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VOORJAARSEXCURSIE

Nieuwsbrief van de Vereniging Ambacht & Gereedschap

Nederlands Leder- en Schoenenmuseum
en ‘Gereedschappenmuseum Buitenlust’ van onze leden Ad van Heesbeen en Joop Smulders

zaterdag 12 mei 2012

Eind vorig jaar heb ik u beloofd nog eens wat uitvoeriger stil te staan bij de daling van het ledental die zich de laatste
jaren duidelijk manifesteert. Ofschoon nog niet dramatisch, is het wel een bron van zorg. Indien deze trend zich doorzet,
zal de vereniging op termijn gedwongen worden tot moeilijke keuzes. We krijgen dan immers te maken met afnemende
inkomsten.
Allereerst de cijfers:
Ledenbestand A&G 2005-2012
Totaal

Nieuw

444
454
466
486
480
475
469
430

41
32
36
35
24
21
16
13

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Uitgeschreven
8
15
22
11
36
21
31
39

Uit bovenstaand staatje blijkt duidelijk dat sinds 2009 het aantal uitschrijvingen de aanwas van nieuwe leden overtreft
en het ledenaantal dus daalt. In 2010 bleef de zaak nog redelijk in evenwicht, maar een jaar later zette de daling zich
voort. Overigens moet bij de cijfers van 2012 wel bedacht worden dat de uitschrijvingen zich aan het begin van het
jaar concentreren, terwijl de nieuwe leden verspreid over het jaar binnenkomen.
Wat veroorzaakt nu deze daling? Op de eerste plaats is de vergrijzing een dominante factor. De gemiddelde leeftijd
in onze vereniging is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen, waardoor in relatief korte tijd vrij veel leden wegvallen.
Dit vinden we terug in de stijging van het aantal uitschrijvingen die zich vanaf 2005 vrijwel onafgebroken voordoet,
met een recordaantal van maar liefst 39 begin dit jaar. Is dit tot op zekere hoogte een normaal verschijnsel, de daling
van het aantal nieuwe aanmeldingen is dat niet. Hiervoor moeten we naar andere oorzaken zoeken.
Overigens is de hierboven geschetste ontwikkeling niet uniek voor A&G. Al onze buitenlandse zusterverenigingen
hebben in meer of mindere mate met dezelfde problematiek te maken. Ook daar teruglopende ledenaantallen, in
sommige gevallen zelfs dramatisch. Veel andere verenigingen kampen eveneens met dit probleem. In de moderne
communicatiemaatschappij is het door de opkomst van het internet niet meer nodig om voor het uitwisselen van
informatie fysiek bij elkaar te komen. Hierdoor valt een van de traditionele pijlers van verenigingen weg en zullen zij
op andere wijze hun bestaansrecht moeten bewijzen.
Veel van onze leden zijn verzamelaars van oud gereedschap. De band die zij hebben met hun verzameling komt vaak
voort uit het feit dat zij zelf nog met dit gereedschap hebben gewerkt. De jongere generatie heeft deze band grotendeels
niet en moet het handgereedschap meestal op andere manieren ontdekken. Hierbij kan A&G een rol spelen. Een
andere belangrijke factor is dat de tegenvallende economische ontwikkelingen mensen in veel gevallen dwingen tot
het maken van keuzes ten aanzien van hun abonnementen en lidmaatschappen. Daarom zal het bestuur er alles aan
doen om de contributie op hetzelfde (lage) niveau te handhaven.
Wat doet de vereniging verder nog? Vorig jaar heeft het bestuur een aantal speerpunten ontwikkeld waarop wij ons
beleid de komende tijd zullen richten. Centraal staat de functie van ontmoetingsplaats voor liefhebbers van oud
gereedschap. Dit kan fysiek zijn, zoals op de najaarsbijeenkomst. Daarom willen wij deze nóg meer in het teken van
oud gereedschap plaatsen. Ontmoeten kan echter ook virtueel, dus met gebruikmaking van het internet. Veel tijd en
energie is al gestopt in onze website, die ook in de komende tijd een prioriteit zal zijn. Mede door personele problemen
(waarover elders in deze uitgave meer) blijft het echter moeilijk om voldoende voortgang te boeken. Een andere
speerpunt is de informatie-uitwisseling. Ook hierbij speelt onze website in toenemende mate een rol. Denk bijvoorbeeld
maar aan het forum. Daarnaast is het bestuur van plan om het doen van onderzoek actief te stimuleren. We willen
immers allemaal graag meer weten over gereedschap, al dan niet in relatie tot bepaalde ambachten. Onze Gildebrief
is het aangewezen medium om de resultaten van dergelijk onderzoek te publiceren.
Wat kunt ú doen? De vereniging heeft meer bekendheid nodig. Natuurlijk helpen website en Gildebrief, maar u speelt
als lid een hele belangrijke rol in de mond op mond communicatie. Het is dan ook bemoedigend dat mijn eerdere
oproep niet zonder gevolg is gebleven. Op dit moment, nog maar aan het begin van het jaar, hebben zich reeds 12
nieuwe leden gemeld. 2012 ziet er wat dit betreft dus bepaald hoopvol uit. Zeg het voort!
Hein Coolen
voorzitter
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20 jaar A&G voorjaarsexcursies

U wordt uitgenodigd om in Waalwijk
uw neus diep in het leer te steken
Vorig jaar stond in het teken van 20 jaar A&G. Dit jaar is onze vereniging
op de kop af voor de twintigste (!) keer op pad om onze jaarlijkse voorjaarsexcursie te vieren. Want dat is deze bijzondere dag altijd geweest: met vrienden
onder elkaar iets vieren en dat op een boeiende locatie!

door Paul van der Lugt
1992: Lelystad
In 1992 kwamen veel enthousiastelingen van het eerste uur op 9 mei bij
elkaar om in Lelystad de herbouw van
de prachtige driemaster ‘Batavia’ van
nabij te volgen. Liefhebbers van
ambachten zagen hier door de herontdekking van het oude handwerk dit
trotse eiken VOC-schip als een feniks
uit zijn as herrijzen. Een topprestatie
om in amper tien jaar tijd dit oude
VOC-schip uit 1628 te herbouwen,
van tuigage te voorzien en vaarklaar
te maken. En dat met leerlingen die
tegelijkertijd een echt ambacht
leerden! We waren drie jaar voor de
definitieve tewaterlating op de werf.
Menigeen voelde zijn hart in een
hogere versnelling gaan toen hij
getuige was van herrezen handwerk
met gewoon gereedschap, zoals touwslaan, balken bijkappen en immens
grote zeilen in elkaar naaien.

schoenmaker, leerbehanger en tuigmaker op het programma. Na lang
zoeken en de nodige locaties tegen
elkaar afwegen in de commissie die
dit jaar de voorjaarsbijeenkomst
organiseert, vonden we uiteindelijk in
Waalwijk precies wat we zochten. In
een waardig onderkomen kunt u weer
genieten van een uiterst boeiend
programma dat bij uitstek geschikt is
voor mannen en vrouwen die een
jubeljaar te vieren hebben.

Boeiend programma
Het gebruikelijke warme onthaal en
de vreugde van het bijpraten krijgen
hier in Noord-Brabant alle kans bij de
koffie, de lunch en de afsluitende
borrel. Dit jaar doen we daar ook nog
een aperitief bij, vlak voor onze lunch.
Want we dachten: “Mag het na twintig
excursies ietsjes meer zijn?” Maar ook
inhoudelijk klinkt de opzet als een
klok! Eerst krijgt u een film te zien
2012: Waalwijk
over het Waalwijk van rond 1960, toen
Dit jaar staan de ambachten van de met zijn meer dan veertig fabrieken
leerlooier, zadelmaker, riemensnijder, nog de metropool van de Nederlandse

3

leerbewerking. Vandaag, precies een
halve eeuw later, zijn er nog amper
tien mannen en vrouwen in De
Langstraat te vinden die van huiden
schoenen en zadels kunnen maken. Na
de lunch zijn er drie rondleidingen. U
kunt dan niet alleen theorie en praktijk
van de leerlooierij en schoenenfabricage met elkaar vergelijken, maar
ook een bijzondere tentoonstelling

Lees verder op pagina 4

Vervolg van pagina 3
over Brabantse paardentuigen bewonderen.
Brabants tuig
De organisatoren van deze voorjaarsexcursie zijn apetrots dat de auteur en
illustrator van het boeiende boek
‘Brabants Tuig’ u komt bijpraten over
de fijne kneepjes van de leerbewerking. Tijdens zijn verhaal toont hij u
al het gereedschap dat daarbij komt
kijken. Na deze dag weet u precies wat
een zadelboom, een koudbeitel, een
haamdas, een kussenelst en een kromelst zijn. Ook praat u even gemakkelijk over een groever, een gespbeitel,
een gleufijzer, een gareelblok en een
strooienspanner als over uw favoriete
voetbal- of golfclub. En dan hebben
we het nog niet eens gehad over de
tientallen
tangen,
leerschaven,
halfmaanmessen en prikraderen!

PROGRAMMA
voorjaarsexcursie naar het
Nederlands Leder- en Schoenenmuseum
in Waalwijk
op zaterdag 12 mei 2012.
9.30 - 10.30 uur
U wordt ontvangen met koffie en, zeer toepasselijk, een
voedzame ‘halve zool’ (specialiteit van het museum).
10.30 - 11.15 uur
U krijgt tijdens een film een helder beeld over de
geschiedenis van de leerindustrie in
De Langstraat.
11.15 - 12.00 uur
Geert de Bruin, auteur van het boek Brabants Tuig, praat u
bij over zadelmakers en aanspanningen in Noord-Brabant.
12.00 - 12.30 uur
In het eerste deel van het museum wordt u een aperitief
aangeboden.
12.30 - 13.30 uur
Een goed verzorgde lunch geeft u weer energie voor het
middagprogramma.

Bonus na afloop
Meestal is een voorjaarsexcursie na de
afsluitende borrel ten einde. Zo niet
deze keer, want er wacht u als deelnemer nog een vette bonus. Onze
leden Ad van Heesbeen en Joop
Smulders zetten de deuren van hun
Gereedschappenmuseum Buitenlust
(in opbouw) wagenwijd voor u open.
In een fraai gerestaureerde historische
stenen schuur kunt u genieten van
Joops prachtige verzameling oude
houtbewerkingsgereedschappen. Uw
gastheren zorgen voor drank en een
hapje.

13.30 - 15.30 uur
In een van de drie groepen wordt u langs twee
demonstraties geloodst (looierij en schoenfabriek) en
rondgeleid door de vaste expositie over Brabantse
paardentuigen en zadels.
15.30 - 16.00 uur
We zijn nu genoeg in de leer geweest, tijd voor een
afsluitende borrel.
Vanaf 16.00 uur
U bent van harte welkom in
Gereedschappenmuseum Buitenlust i.o.,
gelegen op ca. 600 m van het
Nederlands Leder- en Schoenenmuseum.
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INSCHRIJVEN VOORJAARSEXCURSIE
De kosten voor het hiernaast vermelde uitgebreide programma,
inclusief museumtoegang en verzorging van de inwendige mens,
kunnen wij door een buitengewoon aardige tegemoetkoming van
verenigingszijde houden op € 25, - per persoon. Wie vaker op stap
gaat, zal dit bedrag er graag voor over hebben!

Onverwachte
meevaller tijdens
voorjaarsexcusie:

U kunt zoals gebruikelijk uw bijdrage van € 25,- per persoon overmaken
naar:
ING-rekening 300741 t.n.v. Ambacht & Gereedschap, Rhenen.
Graag vermelden: deelname Waalwijkexcursie 12 mei. Voor leden in
het buitenland is het IBAN: NL15 INGB 0000 3007 41 en de BIC:
INGBNL2A.
Wilt u het verschuldigde bedrag overmaken vóór donderdag 26 april
2012? Uw overschrijving is ook uw inschrijving. U hoeft dus verder
niets te doen.
Voor deze voorjaarsexcursie geldt een maximum aantal van 100
deelnemers. Wie het eerst komt, het eerst maalt! Eén introducé per
lid is van harte welkom.

Het 385 pagina’s tellende boek
Brabants Tuig van de inleiderauteur Geert de Bruin wordt op
deze dag eenmalig aangeboden
voor € 25,- in plaats van € 30 ,-.

Gegegevens Ned. Leder- en Schoenenmuseum
Adres:

Elzenweg 25 - 5144 MB Waalwijk
Tel. 0416 - 34 41 76

Route met openbaar vervoer
Vanaf de treinstations Tilburg en 's Hertogenbosch neemt u buslijn 136, richting Waalwijk. Uitstappen bij de
halte Floris V-laan.
Route met de auto
Vanuit richting Raamsdonksveer of 's-Hertogenbosch neemt u de afslag Waalwijk-Tilburg-Efteling. Na
ongeveer 1 km afslag Waalwijk. Bij het 2e stoplicht linksaf (Bachlaan). 1e weg links is de Elzenweg.
Vanaf Tilburg neemt u de afslag Waalwijk (Meubelboulevard). Bij het 2e stoplicht gaat u linksaf (Bachlaan).
1e weg links is de Elzenweg.

Rond het museum is
ruim voldoende gratis
parkeergelegenheid.
Industrieterrein Zanddonk (Noord)
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Historisch gereedschap in
schuur met een historie
U bent van harte welkom in Gereedschappenmuseum Buitenlust i.o.
A&G telt heel wat leden met prachtige gereedschapsverzamelingen.
Velen van hen laten graag aan anderen zien wat zij in tal van jaren
bijeen hebben gebracht. Enkelen gaan zelfs zó ver, dat zij een eigen
museum inrichten. Voor de meesten blijft dit echter een droom. Want
er komt nogal wat voor kijken. De belangrijkste bottleneck is meestal
een passende behuizing. Joop Smulders, A&G lid van het eerste uur,
en zijn zwager Ad van Heesbeen, die inmiddels ook onze gelederen
heeft versterkt, gaven een gerestaureerde oude stenen schuur een
nieuwe bestemming. Samen werken zij aan wat straks 'Gereedschappenmuseum Buitenlust' moet worden. Na afloop van de voorjaarsexcursie op 12 mei 2012 zijn alle A&G leden (dus ook degenen die niet
met de excursie meegaan) daar van harte welkom.

De schuur
De historische stenen schuur die nu
door de zwagers Ad en Joop wordt
getransformeerd tot gereedschappenmuseum, is al heel lang in het bezit
van de familie van Ad. Zijn grootmoeder heette Keetels. In 1900 kocht
Lambertus Keetels in Waalwijk een
bouwplaats met daarop een stenen
schuur uit 1870. De locatie was gelegen tegenover de Langstraatspoor-

lijn, die van Lage Zwaluwe via
Waalwijk naar 's-Hertogenbosch liep.
Deze tussen 1866 en 1890 geopende
spoorverbinding had de bijnaam 'Halve Zolenlijn', wat refereert aan de
schoenenindustrie in De Langstraat.
Keetels gebruikte de bouwplaats in
de winterperiode voor de stalling van
een 'tentcafé', dat werd uitgebaat onder de naam Buitenlust. Keetels
bouwde tentcafé Buitenlust in de zo-

Joop Smulders (links) en
Ad van Heesbeen (rechts)

merperiode op in de buitenpolder van
Waalwijk nabij de rivier De Maas. De
polder werd als hooiland gebruikt en
veel landarbeiders zochten hun onderkomen in het tentcafé.
In de winterperiode werd
dat café verplaatst naar de
bouwplaats tegenover de
Langstraatspoorlijn, want
de buitenpolders liepen dan
bij hoogwater in de Maas
onder. Keetels exploiteerde
ook een boerderij en in de
winter stalde hij zijn vee in
de stenen schuur die bij de
koop van de bouwplaats
inbegrepen was. In 1910
bouwde Keetels een permanent café op deze locatie. De naam Buitenlust
bleef gehandhaafd. Het café is in 1968 verkocht,
maar de stenen schuur is
binnen Ad's familie vier
generaties lang in gebruik
geweest voor de stalling
De fraai gerestaureerde historische schuur van Lambertus Keetels
van vee en opslag van hooi.
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de vereniging Ambacht &
Gereedschap. Hij heeft ruim
35 jaar met heel veel
bezieling gewerkt aan een
fantastische verzameling van
historische houtbewerkingsgereedschappen, stuk voor
stuk werktuigen die getekend
zijn door het werk dat ermee
is verricht. Om mooie stukken bijeen te brengen,
stroopte Joop veel markten
af in Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk en
Engeland en legde hij
contacten met particulieren
en verzamelaars. Ook heeft
hij samen met een bevriende
antiquair veel spannende
bourgondisch getinte reizen
gemaakt, waarbij hij steeds
gespitst was op uitbreiding
van zijn verzameling. Joop
weet met veel enthousiasme
Het interieur is klaar om de A&G-leden te te vertellen over de diverse
ontvangen!
toepassing van het gereedschap. Hij staat daarin niet
In 1990 stopte het gebruik als veestal, alleen, maar wat hem bijzonder maakt,
is zijn vakmanschap. Het is bijna
waarna het gebouw in verval raakte.
ondenkbaar wat Joop niet van hout
Nieuwe bestemming
weet te vervaardigen. Hij is thuis op
In 2010 dreigde na 110 jaar het nog het gehele vakgebied van houtbewerresterende familie-eigendom aan de ken, van wagenmaker tot modelbouslopershamer ten prooi te vallen. wer. Alles doet hij met het nodige
Nadenken over restauratie betekende geduld en uiterste nauwgezetheid.” De
ook zoeken naar een bestemming. stukken die Joop in de loop der jaren
Zwager Joop Smulders bracht de bijeen heeft gesprokkeld, staan nu in
oplossing met zijn verzameling de gerestaureerde schuur. Deze zal in
gereedschappen. Ad van Heesbeen: de toekomst door het leven gaan als
"Joop is vanaf het eerste uur lid van ‘Gereedschappenmuseum Buitenlust'.

De verzameling is nog maar recent
uitgestald. De hele entourage eromheen moet nog vorm krijgen, allemaal
zaken waar Ad met veel plezier de
komende jaren samen met Joop aan
wil gaan werken. Het leek Ad en Joop
echter een geweldig idee om de leden
van de vereniging na afloop van de
voorjaarsexcursie op 12 mei 2012 in
Waalwijk uit te nodigen voor een
bezoek. Heel warm aanbevolen!

ROUTE
U vindt het museum van Ad en
Joop aan de Jan de Rooystraat
in Waalwijk.
Vanuit het Leder- en Schoenenmuseum steekt u de Elzenweg
over en gaat u rechtsaf het Halve
Zolenpad op. Daarna de Bachlaan oversteken en direct linksaf.
Vervolgens de Burgemeester
van de Klokkenlaan oversteken
en rechtsaf. De eerste straat
links is de Jan de Rooystraat.
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Veel mooi gereedschap
Verslag van de najaarsbijeenkomst op zaterdag 29 oktober 2011
door Piet Hageman
Wat eerder dan gebruikelijk was ik in Nieuwegein, want het was immers een
speciale dag. Een stel A&G kanjers zou afscheid nemen en voor een van hen
had ik een aardigheidje gemaakt dat op tijd bij de voorzitter moest zijn. De
heel vroege vogels waren me al voorgegaan. De overige leden druppelden een
voor een binnen om te genieten van het weerzien met oude vrienden en een
lekkere bak koffie met ditmaal een stuk echte A&G-taart ter gelegenheid van
het 20-jarig bestaan van onze vereniging.

die veel voor de vereniging hebben
betekend. De eerste was Piet Anker,
die zich heel veel jaren verdienstelijk
heeft gemaakt als veilingmeester. Met
hem kwam er een eind aan een tijdperk binnen A&G. Piet ontving, heel
toepasselijk, een fraai koperen anker
als geschenk. Daarna mocht hij nog
één keer veilingmeester zijn. Het

vestigden. Hierna trad
Jacob Cazemier af omdat
zijn reguliere tijd erop zat
en werd Jo Jacobs als reserve in de kascommissie
verwelkomd.
Jan Blaas lichtte de financiën toe en vertelde dat
door de lage bestuurskosten, de verminderde kosten voor verzending, een
hogere opbrengst van de
Een waar kunststukje van de banketbakker veiling en een degelijk
financieel beleid de conAlgemene vergadering
tributie niet verhoogd hoefde
Nadat de ca. 130 aanwezigen een te worden. Een applaus van de
Piet Anker veilt zijn laatste stuk: een zeer
plekje hadden gevonden in de grote vergadering was zijn deel.
zeldzame dubbele booromslag
zaal, heette de voorzitter hen welkom.
Na het zonder opmerkingen afwerken Afscheid van drie prominenten klapstuk dat hij diende te veilen, was
van de notulen van de vorige Algeme- Voordat de verkiezing van bestuurs- een heel bijzonder stuk gereedschap:
ne Vergadering, kwam het jaarverslag leden aan de orde kwam, werd af- een heuse dubbele booromslag.
puntsgewijs aan bod. Hierbij werd scheid genomen van een paar leden De volgende om afscheid van te nemen, was Paul van der Lugt.
stilgestaan bij het overlijden van
Hij heeft de laatste vijf jaar,
Jan van Dam, die als penningsamen met Rik Bosmans,
meester en bestuurslid veel werk
Johan de Punt en Gerard
voor de vereniging heeft verzet.
Becker, de Gildebrief tot een
Ook dankte de voorzitter de leden
zeer gewaardeerd verenivan de diverse commissies voor
gingstijdschrift
gemaakt.
hun grote inzet. De kascommisAangezien Paul niet aanwesie, bestaande uit Jacob Cazemier
zig kon zijn, meldde de vooren Jan Ruijssenaars, vond dat de
zitter dat hij namens de
boekhouding overzichtelijk was,
vereniging een passend geeen verzorgde indruk maakte, er
schenk
zal
ontvangen.
geen onregelmatigheden werden
Tot
slot
werd
Hans
Rode in
aangetroffen en dat de penninghet zonnetje gezet. Hij was
meester zijn taak correct had uiteen van de oprichters van
gevoerd.
Zij
stelden
de
onze vereniging, hanteerde
vergadering voor om de penningzestien jaar de voorzittershameester decharge te verlenen,
Kersvers erelid Hans Rode krijgt een cadeau
aangeboden
mer en bekleedde de afgelohetgeen de leden met applaus be-

8

set postzegels met zijn afbeelding
erop overhandigd. Ook Lycia, de
echtgenote van Hans, deelde in
de waardering. Zij kreeg een
prachtige bos bloemen voor het
vele werk dat zij al die jaren naast
Hans voor A&G heeft verricht.

Lau van Wouwen als levend
A&G-logo
pen drie jaar de functie van gewoon
bestuurslid. Het bestuur had unaniem
besloten om Hans voor te dragen als
erelid van de vereniging Ambacht &
Gereedschap. De vergadering keurde
dit voorstel met een hartelijk applaus
goed. Door middel van een fraaie
oorkonde werd dit besluit bekrachtigd. Als waardering voor zijn grote
inzet en de vele arbeid die hij in de
vereniging heeft gestoken, werd
Hans een heel mooi dik boek (uiteraard over oud gereedschap) en een

gaat bestaan uit John Boele, Rik
Bosmans, Hein Coolen, Bart-Jan
Lagerwaard, Emiel Legger, Fon van
Oosterhout en Hans Rode.
Tijdens de rondvraag werd door Henk
Phielix aan de aanwezigen gevraagd
om Hans Rode door een simpel lied,
te bedanken voor al zijn werk voor
onze vereniging en ja hoor, daar ging
de zaal. “Hansje bedankt” werd eerst
schuchter, maar gaandeweg uit volle
borst meegezongen. Niets meer aan
de orde zijnde, sloot de voorzitter na
deze spontane aubade de vergadering.

Benoemingen
Schrijver dezes, die als voormalig redacteur van de Nieuwsbrief
al wat rond had gekeken in het
bestuur, werd benoemd tot bestuurslid. Als zodanig gaat hij
de ledenadministratie
voor zijn rekening nemen. Voorzitter Hein
Coolen,
secretaris
Cees van der Graaf en
penningmeester Jan
Blaas werden na een
periode van drie jaar
herkozen. Applaus van de
zaal voor deze benoemingen. Door het bestuur is
besloten om de redactie van
de Gildebrief flink uit te
breiden. Verwacht wordt
dat daardoor de werkzaamheden beter kunnen worden
verdeeld en dat, in combinatie met een actievere rol
Aandacht voor de ‘Wat is dat?’-tafel
van de publiciteitscommissie, het wordingsproces van het blad Verleden en toekomst
minder kwetsbaar zal zijn. De redactie Na de koffiepauze werd het programma voortgezet met een gevarieerd
item over het verleden van de vereniging met mooie oude beelden op een
groot scherm en over wat de toekomst
zal moeten zijn voor onze 20-jarige
vereniging waarbij Hein Coolen, Gijs
Nederlof, Hans Rode en Lau van
Wouwen hun zegje deden. Ook kwam
in de persoon van Lau van Wouwen
het logo van Ambacht & Gereedschap
in levende vorm nog de zaal inwandelen, hetgeen door de aanwezigen met
een warm applaus werd gewaardeerd.
Vooral kopen

Verleden en toekomst van Ambacht & Gereedschap
passeren de revue
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Na een uitgebreide lunch, waarbij de
beroemde kroket was vervangen door
een saucijzenbroodje, gingen de kleLees verder op pagina 10

Vervolg van pagina 9
den van de tafels en was het spul op
de wagen. Veel mooi gereedschap om
te zien, maar vooral om te kopen. Het
is altijd een sport om juist dat ene
stukje gereedschap dat je nog niet
hebt voor een leuke prijs op de kop te
tikken. Een zeer druk bezochte tafel
was die van de Stichting Gered Gereedschap, waar voor een heel klein
bedrag gereedschap in onbewerkte

Waar het in feite om ging….
staat te koop was. Goed voor herhaling! Ook dit jaar vond een verloting
plaats. Veel leden hadden graag een
paar euro over voor de kans op een
mooi stuk gereedschap. Met als gevolg een nóg hogere opbrengst dan
vorig jaar. De traditionele veiling
werd onder leiding van de nieuwe
veilingmeester Hein Coolen weer een
groot succes. Mooie stukken verwisselden voor mooie prijzen van eigenaar. Sommige 'battles' om een stuk
gereedschap te verschalken, waren
heerlijk om mee te maken.
Al met al weer een gezellige dag,
waarop veranderingen en vaste waarden elkaar afwisselden. Eens te meer
bleek dat onze vereniging na twintig
jaar nog springlevend is en de juiste
instelling heeft om de toekomst tegemoet te gaan. Met mooie tijdschriften,
een positief ingesteld bestuur en leden
die ervoor gaan!

Wat/Dat is dat ?!

Redactie: Hans Rode

Hij zal niet in ieders boekenkast prijken. Maar van het bestaan van de
Prijscourant van Gereedschappen en Machines van de Amsterdamse firma
S. van Embden zullen velen weet hebben. Alle ons bekende exemplaren
stammen uit het begin van de twintigste eeuw. Er zijn in de loop der jaren
uiteenlopende uitvoeringen (en aanvullingen erop) in omloop gebracht, die
elk duizenden stuks gereedschap bevatten ten dienste van uiteenlopende
ambachten.

In catalogus nr. 27 wordt op pag. 211 een wonderlijk stuk gereedschap
aangeboden: een platina brandapparaat (zie bovenstaande afbeelding).
Zelfs bijbehorende ‘fluweelpletters’ (??) blijken leverbaar. Het ding
fascineert ons lid Bart-Jan Lagerwaard al jaren mateloos. Ondanks het
technisch inzicht dat hij bezit, kwam hij er tot nog toe niet achter hoe dit
apparaat werkte.
Hetzelfde lid kocht enkele jaren geleden op een rommelmarkt onderstaand
apparaat, waarvan hij het doel en de werking eveneens tot nu toe niet heeft
kunnen doorgronden. Het ding dient kennelijk om iets samen te knijpen.
Maar wat? De ‘bekken’ zijn bekleed met dik rubber.

Ook wij konden over beide voorwerpen geen opheldering geven. U
wel? Laat ons eens weten wat u ervan denkt! Reacties worden
opgenomen in de volgende A&G Kroniek.
Het halve hart
Al enige keren vroeg ik in de A&G Kroniek (nr. 40 en 41) uw aandacht voor
een type booromslag dat het ‘halve hart’ wordt genoemd. Naar aanleiding
daarvan kreeg ik enige waardevolle reacties binnen, die in dank werden
verwerkt. Een afsluitende verhandeling over dit onderwerp zult u in de
volgende Gildebrief (2012) vinden.
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Piet Hein en Maarten Tromp:

Hun daden blijven groot!
In de vorige A&G Kroniek bracht oud-hoofdredacteur van de Gildebrief en vaste chroniqueur Paul van der Lugt
verslag uit van de voorjaarsexcursie naar Gereedschap Museum Mensert en de Oude Kerk in Delft. Hij deed
dit op zijn eigen, bekende wijze: in een vlotte schrijfstijl, met humor en af en toe een tikkeltje ironisch. Hierbij
heeft hij zich verstout enkele van onze geliefde vaderlandse historische zeehelden “geen brandschoon
verleden” toe te dichten en hen het kapen van schepen “als bijverdienste” in de schoenen te schuiven. Dat
hebben we geweten! Van verschillende kanten is aan het bestuur en de redactie duidelijk gemaakt dat dit beslist
niet door de beugel kon. Met een beetje goede wil kun je kaapvaarder een ‘ambacht’ noemen en kanonnen
‘gereedschap’. Daarom plaatsen wij hier een ‘rectificatie’. Ons lid Carel van der Plas uit Breda was zo vriendelijk
om uit de doeken te doen hoe het werkelijk zit. En passant heeft hij ook nog een opmerking over Poot die in
de Oude Kerk begraven ligt.

ciën de stadhouder of de
Staten-Generaal of namens hen de
provinciale
Admiraliteiten - een vergunning, de
kaperbrief of
commissiebrief. Deze stond hun toe vijandelijke
schepen of schepen met voor de vijand bestemde lading op te brengen en
aan de Admiraliteit over te dragen.
De reder, kapitein en bemanning kregen een deel van de opbrengst, het
prijsgeld. Trouwens, ook de officieren
en bemanningen in dienst van de admiraliteit kregen van de door hen
veroverde schepen prijsgeld. Uiteraard erkende de vijand de kaperbrieven niet en de kaper die gevangen
Kaperbrief
Piraten waren zeerovers die geen en- werd genomen, had een grote kans
kel gezag erkenden, voor eigen reke- als zeerover te worden berecht en opning met één schip de zee gehangen.
afschuimden en zich ieder schip toeeigenden dat zij konden bemachtigen. Doelstellingen
Zij gingen daarbij vaak meedogen- In de oprichtingsakte van de Westinloos te werk, want meer
dische Compagnie
dan een kleine prijsbewordt de kaapvaart
manning hadden zij niet
uitdrukkelijk als een
nodig en de overige bevan haar doelstelmanningsleden waren
lingen
genoemd.
alleen maar gevaarlijke
Piet Heyn voer in
ballast. De kaapvaart
haar dienst en kan
daarentegen was een
bogen op het bealgemeen aanvaarde
roemdste succes van
vorm van oorlogvoede kaapvaart: de
ring ter zee. De kapitein
verovering van de
of de reder van het kaSpaanse zilvervloot.
perschip kreeg van de
In de 17e en 18e
overheid - in de Repueeuw werd de kaapbliek der Zeven Provinvaart in Zeeland
Met veel belangstelling heb ik het
laatste nummer van de A&G Kroniek
gelezen. Een compliment voor dit
fraaie werkstuk is zeker verdiend. Op
twee ondergeschikte punten is een
opmerking op zijn plaats. In het verslag van de excursie naar Delft
schrijft Paul van der Lugt dat Tromp
en Piet Heyn geen mannen met een
brandschoon verleden waren. Zij
zouden er geen been in hebben gezien
tijdens hun kruistochten in overheidsdienst af en toe bij nacht en ontij een
schip te kapen voor eigen gewin,
waarbij de overheid hun geen strobreed in de weg legde. Met andere
woorden: de republiek gedoogde dat
zij als bijbaan ordinaire piraten waren. Hier wreekt zich weer eens de
verwarring tussen kaapvaart en piraterij.

\
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druk bedreven. Een
belangrijke kaapvaartrederij was
die van het handelshuis Lampsins
in Vlissingen. Cornelis
Lampsins
(1600-1664) liet in
1641 aan de Engelse Kade, nu Nieuwendijk, een schitterend huis bouwen, thans onderdeel
van het Zeeuws Maritiem MuZEEum.
Michiel Adriaanszoon de Ruyter was
in zijn dienst in 1637 kapitein van een
kaperschip. Maarten Harpertszoon
Tromp heeft ter koopvaardij gevaren.
Niet als kaper, maar het grootste deel
van zijn loopbaan is hij in dienst geweest van de Admiraliteit van de Maze. Hij is dus nooit een kaper geweest,
laat staan een piraat.
Poot
Mijn tweede opmerking betreft een
dichterlijke vrijheid, die tot misverstand aanleiding kan geven. Hubert
Kornelisz. Poot is inderdaad op Oudejaarsdag 1733 in Delft overleden,
maar op zijn graf stond eenvoudig "H
K Poot / Obiit / 17 12-31 33". Het
epitaaf "Hier ligt Poot, Hy is dood" is
bedacht door De Schoolmeester, het
pseudoniem van Gerrit van de Linde
Jansz. Hij werd in 1830 geboren, studeerde in Leiden en week vanwege
problemen met geld en vrouwen in
1834 uit naar Engeland, waar hij in
1858 overleed. Zijn verzamelde gedichten, waarin ook dit epitaaf is te
vinden, zijn na zijn dood uitgegeven
door Jacob van Lennep.
Carel van der Plas

Een NOOITGEDAGT vervalsing?
De grote belangstelling die op dit moment uitgaat naar de in 2002 opgeheven Nederlandse gereedschapsmaker
Nooitgedagt brengt niet altijd het beste in mensen boven. Vooral niet als men een graantje kan meepikken ten koste
van goedgelovige verzamelaars.

Hein Coolen
onder ogen kreeg. Op pagina 139
onder nummer 394 is namelijk een
zelfde Nooitgedagt ploeg afgebeeld.
Ik twijfel geen moment aan de
integriteit van deze topverzamelaar,
maar concludeer dat ook hij het
slachtoffer lijkt te zijn geworden van
eerder genoemde doe-het-zelver.
Mogelijk zelfs op dezelfde veiling als
waarover ik hiervoor sprak. Het is
overigens interressant dat Russell in
de beschrijving de opmerking maakt
dat de schaats er weinig degelijk
uitziet ('flimsy'). En inderdaad, bij het
inten sieve gebruik waarvoor deze
schaven gemaakt waren, heeft men
een stevige ijzeren schaats nodig. Niet
voor niets zijn alle mij bekende
ploegschaven hiermee uitgerust.

De ‘fake’ ploeg met messing onderdelen:
Let op de platte, minder goed passende schroeven
en de bevestiging van het messing rechts vooraan.

Engelse veiling
Zo kwam ik enkele jaren geleden op
een veiling in Engeland maar liefst vijf
ploegschaven van Nooitgedagt tegen
die alle voorzien waren van glimmend
messing. Het betrof hier de gewone
ploeg, waarvan de geleider met
vleugelmoeren op de armen kan
worden vastgezet. Deze is uitgerust
met degelijk ijzeren beslag en
gedurende meer dan honderd jaar qua
uiterlijk niet of nauwelijks veranderd.
Des te vreemder is het als er dan
tegelijkertijd maar liefst vijf opduiken
waarvan zowel de schaats en de
uiteinden van de armen als de rand aan
de binnenkant van de geleider in
messing zijn uitgevoerd. Een nadere
inspectie tijdens de kijkdagen
bevestigde mijn oordeel dat naar alle
waarschijnlijkheid deze versierselen
niet door Nooitgedagt waren
aangebracht, maar eerder door een
enthousiaste thuiswerker. Ik heb mijn
bevindingen
meteen
aan
de
veilinghouder kenbaar gemaakt. Die
verkoos echter om deze ploegen toch
te veilen.

De originele NOOITGEDAGT ploeg:
IJzeren schaats met goed passende lenskopschroeven.

Boek Russell
Vervolgens is dit incident wat mij
betreft enigzins op de achtergrond
geraakt. Totdat ik recent
het
(overigens prachtige) boek van David
Russell 'Antique Woodworking Tools'
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De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat het hier om vervalsingen
gaat. Als dit inderdaad zo is, is het een
bijzonder kwalijke praktijk. Dus de
koper in spé is gewaarschuwd: het is
niet alles goud wat er blinkt!

Geschiedenis Leder- en Schoenenmuseum
Dat het Nederlandse Leder- en Schoenenmuseum zich in Waalwijk
bevindt, is geen toeval. Deze plaats ligt in het hart van De Langstraat, het
deel van Noord-Brabant waar vanaf de industriële revolutie tot in de jaren
vijftig van de vorige eeuw de schoen- en lederindustrie een enorme bloei
doormaakte.
Het museum is voortgekomen uit het
in 1954 geopende Oudheidkundig
Museum voor de Schoen- en
Lederindustrie, dat in het leven
geroepen was door een groep
Waalwijkse industriëlen. Zij wilden
Antoon Hendriks (1905-1965) uit
Waalwijk, leraar schoenmaken aan de
Vakschool in zijn woonplaats, in de
gelegenheid stellen om de door hem
verzamelde voorwerpen die met

schoenen en schoenmaken van doen
hebben permanent tentoon te stellen.
Dit naar aanleiding van het succes dat
Hendriks had met een expositie op een
grote beurs voor schoenen, leer en
mode in 1953. Het eerste onderkomen
aan de Kloosterwerf in Waalwijk was
bij de opening eigenlijk al te klein. Er
konden amper tien mensen tegelijk
naar binnen… Pas in 1969 werd een
nieuwe behuizing betrokken: de
voormalige
woning
van
een
lederfabrikant. Maar ook hier barstte
het museum door de snel groeiende
collectie al gauw uit zijn voegen. Dit
was mede een gevolg van het feit dat
het bestuur van het museum in 1973
had besloten om de geschiedenis van
de techniek van lederbereiding en

schoenfabricage tot
het verzamelterrein
van
het
museum te gaan
rekenen. Zo wilde
men de tastbare herinneringen aan deze
bedrijfstakken voor
het nageslacht veiligstellen. Zij waren
immers in rap
tempo aan het
verdwijnen. Na de dieptepunten van
de crisisjaren en de Tweede
Wereldoorlog wist de industrie zich
weer op te werken, maar eind jaren
vijftig kreeg de branche door de
oprichting van
de
Europese
Economische
Gemeenschap
(EEG, de voorloper van de
Europese Unie)
een fatale klap.
De import van
goedkope
schoenen
uit
landen als Italië
maakte het voor
de Nederlandse
schoenfabrikanten erg moeilijk om het hoofd boven
water te houden. Van de 227 fabrieken
met meer dan 200 personeelsleden
sloten er tussen 1960 en 1980 ruim
150 hun poorten. Anno 2012 zijn de
schoenfabrieken in ons
land op de
vingers van
één hand te
tellen.
De
andere hand
volstaat voor
de leerlooierijen.
Tal van plannen
voor
uitbreiding en
verhuizing
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passeerden de revue. Totdat de
Gemeente Waalwijk in 1983 de
huidige behuizing (de voormalige
schoenfabriek Pinocchio) beschikbaar
stelde. In hetzelfde jaar werd ook de
naam van het museum gewijzigd.

De collectie is gedurende 55 jaar
enorm in omvang toegenomen. De
basisverzameling
van
Antoon
Hendriks is uitgebreid met onder meer
machines voor leerlooien en

schoenfabricage, koffers en tassen,
goudleer en paardentuig. Het
Nederlands Leder en Schoenen
Museum toont zo met hart en ziel zijn
‘leerrijk’ verleden!

RECTIFICATIE

Gildebrief

In de Gildebrief 2011 heeft auteur
Carel van der Plas in zijn artikel
over de Collinge as een onjuist
stukje opgenomen. Het gaat om de
tekst die begint op blz. 57, tweede
kolom, vierde regel. Hieronder de
juiste tekst.
De smeedijzeren asarm heeft aan het
eind de damschijf met een ingedraaide
groef en het zuiver cylindrisch afgedraaide aseind. Dit is aan het uiteinde
driemaal afgedraaid tot een kleinere
diameter. Aan het eerste deel is een plat
vlak gefreesd, waarop een geprofileerde messing ring, de baak (Frans:
bague) 16 precies past. Deze kan
daardoor niet met het wiel meedraaien.
In het volgende stuk is een rechtse
draad gesneden waarop de sluitmoer
15 is geschroefd. Op het laatste deel
volgt dan de contramoer 14 met een
linkse schroefdraad, die wordt geborgd
door de splitpen 12. De gietijzeren
naafbus past met zijn achtereind in de
groef van de damschijf, heeft een
oliekamer en is aan het vooreind
conisch uitgedraaid. De baak past daar
precies in. Bij het monteren van het
wiel wordt de sluitmoer zo ver
aangedraaid dat het wiel blokkeert en
vervolgens een eindje losgedraaid,
zodat het wiel zonder speling soepel
loopt. De contramoer wordt dan vast
tegen de sluitmoer gedraaid en
geborgd. Tussen de damschijf en het
achtereind van de naafbus en op het
einde van de chapeau worden
afdichtingsringen van zoolleer of
drijfriemenleer gelegd, zodat de olie
die in de oliekamer en in de chapeau
wordt gegoten niet kan ontsnappen.
Die ringen werden gemaakt met een
enkele of een dubbele schijvensnijder.
De schijvensnijder werd ook voor
andere doelen gebruikt, bijvoorbeeld
het maken van pompzuigers. Om het
splijten …………….. enz.

VAN HET BESTUUR
Uw museum of ver- Onterechte kritiek op
zameling in de A&G website
In het aan onze eigen website
Kroniek
In deze A&G Kroniek kunt u een
artikel lezen over het gereedschappenmuseum van Ad van Heesbeen en
Joop Smulders in Waalwijk. In nummer 40 stond een artikel over
Gereedschap Museum Mensert in
Delft. Misschien vindt u het ook wel
leuk als wij een artikel maken over úw
verzameling wanneer u deze op een
bijzondere wijze heeft geëxposeerd.
Dat hoeft niet per se in de vorm van
een museum. Ook als u uw fraaie
stukken voor uw eigen plezier heeft
uitgestald en opgesteld op zolder of in
een schuur, komt u in aanmerking. Dit
soort artikelen kan een inspiratiebron
zijn voor andere leden. Dus schroom
niet om u te melden bij de redactie!

Boedelcommissie
heeft helaas nog
geen nieuwe ruimte
In A&G Kroniek nr. 41 stond een
noodkreet van de binnen onze
vereniging zo belangrijke boedelcommissie. Men is naarstig op zoek
naar een geschikte opslagruimte in het
midden of het oosten van het land.
Helaas is een oplossing nog niet in
zicht.

WIE HELPT?????????
Mail Hans Rode:
h.k.rode@hetnet.nl

Kosten besparen lukt
(nog) niet….

Schijvensnijder
(ontbreekt in de Gildebrief)

Op onze oproep aan u om u te melden
voor digitale verzending van de A&G
Kroniek ontvingen wij welgeteld drie
reacties. Dit zet natuurlijk geen zoden
aan de dijk. Wij plaatsen de digitale
verzending van dit blad dus voorlopig
noodgedwongen in de ijskast totdat
een grotere groep leden klaar is voor
het digitale tijdperk.
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www.ambachtengereedschap.nl
gekoppelde forum is recentelijk door
leden kritiek geuit op de gang van
zaken met betrekking tot de website.
In feite wordt het bestuur laksheid
verweten. Er wordt zelfs beweerd dat
A&G door de geringe activiteit op de
website “een slapende vereniging”
lijkt… Leden die de A&G Kroniek en
de Gildebrief lezen en/of onze
bijeenkomsten bijwonen, weten wel
beter! Zoals bij de meeste verenigingen gebruikelijk, rust ook bij A&G
het verenigingswerk op de schouders
van een kleine groep mensen. Mensen
die veel tijd in de vereniging steken en
zo hun medeleden het nodige plezier
bezorgen. Ook aan de website is het
afgelopen jaar door de hiervoor
gememoreerde kleine groep veel tijd
besteed. Helaas hebben we op dit
terrein de nodige tegenslag gehad.
Onze zeer gewaardeerde pro Deo
webmaster, die niet eens A&G-lid is,
werd in de loop van het vorige jaar
ernstig ziek. Gelukkig gaat het
momenteel weer beter met hem, maar
hij is nog lang niet de oude. Natuurlijk
hebben we geprobeerd vers bloed in
websitewerkgroep te pompen. Hiertoe
is in A&G Kroniek nr. 41 aan de leden
gevraagd om ons te helpen met de site.
Dit heeft welgeteld één nieuwe
medewerker opgeleverd. Het is nu
eenmaal een feit dat een belangrijk
deel van onze leden behoort tot de
oude garde die niet of slechts in
beperkte mate gebruik maakt van de
verworvenheden van het digitale
tijdperk. Het bestuur is zich hiervan
terdege bewust en bezint zich al
geruime tijd op mogelijkheden om ook
jongeren te interesseren voor A&G.
Mede gezien de veranderde, meer
geïndividualiseerde tijdgeest, is dit
niet eenvoudig! Het staat binnen onze
democratische club vanzelfsprekend
ieder lid vrij om kritiek te uiten op het
bestuur. Maar doe dit dan wel
rechtstreeks (per telefoon, e-mail of
brief) of in de jaarlijkse Algemene
Vergadering en niet in een openbaar
forum!

A&G

In memoriam
Ank van der Sterre

BOOKSHOP
€ 28,(normaal
€ 39,50)
1 exemplaar
per lid

264 pagina’s, zw/w
Meer exemplaren:
www.liberetcommercium.nl

40 pagina’s, zw/w
€ 6,50

Ruim 45 jaar waren ze in de echt verbonden, Gerrit van der Sterre
en Ank van Egmond. Zij kenden elkaar al van kindsbeen af!
Medeoprichter, oud-bestuurslid en erelid Gerrit kwam tien jaar
geleden te overlijden. Op 4 januari jl. overleed in Baarn ook Ank.
Naast die van Gerrit is ook haar persoonlijkheid nauw verweven
met de bestaansgeschiedenis van Ambacht & Gereedschap. Ank
heeft als gastvrouw veel leden zien komen en gaan, eerst in
Leiderdorp en later in Culemborg. Aan vele najaarsbijeenkomsten
verleende zij medewerking. Meerderen zullen zich Ank nog
herinneren op haar plaats achter onze boekentafel. Buiten ons
gezichtsveld leverde zij een aandeel in Gerrits levenswerk, het
boek 'Vier eeuwen Nederlandse schaven en schavenmakers'.
Ank is van zijn 'hulptroepen' ongetwijfeld de meest inspirerende
geweest. Na de dood van Gerrit is zij tot haar overlijden lid van
A&G gebleven.
Wij houden Ank van der Sterre met dankbaarheid en een gevoel
van weemoed in onze gedachten. De dochters Jetty en Marijke
hebben we bij de crematie namens A&G onze oprechte
deelneming betuigd.
Hans Rode

€ 12,50
1 exemplaar
per lid

E. van Altena

192 pagina’s, zw/w

€ 11,50

Op 11 december 2011 overleed de heer E. van Altena uit Utrecht,
lid van A&G sinds 2001. Hij was elektrotechnicus van beroep,
maar historie en ambachten hadden zijn grote interesse. Na zijn
pensionering kon hij zich met groot enthousiasme wijden aan
deze liefhebberijen. Zijn belangstelling ging in het bijzonder uit
naar alles wat te maken had met zijn woonplaats Utrecht. In deze
stad zette hij zich in voor ‘Het Gilde’. Ook publiceerde hij over de
geschiedenis van ambachten in Utrecht. Hij was geen verzamelaar van oude gereedschappen, maar had vooral interesse in
en waardering voor alle publicaties van A&G.
Onze deelneming gaat uit naar zijn nabestaanden.

88 pagina’s, kleur

Jan Blaas

Prijzen exclusief verzendkosten!
Bestellen: via penningmeester
Jan Blaas (zie achterzijde).
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De A&G Kroniek verschijnt tweemaal per jaar.
Redactie

: Bart-Jan Lagerwaard (hoofdredacteur)
Hans Rode
Piet Hageman

Redactieadres

: nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl

Inhoud
van deze
A&G Kroniek
Blz. 1

Voorjaarsexcusie

Blz. 2

Van de voorzitter

© Niets in deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gekopieerd
en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van het bestuur
van de Vereniging Ambacht & Gereedschap.

Blz. 3

U wordt uitgenodigd om
in Waalwijk uw neus diep
in het leer te steken

Bestuur Vereniging Ambacht & Gereedschap:

Blz. 4

Programma
voorjaarsexcursie

Blz. 5

Inschrijving
voorjaarsexcursie

Voorzitter:

Hein Coolen
voorzitter@ambachtengereedschap.nl

Onverwachte meevaller
Secretaris:

Penningmeester:

Jan Blaas
penningmeester@ambachtengereedschap.nl

Leden:
Bart-Jan Lagerwaard
nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl

Piet Hageman
p.hageman@ambachtengereedschap.nl

Bankrekening A&G

Website

Gegevens Nederlands
Leder- en Schoenenmuseum

Cees van der Graaf
secretaris@ambachtengereedschap.nl

: 300741 (ING)
t.n.v. Ambacht & Gereedschap, Rhenen
Voor betalingen vanuit het buitenland:
IBAN: NL15INGB0000300741
BIC: INGBNL2A

: www.ambachtengereedschap.nl
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