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Na jaren onze najaars-
bijeenkomst te hebben 
georganiseerd in ‘De 
Bron’ in Nieuwegein is 
dan nu besloten voor een 
nieuwe locatie, en wel 
het zalencomplex van het 
ROVC in Ede. De redenen 
die hieraan te grondslag 
liggen hebben vooral te 
maken met de aanzienlijk 

grotere ruimte die ons ter beschikking staat en de 
flexibiliteit met betrekking tot de catering. Ofschoon 
Ede minstens zo centraal ligt dan Nieuwegein zal het 
toch voor mensen die uit de Randstad komen een iets 
langere reistijd betekenen. Wij vonden echter als be-
stuur dat de bovengenoemde voordelen ruimschoots 
opwogen tegen dit nadeel. Maar uiteraard ook hier is 
het eindoordeel aan u.

Met de voorbereidingen voor de najaarsbijeenkomst 
in volle gang, lijkt de voorbije vakantieperiode al weer 
snel naar de achtergrond te verschuiven. Niettemin 
heeft iedereen de zomerperiode nodig om de accu 
weer op te laden en mogelijk andere dingen te zien 
dan door het jaar heen. 
Dit geldt ook voor vele A & G leden. Velen onder ons 
weten vaak op bijzondere wijze hun hobby te koppelen 
aan een vakantiebestemming. Of dit nu is bezoek aan 
musea die iets met ambachten en/of gereedschap te 
maken hebben ofwel het bezoeken van rommelmark-
ten in meer exotische oorden, doel is vaak terug te 
komen uit Frankrijk, Portugal, Spanje of Duitsland 
om slechts een paar populaire bestemmingen te noe-
men, met een aanwinst voor de collectie.

Het delen van vakantie-ervaringen kan voor anderen 
weer een idee opleveren voor een volgende vakantie. 
Daarom besteden we in de Gildebrief ook vaak 
aandacht aan plekken in het buitenland die mogelijk 
voor A & G leden interessant kunnen zijn. Zelf heb 
ik de afgelopen vakantie weer bijzonder genoten van 
de rommelmarkten in Frankrijk. De meer ervaren 
Frankrijkreizigers weten waarover ik het heb. Elk 
dorp in Frankrijk heeft zijn jaarlijkse dorpsfeest 
waaraan onvermijdelijk een zgn. ‘foire à tout’ gekop-

peld is. Het wordt de toerist erg makkelijk gemaakt 
deze te bezoeken aangezien in elke boekhandel 
boekjes liggen waarin deze rommelmarkten per 
departement staan beschreven. Naast de gezelligheid 
is er elke zondag wel wat te vinden, temeer omdat 
meerdere van deze marktjes op één dag kunnen wor-
den bezocht. Omdat op de kleinere dorpen het vooral 
particulieren zijn die verkopen, zijn de prijzen zeer 
redelijk en meestal onderhandelbaar, hetgeen ons 
Nederlanders zeker aanspreekt.
Ik zou u dan ook willen aanmoedigen om als u ook 
een vakantiebestemming heeft gevonden die moge-
lijk interessant is voor de leden deze mede te delen 
aan de redacties van de A & G Kroniek of de Gilde-
brief zodat er mogelijk iets mee gedaan kan worden. 
Ondersteunend folder- of fotomateriaal is daarbij 
welkom.

En nu op naar de najaarsbijeenkomst in de nieuwe 
locatie waar ons weer een gevarieerd programma 
wacht met interessante tafelpresentaties en een 
veiling met voor elk wat wils en ook enkele mooie 
topstukken. Ik hoop u in grote getale te zien.

Hein Coolen

Ons lid Hans Kamphuis op jacht.

Van de voorzitter
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Programma 
najaarsbijeenkomst 2014

09.00 uur:  ROVC Ede open voor medewerkers en standhouders.

09.30 uur:  ROVC Ede open voor leden en introducés.
  Koffie verkrijgbaar in het Muscaatrestaurant.
  Verkoop van A&G uitgaven in de hal.
  Aanmelden en uitgeven van veilingnummers.
  Inrichten van eigen verkooptafels in de Cascadezaal.

10.30 uur:  Welkom door voorzitter Hein Coolen, en aanvang van de algemene vergadering. 
  (zie de agenda van de algemene vergadering op blz. 6)

11.30 uur:  Koffiepauze met gelegenheid om even bij te praten.
  Verkooptafel met A&G uitgaven in de hal.

  A&G tafelronde in hal en voorste deel van de Cascadezaal met:

•	Tafels met boeiende presentaties van leden of eventueel derden met de mogelijkheid         
voor het stellen van vragen.

•	De “Wat is dat?”- tafel.
•	De tafels met de te veilen kavels.
•	De tafels met de prijzen van de loterij.

12.30 uur: Lunchpauze.
 De lunch kan genuttigd worden in het sfeervolle Muscaatrestaurant waar diverse broodjes 

tegen redelijke prijzen verkrijgbaar zijn.   
 Tijdens de lunch is de Cascadezaal open voor het bezichtigen van de “toontafels”. 
 De verkooptafels zijn dan nog niet open.

13.30 uur:  Verkooptafels in het achterste deel van de Cascadezaal gaan open voor:
•	A&G gereedschappenverkoop.
•	A&G boekenverkoop.
•	Verkoop van gereedschappen door leden.
•	 Loterij met aantrekkelijke prijzen.
•	De boeiende tafelrondeactiviteiten van voor de lunchpauze gaan ook nu nog door.
•	Verkoop van de loten voor de verloting.

15.00 uur± Traditionele verloting en aansluitend de veiling.
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Na jarenlang de najaarsbijeen-
komst in de Bron in Nieuwegein 
te hebben georganiseerd, heeft 
het bestuur dit jaar het besluit 
genomen om te zien naar een 
nieuwe locatie. Zo langzamerhand 
werd het gebouw ons te klein 
om iedereen de ruimte te kun-
nen geven met demonstratie- en 
verkooptafels. Een kerkgebouw is 
dan ook niet bij uitstek geschikt 
voor het organiseren van ons 
soort bijeenkomsten, ook voor wat 
betreft de catering. De keuze is 
uiteindelijk gevallen op het ROVC 
zalencentrum in Ede. De kosten 
blijven gelijk, maar verder biedt 
deze locatie aanzienlijke voordelen 
in de vorm van grotere ruimten, 
flexibele catering in een sfeervol 
restaurant en natuurlijk centrale 
ligging. Ten opzichte van Nieu-
wegein zal de reistijd voor som-
migen, vooral voor hen die uit de 
Randstad komen, wat langer zijn, 

maar voor anderen weer korter. 
Voor hen die niet beschikken over 
een navigatiesysteem of voor hen 
die met openbaar vervoer komen 
bieden de routebeschrijvingen ho-
pelijk voldoende duidelijkheid.

Het in het gebouw aanwezige res-
taurant biedt iedereen de mogelijk-
heid naar eigen wensen de lunch 
samen te stellen en te nuttigen. 
Het bedrag dat u bij inschrijving 
moet betalen is dan ook exclusief 
de kosten voor de lunch, echter 
inclusief de koffie bij ontvangst.

Na de algemene ledenvergadering 
is er weer zoals de laatste jaren te 
doen gebruikelijk een tafelronde 
waarbij een aantal tafels zijn inge-
richt voor demonstraties en expo-
sitie die hopelijk door hun gevari-
eerdheid voor elk wat wils bieden. 
Dit jaar hebben we maar liefst zes 
verschillende onderwerpen:

•	Het gebruik van kalk als histo-
risch bouwmateriaal. Dit onder-
werp zal worden toegelicht door 
de heer Gerrit van Rijn, schei-
kundige, die hiervan een uitge-
breide studie heeft gemaakt.

•	Het kuipersambacht. In de 
komende Gildebrief verschijnt 
een artikel over kuipen mede 
geschreven door Lau Wijnhoven 
die een en ander zal demon-
streren.

•	De zadel- en tuigmakerij. Carel 
van der Plas heeft een uitge-
breide kennis op dit terrein en 
zal een aantal aspecten van dit 
boeiende ambacht uit de doeken 
doen.

•	Verstelbare moersleutels. Een 
van de meest uitgebreide ver-
zamelingen op dit terrein is 
waarschijnlijk die van Gerard 
Becker die een aantal bijzondere 
stukken zal tentoonstellen en 
toelichten.

De najaarsbijeenkomst op een
   nieuwe locatie
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•	Henk Bos, zojuist teruggekeerd 
van een lange studiereis door 
Europa op zoek naar wetstenen 
zal o.a. hier verslag van doen aan 
de hand van filmmateriaal en 
demonstraties. 

•	 Amerikaans handgereedschap. 
Aan de hand van een aantal 
voorbeelden van zagen, schaven, 
bijlen, waterpassen en beitels zul-
len de verschillende tradities die 
leiden tot ander gereedschap wor-
den besproken door Hein Coolen.

Zoals u ziet is er wel het een en 

ander te zien en te beleven. Hier-
naast vindt natuurlijk in de namid-
dag de bekende verkoping door de 
leden plaats. Dit jaar is er ook een 
bijzonder rijk gevulde verkooptafel 
ingericht door de boedelcommissie 
van de Vereniging. Zoals u inmid-
dels weet is de regel: één stuk per 
persoon tegelijkertijd afrekenen, 
dit om iedereen in staat te stellen 
iets moois te bemachtigen. Ook de 
veiling biedt weer veel moois in de 
vorm van gedateerde schaven, een 
snik en nog veel meer waarbij ook 

weer enkele goed gevulde dozen. 
Al met al voldoende redenen 
om naar Ede te komen voor een 
leerzame maar vooral ook gezellige 
bijeenkomst.

Inschrijven najaarsbijeenkomst zaterdag 08-11-2014
De kosten voor de deelname aan de najaarsbijeenkomst bedragen voor leden en introducés 
1 10,00  per persoon. In dit bedrag is een kop koffie of thee bij ontvangst inbegrepen, de lunch 
is voor eigen rekening.

U kunt uzelf en een eventuele introducé als deelnemer inschrijven door het verschuldigde be-
drag vóór 25 oktober 2014 over te maken op IBAN rekening nummer: nl15 ingb 0000 3007 41 
t.n.v. Ambacht en Gereedschap, Rhenen onder vermelding van uw Naam en Najaarsbijeenkomst 
2014. Bij overmaking vanuit het buitenland moet bovendien de BIC code worden vermeld:  ingbnl2a

Er kan op de dag zelf in principe niet betaald worden. Bij inschrijving ná 25 oktober, of als u 
vragen heeft, dan kunt u even telefoneren of mailen naar de penningmeester Jan Blaas. (zie op 
de achterzijde van deze A&G Kroniek) Introducés zijn van harte welkom.
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Bij de agenda
Ad. 2 Vaststelling notulen
Vastgesteld worden de notulen van 
de twintigste Algemene Vergade-
ring. Deze zijn apart aan u verzon-
den. 

Ad. 3 Jaarverslag
Het jaarverslag kunt u vinden in 
deze uitgave van A&G kroniek. Op 
de vergadering wordt het jaarver-
slag door onze secretaris Cees van 
der Graaf toegelicht. 

Ad. 4 Overzicht financieel beheer
Een overzicht van de inkomsten 
en uitgaven kunt u vinden in deze 
uitgave van de A&G kroniek. Op 
de vergadering wordt het overzicht 
door onze penningmeester Jan 
Blaas nader besproken.

Ad. 5 Verslag van de kascommissie
De kascontrole van het boekjaar 
2012/2013 is uitgevoerd door: Co de 
Jager als vervanger van Jo Jacobs en 
Jan van der Meulen. Het resultaat 
van hun bevindingen wordt tijdens 
de vergadering toegelicht. 

Ad 6 Verkiezing van de 
kascommissie
Omdat Jo Jacobs dit jaar al als 
aankomend lid van het bestuur bij 
de bestuursvergaderingen aanwe-
zig is geweest is gevraagd aan het 
reserve lid Co de Jager of hij de 
taak van Jo als reserve waar wilde 
nemen. Gelukkig heeft deze daar 
positief op gereageerd.
De kascommissie voor het boek-
jaar 2013-2014 bestond daardoor 
uit Co de Jager als vervanger van Jo 
Jacobs en Jan van der Meulen. Het 
bestuur doet een oproep voor het 
vervullen van de reservevacature. 
De gekozene kan dan voor het 
boekjaar 2015-2016 de plaats als 
lid innemen. 
De zittingsduur van de leden van 
de kascommissie is drie jaar; één 
jaar als reserve en vervolgens twee 
jaar actief. 

Ad. 7 Bestuur
Bestuursleden worden volgens de 
statuten (art 8, lid 11) voor maxi-
maal drie jaar gekozen. 
Onze penningmeester Jan Blaas 
moet volgens het rooster van aftre-
den dit jaar worden herkozen als 
lid van het bestuur. Jo Jacobs  heeft 
zich verkiesbaar gesteld voor de 
komende periode. 

Rooster van aftreden (aan het eind 
van het jaar)
2014 Jan Blaas
2015 Hein Coolen
2015 Cees van der Graaf
2016 Piet Hageman

2016 Hans van Meijel
2017 Jo Jacobs

De kwetsbaarheid van een klein 
bestuur met uitsluitend vrijwil-
ligers is groot. Uitbreiding van het 
bestuur is dan ook wenselijk. Le-
den die lid willen worden van het 
bestuur zijn van harte welkom om 
een keer deel te nemen aan een 
bestuursvergadering zodat zij kun-
nen ervaren hoe leuk dit werk is.

Ad. 8 Gedachtenwisseling met 
leden 
Het bestuur biedt leden graag de 
gelegenheid zich uit te spreken 
over uiteenlopende zaken aangaan-
de onze vereniging. Schroom niet 
om te komen met opmerkingen, 
suggesties, wensen enz. om de ver-
eniging beter te laten aansluiten 
op de behoeften van de leden. 

Agenda ledenvergadering

Agenda 
voor de 21e  Algemene Ledenvergadering Vergadering op zaterdag 
8 november te Ede. 

(de toegang tot de ledenvergadering is gratis). 

Aanvang 10.00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de twintigste Algemene          

Ledenvergadering Vergadering van 9 november 2013
3. Jaarverslag 2013-2014
4. Overzicht financieel beheer 2013-2014 en begroting 2014-2015
5. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2013-2014
6. Verkiezing van de kascommissie voor het boekjaar 2014-2015
7. Bestuur
8. Gedachtewisseling met leden (rondvraag)
9. Sluiting
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Bestuur
Het bestuur bestond op 1 september 
2013 uit de volgende personen: Hein 
Coolen voorzitter, Jan Blaas penning-
meester, Cees van der Graaf secretaris, 
Piet Hageman als 2e secretaris 
verantwoordelijk voor de ledenad-
ministratie en Hans van Meijel.
Na het vertrek van Bart-Jan Lager-
waard is het bestuur op zoek gegaan 
naar versterking. Jo Jacobs heeft zich 
kandidaat gesteld als bestuurslid. 
Gedurende dit kalenderjaar heeft Jo 
als aankomend bestuurslid al mee-
gedraaid in het bestuur.

Leden
Er is ook dit jaar weer sprake van 
een langzame terugloop van het 
aantal leden. De reden van opzeg-
ging is divers; kleiner gaan wonen, 
leeftijd, minder interesse en tijdge-
brek worden het meest genoemd.
Gelukkig zijn er nog steeds nieuwe 
verzamelaars die lid willen worden 
van onze vereniging. Totaal hebben 
we nog steeds ca. 400 leden. Om te 
voorkomen dat leden om financiële 
reden moeten opzeggen doet het 
bestuur er alles aan om de contri-
butie op hetzelfde (lage) niveau te 
handhaven. 

Vergaderingen
Het bestuur is in de verslagperiode 
vijfmaal in vergadering bijeenge-
weest nl. op 23 november 2013,     
8 februari, 4 april, 21 juni en 
7 september van dit jaar. De verga-
deringen vonden afwisselend plaats 
bij één van de bestuursleden thuis. 
De vergadering van 7 sept. 2014 
werd gecombineerd met de presen-
tatie van A&G op “Beleef Landleven 
in het Openluchtmuseum. 
Naast jaarlijks terugkomende acti-
viteiten zoals de organisatie van de 
najaarsbijeenkomst en de voorjaars-
excursie is met name veelvuldig ge-
sproken over de toekomst van onze 

vereniging. Breed gedragen is het 
bestuur van mening dat de vereni-
ging aantrekkelijker moet worden 
voor jongeren die geïnteresseerd 
zijn in (ambachtelijk) gereedschap. 
Daarnaast is ook gesproken over 
vormen van samenwerking met an-
dere verenigingen. Mogelijk komt 
er een meer intensievere vorm van 
samenwerking met de vereniging 
Meten en Wegen.

Commissies 
Iedere commissie heeft een bestuur-
lid dat verantwoordelijk is voor het 
organiseren. Dit doet hij natuurlijk 
niet alleen. In de loop der jaren is er 
veelal sprake van een vast team van 
leden die samen met het bestuurslid 
de organisatie vormgeven. Dank zij 
deze hulp zijn wij in staat om onze 
activiteitenten organiseren.

Evenementen
De najaarsbijeenkomst in combi-
natie met de algemene ledenverga-
dering vond plaats op zaterdag 9 
november 2013. Dit jaar mochten 
we in Nieuwegein ruim 100 leden 
en introducés begroeten. De verga-
dering met vervolgens interessante 
ambachtelijke presentaties. Dit jaar 
het bedrukken met goud op een 
leren boek, het arbeidsintensieve po-
litoeren het veelzijdige ambacht van 
houtdraaien en de uitleg van Hans 
Rode over een klein deel van zijn 
uitgebreide verzameling. Ook dit jaar 
was er weer veel belangstelling (en 
kopers) voor de verkoop, verloting en 
veiling van gereedschap. 
De voorjaarsexcursie op 24 mei ging 
dit jaar naar het streekmuseum ‘de 
Locht’ in Melderslo. Ongeveer 60 
deelnemers hebben hieraan deel-
genomen. De bijzondere gereed-
schapsveiling met een veilingklok in 
combinatie met het warme onthaal / 
bijzondere gereedschappen werd door 
de deelnemers zeer gewaardeerd.

  

Boedelcommissie 
De boedelcommissie was ook het afgelo-
pen jaar weer betrokken bij de advisering 
over de bestemming van gereedschap-
pencollecties uit boedels. Dit heeft geleid 
tot verkoop op de najaarsbijeenkomst in 
2013 van een deel van die collecties.

Publiciteitscommissie 
De A&G kroniek die twee keer per jaar 
uitkomt, is uitgegroeid tot een herken-
baar blad die zich richt op het vereni-
gingsnieuws. Ook dit jaar was er weer 
zeer veel lof voor de Gildebrief. 

Werkgroep Website 
Het gebruik van de website is wisselend. 
Het aantal actieve leden op het forum 
is beperkt. Op 20 december 2013 werd 
de site met 60 gast gebruikers het 
meest bezocht. Het plaatsen van onge-
wenste berichten op de website is nog 
steeds een probleem waar nog geen 
definitieve oplossing voor is gevonden

Externe betrekkingen 
Het contact met vergelijkbare vereni-
gingen in het buitenland loopt. Uitwis-
seling van publicaties blijft vanwege de 
taal lastig.

Veilingcommissie
Nieuw dit jaar was de veiling van 
gereedschap tijdens de voorjaarsbijeen-
komst. Het bieden van een mogelijk-
heid tot de mogelijkheid tot het kunnen 
aankopen van gereedschap kan ieder 
jaar weer op een warme belangstelling 
van onze leden rekenen. 

Kascommissie 
De controle van de boekhouding 
maakte duidelijk dat de penningmees-
ter op zorgvuldige wijze zijn werk heeft 
gedaan. De kascommissie voor het 
boekjaar 2013/2014 bestaat uit Jan van 
der Meulen en Co de Jager. 

Namens het bestuur, 
Cees van der Graaf (secretaris)

Jaarverslag 2013-2014
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Staat van Baten en Lasten A&G 2013/2014

INKOMSTEN
Begroot       

1-9-'13 t/m 
31-8-'14

Resultaat       
1-9-'13 t/m 

31-8-'14

 Begroot       
1-9-'14 t/m 

31-8-'15 
UITGAVEN

Begroot       
1-9-'13 t/m 

31-8-'14

Resultaat       
1-9-'13 t/m 

31-8-'14

 Begroot       
1-9-'14 t/m 

31-8-'15 
contributies 2013/2014 8750 8932 8750 bestuurskosten 1250 1066 1250
contributies 2012/2013 200 120 150 kosten van beheer 500 369 400
bijeenkomst najaar 0 282 0 adreslijst 300 0 300
Gildebrief advertenties 250 240 250 A&G Kronieken 2250 2053 2250
veiling/verkoop/verloting 500 1797 500 Gildebrief 4500 4424 4000
verkoop tijdschriften 150 140 150 bijeenkomst najaar 200 0 200
boeken 500 348 400 bijeenkomst voorjaar 200 54 500
renten 250 290 300 publicaties/promotie 500 192 300

website 300 36 300
aankoop boeken 250 491 250

totaal 10600 12149 10500 totaal 10250 8686 9750

Balans per 31-8-2014

betaalrekening reserveringen
renterekening
voorraad boeken KAPITAAL

totaal: totaal:
1018 28853

28853 28853

activa passiva
1836 0

26000

De boekhouding kon op 1 septem-
ber weer met een goed gevoel 
worden afgesloten. De uitgaven 
zijn keurig binnen de begroting 
gebleven en de inkomsten zijn 
boven alle verwachtingen. De 
grootste pijler van dit positieve 
resultaat wordt gevormd door de 
veilingen en de verloting. Dit jaar 
was er ook een incidentele veiling 
op de voorjaarsbijeenkomst in ‘De 
Locht’. We zijn voor de inkomsten 
afhankelijk van de inbreng die via 
de boedelcommissie wordt aan-
geboden. Hier geldt dus zeker de 
uitspraak ‘behaalde resultaten zijn 
geen garantie voor de toekomst’. 
De begroting blijft voor deze post 
daarom ook voorzichtig.
De inkomsten van contributies 
blijft redelijk constant. Dat is een 
zeer positief signaal, gezien de 
soms wat sombere verwachtingen 
die we hiervoor hadden. De oproep 
aan ons allen om leden te werven 
blijft natuurlijk zeer actueel. 
Het valt bij de uitgavenkant op, 

dat de twee posten ‘adreslijst en 
website’ niet zijn uitgegeven. Dit 
betekend echter alleen uitstel 
van noodzakelijke plannen. De 
najaarsbijeenkomst is financi-
eel gunstig uitgevallen door een 
goede opkomst en we hopen dat 
het programma ook dit jaar weer 
veel leden aantrekt. De deelname 
aan de voorjaarsexcursie viel erg 
tegen. Omdat hier geen zaalhuur 
in het spel is valt de financiële 
consequentie mee. Er zijn plannen 
om de volgende excursie in 2015 
extra aantrekkelijk te maken, maar 
dat kan niet zonder kosten. Met 
een begrotingspost van 1 500,- ho-
pen we de deelnamekosten in het 
voorjaar toch betaalbaar te kunnen 
houden.
Door gebruik te maken van nieuwe 
mogelijkheden voor drukken en 
lay-out verwachten we de kosten 
voor de Gildebrief te kunnen redu-
ceren, wat tot uiting komt in een 
lager bedrag in de begroting.
Dankzij een voorzichtig uitgaven-

beleid en zeer succesvolle veiling/
verkoop/verloting is het kapitaal 
van de vereniging flink gestegen. 
Het is de taak van het bestuur om 
hiermee verstandige keuzen te ma-
ken en we laten ons daarbij graag 
inspireren.

Gezien de behaalde resultaten in 
het afgelopen boekjaar is er geen 
dringende reden om de contributie 
voor het komende jaar te wijzigen.

De kascommissie zal de boekhou-
ding nog controleren en de uit-
eindelijke vaststelling vindt plaats 
tijdens de algemene ledenvergade-
ring op 8 november 2014.

Bij deze verantwoording behoren:
De staat van Baten en Lasten A&G 
2013/2014, de balans op 31 augus-
tus 2014.

Rhenen september 2014                                                      
Jan Blaas (penningmeester)

Verantwoording over de Financiën van         
de vereniging Ambacht & Gereedschap

Betreffende het boekjaar 1 september 2013 t/m 31 augustus 2014
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UTRECHT / ARNHEM (A12)
Afslag 24 op de A12. Bij verkeerslichten richting Ede, onder 
brug/gebouw door. Daarna 3e verkeerslicht links, 
(Galvanistraat) richting ‘Industrieterrein Frankeneng’.  
ROVC TechCenter na ca. 300 meter aan de linkerkant.    
Of via A30 richting Barneveld en dan afslag 1 industrieterrein 
Ede.

APELDOORN (N304) 
Borden Ede aanhouden. In Ede borden ‘Industrieterrein 
Frankeneng’ aanhouden. Onder spoorlijn door, daarna 
2e verkeerslicht rechts (Galvanistraat).
ROVC TechCenter na ca. 300 meter aan de linkerkant.  
Of via N224 naar de A30, richting Utrecht-Arnhem A12 
En dan afslag 1 industrieterrein Ede. 

NS Station Ede-Wageningen
Businformatie: 0900-9292. Buslijn 85, elk ½ uur. 
Taxi: 0318-646464 of 0318-611611. 

ROUTEBESCHRIJVING

12-07-2010 

ROVC/TechCenter 

TechCenter 

TechCenter

TechCenter

Ingang ROVC TechCenter 
P1, P1a en P2 zijn parkeerplaatsen 

P1a

Parkeergelegenheid
Wanneer u aankomt bij ROVC TechCenter, 
kunt u uw auto parkeren op P1, P1a of P2 
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Gang van zaken veiling etc
Ook dit jaar zullen ere weer mooie 
stukken te koop zijn op onze 
traditionele veiling. Foto’s met een 
korte toelichting staan op blz. 12 
en 13 in deze Kroniek.

De wijze van veilen
Onze voorzitter Hein Coolen zal 
de kavels onder de hamer brengen. 
Er wordt verkocht per opbod, en in 
de volgorde van de gegeven num-
mering bij de foto’s. Later aange-
melde kavels worden uitsluitend in 
volgorde van binnenkomst geveild. 
Tussendoor kunnen bananendozen 
met daarin diverse gereedschappen 
worden geveild. Er is voor de aan-
vang van de veiling voldoende tijd 
om de kavels goed te bekijken.

Registratie
Als u aan de veiling wilt deelne-
men dan moet u zich van te voren 
wel laten registreren, dan krijgt u 
bij registratie een biednummer. Na 
de gunning van een kavel hoeft de 
veilingcommissie alleen dit num-
mer te noteren, wat de snelheid 
van veilen bevorderd. Na afloop 
van de veiling kunnen de kavels 
uitsluitend tegen contante betaling  
meegenomen worden.

Inbreng van gereedschap
Als u gereedschap van u zelf wilt 
laten veilen, dient u hierover van 
te voren contact op te nemen met 
Jan Blaas (tel. 0317-616363). Het 
gereedschap dient wel een beetje 
bijzonder te zijn, dus geen gewone 
houten schaven, stalen booromsla-
gen etc. Als aanbieder geeft u zelf 
aan hoe hoog de minimale inzet 
moet zijn (bodemprijs).Eventueel 
kan iemand van de veilingcom-
missie u helpen met het bepalen 
van de minimum prijs. De op-
brengst minus 15% veilingkosten, 
wordt door de penningmeester 
naar uw bankrekeningnummer 

overgemaakt. De veilingcommis-
sie behoudt zich het recht voor 
om gereedschap, dat leden willen 
inbrengen af te keuren en niet ter 
veiling in te brengen.

Schenkingen aan de verenigingen
Als u gereedschap wilt schenken 
om dit te laten veilen ten bate van 
de vereniging, dan stelt het bestuur, 
en de veilingcommissie van A&G 
dit zeer op prijs. U kunt het betref-
fende gereedschap gewoon meene-
men naar de najaarsbijeenkomst, 
van te voren  contact opnemen met  
Jan Blaas is dan niet nodig.

Verkooptafel leden
Voor de leden is een beperkt aantal 
verkooptafels beschikbaar om zelf 
gereedschappen te verkopen. De 
afmetingen van deze tafels zijn 
80x160 cm. Deze dienen voor 
10.00 uur ingericht en afgedekt  te 
zijn. Voor het afdekken dient u zelf 
een laken o.i.d. mee  te nemen. 
Verkopen mag vanaf 13.30 uur 
( na de lunch). Voor het (gratis) 
reserveren van minimaal een halve 
tafel en maximaal 3 tafels kunt u 
contact opnemen met Hans van 
Meijel (tel. 0478-546261). Wie het 
eerst komt, het eerst maalt!

A&G verkooptafel
Deze tafel is gereserveerd voor 
gereedschap dat via de boedelcom-
missie is ingebracht. Inbreng door 
leden is dus niet mogelijk. Alle 
aangeboden gereedschap heeft 
een vastgestelde prijs, en er wordt 
dus niet onderhandeld over de prijs 
en er is aan het einde van de dag 
ook geen uitverkoop. Iedere koper 
rekent elk artikel eerst af alvorens 
een ander artikel te kunnen kopen.  
Op deze manier willen we voorko-
men dat iemand snel een aantal 
stukken grijpt waardoor een  ander 
geen kans meer heeft. De leiding 

van de A&G-verkooptafel  is in 
handen van Gerrit Snoek. (tel. 
0344-663582)

A&G Boekentafel
Wie tijdens de bijeenkomst boeken 
wil verkopen kan dit natuurlijk 
zelf doen en daarvoor een tafel 
reserveren bij Hans van Meijel. Als 
het gaat om slechts enkele stuks 
dan kunt u uw boeken ook laten 
verkopen door de mensen van de 
boekentafel. U levert de te verkopen 
boeken  voor  10.00 uur van de 
dag in bij de boekentafel. In elk te 
verkopen boek moet wel een papier 
zitten waarop vermeld staan: Naam 
van de verkoper, de titel van het 
boek  en de verkoopprijs. (tip! Om 
verlies van het inlegvel te voorko-
men kunt u dit het beste vast tapen 
met een stukje schilderstape, omdat 
deze ook makkelijk te verwijderen 
is.) Boeken zonder dit inlegvel 
worden niet geaccepteerd! Aan het 
einde van de bijeenkomst kunt u 
zich melden bij de boekentafel, 
en kunt u de evt. niet verkochte 
boeken weer meenemen, en de 
verkochte boeken worden met u 
afgerekend na aftrek van 10% ten 
bate van de verenigingskas. De 
organisatie van de boekentafel is 
in handen van Jacob Cazemier (tel. 
0578-574147)

Loterij
De locatie verandert, maar de 
tradities blijven! Zo ook met onze 
loterij die tijdens iedere najaars-
bijeenkomst plaats vindt. De loten 
worden, zoals u gewend bent, weer 
op diverse plaatsen aangeboden. 
De A&G verkooptafel is daar één 
van. Zoals voorheen kosten ze 
1 1,- per stuk met de aantekening: 
op=op! Er zijn weer mooie prijzen 
te halen; de hoofdprijs prijkt in 
volle glorie op de voorkant van 
deze Kroniek!
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De Bron . . . bedankt!
Hans Rode

Voorgeschiedenis
Op de oprichtingsvergadering van 
A&G (Bunnik, 1991) besloten we 
het samen al: onze voorjaarsbij-
eenkomsten op een steeds wis-
selende locatie verspreid in den 
lande en die van het najaar op een 
vast, vertrouwd onderkomen, zo 
centraal mogelijk gelegen. Die 
opzet  is, naar aller tevredenheid, 
steeds onveranderd gebleven, zij 
het dat omstandigheden een en-
kele “noodsprong” noodzakelijk 
maakten.

Na een kortstondig verblijf in 
Woerden (SH&B, ’91-’92) werd 
Maarsen (Cultureel Centrum 
’t Zand) gedurende 8 jaar het 
vertrouwde adres voor onze 
najaarsbijeenkomsten. De loca-

tie “de Avezathen”, (Kerk-Ave-
zaath,2001/2002) die volgde, gaf 
ons niet de mogelijkheden, die we 
wensten. Een nieuwe zoektocht 
volgde. 

10 Jaar in “de Bron”
Door ons lid Jan van der Lit wer-
den we op het spoor gezet van het 
Kerkelijk Centrum “de Bron” in 
Nieuwegein. Het feit dat het tien 
jaar lang ons jaarlijks terugkerend 
onderkomen voor de najaarsbij-
eenkomsten werd, bewijst hoe-
zeer de accommodatie van deze 
locatie -de vrij hoge kosten ten 
spijt- ons, A&G, op het lijf ge-
schreven was.

Het is dan ook met de nodige 
weemoed, dat we nu afscheid 

nemen van deze  vertrouwde ver-
blijfplaats. Een dankjewel is daar-
bij zeker op zijn plaats. Aan Jan 
van der Lit voor zijn begeleiding 
en bemiddeling.  Ook Ineke en 
Harry Visscher en Frans Wiesman 
mogen we beslist niet onbenoemd 
laten.  Zij zorgden, samen met 
ons aller Lau van Wouwen, ieder 
jaar dat de zaalinrichting, tip top 
naar onze wensen geregeld werd. 
Zij waren het ook die ons, samen 
met wat hulp van eigen vrijwilli-
gers, op toegenegen wijze, de hele 
dag steeds van “een natje en een 
droogje” voorzagen (de honder-
den kopjes koffie inbegrepen!).
We zullen aan de Bron dankbare 
herinneringen houden!
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Voorjaarsexcursie 24 mei 2014 
Piet Hageman

Mijn Garmin Navigator gaf aan 
dat we 181 km te gaan hadden dus 
moesten we vroeg uit de veren. 
Het weer was goed en na een rus-
tige rit kwamen we in het vredige 
Limburgse Melderslo aan, waar 
Museum de Locht zo gevonden 
was. Na zo’n lange rit ging de kof-
fie met vlaai er zonder moeite in. 
We hoorden ook het nare bericht 
dat Arne Soeverein, de man die 
zich jaren lang heeft ingespannen 
om de Website van A&G vorm te 
geven, plotseling was overleden.
Uit respect en dankbaarheid werd 
een minuut stilte gehouden. 

Door de “hoofd gids” van het mu-
seum werden we bijgepraat over 
het ontstaan van het museum 
in 1990. De langgevelboerderij 
die daar oorspronkelijk stond is 
geheel gerestaureerd en aange-
past voor het ontvangen van de 
vele bezoekers die door het hele 
jaar het museum bezoeken. De 
oude boerderij zou oorspronkelijk 
worden gesloopt om ruimte te 
maken voor de bouw van nieuwe 
woningen maar gelukkig is dat 
niet doorgegaan en is de boerde-
rij destijds voor 1 gulden van de 
gemeente gekocht. 
De ontwikkeling van het museum 
dat nog steeds, mede met geld uit 
Brussel wordt uitgebreid kwam 
uitvoerig aan de orde zodat we 
meer inzicht kregen in de ontwik-
keling. A&G-ers die er al eens 
eerder waren geweest waren 
verbaasd over de huidige grootte. 
We werden in een paar groepen 
verdeeld en rondgeleid door het 
museum waar de gids vertelde 
over alles wat er te zien was. 
Het museum is zeer uitgebreid 
en laat op een heel mooie manier 
het leven van de streek, van ca. 
1850 tot 1950 zien. Het zou een 

boekvulling kosten om alles te 
beschrijven wat er te zien is. 
Zo kun je alles leren over as-
perges. We eten allemaal wel 
eens asperges maar je staat er 
niet bij stil wat er allemaal aan 
vast zit. Het telen van asperges 
heeft te maken met DNA, man-
nelijke en vrouwelijke zaden die 
uit de bloemen worden gewon-
nen, nieuwe planten telen die 
vervolgens uitgroeien tot grote 
planten waar na een jaar de eerste 
asperges uit groeien en worden 
geoogst. De planten houden dat 
zo’n 10 jaar vol. Na die tijd gaat 
de opbrengst snel achteruit. Met 
plastic folie wordt de temperatuur 
van de grond van de aspergebed-
den geregeld. Dat plastic is aan 
een kant zwart en aan de andere 
kant is het wit. Afhankelijk van de 
kleur die naar boven is gekeerd 
wordt de grond warmer of minder 
warm. Wit reflecteert de warmte 
en zwart trekt de warmte juist 
aan. Op die manier kan men de 
snelheid van groei beïnvloeden. 
Heel interessant allemaal en goed  
om heerlijk te genieten van dat 
mooie product. 

Na de uitgebreide Limburgse 
lunch kon men diverse delen 
van het immense park op eigen 
houtje bezoeken waar o.a. een 
klompenmaker liet zie hoe je van 
kletsnat hout klompen maakt. Dat 
hout wordt natgemaakt omdat 
het maken van een klomp dan 
eenvoudiger gaat. Helaas was de 
beloofde smid niet aanwezig maar 
er was nog voldoende te bekijken. 
Een schooltje, een bakkershuisje, 
akkers met allerlei oude granen, 
het in aanbouw zijnde nieuwe 
champignonmuseum, een opmer-
kelijk modern gebouw in de vorm 
van een platliggende champig-

non. Tijdens mijn bezoek kwam 
ik een kippenhok tegen waar een 
oud soort kippen liepen. Via een 
tunneltje onder het pad konden 
ze in de wilde begroeiing heerlijk 
scharrelen.    

Om een uur of drie kwam een 
heel speciale gebeurtenis aan de 
orde. In het veilinggebouw is een 
originele veilingklok aanwezig 
waar vroeger de landbouw pro-
ducten mee werden geveild. Voor 
deze dag konden de we bieden op 
een 20 tal dozen vol gereedschap, 
volop hebbedingen dus. Het 
bijzondere van deze veilingklok is 
dat er niet bij opbod wordt geveild 
maar dat er hoog wordt begonnen 
waarna de klok gaat draaien en 
de prijs in een snel tempo steeds 
lager wordt. Je moet dus heel snel 
en alert bieden, door op een knop 
te drukken, om eigenaar te wor-
den van het geveilde object. Eerst 
gingen we “proefveilen” en daarna 
om het eggie. Het was leuk en erg 
spannend om mee te doen en er 
werden mooie aankopen gedaan. 
Na de veiling werd het tijd om in 
het zonnetje op een gezellig terras 
wat na te praten over deze erg 
geslaagde dag. Nog 181 km terug 
maar voldaan kwamen we heel-
huids thuis.      
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2. Kuipersschaaf met stalen 
zool, lengte 122,5 cm, beitel 
Nooitgedagt 9 cm breed

6. Waterpas 

10. Record 8

14. Houtdraadsnijder kompleet

19. Tweemaster, Andries

3. Brede beitel, kroontje HV

7. Profielschaaf tweemaster Frans

11. Bossingschaaf 18e eeuw SD

15. Yankee set in doos

20. Ploeg met koperbeslag

4. Brede beitel Grothaus

8. Stokschaaf tweemaster Frans

12. 6x gutsen (4x Nooitgedagt)

17. Blokschaaf 1736 IVK,  
Jan van Keulen

21. Snik

5. Hoekboor

9. Toogschaaf Stanley 20

13. Houtdraadsnijder kompleet

18. Driemaster PD

22. Molenmakersbeitel 

Veilingstukken najaar 2014
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23. Set  molenmakersbeitels 3x

27. Lagehoekschaafje Morin 
brons

31. Koetsschaafjes 4x

36. Kist met inhoud

24. Set gutsen 5x

28. Spookschaaf Macrome

32. Ploegje + 2x kuipersschaafje

37. Kist leeg

25. blokschaaf 1788, iets hol, 
geen merk

29. Stanley 45 met beitelset 

33. Stoeltjesboor + borenset

38. Besaigue

26. Verstekbakje met zaag, 
Steiner, zaagje 32 cm

30. Stanley 148

34. Oude kwasten

Hoofdprijs, een Engelse booromslag Overzicht Verloting
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De tentoonstelling 
 
“De Gouden Middeleeuwen”

John Boele

In het Rijksmuseum voor Oud-
heden in Leiden is nog tot 26 
oktober de tentoonstelling “de 
Gouden Middeleeuwen” te zien. 
De ondertitel van de tentoon-
stelling luidt: Nederland in de 
Merovingische wereld, 400- 700 
na Chr. Bij deze periode denken 
we meestal aan de totale ineen-
storting na de Romeinse tijd, een 
duistere periode waar niet veel 
over bekend is en een periode 
waarin de Volksverhuizingen 
plaatsvonden. 
De tentoonstelling laat nu juist 
zien dat dit beeld volkomen 
onjuist is, er was een bloeiende 
handel tussen diverse delen 
van Europa en zelfs met Azië. 
Die bloeiende handel langs een 
uitgebreid handelsnetwerk is te 
zien op de tentoonstelling aan 
de hand van een aantal topstuk-
ken als bv de gesp van Rijnsburg. 
Een voorbeeld van hoogstaande 
smeedkunst en verfijnde 
technieken! 
  

Ambachten en gereedschappen
Wat de tentoonstelling voor leden 
van Ambacht & Gereedschap extra 
aantrekkelijk maakt is de aanwezig-
heid van een aantal ambachtelijke 
voorwerpen uit genoemde periode 
en een oude schaaf uit Engeland. 
Over de periode die de tentoon-
stelling bestrijkt is bekend dat het 
bewerken van metaal en hout veel-
vuldig voorkwam. Waarschijnlijk 
waren er gespecialiseerde smeden 
en timmerlieden. 
Het gieten van metaal is op diverse 
plaatsen aanwijsbaar, zelfs als een 
professionele productie.  Brons, ijzer 
en lood en mogelijk ook edelmetaal 
werden zo gegoten en bewerkt. 
Binnen een nederzetting was vaak 
een smid als belangrijke vakman 
actief, niet alleen voor gebruiks-
voorwerpen en gereedschappen 
maar ook voor het maken en 

repareren van wapens, pantsers en 
onderdelen van de uitrusting van 
paard en ruiter. 
Hoewel sommige smeden vast ook 
wel hout bewerkten, zullen er ze-
ker mensen zijn geweest die zich 
specialiseerden in houtbewerking. 
Er was immers veel werk te verzet-
ten: huizenbouw, scheepsbouw, 
het bouwen van kades en bruggen, 
maar ook niet te vergeten karren, 
meubels vastwerk etc. Helaas is 
hiervan bijzonder weinig bewaard 
gebleven. Maar ook hiervan zijn op 
de tentoonstelling een aantal fraaie 
uitingen te zien.   
De houten emmer met schenk-
tuit, gevonden in Leidse Rijn, een 
andere emmer uit een graf bij 
Rhenen laten zien dat het ambacht 
om duigen en banden samen te 
voegen wel degelijk uitgeoefend 
werd in die tijd.  
    
De blokschaaf van been en brons 
gevonden in Sarre (Engeland) 
vertoond verbluffende gelijkenis 
met de huidige modellen.(Enig 
speurwerk leverde op dat derge-
lijke schaven ook in ons eigen 
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land gevonden zijn, nl in terpen 
in Friesland, en nu aanwezig in de 
collectie van het Fries Museum.) 
Ook de blokschaaf uit Engeland is 
een grafvondst. Dit is niet uniek, 
gereedschappen werden vaker 
meegegeven in een graf.

Er zijn ook een dertigtal graven 
gevonden van smeden waarin hun 
gereedschapskist was bijgezet. Zie 
de afbeelding hieronder uit een graf 
aangetroffen in Hérouvilette, nu in 
het museum van Caen (Frankrijk). 
 

De smid maakte vaak zijn eigen 
gereedschappen en gebruiksvoor-
werpen voor anderen. Mogelijk 

maakte hij ook sieraden en andere 
zaken. Het graf in Hérouvilette 
bevat diverse gereedschap en ruw 
materiaal om ijzer en hout te 
bewerken, om brons en edelme-
taal te gieten en zelfs om munten 
te slaan. De gereedschapskist is 
evenals in de huidige tijd een zeer 
persoonlijk bezit en dat wordt in 
de vroege middeleeuwen nog eens 
benadrukt door deze mee te geven 
in het graf.
Bij dit artikel is gebruik gemaakt 
van het boek: De Gouden Middel-
eeuwen, geschreven door Annema-
rieke Willemsen (conservator bij 
het RMO), uitgeverij Walburg Pers.
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Op bezoek bij . . . 
Eef Wamelink

Hans Rode

Een geprofileerd verhaal
Bij de voordeur aangekomen, had-
den we al direct de overtuiging 
niet bij een “doorsnee- rijtjeshuis” 
aangeland te zijn. Eef (75 jaar) 
heeft als bouwvakman zijn ken-
nis en kunde  heel overtuigend 
niet alleen in zijn werk, maar ook 
thuis dienstbaar gemaakt. Zijn 
interieur straalt tot in details per-
soonlijke zorg en afwerking uit.

Ondanks de ruim 10 jaar dat Eef 
lid van A&G is, heb ik hem nog 
niet goed leren kennen. Bij de 
koffie wordt onze kennismaking 
vernieuwd. Naast de aandacht 
voor zijn collectie, blijkt Eef veel 
andere activiteiten te ontplooien. 
Zo verzorgt hij jaarlijks demon-

straties in het boekenstadje 
Bredevoort. Ieder jaar een ander 
thema! Zijn demonstraties in 
verzorgingshuizen leveren veel 
dankbaarheid op. Eef vertelt over 
een oude, zeer demente toehoor-
der, die volgens het personeel 
nooit één enkel woord uitbracht. 
Alsof hij  zijn stem terugvond riep 
hij, bij het zien van een rijschaaf, 
ineens heel enthousiast: “die had 
mien voader óók!” Ook in zie-
kenhuizen neemt Eef actie; hij 
verzorgt er regelmatig wisselexpo-
sities, zo vertelt hij.

Na de koffie volgt het werkelijke 
doel van ons bezoek: Eefs ver-
zameling. We gaan achter het 
huis naar een gebouwtje, dat 
doorgaans als garage in gebruik 
is, maar door hem is vergroot en 
omgetoverd tot expositieruimte. 
Enige duizenden timmergereed-
schappen, waarvan ca. 80% van 
Nederlandse oorsprong is, vin-
den hier in bonte mengeling een 
plaatsje. Het is ondoenbaar alles 
te beschrijven. Maar Eefs verza-
meling van ca. 1050(!) verschillen-

de profielschaven moeten beslist 
genoemd worden. Expositiemate-
riaal van winkels (soort boeken-
molens, e.d.) zijn gebruikt om de 
vele schaven een goed plekje te 
geven. Het ziet er allemaal werke-
lijk fantastisch uit! Maar dat niet 
alleen; ze zijn keurig gesorteerd 
op soort en makers. Bij elkaar 
horende soorten (b.v. messing en 
groef) zijn netjes met een tyband-
je verenigd. 

Als ik vraag of en hoe hij de profiel-
beitels slijpt, die bij zijn demon-
straties gebruikt worden, vertelt hij, 
dat slijpen alleen gebeurt als het 
broodnodig is. Wel wet hij ze regel-
matig, een intensief en zeer tijdro-
vend werkje, waarbij hij put uit zijn 
enorme voorraad wetsteentjes van 
uiteenlopende vorm en afmeting. 

Het is niet verwonderlijk dat Eef 
spontaan gereageerd heeft op 
onze recente oproep om bijdra-
gen te leveren aan ons onderzoek 
naar schavenmerken (zie pag. 19). 
Bij ons afscheid geeft hij me de 
gegevens mee van maar liefst 79 
onbekende schaafmerken.
We bedanken het echtpaar Wame-
link voor hun gastvrij onthaal, in de 
wetenschap dat de deur ook voor 
andere geïnteresseerden wagenwijd 
openstaat! 

Al eerder was er bij uw redacteur informatie “binnengesijpeld” over de 
omvangrijke schavencollectie van ons lid Eef Wamelink. Hoogtijd om ons te 
overtuigen van de juistheid van deze -voor mij nog vage- berichten. 
En zo trok ik onlangs met echtgenote naar Eefs’ woonplaats: Aalten.

Eef en uw redacteur bij de collectie 
profielschaven.

De collectie herbergt ook wonderlijke 
eigen maaksels.
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Onderzoek  schavenmerken
Gerrit van der Sterre († 2002) er-
kende het zelf al: in zijn boek over 
schaven en schavenmakers zijn nog 
lang niet alle vraagtekens over mer-
ken opgelost. Om in zijn voetspoor 
te treden en zijn werk voort te zet-
ten, kwam er een kleine werkgroep 
tot stand. Deze deed, bij monde van 
onze voorzitter, Hein Coolen in de 
vorige Kroniek een oproep tot me-
dewerking. (Sla de A&G-Kroniek 
nr. 47, blz. 11 er even op na!).
Wij zijn degenen die daarop (soms 
uitgebreid!) reageerden bijzonder 
erkentelijk! Maar hun aantal staat 
helaas (nog) lang niet in verhou-
ding  tot het aantal leden-schaven-
bezitters, waar ook vreemde, onher-
kenbare merken op hun schaven 

zullen voorkomen (die dus niet in 
Gerrits’ boek worden besproken!!). 
Vandaar dat we die laatste categorie 
opnieuw dringend vragen om een 
reactie. Een grotere deelname zal 
de kans van slagen van deze actie 
zeker vergroten!
Van onze kant houden we u graag 
op de hoogte van onze vorderingen!

Gevraagde informatie:
•	 foto of duidelijke tekening van 

naam/initiaal van schavenmaker 
of gereedschappenhandelaar 
op het schaafblok. Ev. ook van 
eigenaar

•	 grootte (afm.) van het merk in mm.
•	 dezelfde gegevens van de schaaf-

beitel

•	 soort schaaf (profiel-, blokschaaf, 
enz.) waar het merk op voorkomt

•	 en natuurlijk …..uw eigen naam 
en adres

Graag zenden aan:
per E-mail: hgmcoolen@gmail.com
of 
per post:  
H.K. Rode, Groesbeekseweg 96, 
6585 KH Mook

Bel voor vragen/informatie:  
één de werkgroepleden:
Hein Coolen  Tel.: 0318 - 614373
Jan Blaas      0317 - 616363
Piet Voermans    0321 - 313043
Hans Rode            024 - 6634053

In de vorige A&G-Kroniek (nr. 47) 
werd in de rubriek “Wat is dat?” op-
heldering gevraagd over een merk-
waardig voorwerp. Uw redacteur 
liet zijn fantasie de vrije loop toen 
hij zich in het betreffende stukje 
afvroeg niet met een gruwelijk wa-
pen te maken te hebben, onwetend 
van het feit, met die uitspraak heel 
dicht bij de waarheid te zitten. Want 
Juul Baltussen – die beroepshalve 
(hij is kunstsmid) over veel kennis 
van smeden bezit- meldde, dat we 
hier beslist te maken hebben met 
een Afrikaans wapen, zoals die in 
verschillende varianten voorkomt. 

Een voorbeeld vond Juul in het 
boek “Weapens & Amor” (ISBN 
nº 0.486.24242.0, pag. 123).

Van gelijke strekking was de re-
actie, die we van ons lid Marinus 
de Rooy kregen. Hij beschreef het 

voorwerp als een werpmes, afkom-
stig uit Centraal Afrika (Congo). 
Zijn informatiebron was het boek 
“Wapens” van Richard Holmes 
(ISBN 978-90-209-7160-6). Ook 
een editie van het Deutches Waf-
fenjournal bleek overeenkomstige 
informatie te verschaffen.
We laten het maar even bij deze 
uitleg, omdat we hier met wapens 
en niet met gereedschap te maken 
hebben.  Maar de vragensteller 
heer Riny Gabriels, die al een lan-
ge zoektocht achter de rug heeft, 
zal hopelijk tevreden zijn, nu een 
tipje van de sluier is opgelicht.

Dat is dat!
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Wat is dat?
WAT IS DAT? is een rubriek “voor 
lezers, door lezers’. Als u een 
onbekend stuk gereedschap bezit, 
waarvan u doel of gebruik  wilt 
weten, stuur dan een duidelijke 
tekening of foto en vermeld de 
afmetingen en eventuele gegevens 
waarover u wèl beschikt. Hopelijk 
kan één (of meer!) van onze lezers 
een oplossing voor uw problemen 
aandragen, die u dan terugvindt 
onder de kop DAT IS DAT! in een 
volgende editie.

Correspondentie over deze rubriek 
graag naar: Hans Rode, Groes-
beekseweg 96, 6585 KH Mook, 
E-mail: h.k.rode@hetnet.nl

Een bakbeest
Dat deze “Wat-is-dat” dit keer wat 
op persoonlijke titel is geschreven, 
zal uw redacteur hopelijk niet kwa-
lijk worden genomen. Het verhaal 
begint bij een advertentie, die op 
Marktplaats (gereedschappen & 
instrumenten) verscheen. Een bij-
gevoegd fotootje van een onbekend 
en uiterst merkwaardig “tangach-
tig” voorwerp trok mijn aandacht. 
Aangezien “vraagtekens” bij mij 
altijd een uitdaging vormen en de 
prijs hier billijk leek, was de koop 

gauw gesloten. In de advertentie 
waren geen afmetingen opgegeven 
en in mijn enthousiasme vergat 
ik er ook naar te informeren. 
De veronderstelling was iets ter 
grootte van een doorsnee- nijptang 
te verwerven. Wat schetst echter 
mijn verbazing, dat een korte tijd 
later de bode met een kolossaal 
en loodzwaar pakket voor de deur 
stond. Uitgepakt, bleek de markt-
plaatsfoto weliswaar bewaarheid, 
maar was de grootte daarentegen 
een complete verassing.
Ofschoon het soms leuk is juist 
nièt achter de waarheid te komen, 
ging ik op zoek naar “het hoe en 
waarom” van het bakbeest. Tot op 
heden zonder enig resultaat. Mis-
schien biedt deze Wat-is-dat? wèl 
een oplossing!

Gegevens
Groot: ca. 44 cm. lang en in geslo-
ten positie ca. 20 cm. breed. Het 
gewicht is maar liefs 3,6 kg. Het 
geheel is onbetwist met de hand 
gesmeed. De twee “blokken” aan 
de uiteinden van beide benen zijn 
daaraan met schroefdraad  be-
vestigd en hebben smalle, gepro-
fileerde zijkanten, die keurig op 
elkaar passen. Wanneer men de 
tang “doorslaat” (iets wat bij een 
doorsnee-tang natuurlijk onmoge-

lijk is), is dat evenzo het geval met 
de andere zijkanten. Het heeft er 
de schijn van dat het apparaat ooit 
diende om profileringen aan te 
brengen. Maar buiten deze veron-
derstelling, ontbreekt elk spoor. De 
vraag aan u is dus: Wat is het?
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Arne Suverein

 
Op 3 mei 2014 overleed op 60 jarige leeftijd onze webmaster Arne Suverein. Gezien het feit dat 
hij nooit tijd kon vinden voor deelname aan onze bijeenkomsten zullen niet veel leden Arne 
persoonlijk hebben gekend, maar hij is voor A&G van grote betekenis geweest. 

In 2004 was het Arne die de nieuwe site voor A&G heeft opgezet. Hij deed hiervoor het merendeel 
van het ontwerp, de uitvoering en vervolgens het beheer als webmaster. Kort daarna startte Arne 
het forum van A&G. Een paar keer is de hele site omgebouwd met een nieuw programma en 
een vernieuwd uiterlijk tot aan de huidige uitvoering.  Zonder zijn vakkundige inzet waren we 
eigenlijk nergens. Kennis op het gebied van het bouwen en beheren van een website is echter niet 
genoeg, er moet ook veel tijd in worden gestoken. Meermaals beloofde inzet van andere leden was 
vaak teleurstellend, maar Arne heeft er nooit over geklaagd. Dat laatste is tekenend voor zijn altijd 
positieve karakter. 

Arne was ook zeer gesteld op een goede, gezellige sfeer en de leden van de werkroep koesteren 
mooie herinneringen aan de fijne samenwerking en missen hem zeer.

Tien jaar lang webmaster van A&G, we zijn hem veel dank verschuldigd.

We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij dit verlies.

in memoriAm

j.b.

in memoriAm Tine vAn WouWen

 
Niet lang geleden moesten wij van een trouwe helpster van A&G, Lies Anker afscheid nemen. 
Opnieuw viel er onlangs onder de leden van ons bescheiden “hulpcorps” een verlies te betreuren.

Op 78-jarige leeftijd overleed op 22 juli j.l. te Nykøbing (Dk.) Tine van Wouwen, echtgenote van 
ons voormalig A&G-lid Lau van Wouwen.

Haar gezondheid liet weliswaar al geruime tijd te wensen over, toch overleed zij nog onverwachts 
op de haar wel zeer vertrouwde vakantiebestemming in Denemarken. 

Samen met Lies bemande Tine veelvuldig de “ontvangstbalie” op onze najaarsbijeenkomsten en 
assisteerde zij bij het presenteren van de lunch. Velen zullen haar in die hoedanigheid gekend hebben. 

Wij wensen Lau, samen met zijn kinderen, alsnog heel veel sterkte toe.
h.r.
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Achter het behang geplakt
Bij de verbouw van een boerderij 
te Lottum kwam de dochter van 
ons lid Harm Huisman iets 
wonderlijks tegen. Achter de 
wandbekleding kwamen oude 
posters over oude ambachten te 
voorschijn (zie afb.). 
Op de afgebeelde foto zult u wel een 
prent van Jan Luiken herkennen, zo-
als deze voorkomt in het boek “Het 
menselijk bedrijf”. De titel ervan, die 
hier is weggevallen, luidt

De Kooperslager
Als’t sal bereid zijn, 

Sal’t eind der strijd zijn

De tekst op de rand, die nu de prent 
omlijst, maakte uw redacteur nieuws-
gierig en zijn belangstelling was 
gewekt. Hij ging verder op onderzoek 
uit en dat leverde het volgende op.
In het Peeldorp Meijel ontstond 
vanaf 1973 een bijzondere traditie: 
het jaarlijkse Festival rond oude 
ambachten. Ieder jaar werd het 
aantal van die ambachten gro-
ter, tot bijna 100 in 1982. Naast 

de “bekende” oude ambachten, 
waren er steeds meer bijzondere, 
zoals o.a. borstelmaker, doedel-
zakbouwer, lattenkliever, hoge-
hoedenmaker, korfvlechter en 
wolvilter. 
Het moet een uitzonderlijk gebeu-
ren zijn geweest, want Meijel (des-
tijds slechts ca 5000 inwoners!) 
trok met dit evenement tenslotte 

jaarlijks ruim 20.000 bezoekers.
Toen op steeds meer plaatsen 
soortgelijke evenementen werden 
gehouden nam een mooie tradi-
tie in 1982 op zijn hoogtepunt 
een einde. En de posters van een 
bijzonder ambachtenfestival, dat 
waarschijnlijk zijn gelijke nooit 
kende, kwamen achter het behang 
terecht. 

Deze gratis (!) advertentierubriek 
is alleen bestemd voor niet-com-
merciële advertenties van leden 
van de vereniging Ambacht & 
Gereedschap. Bestuur en redactie 
zijn niet aan-sprakelijk voor de 
inhoud van deze advertenties. 
Inzendingen opsturen naar 
h.k.rode@hetnet.nl  Vergeet niet 
in de tekst duidelijk te vermelden 
hoe u te bereiken bent (e-mail-
adres en/of telefoonnummer).

Gevraagd
Het is al weer enige tijd geleden 
dat er van ons lid Wim Rein-

dersma, namens het Museum de 
Verzamelaar, het verzoek bin-
nenkwam om van onze nieuwe 
rubriek gebruik te maken. 
Museum de Verzamelaar heeft één 
van de grootste collecties vooroorlog-
se buitenboordmotoren van Europa. 
Ze zoeken originele bougies. Deze 
mogen afkomstig zijn van een 
auto, motorfiets, stationaire motor, 
enz. De maten variëren van 10 mm. 
t/m 22 mm. Conische bougies zijn 
ook welkom.

Het nieuwste project in het museum 
gaat over handgemaakte, glazen 

knikkers. Wanneer iemand deze 
in een laatje, busje ofspijkerbakje 
heeft, ook het verzoek met Wim 
contact op te nemen.

Wim Reindersma, 
Museum de Verzamelaar
Oostergast 19, 9801 AK Zuidhorn
Tel. : 0594503998 E.mail : 
w.reindersma@ziggo.nl

Aangeboden
Gratis af te halen in Mook 
(bij Nijmegen): oude kalkmouw 
(in zeer gebruikte staat)
Tel. 024663405   

Vraag &Aanbod
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Jaarlijks wordt door het Open-
luchtmuseum in Arnhem in sa-
menwerking met het tijdschrift 
‘Landleven’ een driedaagse 
manifestatie georganiseerd 
waar A&G zich dit jaar voor de 
tweede keer mocht presente-
ren. Ook dit keer konden we 
dank zij de welwillendheid van 
het museum gebruik maken 
van de oude scheepswerf en 
reparatiewerkplaats die na de 
oorlog vanuit Marken integraal 
is verplaatst naar Arnhem. Dit 
jaar was in alle opzichten een 
record, een bijna verdubbeling 
van het aantal stands en bezoe-
kersaantallen die de 30.000 
passeerden, dit alles geholpen 
door stralend nazomerweer.
Ook in de werf was het een 
enorme drukte en de A&G vrij-
willigers die hier het publiek te 
woord stonden kenden weinig 
of geen rustige momenten. 
Naast de bekende A & G publi-
caties was er een thema-tafel 
booromslagen en had Hans 

Rode een prijsvraag georgani-
seerd waarbij de bezoekers de 
naam van een zestal gereed-
schappen konden raden. 

Dank aan iedereen, Hans Rode, 
Gerrit Snoek, Jacob Cazemier, 

Bart-Jan Lagerwaard en de 
diverse bestuursleden waarbij 
de rol van Jan Blaas, die zich zo 
heeft ingezet voor de goede con-
tacten met het museum, niet 
onvermeld mag blijven. 

Ambacht & Gereedschap op 
de “Beleef Landleven” dagen
5, 6 en 7 september 2014

Scheepswerf de Hoop, het onderkomen van A&G gedurende de Landleven-dagen

Oud bestuurslid Gerrit Vink presenteert een deel van
zijn bijzondere collectie griendwerkers-gereedschappen.

Vol aandacht voor onze presentatie booromslagen; 
achter de tafel ons lid Jacob Casimier.
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Voorzitter:  Hein Coolen              
 voorzitter@ambachtengereedschap.nl  
 Diepenbrocklaan 4a 
 6711 GN Ede
 Tel. (0318) 61 43 73

Secretaris: Cees van der Graaf       
 secretaris@ambachtengereedschap.nl
 Schuwacht 140
 2941 EH Lekkerkerk              
 Tel. (0180) 66 36 88

Penningmeester:  Jan Blaas   
 penningmeester@ambachtengereedschap.nl
 Platanenlaan 13                     
 3911 PA Rhenen                     
 Tel. (0317) 61 63 63

Leden: Piet Hageman       
 piet.hageman@hccnet.nl      
 Rousseaustraat 23                   
 2037 EC Haarlem                    
 Tel. (023) 540 20 45

 Hans van Meijel       
 h.vanmeijel@home.nl
 Haag 22a                          
 5815 CB Merselo                    
 Tel. (0478) 54 62 61

Boedelcommissie:  Jan Blaas 
 Gerrit Snoek                                   
 Hans Rode
Bankrekening:  IBAN:  NL15 INGB 0000 3007 41
 BIC:  INGBNL2A
 t.n.v. Ambacht en Gereedschap, Rhenen
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