolgens was hij
in zijn hoedanigheid van voorzitter
zestien jaar het boegbeeld van de
vereniging. En daarna bekleedde hij
nog drie jaar de functie van gewoon
bestuurslid.
Kortom, om Hans Rode kan niemand
heen! Hans leidde zijn kudde op
vaderlijke wijze en was ook de nooit
opdrogende bron van ontelbare
initiatieven. Gesteund door zijn lieve
vrouw Lycia heeft hij zich twintig jaar
lang met hart en ziel ingezet voor onze
vereniging. Dat A&G anno 2011 nog
steeds een bloeiende club is, mag voor
een belangrijk deel op zijn conto
worden geschreven. Het aan hem
toegekende erelidmaatschap heeft

Hans dus volledig verdiend. De tijdens
de algemene vergadering aanwezige
leden maakten dan ook met een
daverend applaus deze eervolle
benoeming een feit. Daarna ontving
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het kersverse erelid naast
een fraaie oorkonde ook speciaal voor
de gelegenheid gedrukte postzegels en
een prachtig dik boek over - hoe kan
het anders - antiek gereedschap.

2011: erelid

Bedankt Paul!
buiten A&G niet meer weg te denken.
De waardering ervoor is alom groot.
Telkens weer wist Paul ‘zijn’ magazine vol te krijgen met een afgewogen
mix van boeiende artikelen, leuke
reportages en interessante wetenswaardigheden. Hij heeft heel veel zelf
geschreven. Op basis van kennis,
studie of een scherpzinnig interview
wist hij met bloemrijke taal zijn lezers
steeds te boeien.
Samen met deze A&G Kroniek heeft
u de vijfde Gildebrief ontvangen.
Dit is het laatste nummer dat werd
verzorgd door Paul van der Lugt.
Met een enorme inzet heeft hij vanaf
de start in 2007 de Gildebrief op de
kaart gezet. Het blad is binnen en

Zoals onze voorzitter tijdens de
najaarsbijeenkomst al aangaf, is A&G
Paul van der Lugt veel dank verschuldigd. Zijn opvolgers zijn het aan
hem verplicht om de Gildebrief op
hetzelfde niveau voort te zetten. Dat
zal een hele kluif worden!

De eerste Gildebrief

Belangrijk nieuws over uw contributie voor 2012 !
Zie de achterzijde van deze bijzondere A&G Kroniek.

Wanneer ik dit schrijf, is de najaarsbijeenkomst net achter de rug. Onmiskenbaar hoogtepunt daarbij was de
benoeming van Hans Rode tot erelid. Slechts eenmaal eerder kende onze vereniging deze eer toe: tien jaar
geleden aan wijlen Gerrit van der Sterre, wiens boek ‘Vier eeuwen Nederlandse schaven en schavenmakers’
zeer toepasselijk dit jaar in herdruk is verschenen.

Van de voorzitter
Deze eindejaarsspecial lijkt mij een goede gelegenheid om nog even
terug te blikken op 29 oktober jl. Daarbij gaat het mij niet om een
verslag, want dat leest u in de eerstvolgende gewone A&G Kroniek. Ik
wil vooral aangeven hoezeer de vereniging afhankelijk is van de inzet
van leden en andere vrijwilligers. Laat ik vooropstellen dat het een
bijzonder geslaagde dag was, een waardige afsluiting van ons
jubileumjaar. De kundige organisatie onder leiding van Hans Rode en
Lau van Wouwen deed wederom de zaak op rolletjes lopen. Maar ook
veel anderen hebben meegeholpen om deze dag tot een succes te
maken. Zoals de dames Lies Anker, Marie-José Coolen, Liesbeth
Ennik, Stien Nederlof, Lycia Rode en Tine van Wouwen. Van de leden
hebben Jacob Cazemier, André Giacomini, Hans van Meijel, Gerrit
Mensert, Willem Mensert, Gijs Nederlof, Herman Schaefers, Cor
Schalkwijk en Gerrit Snoek hun beste beentje voorgezet. Verder wil ik van de bestuursleden met name Jan
Blaas noemen. Hij is het grootste deel van de dag bezig geweest met het organiseren van de verkoop van
gereedschap via de A&G verkooptafel en de veiling. Uit het voorgaande blijkt hoeveel mensen bij de
organisatie van een dergelijke dag betrokken zijn. Dat blijft in de toekomst nodig. Daarom doe ik met klem een
beroep op iedereen om een steentje bij te dragen, in welke hoedanigheid dan ook.
De enige dissonant van de najaarsbijeenkomst was het verdwijnen van een portemonnee. Zoiets heb ik nog
nooit meegemaakt. Regelmatig loop ik rond op beurzen en bijeenkomsten van onze buitenlandse zusterverenigingen. Dan zie ik vaak onbemande tafels, soms zelfs met een potje waar iemand die een stuk gereedschap wil meenemen zijn geld in kwijt kan. Zo dient het er binnen een vereniging aan toe te gaan. Het
onderlinge vertrouwen moet centraal staan. Door een dergelijk incident wordt niet alleen het slachtoffer ernstig
benadeeld, maar de hele vereniging. Het gezellige en gemoedelijke karakter dat onze bijeenkomsten kenmerkt,
mag niet plaatsmaken voor een sfeer van wantrouwen en achterdocht. Dat zou een groot verlies zijn.
We zien het nieuwe verenigingsjaar met vertrouwen tegemoet. De continuïteit van de Gildebrief is veiliggesteld,
de verenigingsfinanciën zijn gezond en aan nieuwe initiatieven ontbreekt het niet. Wel is het zaak dat we ons
ledental, dat al enkele jaren afneemt, op peil proberen te houden. Op de oorzaken van deze afname wil ik
begin volgend jaar wat uitvoeriger ingaan. Hier wil ik volstaan met het herhalen van mijn oproep tijdens de
najaarsbijeenkomst: probeer een familielid, vriend(in) of kennis te werven voor het lidmaatschap. Niets werkt zo
aanstekelijk als het enthousiaste verhaal van een lid. Daar kan geen wervingscampagne tegenop.
De Gildebrief 2011 is de laatste die is gemaakt door Paul vander Lugt. Daarom staat elders in dit nummer een
welverdiende hommage aan deze man, die gedurende vijf jaar het gezicht van de vereniging voor een belangrijk deel heeft bepaald.
Ik wens u veel leesplezier en bijzonder fijne feestdagen toe!
Hein Coolen
voorzitter
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Toekomst Gildebrief verzekerd
Het woord is nu aan u, de leden
Om de toekomst van de Gildebrief
na het afscheid van Paul van der
Lugt veilig te stellen, heeft het
bestuur een uitgebreid redactieteam samengesteld.

onevenredig zwaar belast en is ook de
continuïteit beter gewaarborgd.

De Gildebrief moet een blad zijn voor
en door de leden van A&G. ‘Door’
betekent dat u als lid niet afwachtend
Het maken van het blad is nu een moet blijven. Schrijf zelf een artikel of
gedeelde verantwoordelijkheid. Hier- draag onderwerpen aan. Ook al denkt
door wordt niet meer één persoon u dat u niet kunt schrijven, zet op

John Boele
beeldredacteur
redacteur/verslaggever

(elektronisch) papier wat u bezighoudt! Onze redacteuren maken er wel
een mooi stuk van en de eindredacteur
ziet toe op het gebruik van correct
Nederlands. Ook suggesties voor
artikelen of interessante interviews
zijn van harte welkom.
De redactie rekent op u!

Hein Coolen
inhoudelijk coördinator

Rik Bosmans
eindredacteur

Bart-Jan Lagerwaard
hoofdredacteur
grafisch coördinator

De nieuwe Gildebrief-redactie

Emiel Legger
redacteur/verslaggever

Fon van Oosterhout
redacteur/verslaggever

Hans Rode
redacteur (o.a. rubrieken)

Beste medeleden van A&G,
Op de afgelopen najaarsbijeenkomst (29 oktober jl.) werd ik, bij mijn aftreden als bestuurslid, door de Algemene Vergadering tot erelid benoemd. Die algemene vergadering dat bent
u, de leden van A&G. Dus u bent degenen die ik oprecht wil bedanken voor dit mooie,
genereuze gebaar. Onze vereniging kent nu twee ereleden. Medeoprichter Gerrit van der
Sterre († 2002) was de eerste die zeer terecht deze eer te beurt viel. Ik voel me een
gelukkig en dankbaar mens de tweede te mogen zijn.
Het bijbehorende ‘certificaat van echtheid’ heeft inmiddels een goede plek in mijn werkhoek gekregen. Een ieder
die zich hiervan wil overtuigen is van harte welkom. (Maar niet allemaal tegelijk graag.) En … de Limburgse
koffie staat altijd bruin!
Nogmaals: oprecht bedankt voor dit bewijs van eer en voor de begeleidende attenties (een werkelijk schitterend
boek en postzegels met daarop - ere wie ere toekomt - mijn eigen facie).
Hans Rode
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20 jaar trouw aan A&G
Op de oprichtingsbijeenkomst (Rijnauwen, 1991) meldden zich spontaan
45 man aan als eerste leden van de Kring Ambacht & Gereedschap, zoals
A&G toen nog heette. Van deze ‘eerstelingen’ hebben we na al die jaren
nog steeds 26 leden in ons midden!

De oprichtingsvergadering in 1991 in Rijnauwen.
Aan het woord is wijlen ons erelid Gerrit van der Sterre.

Het leek Hans Rode (en velen met
hem) een leuk en passend idee om ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaan
van A&G al deze oudgedienden op
een fotocollage samen te brengen. Dat
had in het oktobernummer van de
A&G Kroniek moeten gebeuren. Maar
alle moeite ten spijt is het niet gelukt

om het plan van Hans te realiseren.
Dit ondanks het feit dat velen zo
vriendelijk waren een foto in te sturen.
Geen fotocollage dus. Maar toch
willen wij, ter afsluiting van ons
jubileumjaar, in dit speciale nummer
een plaats ingeruimen om de mannen

van het eerste uur met name te
vermelden. Hier komen ze, de leden
die onze vereniging al 20 jaar lang
steunen en door dik en dun trouw zijn
gebleven:
Piet Anker
Dam Backer
Will Bunnik
Albert Dessing
Paul van Duin
Nol Groenewegen
Cees Gruys
Dick de Hart
Henk Hennipman
Henk Hulst
Gerrit de Jong
Ben Jonker
Piet Kasteel
Leo Lambo
Cees Lammertsma
Hans van Meijel
Gerrit Mensert
Willem Mensert
Gijs Nederlof
Henk Phielix
Hans Rode
Jan de Roode
Jo Smulders
Arjo Swart
Anton Vos
Lau van Wijnhoven

Contributie 2012 gelijk Redactioneel
aan die van 2011
Tijdens de Algemene Vergadering had het bestuur nog een aardig
jubileumcadeautje: ondanks het duurder worden van tal van zaken kan de
contributie voor 2012 worden gehandhaafd op € 22,50.
Dit is het gevolg van het voeren van
een gedegen financieel beleid. De
kosten zijn goed binnen de perken
gehouden en in bepaalde gevallen
zelfs verlaagd. Daarnaast brengen de
activiteiten van de Boedelcommissie
geld in het laatje in de vorm van een
percentage van de opbrengsten van de
A&G verkooptafel en de veiling
tijdens de najaarsbijeenkomst. Ook de
loterij, inmiddels een vast onderdeel
van dit evenement, is een echte
winstmaker. De laatse keer was de
opbrengst meer dan € 500,-.

Help onze penningmeester Jan
Blaas!
Onze penningmeester houdt de
financiële touwtjes stevig in handen.
Ook is Jan Blaas zeer actief als
voorzitter van de Boedelcommissie.
Helaas verliest hij elk jaar de nodige
tijd doordat een beperkt aantal leden
wat slordig is met het betalen van de
contributie. U doet hem (en uiteindelijk ook uzelf) een groot plezier door
uw bijdrage binnen vier weken te
betalen. Voor u een kleine moeite en
Jan verdient het!

Twee keer per jaar ontvangt u een
gewone A&G Kroniek en aan het
einde van het jaar de Gildebrief.
Traditioneel wordt met de
Gildebrief de nodige andere post
meegezonden, zoals een eindejaarsbrief van de voorzitter.
Laatstgenoemde vindt u ditmaal
in deze speciale uitgave van de
A&G Kroniek, die wij hebben
gemaakt in verband met twee
bijzondere gebeurtenissen: de
benoeming van Hans Rode tot
erelid en de wisseling van de
wacht bij de Gildebrief, het
belangrijkste orgaan van A&G.
Het leek ons een goede zaak u
hierover ‘heet van de naald’ te
berichten.

Redactieadres:
nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl

