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Van de voorzitter
om zich hiervoor aan te melden. Het kan zijn dat u
iets met betrekking tot een ambacht wilt demonstreren
zoals we de afgelopen jaren vaker hebben gezien.
Echter ook een bepaalde verzameling of een deel
hiervan is vaak voor anderen erg interessant. Voor
wat betreft dit laatste enkele tips:
Het is zaak om uitdrukkelijk een onderwerp te
kiezen. Hierbij is beperking een absoluut vereiste.
Een verzameling houtbewerkingsgereedschap leent
zich dan ook niet voor ons doel, dit is veel te breed.
Probeer een deelonderwerp te kiezen. Dit kan
het gereedschap van een bepaald merk zijn zoals
Nooitgedagt of Johann Weiss, maar ook een bepaald
soort gereedschap, zoals bijvoorbeeld 19e eeuwse
ploegschaven. Bij de keuze van het onderwerp is de
regel ‘minder is meer’ van toepassing: Hoe kleiner
de hoeveelheid, hoe meer mensen in zich opnemen.
Om het onderwerp leuk en aantrekkelijk te maken
is vaak ook het toevoegen van oorspronkelijke docu
mentatie een goed idee. Dit kunnen catalogi zijn
maar ook bijvoorbeeld tekeningen of foto’s uit een
werkplaats of fabriek. Het maken van een leuke op
stelling helpt ook om de aandacht te trekken en vast
te houden. In feite moet de gekozen opstelling een
verhaal vertellen. Het is hier niet mogelijk om een
complete handleiding voor exposities te geven maar
ik weet dat er onder onze leden voldoende creativiteit
aanwezig is om een en ander verder in te vullen. U
kunt u nog aanmelden voor de komende najaarsbij
eenkomst, het is een leuke manier om anderen te
laten zien waar u mee bezig bent en voorziet in de
behoefte van velen meer te weten te komen over de
interessegebieden van de ander.
Tot ziens in het Openluchtmuseum op 9 mei.

De afgelopen bestuurs
vergadering heeft voor
een groot deel in het teken
gestaan van de organisatie
van de voorjaarsexcursie.
De weerslag hiervan
vindt u in deze Kroniek.
Het is ons dit jaar gelukt
een prachtig programma
samen te stellen met het
Openluchtmuseum in
Arnhem. Vooral dank zij
de inspanningen van Jan Blaas zijn de afgelopen ja
ren zeer goede relaties opgebouwd waardoor deze dag
mogelijk werd. De kosten zijn echter per deelnemer
wel 1 10,- hoger dan normaal, voornamelijk van
wege de hoge entreeprijs. Hiervan heeft het bestuur
besloten, mede gezien het unieke karakter van deze
excursie, de helft voor rekening van de Vereniging te ne
men waardoor de totale kosten uitkomen op 1 30,- per
deelnemer. Als u het programma bekijkt zult u merken
dat dit geen aangekleed museumbezoek is maar dat
u dingen te zien en te horen krijgt die normaal voor
bezoekers niet toegankelijk zijn en die speciaal zijn
toegesneden op de interessesfeer van onze leden.
Besturen is voor een groot deel vooruitzien en het zal
u daarom niet verbazen dat in dit vroege voorjaar de
najaarsbijeenkomst ook reeds onze aandacht heeft.
Het betreft dan vooral activiteiten rondom de veiling
en de invulling van het ochtendprogramma. Het
blijkt dat de enkele jaren geleden geïntroduceerde
demonstratietafels zich in een grote belangstelling
mogen verheugen. Ook dit jaar hebben we weer de
nodige ideeën over de invulling hiervan maar ik zou
toch ook graag een beroep op de leden willen doen

Hein Coolen

Van de redactie

Wie wil als redacteur voor de Kroniek gaan optreden?
Het is de moeite waard en u bent daarmee een belang
rijke schakel in het verspreiden van alle berichten
binnen de vereniging.

Met het overlijden van Hans Rode verliezen we in de
redactie een buitengewoon kundige en toegewijde re
dacteur. Het was een waar voorrecht om met Hans een
aantal jaren de Kroniek te laten verschijnen. Voor één
persoon is dit een te grote klus, vandaar dan ook de
oproep bij deze:

John Boele

2

Voorjaarsexcursie

Zaterdag 9 mei 2015
Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem
Jan Blaas

Gezien de belangstelling van onze
leden zal het Openluchtmuseum
in Arnhem u zeker aanspreken.
Het museum heeft op ons gebied
ontzettend veel te bieden en het is
eigenlijk verbazingwekkend dat het
nog niet eerder als bestemming van
onze voorjaarsexcursie is verkozen.
De entreeprijs ligt onvermijdelijk
hoger dan bij voorgaande excursies,
maar we hebben een programma
kunnen samenstellen dat die wat
hogere deelnamekosten meer dan
goed maakt. We gaan veel zien en
horen bij de diverse presentaties
en we komen op plaatsen in het
museum waar u normaal als indi
viduele bezoeker nooit zult komen.
Daarnaast is de ontvangst en de
lunch op een prachtige locatie en
van luxe kwaliteit. Bekijk de foto’s
en lees er alles over in de volgende
pagina’s en u zult overtuigd raken
dat u deze dag niet mag missen.
De deelname prijs van 1 30,- per
persoon komt 1 5,- hoger uit dan
voorgaande jaren. Dat bedrag is

nog niet voldoende om de kosten
te dekken, maar om deze excursie
toch mogelijk te maken hebben we
een bedrag van 1 500,- gereserveerd
uit de A&G-kas. Door het positieve
resultaat van onze najaarsbijeen
komst is deze oplossing aanvaard
baar. Houders van een museum
jaarkaart kunnen
1 16,- terugontvangen als ze deze
kaart bij aankomst laten scannen.
Meer informatie vindt u onder
“inschrijving”
Het gaat heel goed met het Open
luchtmuseum. Het afgelopen
jaar kwamen meer dan 550.000
bezoekers naar het museum. Er is
veel dynamiek en vernieuwing en
daarmee weet het de jongere ge
neraties te boeien. Als u denkt het
museum te kennen en zeker als uw
laatste bezoek al vele jaren geleden
is dan zult u zich vast verbazen. Zo
werd twee jaar geleden een stukje
Amsterdamse Jordaan, samen met
de laatst overgebleven sloppen, over
gebracht naar Arnhem. Vorig jaar

De Westerstraat, Jordaan met de gang naar de sloppen

Jaknikker
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werd een Jaknikker, zoals we die
herinneren uit Drenthe, in werking
gesteld en in datzelfde jaar is ook is
een authentiek ingerichte Noorse
watersnoodwoning uit Zeeland
toegevoegd. Allemaal voorbeelden
uit de meer recente geschiede
nis die het dagelijkse leven in
het Nederland van toen zichtbaar
maken en bewaren. Ook dit jaar
staan er grootse plannen op stapel.
De veel besproken Canon van de
Nederlandse geschiedenis zal in het
museum worden vorm gegeven. De
werkzaamheden hiervoor zijn al ge
start en u zult op 9 mei constateren
dat het entreegebouw flink moet
worden verbouwd.
We beginnen onze dag op 9 mei met
koffie en zelfgemaakte appeltaart in
de Kasteelboerderij. Opgedeeld in
vier groepen bezoeken we locaties in
het park waar medewerkers van het
museum een presentatie geven.
Vier locaties waar we naar toe gaan
met daarbij de nummers die op de
plattegrond te vinden zijn:

Programma

Bij binnenkomst in het museum melden dat u deel uitmaakt van de groep Ambacht & Gereedschap.
Wanneer u in het bezit bent van een museumjaarkaart kunt u deze laten scannen zodat u recht krijgt op
teruggave van de toegangsprijs. Daarna wandelt u naar de Kasteelboerderij (zie plattegrond nr. 14)
10.00 - 10.15 uur
10.15 - 10.45 uur
10.45 - 11.00 uur
11.00 - 12.15 uur
12.15 - 12.30 uur
12.30 - 13.30 uur
13.30 - 13.45 uur
13.45 - 15.00 uur
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur

Aankomst in het museum, wandelen naar Kasteelboerderij
Ontvangst met koffie/thee en huisgemaakte appelgebak
Verdeling en vertrek in 4 groepen
Per groep bezoek van 2 presentaties op het museumpark
Terugkomst in de Kasteelboerderij
Hollandse koffietafel in de Kasteelboerderij
Vertrek van de 4 groepen
Per groep bezoek van 2 presentaties op het museumpark
Ter vrije invulling
Afsluitend drankje in groepsrestaurant ‘Paard van Marken’
Museumbezoek op eigen gelegenheid

Inschrijven voorjaarsexcursie

De kosten van het programma, inclusief toegang, rondleidingen, ontvangst koffie met appeltaart en uit
gebreide lunch bedragen 1 30,- per persoon. Wanneer u bij aankomst uw museumjaarkaart laat scannen
heeft u recht op teruggave van de toegangsprijs, zijnde 1 16,IBAN: NL15 INGB 0000 3007 41 en vanuit het buitenland BIC: INGBNL2A
T.n.v. Ambacht en Gereedschap Rhenen, onder vermelding van deelname excursie 9 mei.
Graag het verschuldigde bedrag overmaken vóór donderdag 30 april. Uw overschrijving is ook uw in
schrijving. U hoeft verder niets te doen. Bij inschrijving na deze datum graag contact opnemen met de
penningmeester: j.blaas@planet.nl of 0317-616363. Voor deze voorjaarsexcursie geldt geen maximum
aan deelnemers. Introducees zijn van harte welkom.

Routebeschrijving

Het Nederlands Openluchtmuseum ligt in Arnhem-Noord nabij de A12/knooppunt Waterberg (afrit 26).
Volg vanaf alle omringende (snel)wegen de ANWB-borden Arnhem-Noord (Openluchtmuseum/Burgers’ Zoo).
Via Openbaar Vervoer
Vanaf het Centraal Station Arnhem heeft u de volgende mogelijkheden:
Stadsbus 3 ri Burgers’ Zoo - uitstaphalte Openluchtmuseum, dit is ca 5 minuten lopen van de hoofdin
gang. De bus stopt hier 4x per uur. De bus rijdt eerst langs Burgers Zoo en komt op de terugweg langs
de halte Openluchtmuseum.
Lijn 8 ri Arnhem Presikhaaf. Deze stopt 2x per uur bij de oude halte Openluchtmuseum Zuid.
Lijn 400 (weekend 1x/uur) - uitstaphalte Openluchtmuseum. U loopt in ca 5 minuten naar de hoofdingang.
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Op de website van het Openluchtmuseum kunt u allerlei informatie over deze gebouwen vinden.
www.openluchtmuseum.nl
De hier volgende pagina’s geven alvast een eerste kennismaking met de locaties die u te zien krijgt.

De radmakerij (plattegrond nr. 2)
De Tramremise (nr. 51)
De Houtzaagmolen (nr. 13)
Het Depot (het gebouw tussen nr. 83 en 84).

De kasteelboerderij
Het imposante voorhuis stamt uit
1617. Lunchen in de monumen
tale kasteelboerderij is een erva
ring die niemand snel vergeet. De
kroonluchters onder het rieten
dak werpen een zacht licht op de
zaal met zijn eeuwenoude houten
gebint.

De radmakerij
Als de Achterhoekse boer in de
wintermaanden tijd over had, was
hij radmaker. Hij moest dan wel
de beschikking hebben over goed
gereedschap en natuurlijk een
beetje talent. Dit kleine vakwerk
huisje is altijd in gebruik geweest
als werkplaats van een boer uit ‘t
Woold. Het huisje werd in 1942
met inhoud overgeplaatst naar
het museum en vlak achter de al
aanwezige boerderij uit Harreveld
(eind 18e eeuw) opgebouwd. De
enige machine die je vindt in de
inrichting is een met de hand
aangedreven houtdraaibank. Elec
triciteit is een luxe die men zich
lange tijd niet kon veroorloven in
de Achterhoek.
Hoewel de radmaker uitsluitend
wielen maakte, wordt er op dit
moment in het museum een
nauwkeurige replica van een com
plete kar gebouwd. Dit gebeurt
onder aanvoering van Harm Muis
die ook de bouwtekening maakte.
Hij baseerde zijn tekening op de
Baakse stortkar die onder een
afdak van de Beltrumse boerde
rij te vinden is. Vincent Gietema
(lid van A&G) is onze gastheer
op deze radmakerij. Hij zal ons
vertellen over deze vorm van huis
industrie die met zeer eenvoudige
inrichting wel een groot vakman
schap vereiste.

De Kasteelboerderij

Radmaker Vincent Gietema

De zaagmolen
De Paltrok zaagmolen stamt in
oorsprong uit 1680 en stond bij
Dordrecht. De molen is in 1854
verplaatst naar Numansdorp en
is al in 1928 verhuisd naar het
openluchtmuseummuseum.

De werkplaats van de radmaker
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De paltrok zaagmolen in rust

Molenaar Mark den Boer inspecteert de zaagbladen

Het is een onderkruier met drie
zaagramen. In het water rond
de molen liggen de stammen
klaar om de molen in te worden
getrokken. Er worden regelmatig
planken gezaagd die in het park
worden gebruikt. Mark den Boer,
al 10 jaar lid van A&G, is naast
zijn werk als smid bij het muse
um ook molenaar op deze hout
zaagmolen. Hij heeft zich met
veel passie verdiept in de historie
en de techniek van het zagen met
deze molen en hij wil ons graag
meenemen op de molen en alles
vertellen en laten zien.

Het depot

De schééeresliep!!!!

Naast het park met alle historische
gebouwen beheert het Nederlands
Openluchtmuseum ook een grote
collectie voorwerpen, zoals koet
sen, ploegen, gereedschappen,
kleding, sierraden, huishoudelijke
zaken, et cetera. Deze spullen zijn
voor een groot deel opgeslagen in
depots in Tiel en Schaarsbergen.
Op dit moment worden plannen
uitgewerkt voor de bouw van een
groot depot samen met het Rijks
museum en het RCE. Het is niet
mogelijk om de depots met groe
pen te bezoeken en de enige moge
lijkheid is om via internet objecten
te bekijken.

In deze collectie bevinden zich ook
allerlei gereedschappen. Steeds
meer van deze collectie zal via de
website worden ‘ontsloten’. Om de
bezoekers een indruk te geven van
zo’n depot is er een gebouw in het
park (plattegrond nr. 38/84) inge
richt als depotruimte. Speciaal voor
het bezoek van A&G wordt een se
lectie van het historisch gereedschap
overgebracht naar deze locatie.
Het is voor ons een unieke gele
genheid om een aantal prachtige
gedateerde schaven en zagen
met pistoolgrepen uit de 17e en
18e eeuw te kunnen bewonderen.
Hilde Cammel, conservator van
het museum en o.a. verantwoor

In het museumpark lopen ook
mobiele presentaties rond, zoals de
messen- en scharensliep. Bennie
Weijers, lid van A&G, zal ons deze
scharensliep demonstreren. De
kar is van 1920 en de eigenaar was
Janus Schefferlie uit Gorinchem.
Het verhaal wordt bij de kar verteld
en er is een goede kans dat er bij
wordt gezongen (wel vals).
Naast scharenslijper is Bennie in
het museum ook bekend van zijn
optreden met het unieke draaiorgel
“Roosje” en ook maakt hij in de
winter in de Limburgse boerderij
op ambachtelijke wijze een heer
lijke stroop.
Bennie Weijers trekt altijd publiek met zijn scherensliep
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Depotopstelling met gereedschap

Conservator Hilde Cammel met een gedateerde reischaaf

delijk voor de gereedschappen zal
ons rondleiden en vertellen over
het beheer van dit nationale bezit
en hoe de collectie ook een bron
van kennis en onderzoek is.

De tramremise
Sinds 1996 rijden verschillende
trams hun ronde door het mu
seumpark ( zie plattegrond). Het
gebouw is een reconstructie van
de Arnhemse remise, die in 1944
tijdens de slag om Arnhem totaal
werd verwoest. Hierbij waren ook
alle trams verloren gegaan. In Arn
hem stapt men na de oorlog over op
de trolleybus. In het park rijdt nu
een prachtige replica van de Arn
hemse tram. Daarnaast rijden fraai
gerestaureerde wagens uit Rotter
dam, Amsterdam en den Haag hun
rondjes. De werkplaats in de remise
is prima uitgerust voor alle restau

De tramremise met de Arnhemse tram de GETA 76

De remisehal met smeerput

De HTM274, een Haagse tram uit 1927
in restauratie

ratie en onderhoudswerkzaamhe
den en er wordt dan ook vaak druk
gewerkt. Het hele trambedrijf op
het Openluchtmuseum kan niet
zonder de inzet van een grote groep
vrijwilligers. Bijna 100 vrijwilligers
werken als bestuurder of conduc
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teur en 6 vrijwilligers leveren hun
bijdrage in de werkplaats van de
remise. Als gastheer/vrouw van de
remise zijn 9 personen opgeleid.
We krijgen op 9 mei een rondlei
ding in de remise en we kunnen in
en onder de tram kijken.

Verslag ledenvergadering

Notulen van de 21e Algemene Ledenvergadering van Ambach & Gereedschap,
gehouden op zaterdag 8 november 2014, locatie ROVC Galvanistraat 13 te Ede
Cees van der Graaf

Opening
Voorzitter Hein Coolen opent om
10 uur de jaarlijkse najaarsbijeen
komst van de vereniging. Hij heet
de ca. 120 bezoekers welkom op de
nieuwe locatie in Ede. Hein begint
met de mededeling dat ons erelid
Hans Rode helaas niet aanwezig
kan zijn vanwege ziekte. Dit is de
eerste keer dat Hans verstek moet
laten gaan. Dit wordt door alle
aanwezigen als een gemis erva
ren. Vervolgens doet de voorzitter
in het kort een aantal algemene
mededelingen over de opzet van de
dag. Ook dit jaar is er weer geko
zen voor tafels waar demonstraties
worden gegeven. Helaas zijn niet
alle tafels zoals staat aangegeven
in de A&G Kroniek bezet. Henk
Bos (wetstenen) en Gerrit van Rijn
(kalk) kunnen vanwege ziekte /
privé omstandigheden niet aan
wezig zijn. Gelukkig zijn Lau van
Wijnhoven (kuipersambacht),
Carel van der Plas (zadel- en tuig
makerij) en Gerard Becker (verstel
bare moersleutels) wel aanwezig.
Daarnaast zal Hein Coolen een
tafel bemannen met Amerikaans
handgereedschap. In de middag
is weer de gebruikelijke verloting
gevolgd door de veiling. Leden

die willen bieden op een van de
veilingstukken moeten zich van te
voren inschrijven.

Vaststelling van de notulen van
de twintigste Algemene Vergadering van 9 november 2013
De notulen worden aan de orde
gesteld. Er kan gereageerd worden
op zowel tekst als op inhoud.
Er zijn geen op opmerkingen. De
notulen worden, met dank aan de
secretaris, als zodanig vastgesteld.

Jaarverslag 2010-2011
De secretaris geeft op hoofdlijnen
een toelichting op het jaarverslag
zoals is opgenomen in de A&G
Kroniek nr. 48 van oktober 2014.
Het bestuur is dit jaar 5x bijeen
geweest. Vergaderd wordt altijd bij
een van de bestuursleden thuis
zodat de kosten zoveel mogelijk
beperkt zijn. Een sfeer impressie
van het verloop van een vergade
ring maakt aan de leden inzichte
lijk hoe het bestuur te werk gaat.
Het organiseren van de voorjaars
excursie, de najaarsbijeenkomst,
de uitgifte van de A&G Kroniek
en de Gildebrief zijn vaste agenda
punten. Daarnaast is er gesproken
over vormen van samenwerking
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met andere verenigingen. Onze
vereniging werkt met een klein be
stuur die ondersteund wordt door
verschillende commissies. Een
werkwijze die maakt dat ook leden
met een beperkte hoeveelheid vrije
tijd ook een bestuurstaak op zich
kunnen nemen. Als er leden zijn
die een actieve rol willen vervullen
in het bestuur, een commissie of
bij een bijzonder evenement dan
zijn deze van harte welkom. De
voorjaarsexcursie ging dit jaar naar
het streekmuseum ‘De Locht’ in
Meldersloo. Helaas waren er min
der deelnemers dan gebruikelijk.
De veiling van gereedschappen
met behulp van een veilingklok
werd door de deelnemers zeer
gewaardeerd.
De boedelcommissie heeft weer
veel werk verzet om verschil
lende verzamelingen een goede
bestemming te geven. Dankzij
deze inzet kan er vanmiddag weer
een mooie collectie gereedschap
worden geveild. Het werk van de
publiciteitscommissie is voor een
ieder zichtbaar in de A&G Kroniek
en ons paradepaardje de Gilde
brief. Het aantal leden lijkt zich te
stabiliseren. We zijn een gezonde
vereniging met ruim 400 leden.

Aanvullend geeft de voorzitter
aan dat na het overlijden van onze
webmaster Arne Suverein gezocht
is naar een versterking van de
werkgroep Website. We zijn bijzon
der gelukkig dat René Weijers zich
hiervoor beschikbaar heeft gesteld.
Tot slot wordt gemeld dat de
oproep aan de leden van de Werk
groep schavenmerken behoorlijk
wat respons heeft opgeleverd.
Inmiddels is de werkgroep al een
paar keer bijeengeweest.

Financiën
Door Jan Blaas wordt het overzicht
financieel beheer 2013-2014 en de
begroting 2014-2015 in het kort
toegelicht. Jan geeft aan dat hij
heel blij is met de opkomst van
daag. De opkomst van in totaal 120
leden op deze nieuwe locatie geeft
hem een positief gevoel.
De financiën zien er goed uit. We
hebben een stevige reserve. Door
deze reserve is er ruimte om in de
toekomst iets extra’s te doen Wel
is enige relativering op zijn plaats,
de welvaart van onze vereniging
komt voor een belangrijk deel door
de opbrengst van de veiling. De
kosten van de Gildebrief alsmede
de verzendkosten zijn stevig. Mede
dankzij een degelijk financieel be
leid is een verhoging van de contri
butie niet nodig. Met waardering
wordt de begroting vastgesteld.

Verslag van de kascommissie
voor het boekjaar 2012-2013
De kas is recentelijk gecontroleerd
door Jan van der Meulen en Co de
Jager. De conclusie van de kascom
missie is dat: de boekhouding
overzichtelijk is en een verzorgde
indruk maakt. Er zijn geen on
geregeldheden geconstateerd. De
kascommissie is van oordeel dat de
penningmeester zijn taak correct
heeft uitgevoerd. Wel doet zij de
aanbeveling om bij grote uitgaven
twee bestuursleden te laten teke
nen. Het advies van de kascommis
sie aan de ledenvergadering om
decharge te verlenen wordt met een
applaus door de leden bevestigd.

Verkiezing van de kascommissie
voor het boekjaar 2013-2014
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.
De kascommissie voor het boek
jaar 2014-2015 bestaat uit Jan van
der Meulen en Co de Jager. Op
de vraag van onze voorzitter wie
zich als reserve wil opgeven is
het Gerrit Snoek die zich spon
taan meld.

Bestuur
Dit jaar moet de penningmeester
opnieuw worden benoemd. Jan
Blaas vervult deze taak al vanaf
1998. Jan heeft zich opnieuw
beschikbaar gesteld met de kant
tekening dat hij de wens heeft
dat een ander deze taak binnen
afzienbare tijd gaat overnemen.
Voor de functie van penning
meester hebben zich geen andere
kandidaten aangemeld. Met een
welgemeend applaus vanuit de
zaal wordt de benoeming van Jan
bevestigd. Als algemeen bestuurs
lid heeft Jo Jacobs zich beschik
baar gesteld. Ter voorbereiding
op deze mooie taak heeft Jo dit
jaar heeft al diverse bestuursver
gaderingen bijgewoond. Op de
vraag van onze voorzitter of de
leden kunnen instemmen met het
benoemen van Jo tot bestuurslid
wordt met een instemmend ap
plaus gereageerd. Na deze be
noeming neemt Jo plaats achter
de bestuurstafel. Tot slot wordt
gemeld dat Paul van der Lugt de
ledenadministratie gaat doen.
Dankzij deze toezegging kunnen
we in het voorjaar van 2015 een
nieuwe, geactualiseerde ledenlijst
toe zenden.
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Gedachtenwisseling met leden
De voorjaarsbijeenkomst is meest
al in mei, dit is vanwege de vele
vrije dagen en of feestdagen voor
een aantal leden lastig. Gevraagd
wordt of een ander moment ook
mogelijk is?
Aangegeven wordt dat eerder
(april) lastig is vanwege het weer.
Ook zijn veel locaties dan nog niet
open. Afgesproken wordt dat bij
het opstellen van de jaarplanning
zoveel als mogelijk rekening zal
worden gehouden met feestdagen/
vrije dagen.
We hebben als vereniging goede
contacten met buitenlandse vereni
gingen. Kunnen we uit publicaties
van deze verenigingen voor ons
interessante artikelen overnemen
en na vertaling publiceren in ons
eigen blad?
Aangegeven wordt dat dit een
interessante mogelijkheid is. Wel
zal het vertalen met zorg gedaan
moeten worden.
In de oude ledenlijst stond aan
gegeven wie een museum aan
huis had. In de laatste ledenlijst is
dit verdwenen. Gaan we dit weer
zichtbaar maken?
Aangegeven wordt dat we op de le
denlijst weer meer informatie gaan
zetten. Tevens wordt aangegeven
dat op de website een link staat
naar verschillende musea.
Wat gaan we doen met het kapitaal
van de vereniging?
De voorzitter geeft aan dat het
hebben van een financiële buffer
van belang is. Dankzij deze buffer
kunnen tegenvallers gemakkelijk
worden opgevangen. Ook is er nu
ruimte voor het uitbrengen van
publicaties die inspelen op het be
vorderen van kennis over ambach
ten en gereedschappen.
De volgende voorjaarsbijeenkomst
is gepland op 9 mei naar het
Openluchtmuseum in Arnhem.
Deze excursie kunnen we be
taalbaar houden door gebruik te
maken van onze financiële buffer.
Het streven is om de eigen bij
drage vergelijkbaar te houden met

voorgaande jaren. Dit kan ook door
gebruik te maken van een muse
umjaarkaart. Van de aanwezigen
blijkt ca. 50% een museumjaar
kaart te hebben.
Veel leden kennen elkaar en
elkaars verzamelgebied niet. Kun
nen we hier iets aan doen bijv.
naambordjes (badges) met een
trefwoord voor de interesse uitrei
ken, gelijkgestemden aan één tafel
plaatsen, etc?
Het bestuur gaat dit punt uitwerken.
Veel leden richten zich op de bouw
nijverheid. Er zijn ook andere am
bachten dan alleen maar houtbewer
king. Gaan we daar iets aan doen?
Het verbreden van het interesse
gebied biedt veel kansen. Het

bestuur heeft voor het verbreden
al veel aandacht. In de Gildebrief
wordt al veel aandacht besteed en
verschillende onderwerpen/am
bachten.
Komen er nog nieuwe publicaties?
Het bestuur geeft aan te werken
aan een (her)uitgave van een
Nooitgedagt catalogus of een
samenstelling van verschillende
catalogi. Ook wordt er gedacht aan
een gebundelde uitgave van de
laatste 10 Gildebrieven. De oude
tijdschriften staan op de website
van Ambacht en Gereedschap. Wat
opvalt is dat veel van de aanwezige
leden weinig tot geen gebruik
maakt van deze informatie. Men
kan het of niet vinden of men kijkt

zelden op onze website.
Er is een plan geweest voor het
maken van een register wordt
daar nog iets mee gedaan?
Aangegeven wordt dat het regis
ter bij is tot 2011. Dit is te vinden
op de website van de vereniging.
Daarna is er vanwege het ontbre
ken van inbreng van leden die dit
willen bijwerken niets meer aan
gedaan.

Sluiting
Na deze gedachtewisseling sluit de
voorzitter de 21e algemene leden
vergadering van de vereniging
Ambacht & Gereedschap.

Verslag najaarsbijeenkomst 2014
Piet Hageman

Voor het eerst met de navigator
aan naar de najaarsbijeenkomst.
Deze keer niet in Nieuwegein
maar in Ede. Voor mij iets verder,
maar wel mooi centraal in het land
gelegen. Het ROVC, een Mid
delbaar Technische School met
vele studierichtingen is een groot
gebouw met goede parkeermoge
lijkheden.
Na de koffie met bijpraten, wor
den we naar de Dieselzaal gedi
rigeerd waar de voorzitter, Hein
Coolen, iedereen welkom heet.
Hij constateert dat er een goede
opkomst is en vertelt dat Hans
Rode heel erg ziek is en voor
het eerst niet aanwezig kan zijn.
Hein vraagt de leden om hem een
kaartje te sturen. De Gildebrief is
dit jaar vroeg beschikbaar en ie
dereen kan een exemplaar meene
men. Ziekte heeft er ook voor ge
zorgd dat er helaas niet zes maar
slechts vier tafels met interessante
presentaties zullen zijn maar er

blijft nog heel veel interessants te
zien en te bewonderen.
De jaarvergadering van de vereni
ging verloopt zoals altijd zeer vlot.
Zie het verslag elders in dit blad.
De lunch wordt gebruikt in het
restaurant waar ook de beroemde
A&G kroket is te verkrijgen. Het
is er gezellig en doordat iedereen
zijn eigen versnaperingen moet
kopen, lekker ongedwongen. Het
koffiedrinken en de lunch lopen
een beetje in elkaar over terwijl
ook de interessante tafels worden
bekeken. De kuiper Lau van Wijn
hoven, zadel- en tuigmaker Carel
van der Plas, Gerard Becker met
zijn prachtige sleutels en Hein
Coolen met het prachtige Ame
rikaanse gereedschap hebben de
handen vol werk om alle vragen te
beantwoorden. Intussen worden
door de dames de lootjes verkocht
voor de komende loterij met de
prachtige prijzen.
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Na de lunch is het snuffelen en
kopen geblazen want het aanbod is
best groot en erg gevarieerd. Prach
tige boeken, waarvan een deel door
Paul van der Lugt geschonken en
de leuke hebbedingen gingen goed
van de hand. De veiling is altijd
weer spannend. De lootjes op een
rijtje en maar hopen.
Na de verloting nam de veiling
beslag van de zaal. Veilingmeester
Coolen hanteerde de hamer met
veel vakmanschap en er werden
mooie voorwerpen voor nette prij
zen afgehamerd.
Om ca. kwart voor vier kwam aan
de geslaagde en gezellige dag in
ons nieuwe onderkomen een einde.
De voorzitter wenste iedereen een
goede thuisreis waarna men vaak
bepakt en gezakt huiswaarts ging.
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Afscheidsgroet
Nu bij mij een niet te keren ziekte in een vergevorderd stadium is geconstateerd, wordt het tijd voor een
afscheidsgroet aan u allen, de oude, getrouwe leden in het bijzonder.
Het is alweer 23 jaar geleden dat we in theehuis Rijnauwen, Bunnik met zo’n 50 man de eerste plannen voor
een vereniging smeedden (destijds onder de naam ”Kring Ambacht & Gereedschap”).
In de daarop volgende 17 jaar mocht ik als uw “stuurman” een vereniging met ambitieuze leden tot wasdom
zien komen. Het waren goede jaren, waarin het wel en wee van de kring voor een heel belangrijk deel mijn
levenswandel bepaalde.
Met gevoel van voldoening en van dankbaarheid laat ik het schip van A&G achter, dat met volle zeilen en
onder leiding van adequate ”bestuurderen” op koers ligt naar een goede toekomst.
Het ga u allen wel!
november 2014, Hans Rode, oud-voorzitter

Opbrengsten veiling en verloting
Najaarsbijeenkomst 2014

Kavel

Omschrijving

Inzet

Resultaat

1

Doos 1 divers

30,00

25,00

2

kuipersschaaf met stalen zool, lengte
122,5 cm, beitel Nooitgedagt 9 cm breed

75,00

75,00

26

verstekbakje met zaag, Steiner, zaagje
32cm

25,00

60,00

27

lagehoekschaafje Morin brons

25,00

40,00

28

spookschaaf Macrome

20,00

45,00

3

brede beitel, kroontje HV

30,00

35,00

29

Stanley 45 met beitelset

50,00

60,00

4

brede beitel Grothaus

30,00

40,00

30

Stanley 148

40,00

niet verkocht

5

hoekboor

35,00

55,00

31

4x koetsschaafjes

25,00

30,00

6

waterpas USA

20,00

20,00

32

ploegje + 2x kuipersschaafje

35,00

65,00

7

profielschaaf tweemaster Frans

35,00

35,00

33

stoeltjesboor + borenset

75,00

85,00

8

stokschaaf tweemaster Frans

25,00

25,00

34

kwasten

20,00

35,00

9

toogschaaf Stanley 20

35,00

50,00

35

doos 3 divers

40,00

35,00

10

Record 8

40,00

50,00

36

kist met inhoud

75,00

110,00

11

bossingschaaf 18e eeuw SD

30,00

60,00

37

kist leeg

50,00

12

6x gutsen (4x Nooitgedagt)

40,00

50,00

38

besaigue

80,00

13

houtdraadsnijder kompleet

40,00

45,00

39

steekbeitel SVE

25,00

14

houtdraadsnijder kompleet

40,00

65,00

40

hakbeitel Knowles

25,00

35,00

15

Yankee set in doos

15,00

55,00

41

hak- vermoorbetel JNY

25,00

25,00

16

bananendoos met Nooitgedagt schaven

40,00

40,00

42

Doos 4 divers

40,00

40,00

17

blokschaaf 1736 IVK

200,00

430,00

43

Doos 5 divers

40,00

50,00

44

Doos 6 divers

40,00

40,00

50,00
niet verkocht

25,00

18

driemaster PD

50,00

70,00

19

2 master Andries

50,00

120,00

45

kist met inhoud

30,00

65,00

20

ploeg met koperbeslag

25,00

45,00

46

kist met inhoud

25,00

30,00

21

snik

180,00

220,00

47

kist met inhoud

30,00

50,00

22

molenaarsbeitel lomp

40,00

45,00

48

gutsen 6x

30,00

35,00

23

set 3x molenaarsbeitel

60,00

60,00

49

schiet- en hakbeitels 7x

30,00

25,00

24

set gutsen 5x

40,00

40,00

50

steekbeitels

40,00

60,00

25

blokschaaf 1788 iets hol

150,00

270,00

51

toogschaaf Egos

25,00

50,00

Foto’s van de kavels vindt u in de A&G Kroniek nr.48

13

In memoriam Hans Rode

Hein Coolen

Ofschoon niet onverwacht was het
toch een schok te vernemen dat onze
oud-voorzitter en erelid Hans Rode
op 29 november 2014 was overleden.
Al enige tijd wisten we dat het niet
goed met hem ging, maar de ernst
van de situatie werd door Hans zelf
vaak gebagatelliseerd, althans naar
buiten toe. Tot het laatst toe waren
er nog contacten over mooie stuk
ken oud gereedschap en stukjes die
Hans nog schreef voor Gildebrief
en Kroniek, alsof hij van geen ziekte
wilde weten. Zijn betrokkenheid bij
het wel en wee van A&G bleef onver
minderd.
had nog te zien verschijnen.
Toen in 1991 Ambacht & Gereed
schap mede door zijn inspannin
gen werd opgericht werd Hans
de eerste voorzitter en zou dit 16
jaar blijven. Als zodanig heeft hij
een grote stempel op onze vereni
ging gedrukt. Niet dat Hans zich
uitdrukkelijk op de voorgrond
plaatste, hij deed liever een stapje
opzij als het belang van de vereni
ging hiermee gediend was. Maar
Hans was wel degelijk de stuwen
de kracht in deze zo belangrijke
beginjaren waarin de vereniging
zich nog moest bewijzen. Hij liet
iedereen in zijn waarde en kreeg
daardoor veel dingen gedaan. De
hechte vriendschapsbanden die
hierbij ontstonden zouden tot het
einde toe blijven bestaan.
In deze jaren werd de vereniging
gevormd die onder leiding van
Hans op vele terreinen haar doel
stellingen wist waar te maken.
Vooral op het gebied van het
verspreiden van kennis vervulde
Hans een sleutelrol en zijn betrok
kenheid bij de publicaties was
groot. Het deed hem duidelijk
goed de laatste Gildebrief waarin
hij ook zelf een belangrijk aandeel

In 2007 begon het voorzitterschap
hem af en toe wat zwaar te wor
den. De toenemende werkzaam
heden van een onder zijn leiding
sterk gegroeide vereniging, snel
veranderende maatschappelijke
verhoudingen, de door Hans ver
foeide verzakelijking, maar ook zijn
verslechterende gezondheid deden
hem verlangen naar een rol wat
meer op de achtergrond. Een hoog
tepunt vormde na zijn afscheid als
voorzitter zijn benoeming tot erelid,
wat een nieuwe fase van activiteit
inluidde als bestuurslid, auteur van
vele stukjes in Gildebrief en Kro
niek en lid van diverse commissies
die het bestuur ondersteunen.
Bij dit alles moeten we niet ver
geten dat Hans toch vooral ook
verzamelaar was. Hij was erg trots
op zijn collectie waarin hij in de
loop der jaren vele mooie stuk
ken bij elkaar heeft gebracht. Zijn
doel was echter nooit zeldzame,
dure stukken te verzamelen. Het
ging Hans om intrinsieke schoon
heid, die net zo goed gevonden
kon worden in eenvoudige dingen.
Hier had Hans een bijzonder oog
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voor en bepaald goede smaak. Het
verhaal achter het gereedschap
boeide hem bijzonder, getuige ook
zijn niet aflatende inspanning voor
de rubriek “wat is dat”.
Op 5 december 2014 hebben
we van Hans afscheid genomen
tijdens een dienst in het Kleine
Bartholomeuskerkje in Beek, een
mooie, intieme locatie door Hans
zelf uitgezocht. Vele leden hadden
de moeite genomen erbij te zijn.
Namens Ambacht & Gereedschap
voerde Jan Blaas het woord, waarbij
hij ook persoonlijke herinneringen
ophaalde, waaronder nog een dagje
in september voor de boedelcom
missie. Jan memoreerde ook nog
de geweldige zorg en steun van zijn
echtgenote, Lycia zonder wie dat
alles niet meer mogelijk zou zijn
geweest. Naar Hans, maar ook naar
Lycia, gaat dank uit voor de onbaat
zuchtige wijze waarop ze zich al die
jaren voor A&G hebben ingezet.
Nooit was de vraag wat de vereni
ging voor mij kan doen, maar wat
ik kan doen voor de vereniging, een
les voor ons allen. We zullen Hans
zeer missen, maar onze gedachten
gaan op de eerste plaats uit naar
Lycia, kinderen en kleinkinderen.

In memoriam Henk Bos

Hein Coolen

Henk was bijna 15 jaar lid van onze
vereniging en behoorde dus tot
de langst zittende leden. Nu is het
woord ‘zitten’ in dit verband min
der op zijn plaats want Henk was
bepaald geen zitter, maar een echte
doener. De laatste jaren dat ik Henk
wat intensiever heb meegemaakt lag
zijn grote passie bij het verzamelen
van en het doen van onderzoek naar
Europese wetstenen. Als zodanig
heeft Henk grote betekenis gehad
voor onze vereniging. Immers de
bestaande kennis op dit gebied was
zeer dun gezaaid en Henk heeft dit
onderwerp op een voor hem typi
sche manier aangepakt. Grondig en
geholpen door zijn grote technische

kennis heeft hij een en ander uitvoe
rig in kaart gebracht. Het resultaat
van deze noeste arbeid staat dan ook
als een monument ter nagedachtenis
aan deze bijzondere mens. Voortaan
hoeft niemand zich meer af te vragen
waar deze of gene wetsteen van
daan komt, Henk heeft het allemaal
uitgezocht en we kunnen dus deze
en andere vragen relatief gemakkelijk
beantwoorden door te rade te gaan op
zijn website waar hij de uitkomsten
van zijn onderzoek publiceerde.
Henk was een bescheiden en nuch
ter mens, wars van snoeverij, die
geloofde in het wetenschappelijk
proces: eerst grondige analyse en
dan pas conclusies. Dit aspect maakt
zijn werk ook zo waardevol, het is het
resultaat van jarenlange arbeid. Mede
hierdoor is Henk uitgegroeid tot de
grote autoriteit op zijn terrein. Zijn
overlijden heeft misschien verhinderd
dat hij overal de erkenning kreeg die
hij verdiende maar ik ben ervan over
tuigd dat die eer hem ongetwijfeld
nog postuum te beurt zal vallen.
Op het meer persoonlijke vlak bewaar
ik ook mooie herinneringen aan
Henk. Zijn hobby, of moet ik zeggen
zijn werk, leidde hem door heel Eu

ropa waar hij samen met Ge geduren
de maandenlange reizen doordrong
tot de meest afgelegen en vaak ook
niet meer in bedrijf zijnde steengroe
ven. Het verbaasde mij altijd weer
dat Henk ook dan de juiste mensen
vond om mee te praten en met kilo’s
interessant materiaal huiswaards
wist te keren. Soms kwamen ze dan
op de terugweg langs Ede en konden
we wat tijd samen doorbrengen al
pratende over en kijkend naar wet
stenen. Zo ook de laatste keer. Zijn
ziekte hield hem niet tegen deze reis
te maken en Henk zat nog vol plan
nen en reageerde enthousiast op mijn
vraag of hij niet nog een keer verslag
wilde doen van zijn bevindingen en
enkele demonstraties wilde verzorgen
op de najaarsbijeenkomst van onze
vereniging in november. Helaas is het
hier niet meer van gekomen. Slechts
enkele dagen van te voren kreeg ik
een mail van Ge dat Henk in het
ziekenhuis was opgenomen.
In Henk Bos verliest de vereniging
een betrokken lid echter het verlies
is vele malen groter voor zijn vrouw
en trouwe metgezel Ge en de kin
deren. Naar hen gaan dan ook onze
gedachten uit.

In memoriam Henk ter Weijden

Jan Blaas

Op 19 december 2014 is op 77
jarige leeftijd overleden Henk ter
Weijden uit Blaricum.
Henk was lid van A&G sinds 2000
en hij was een zeer trouwe bezoek
er van onze bijeenkomsten. Ooit
begonnen als timmerman heeft
hij zich door studie en ervaring
opgewerkt tot planner in een bou
wbedrijf. Hij was een vakman met

grote interesse in de historie van de
bouwkunde. Henk had gedurende
vele jaren een grote collectie oude
gereedschappen verzameld waar hij
vol passie over kon vertellen. Toen
hij in 2006 kleiner ging wonen is
veel daarvan via de boedelcommis
sie op onze najaarsbijeenkomst
geveild. Henk had ook veel belang
stelling voor de geschiedenis van
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zijn geboortedorp Blaricum en
verschillende van zijn verzamelde
spullen zijn naar de plaatselijke
oudheidkamer gegaan.
De laatste jaren speelden problemen
met de gezondheid een steeds grotere
rol, toch liet hij zich niet ontmoedigen
en deed alles wat nog mogelijk was.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen
veel sterkte met het verlies.

Het schavenmerk

Roelof van Driessen
Hein Coolen

Roelof van Driessen had een
gereedschapshandel in Sneek.
Hiernaast het merk, dat met aan
zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid van hem is, op
twee verschillende schaven.
Duidelijk is te zien dat het stem
pel met de initialen en het plaats
naamstempel afzonderlijk van
elkaar werd gebruikt.
We citeren het Fries Scheepvaart
Museum in Sneek:
“ Roelof van Driessen kreeg zijn
schaven van Peter Duesing in
Anholt (Westfalen). De eerste af
levering was op 23 maart 1839.. In
1940 kreeg hij bij de schaven bo
vendien twee naamstempels. Het
zullen de stempels ‘RVD’ onder
kroon en “SNEEK” zijn geweest.
Het kroontje in zijn merk en ook
de letters ‘SNEEK’ lijken sterk op
het merk van F.H. Pijttersen te
Sneek. Roelof van Driessen vertrok
op 5 mei 1902 uit zijn pand aan
het Nieuwenoerd (Leeuwenburg)
naar Apeldoorn. Kan het zijn dat
zijn verhuizing te maken had met
de verhuizing van de firma Louw
mans naar Weinum bij Apeldoorn
in februari 1903.”
Van der Sterre verwijst in zijn tekst
vier keer naar Roelof van Driessen,
maar vreemd genoeg nam hij het
merk niet op in het register:
Pag. 131: (over de klanten van
Duesing in de beginperiode)
“Roelof van Driessen kreeg er
twee geleverd (naamijzers, waar
van der Sterre uit concludeert dat
het merkstempels zijn) met de
bestelling van maart 1840 en nog
eens twee met de zending van 30

mei van dat jaar. Dat moeten de
dealerstempels geweest zijn ‘RVD’
onder kroon en ‘SNEEK’.”.
Pag. 147: “Hoewel in 1873 van
Driessen nog genoemd wordt als
debiteur van Peter Duesing ging
het dealerschap in Sneek op een
zeker moment over naar Pijttersen.
Mogelijk was er enige samenwer
king tussen beiden want Pijttersen
verkocht eveneens schaven van
Duesing.”
Pag. 148: “Dit laatste stempel (
het stempel ‘SNEEK’ op sommige
schaven van Pijttersen), is exact
gelijk aan dat op een schaaf van
Roelof van Driessen, hetgeen een
verbinding tussen van Driessen en
Pijttersen aantoont.”
Pag. 174: “Het is bekend dat Du
esing aan twee van zijn dealers, A.
Hoelscher te Rotterdam en R. van
Driessen te Sneek een stempel met
hun initialen leverde om de blanco
schaven van een eigen merk te
kunnen voorzien.”
Het voorgaande roept een aantal
vragen op. Ten eerste blijft de
relatie tussen van Driessen en
Pijttersen onduidelijk. Van der
Sterre stelt dat het dealerschap ‘op
een zeker moment’ overging naar
Pijttersen. Een logisch tijdstip
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zou kunnen zijn rond 1873 zoals
van der Sterre impliceert. Dit zou
consistent zij met de leeftijd van
van Driessen die in die tijd rond de
60 zo niet ouder moet zijn geweest
(Zijn bedrijf liep al in 1840). In
dit verband stelt de tekst van het
Fries Scheepvaart Museum ons
voor raadsels aangezien volgens
deze bron van Driessen in 1902 uit
Sneek vertrok. Hij moet dan wel
erg oud geweest zijn! Waarschijn
lijker is dat hier sprake is van een
persoonsverwisseling. Volgens de
genealogische gegevens werd Roe
lof van Driessen pas in 1864 gebo
ren uit het huwelijk van Roelof Jan
van Driessen en Anke Jacobs van
Wijk. (Hij overleed in 1926). Het is
dus waarschijnlijker dat zijn vader,
Roelof Jan, de zaak begon en dat
het stempel betrekking had op
hem en niet op zijn zoon.
Aangehaalde literatuur:
-	 Website Fries Scheepvaart
Museum, Sneek.
-	 Gerrit van der Sterre: ‘Vier eeuwen
Nederlandse schaven en schaven
makers’, 2e druk, Liber et Com
mercium 2012.

Gevraagd & Gezocht
Als koperslager ben ik altijd op
zoek naar oude gereedschap
pen zoals bv staken, hamers en
soldeerbouten. Ook relevante
gebruiksvoorwerpen zoals mallen
en materialen zijn welkom.
Ook ben ik op zoek naar een
“draadindrijfstaak”. Deze staak,
met of zonder doorn, heeft diverse
halfronde gleuven en wordt
gebruikt om draad in een rand van

bijvoorbeeld een ketel te drijven.
Ik houd me aanbevolen voor het
geen voorhanden is.
Louis Cuijpers, Valkenswaard.
tel 040 2042228 mob 06 40363028
email: lacuijpers@onsbrabantnet.nl

Lezers schrijven

Wie weet waar ik Pol reinigings
middel kan kopen of heeft iemand
nog een tube over die hij niet meer
gebruikt. Bovendien ben ik zoek
naar boekjes, brochures etc over
verfbranders, soldeerbranders enz.
Mijn beroep was huisschilder en
heb hier veel mee gewerkt en nu
verzamel ik ze.
Bennie Weijers, tel: 026-3112268
email: b.weijers81@upcmail.nl

John Boele

Een kijkje in een kasboek
Van ons lid Jo Smulders kreeg de redactie onlangs een oud kasboek van een timmerman uit 1915 aangeboden.
Uit een eerste inspectie bleek al dat daarin nauwgezet van dag tot dag alle uitgaven zijn genoteerd.
Van H. Mulder (de timmerman zelf) en S. Mulder (zijn zoon?) zijn daarbij ook precies de werkuren ingeboekt.
Het handgeschreven kasboek is helaas slecht leesbaar, maar desondanks waren de volgende grepen er uit mogelijk.
4 dec.

een spanzaag een lat in gemaakt

ƒ

0,33

11 dec.

de vang (v.e. molen!) gerepareerd. H. Mulder 7 uur, S. Mulder 7 uur

ƒ

2,80

9 jan.

wasmolen digt gemaakt en gerepareerd, 10 houtschroeven

ƒ

0,04

16 jan.

een klomp gekramt

ƒ

0,05

15 febr.

een handzaag gevijld

ƒ

0,20

26 febr.

een steel gemaakt en in een schop gezet, spijkers. S. Mulder 2 uur

ƒ

0,42

2 maart

een beklede doodkist met schroeven en toebehoren

ƒ

15,00

20 maart

gehaald 3 liter Bruine teer, 5 liter Koolteer

ƒ

1,19

27 maart

de pomp in de geitenstal gerepareerd. H. Mulder 2 uur

ƒ

0,80

Zelfs bij oppervlakkige kennisname springen twee dingen duidelijk naar voren.
Daar zijn natuurlijk in de eerste plaats de genoemde prijzen en de precisie waarmee zij werden geboekt.
Te weten dat het uurloon van een vakman in 1915 maar 20 cent bedroeg!
En dat je toen, als je klomp in tweeën lag, voor 5 cent bij de timmerman terecht kon!
Ten tweede het feit dat zoveel uiteenlopende en vaak onbelangrijke werkzaamheden tot het programma van
de dorpstimmerman behoorden. Hij moest van alle markten thuis zijn!
De toenmalige gebruiker moest eens weten dat zijn kasboek na 100 jaar weer in de belangstelling kwam te staan!
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Snijhoek bij houten blokschaven

Hans Rode

Bij schaven staat de beitel onder
een bepaalde hoek in het blok. In
zijn schavenboek *) definieerde
de auteur Gerrit van der Sterre die
hoek als “snijhoek” (fig 1).
Doorgaans blijkt deze snijhoek ca.
50° te bedragen, aldus de auteur.
We kunnen aannemen, dat deze
hoek zó gekozen is, dat deze bij
gangbare houtsoorten het beste
schaafresultaten oplevert. Maar
er zijn bij de keuze van deze hoek
uitzonderingen op deze regel.
Over die varianten handelt dit
artikeltje.

Varianten
De varianten op deze snijhoek be
wegen zich tussen twee uitersten.
Om de nesten van zijn trapbo
men ”uit te lepelen” gebruikt de
trappenmaker de ons zo bekende
grondstaaf (fig. 2) of horletoet (kent
u de naam “oudewijventand ook”?)
De beitel is haaks omgebogen,
zodat deze een snijhoek vormt van
0° met de schaafzool. Het andere
uiterste vinden we bij de meubel
maker, die zijn tandschaaf (fig. 3)
gebruikt voor het ruwen van lijmop
pervlakken. De getande beitel staat

fig. 1

praktisch loodrecht op het blok en
vormt daarmee een snijhoek van
ongeveer 90 graden. Die tand
schaaf doet overigens zijn naam
weinig eer aan: hij schraapt meer
dan hij schaaft! Dat schraapsel zal
in tegenstelling tot houtkrullen niet
altijd even gemakkelijk het blok
naar boven kunnen verlaten. Dat
feit bracht schavenmakers soms
op het idee om de schraapopening
naar de voorzijde van de schaaf te
verplaatsen (fig. 4).

Tussen deze twee uitersten vinden
we nogal wat varianten. Bij het
schaven van kops (hard) hout en
warrig hout snijdt een schaaf met
een kleine snijhoek (dus min
der dan 50°) aanmerkelijk beter.
Als gevolg van de zo ontstane
geringe snijhoek , ontstaat een
lange spaanspleet. De vrijkomende
houtspanen zullen een lange weg
moeten afleggen naar de vrij
heid, mogelijk met verstopping tot
gevolg. Om die reden is de spaan
opening bij dit soort schaven vaak
naar voren gebracht ter plaatse
van de bek (de spleet in de zool),
hetgeen zo’n schaaf een wonderlijk
uiterlijk geeft (fig. 5 & 6). Even
wonderlijk vindt uw auteur het
overigens, dat bij alle van deze
hem bekende schaven, er tegen de
verwachtingen in, geen voorkomt
met een schuin geplaatste beitel.
*) Gerrit van der Sterre.
Vier eeuwen Nederlandse schaven.
ISBN 90-74310-62-1
Schaven : uit eigen collectie
Foto’s
: Gijs Nederlof

fig.2 Grondschaaf. Snijhoek 0°
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fig. 3 Tandschaaf in de weinig voorkomende uitvoering van hoornschaaf. Snijhoek 86°

fig. 4 Blokschaaf met een schraapopening aan de voorzijde

fig. 5 Voorloper met naar voren geplaatste spaanopening.
Snijhoek 23°

fig. 6 Blokschaaf met ver naar voren geplaatste spaanopening
Snijhoek 18°

Wat is dat?
Op een vraag uit het vorige nummer
van de Kroniek kwam via internet
een antwoord.
Het zou gaan om een draadspanner.
De hamers werden in de lengte
richting van de draad tegen elkaar
aangeslagen waardoor er een zig
zag ontstaat die de draad spanning
gaf. Op de vraag: Uit welke tijd dit
gereedschap zou kunnen stammen
kon de inzender geen antwoord
geven. Herkent u dit of weet u mis

schien een andere herkomst, laat
het dan even weten aan de redactie.
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