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Het jaar 2016 is voor onze 
vereniging een bijzonder 
jaar. Het is dan immers 25 
jaar geleden dat de ver-
eniging werd opgericht. 
Dit jubileum willen we 
dan ook op gepaste wijze 
vieren waarbij het accent 
zal liggen op de najaars-
bijeenkomst van dat jaar. 
Op dit moment zijn we al 

volop bezig hier inhoud aan te geven. 

De gedachten gaan uit naar een symposium in de 
ochtend waarvoor we een aantal externe sprekers 
willen uitnodigen rond het thema “ Ambacht & 
Gereedschap en het behoud van het materieel en 
immaterieel cultureel erfgoed.” Het is, denken wij 
binnen het bestuur, goed om eens na te denken 
over onze rol in deze snel veranderende wereld. De 
overheid treedt door bezuinigingen en samenvoe-
ging van diensten steeds meer terug en een beroep 
op de particuliere sector lijkt steeds meer aan de 
orde. De activiteiten van A & G zoals onze excursies 
en najaarsbijeenkomst, maar ook onze publicaties 
hebben ons culturele erfgoed meestal hoog in het 
vaandel. De door ons gepubliceerde Gildebrief krijgt 
toenemende bekendheid in deze wereld terwijl door 
onze samenwerking met het Nederlands Open-
luchtmuseum steeds meer kennisoverdracht over 
en weer plaats vindt. Kortom het lijkt ons zinvol om 
hier eens wat langer bij stil te staan. 

Het middagprogramma willen we een extra feeste-
lijk tintje geven, maar de concrete invulling hiervan 
moet nog nader gestalte krijgen. Als afsluiting gaan 
de gedachten uit naar een extra grote veiling met een 
belangrijke plaats voor de inbreng van onze leden. 
Ook beraden we ons nog over een passende verras-
sing. Mocht u ideeën hebben voor de invulling van 
het jubileumprogramma of mee willen doen bij de 
organisatie dan horen we dat als bestuur graag.

Een heel ander thema dat ik hier wil aanroeren is 
de contributiebetaling. Met de verzending van de 
Gildebrief eind november / begin december gaat 
altijd een betalingsverzoek mee met de bedoe-
ling dat de contributie voor het volgende jaar vóór 
de jaarultimo betaald wordt. Niettemin lijkt deze 
termijn zich steeds verder te verschuiven met als 
gevolg ontzettend veel extra werk en kosten voor 
de penningmeester om aanmaningen te versturen 
en andere follow up te plegen. Ik zou hierbij een 
dringend beroep op u allen willen doen de verschul-
digde contributie zo snel mogelijk te betalen zodat 
het voor onze penningmeester ook een aangename 
jaarwisseling wordt. 

Tot slot wil ik nog graag iedereen oproepen in 
groten getale naar de najaarsbijeenkomst te komen. 
Wederom in het ROVC in Ede hebben we weer een 
interessant programma samengesteld, waarover 
elders in dit blad meer, met als sluitstuk de veiling 
van de collectie van Piet Anker. Ik wens iedereen 
een fijne bijeenkomst.

Hein Coolen (voorzitter)

Van de voorzitter
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Programma 
najaarsbijeenkomst 2015

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 de “eigen”verkooptafels in de Dieselzaal.

10.30 uur: Welkom door voorzitter Hein Coolen, en aanvang van de algemene ledenvergadering (zie voor 
de agenda blz 7)

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

  A&G tafelronde in de hal en het voorste deel van de Dieselzaal met:
•	Tafels met boeiende presentaties van leden of eventueel derden met de mogelijkheid om 

vragen te stellen.
•	De bekende “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 Dieselzaal open voor het bezichtigen van de “toontafels”.
 De verkooptafels zijn dan nog niet open.

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

15.00 uur: Traditionele trekking van de loten met aansluitend de veiling.

Inschrijven najaarsbijeenkomst zaterdag 14 november 2015.
De kosten voor de deelname aan de najaarsbijeenkomst bedragen voor leden en introducés 10,00 euro 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 bedrag vóór 2 november 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 2015. 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 2 november, 
of als u vragen heeft, dan kunt u even telefoneren of mailen naar de penningmeester Jan Blaas. (zie op de achter-
zijde van deze A&G Kroniek) Introducés zijn van harte welkom.
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Na de uitstekende ervaringen en 
veel positieve reacties hebben we 
wederom besloten de Najaarsbij-
eenkomst op het ROVC in Ede te 
laten plaatsvinden. Vooral de gro-
tere ruimte en de keuzemogelijk-
heden voor de lunch werden door 
velen als voordelen genoemd. 
Vooral de extra ruimte zullen we 
dit jaar nodig hebben al was het 
alleen maar om de meer dan 60  
veilingkavels naar behoren uit te 
stallen. Het betreft hier vaak grote 
kavels met meerdere stukken voor-
al uit de elders beschreven collectie 
van Piet Anker. Naast deze voor 
A & G begrippen grote veiling en 
ledenverkoop biedt het programma 
weer heel wat moois.
Aan het ochtendprogramma 
wordt nog steeds gewerkt maar 
inmiddels is zeker dat we kunnen 
rekenen op de aanwezigheid van 
ons lid Gauke Bootsma en zijn 
zoon Pieter die voor ons een de-
monstratie Hindelooper schilder-
werk zullen verzorgen. De familie 
Bootsma heeft in Hindeloopen 
een f lorissant bedrijf opgebouwd 
dat naast het Friese Schaatsen-
museum, een restaurant en een 
museum met antieke Hindelooper 

schilderkunst omvat.  Als u in 
Friesland bent is een bezoek aan 
de familie Bootsma een absolute 
aanrader . Het schaatsenmuseum 
bevat naast een enorme schaat-
sencollectie de complete elfsteden-
tochtgeschiedenis. Het museum 
bevat verder compleet ingerichte 
originele werkplaatsen van de 
smid, klompenmaker en nog veel 
meer. Vooral het antiek schilder-
werk is een lust voor het oog, met 
als topstukken enkele beschilderde 
kinderwiegjes. Na af loop even een 
pannenkoek eten in het restaurant 
of in de zomer op het terras is een 
mooie afsluiting.
Verder zullen enkele leden iets 
van hun verzameling laten zien 
en daarover vertellen. Een eerder 
gepubliceerde zinssnede  over 
“gewone ijzeren booromslagen” 
ontlokte aan Johannes van der 
Velde het commentaar dat er 
honderden verschillende zijn en 
dus van “gewone” geen sprake kan 
zijn.  Hij zou daar graag wat van 
willen laten zien. Luc Boerman zal 
iets laten zien van zijn verzame-
ling passers en Adri Louwerse van 
zijn verzameling Zeeuwse messen. 

Najaarsbijeenkomst voor de
     tweede keer in Ede
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Gang van zaken veiling
Dit jaar worden op de veiling minder 
topstukken zoals gedateerde schaven 
aangeboden, maar de variatie en de 
hoeveelheid kavels is groter dan ooit. 
Er zijn veel interessante en betaalbare 
objecten te koop, naast verschillende 
gereedschapskisten met inhoud en 
rijk gevulde bananendozen met di-
vers gereedschap. Zeer apart is de vei-
ling van een deel van de collectie Piet 
Anker (20 kavels) waarover elders in 
deze Kroniek meer valt te lezen. 

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 nummering 
bij de foto’s. Later aangemelde kavels 
worden uitsluitend in volgorde van 
binnenkomst geveild. Tussendoor 
kunnen bananendozen met daarin 
diverse gereedschappen worden 
geveild. Er is voor de aanvang 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 en biednummer. Na 
de gunning van een kavel hoeft de 
veilingcommissie alleen dit nummer 
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 gereed-
schap dient wel een beetje bijzonder 
te zijn. Als aanbieder geeft uzelf 
aan hoe hoog de minimale inzet 
moet zijn (bodemprijs). Eventueel 
kan iemand van de veilingcommis-

sie u helpen met het bepalen van 
de minimum prijs. De opbrengst 
minus 15% veilingkosten, wordt 
door de penningmeester naar uw 
bankrekeningnummer overgemaakt. 
De veilingcommissie behoudt zich 
het recht voor om gereedschap, dat 
leden willen inbrengen af te keuren 
en niet ter veiling in te brengen.                                                                                                          
Op dit moment staan er 63 kavels 
klaar voor de veiling en er is uiter-
aard een grens aan wat we aankun-
nen in de tijd die we hebben. Het is 
dus mogelijk dat we op zeker mo-
ment nieuw aanbod voor de veiling 
moeten afwijzen.

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.

Verkooptafel leden
Voor de leden is een aantal verkoop-
tafels beschikbaar om zelf gereed-
schappen te verkopen. De afme-
tingen 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 ge-
reedschap dat via de boedelcommis-
sie is ingebracht. Inbreng door leden 
is dus niet mogelijk. Alle aangeboden 
gereedschap heeft een vastgestelde 
prijs, en er wordt dus niet onderhan-
deld over de prijs en er is aan het 
einde van de dag ook geen uitver-
koop. Iedere koper rekent elk artikel 
eerst af alvorens een ander artikel te 

kunnen kopen. Op deze manier wil-
len we voorkomen 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) en Jo Jacobs.

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 voorkomen 
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 meene-
men, en de verkochte boeken worden 
later met u  afgerekend na aftrek van 
10% ten bate van de verenigingskas 
wordt het geld aan u overgemaakt. 
De organisatie van de boekentafel is 
in handen van  Jacob Cazemier (tel. 
0578-574147)

Loterij
Voorafgaand aan de veiling vindt 
de traditionele loterij plaats. Op de 
overzichtsfoto ziet u de zeer variabele 
objecten die ons werden aangebo-
den. Als hoofdprijs kozen wij een 
keurig kistje Zweedse Fall-boren, 
gecombineerd met een Millers Falls 
booromslag van hoge kwaliteit. De 
loten worden, zoals u gewend bent, 
op diverse plaatsen aangeboden voor 
1 1,- per stuk.

Gang van zaken veiling etc
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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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Bij de agenda
Ad. 2 Vaststelling notulen
Vastgesteld worden de notulen 
van de 21e Algemene Vergadering. 
Deze staan in de A&G Kroniek van 
april 2015 nummer 49.

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 toegelicht.

Ad. 5 Verslag van de kascommissie
De kascontrole van het boekjaar 
2014/2015 is uitgevoerd door Jan 
van der Meulen en  Co de Jager. 
Het resultaat van hun bevindin-
gen wordt tijdens de vergadering 
toegelicht. 

Ad. 6 Verkiezing van de 
kascommissie
Dit jaar is Jan van der Meulen aan 
de beurt om af te treden. Gerrit 
Snoek die vorig jaar als reserve is 
gekozen is zijn opvolger. De  kas-
commissie voor het boekjaar 2015-
2016 bestaat uit Co de jager en 
Gerrit Snoek. Co de Jager doet de 
kascontrole dan voor de derde keer. 
In zijn eerste jaar is hij als reserve 
ingevallen voor Jo Jacobs, vervol-
gens is hij als lid twee jaar actief.
Het  bestuur doet een oproep voor 
het vervullen van de reservevaca-
ture. De gekozene kan dan voor 
het boekjaar 2016-2017 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.Voorzitter 
Hein Coolen en secretaris Cees 
van der Graaf moeten volgens 
het rooster van aftreden dit jaar 
worden herkozen als lid van het 
bestuur. 
Rooster van aftreden (aan het eind 
van het jaar)
2015 Hein Coolen  
 voorzitter  
2015 Cees van der Graaf 
 secretaris 
2016 Piet Hageman  
 bestuurslid  
2016 Hans van Meijel 
 bestuurslid  
2017 Jo Jacobs  
 bestuurslid  
2018 Jan Blaas  
 penningmeester

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 Gedachtewisseling 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 
o[p de wensen van de leden. 

Agenda ledenvergadering

Agenda 
Voor de 22e  Algemene Ledenvergadering Vergadering 14 november 
te Ede.
 
(de toegang tot de ledenvergadering is gratis). 

1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de twintigste Algemene Leden-

vergadering Vergadering van 20 november 2014
3. Jaarverslag 2014-2015
4. Overzicht financieel beheer 2014-2015 en begroting 2015-2016
5. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2014-2015
6. Verkiezing van de kascommissie voor het boekjaar 2015-2016
7. Bestuur
8. Gedachtewisseling met leden (rondvraag)
9. Sluiting 
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Bestuur
Het bestuur bestond op 1 septem-
ber 2014 uit de volgende personen: 
Hein Coolen voorzitter, Jan Blaas 
penningmeester, Cees van der 
Graaf secretaris, Piet Hageman, 
Hans van Meijel en Jo Jacobs alge-
meen bestuurslid.
Bij de herverkiezing van Jan Blaas 
op de ledenvergadering van vorig 
jaar heeft deze aangegeven dat hij 
de wens heeft dat een ander deze 
taak gaat overnemen. Het is nog 
niet gelukt om een nieuwe pen-
ningmeester te vinden.

Leden
De ledenadministratie is in handen 
van Paul van der Lugt. Het aantal 
leden is dit jaar stabiel gebleven. 
Totaal hebben we 420 leden.
Als vereniging hebben we geen 
inzicht in de leeftijdsopbouw van 
onze leden. De inschatting van het 
bestuur is dat  merendeel van onze 
leden in de leeftijdsgroep zit van 55 
tot 80 jaar.
Bij de inschrijving van nieuwe 
leden gaan we vanaf nu het ge-
boortejaar vragen. We willen dit 
gaan gebruiken bij het opstellen 
van een toekomstvisie voor onze 
vereniging.  

Vergaderingen
Het bestuur is in de verslagpe-
riode vijfmaal in vergadering 
bijeengeweest te weten: op 22 
november 2014, 7 februari, 4 
april, 27 juni en 6 september van 
dit jaar. De vergaderingen vonden 
afwisselend plaats bij één van de 
bestuursleden thuis. 
Volgend jaar bestaan we als ver-
eniging 25 jaar. Naast een terug-
blik is ook de vraag hoe ziet de 
toekomst van onze vereniging er 
uit dit jaar actueel geweest. Een 
lastige vraag waar uw inbreng ook 
bij gewenst is.

De website is hard aan vernieu-
wing toe. Een eerste aanzet hiertoe 
is gemaakt door René Weijers in 
nauwe samenwerking met Rijk 
van de Bunt. Het voornemen is om 
dit het komende jaar verder uit te 
werken. Uitgangspunt is een toe-
gankelijke website waar eenvoud 
in combinatie met aantrekkelijk-
heid voorop staat.
Onze vereniging maakt nu nog na-
genoeg geen gebruik van de moge-
lijkheid tot het via de mail verstu-
ren van berichten. Het voornemen 
is om dit verder te gaan ontwikke-
len. Dit is geen eenvoudige opgave. 
Alleen al het  actueel houden van 
de e-mail adressenbestand van 
onze leden kost veel tijd. 
De klassieke wijze van postverzen-
ding van de A&G Kroniek en de 
Gildebrief zal voorlopig nog blijven 
bestaan. Wel willen we beginnen 
met een proef om de A&G kroniek 
ook digitaal te versturen. 
Het organiseren van een voor-
jaarsexcursie vraagt veel tijd en 
energie. Het is steeds lastiger om 
ieder jaar weer met iets nieuws te 
komen wat aansluit op de inte-
resse van onze leden.
Een mogelijk alternatief voor de 
voorjaarsexcursie is het houden 
van een voorjaars -ruil, -verkoop en 
veilingdag. Als bestuur horen wij 
graag u mening hier over. 

Evenementen
De najaarsbijeenkomst in combi-
natie met de algemene ledenverga-
dering vond plaats op zaterdag 
8 november 2014. Dit jaar werd de 
vergadering voor het eerst in Ede 
gehouden. Een mooie locatie met 
veel mogelijkheden. Ca 120 leden 
en introducés waren deze keer 
aanwezig bij de ledenvergadering / 
najaarsbijeenkomst. 
Na de algemene ledenvergadering 
waren er interessante presentaties 

van ambachten (kuipersambacht 
en zadel en tuigmakerij) en ver-
zamelingen (verstelbare moer-
sleutels en Amerikaans handge-
reedschap). Ook dit jaar weer veel 
belangstelling (en kopers) voor de 
verkoop, verloting en veiling van 
gereedschap. 
De voorjaarsexcursie op 9 mei 
ging naar het Nederlands Open-
luchtmuseum in Arnhem. We 
mochten ruim 100 deelnemers 
begroeten. Een buitengewoon 
informatieve excursie waar met 
name Jan Blaas veel energie in 
heeft gestoken om alles goed te 
organiseren.

Commissies 
Iedere commissie heeft een be-
stuurslid 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 een bestuurslid de organisatie 
vormgeven. Dank zij deze hulp 
zijn wij in staat om onze activitei-
ten organiseren.
     
Boedelcommissie 
De boedelcommissie was het 
afgelopen jaar weer betrokken bij 
de advisering over de bestemming 
van gereedschappencollecties 
uit boedels. Dit heeft geleid tot 
verkoop op de najaarsbijeenkomst 
in 2014 van een deel van die col-
lecties.

Publiciteitscommissie 
De A&G kroniek die twee keer per 
jaar uitkomt, is uitgegroeid tot een 
herkenbaar blad die zich richt op 
het verenigingsnieuws.
De Gildebrief is het visite kaartje 
van onze verenging. Aan het eind 
van dit jaar komt alweer de negen-
de Gildebrief uit. 

Jaarverslag 2014-2015
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Werkgroep Website 
Het gebruik van de website is wis-
selend. Het aantal actieve leden 
op het forum is beperkt. Wel zijn 
er een aantal interessante nieuwe 
initiatieven van onze leden. Ge-
rard Becker is begonnen met een 
maandelijkse publicatie van Mijn 
Gereedschap Nieuws. Een mooi 
initiatief. Ook wordt het Forum 
door de leden steeds meer gebruikt 
om evenementen onder de aan-
dacht te brengen. Mooie initiatie-
ven die inspelen op de meerwaar-
de van een website. 
Vanuit de leden is de wens geuit 
om op het forum een ‘marktplein’ 
te starten waar gereedschap wordt 
aangeboden of gezocht. Een wens 
waar we graag invulling aan willen 
geven als het ons lukt om e.e.a. op 
een goede wijze te organiseren.

Externe betrekkingen 
Het contact met vergelijkbare ver-
enigingen in het buitenland loopt. 
Uitwisseling van publicaties blijft 

vanwege de taal lastig.
Bij verschillende evenementen 
zoals Beleef landleven en het in-
ternationaal historisch festival van 
de vereniging Historische Motoren 
en Tractoren heeft onze vereniging 
zich gepresenteerd.  

Veilingcommissie
Het bieden van een mogelijkheid 
tot de mogelijkheid tot het kun-
nen 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 penning-
meester op zorgvuldige wijze zijn 
werk heeft gedaan. De kascommis-
sie voor het boekjaar 2014/2015 
bestaat uit Jan van der Meulen en 
Co de Jager. 

Namens het bestuur, 
Cees van der Graaf (secretaris)
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Zoals blijkt uit de gepresenteerde 
tabel zijn de inkomsten en uitgeven 
van de vereniging het afgelopen 
boekjaar redelijk volgens de ver-
wachtingen verlopen. Dat is plezie-
rig werken voor de penning meester 
maar vooral een goed bericht voor 
de leden omdat er geen dringende 
reden is om de contributie te verho-
gen. De inkomsten uit die contribu-
ties loopt als gevolg van een dalend 
ledenaantal wel wat terug maar dit 
is zeker niet dramatisch.

De zwaarste uitgaven zijn onze 
tijdschriften de Kroniek en de 
Gildebrief. Met name de verzend-
kosten blijven maar stijgen. Voor 
verenigingsnieuws, zoals de Kro-
niek in feite vooral is, zullen we 
moet toewerken naar een digitale 
nieuwsbrief met nog een kleine 
oplage voor verzending per post.

De voorjaarsexcursie naar het 
Openluchtmuseum trok een 
verheugend aantal deelnemers on-
danks een hoger inschrijfbedrag 
dan we gewend zijn. U kunt aan 
de uitgavenkant zien dat dit bedrag 
nog niet kostendekkend was. 
Afhankelijk van het programma 
zijn de deelnamekosten kennelijk 
acceptabel, is hier een voorzichtige 
conclusie.

De veiling/verkoop/verloting op 
de afgelopen najaarsbijeenkomst 
leverde weer een prachtig resultaat 
op voor de vereniging. Deze post is 
al jaren de bron waaruit we extra 
dingen kunnen doen en ons kapi-
taal kunnen laten groeien. 

Volgend jaar vieren we ons 25 jarig 
jubileum. We willen bij die ge-
denkwaardige gebeurtenis in het 

najaar iets moois kunnen doen. 
Daarom ziet u bij de begroting en 
als reservering een f linke post van 
5000 euro staan. 

In de planning voor komend jaar 
zit ook een grondige vernieuwing 
van onze website waarvoor een 
bedrag van 1 500,- is begroot.

De kascommissie zal de boekhou-
ding nog controleren en de uit-
eindelijke vaststelling vindt plaats 
tijdens de algemene ledenvergade-
ring op 14 november 2015.

Bij deze verantwoording behoren:
De staat van Baten en Lasten A&G 
2014/2015.
De balans op 31 augustus 2015.

Rhenen september 2015
  Jan Blaas (penningmeester)

Verantwoording over de Financiën van         
de vereniging Ambacht & Gereedschap

Betreffende het boekjaar 1 september 2014 t/m 31 augustus 2015

Staat van Baten en Lasten A&G 2014/2015

INKOMSTEN
Begroot       

1-9-'14 t/m 
31-8-'15

Resultaat       
1-9-'14 t/m 

31-8-'15

 Begroot       
1-9-'15 t/m 

31-8-'16 
UITGAVEN

Begroot       
1-9-'14 t/m 

31-8-'15

Resultaat       
1-9-'14 t/m 

31-8-'15

 Begroot       
1-9-'15 t/m 

31-8-'16 
contributies 2013/2014 8750 8607 8500 bestuurskosten 1250 720 1000
contributies 2012/2013 150 68 100 kosten van beheer 400 219 300
Gildebrief advertenties 250 240 250 adreslijst 300 119 300
veiling/verkoop/verloting 500 1389 700 A&G Kronieken 2250 2507 2500
verkoop tijdschriften 150 205 200 Gildebrief 4000 3839 4000
boeken 400 619 400 bijeenkomst najaar 200 72 200
renten 300 188 200 bijeenkomst voorjaar 500 655 500

publicaties/promotie 300 0 250
website 300 36 500
aankoop boeken 250 325 250
jubileum 5000

totaal 10500 11315 10350 totaal 9750 8492 14800

Balans per 31-8-2015

betaalrekening 25 jarig jubileum 
renterekening
voorraad boeken KAPITAAL

totaal: totaal:
885 26502

31502 31502

activa passiva
3429 5000

27188
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De collectie van Piet Anker onder de hamer                             
Hein Coolen

Wie binnen de vereniging kent niet 
Piet Anker, onze onnavolgbare vei-
lingmeester gedurende vele jaren. 
De veilingen onder zijn leiding wa-
ren belevenissen met een niet ge-
ringe amusementswaarde.  Piet gaf 
er altijd een zeer eigen draai aan 
met zijn verhalen eromheen. Wat 
minder mensen weten is dat Piet 
met deze verhalen actief de boer 
op ging. Hij bezocht basisscholen, 
bejaardentehuizen en andere zor-
ginstellingen maar ook braderieën, 
waar hij mensen liet raden naar de 
functie van oude gereedschappen 
en andere gebruiksvoorwerpen. 
Voor dit doel had hij een bijzondere 
collectie opgebouwd die tijdens de 
najaarsbijeenkomst geveild gaat 
worden.

De collectie van Piet is in de loop 
van vele jaren ontstaan. De basis 
vormde volgens eigen zeggen een 
groot aantal spullen van zijn vader, 
verkregen nadat deze naar een 
bejaardentehuis ging. De appel viel 
niet ver van de boom want ook zijn 
vader kon al niets weggooien. Vele 
tochten naar rommelmarkten en 
transacties zoals Piet dat noemt 
“met gesloten beurzen” deden de 
verzameling sterk groeien.

Al langere tijd speelde Piet met de 
gedachte afstand te doen van zijn 
collectie. Toen enige tijd geleden 
Piet’s vrouw Lies overleed en hij 
zelf naar een verzorgingstehuis 
ging was de tijd gekomen. Piet 
woonde als oud-kantonnier en 
reserve brugwachter sinds 1973 in 
een mooie oude dienstwoning aan 
het Rijn-Schiekanaal op de grens 
van Leiden en Zoeterwoude. Hier 
had hij  loodsen en schuurtjes vol-
gestouwd met oude spullen. Vol-
gens Piet zelf ging het om totaal 
meer dan 6000 stuks. Er waren 
maar liefst vier platbodems nodig 
om een en ander af te voeren. 

Gelukkig zijn enkele mooie stuk-
ken, die Piet gebruikte bij zijn op-
tredens, bij ons terecht gekomen. 
We hebben een en ander met hulp 
van Willem en Gerrit Mensert ver-
deeld over 20 veilingkavels. (kavels 
44 t/m 63) Let wel dit zijn niet 
alleen gereedschappen ofschoon er 
enkele zeer mooie stukken tussen 
zitten. Piet verzamelde daarnaast 
alles wat vroeger in huis of op de 
boerderij werd gebruikt hetgeen 
met recht cultureel erfgoed mag 
heten. Deze 20 kavels bevatten 
dan ook een grote hoeveelheid 
vaak unieke voorwerpen zoals 
dissels, borstboren, leerbewer-
kingsgereedschap, groentemolens, 
verstuivers, koffiebranders, zaai-
machines en nog veel meer. Er zijn 
ook enkele bijzondere stukken bij 
die we afzonderlijk veilen zoals een 
ellipssnijder voor de glazenier, een 
ijsmaker, een karnton, een bijzon-
dere wagenkrik en een zeer mooi 
rijtuigschaafje.

We hopen dan ook dat u zich niet 
onbetuigd zal laten en de kans zult 
aangrijpen iets van deze bijzondere 
collectie te verwerven.



12

1 kist divers gereedschap
2 Goldenbergschaaf 5
3 bananendoos schaven
4 set van 5 brede hakbeitels
5 set van 5 brede steekbeitels
6 Nooitgedagt steekbeitels 6x
7 set schietloden 4x
8 Nooitgedagt blokschaaf in doos
9 bos toognagels 16x
10 brandmerkijzers 5x
11 stoeltjesboor met vaste hoek
12 drie blokschaven
13 Ulmia verstekzaag
14 waterpas Rabone
15 Stanley 711/2 grondschaaf
16 houtdraadsnijder kompleet
17 hoogtemeter
18 veldflesjes 3x
19 varken met greep
20 waterpas Disston
21 bananendoos divers
22 bananendoos schaven
23 bananendoos schaven + divers
24 booromslag
25 Jopie Huisman
26 schaft spullen
27 3x knier

28 Stanley 220
29 duimstok 2x
30 passer gesmeed
31 bananendoos divers
32 kist divers gereedschap
33 zwei 3 armen
34 hoekbooromslag
35 veerploeg
36 Stanley 3
37 bananendoos divers
38 Nooitgedagt 4C
39 Nooitgedagt 4
40 Stanley 98
41 bananendoos divers
42 bananendoos divers
43 kist divers gereedschap
  De volgende 20 kavels komen 

uit de collectie Piet Anker
44 Verzamelkavel met o.a. kui-

persdissel, haalmes etc.
45 Verzamelkavel met o.a. stof-

feerdersgereedschap etc.
46 Verzamelkavel 
 met o.a. borstboor etc.
47 Verzamelkavel 
 met o.a. dorsvlegel, meetlat etc.
48 Verzamelkavel met o.a. dissel, 

antiek hoorapparaat etc.

49 Verzamelkavel met o.a. leer-
mes, kurkapparaat etc.

50 Verzamelkavel met o.a. hoef-
mes, leermes, ets.

51 Verzamelkavel met o.a. 
 hamers, groentemolen etc.
52 verzamelkavel met o.a. punten-

slijper, blaasbalg etc.
53 verzamelkavel met o.a. f lessen-

spoeler, zeef etc.
54 Verzamelkavel 
 met o.a. verstuiver etc.
55 Verzamelkavel 
 met o.a. bronzen propeller etc.
56 verzamelkavel 
 met o.a. komfoor, zaaiviool etc.
57 Karnton
58 Wagenkrik
59 Verzamelkavel 
 met o.a. hoedenmal etc.
60 IJsmaker
61 Ellipssnijder voor de glazenier
62 Slijpmachine en staartbank-

schroef
63 Rijtuigschaafje, geleider ont-

breekt

Veilingstukken najaar 2015

De hoofdprijs, een borenkistje met Zweedse Fall- boren en een 
booromslag van Millers Falls

Een overzichtsfoto van de verloting
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1 kist divers gereedschap

6 Nooitgedagt steekbeitels 6x

10 brandmerkijzers 5x

14 waterpas Rabone

18 veldf lesjes 3x

2 Goldenbergschaaf 5

7 set schietloden 4x

11 stoeltjesboor met vaste hoek

15 Stanley 711/2 grondschaaf

19 varken met greep

4 set van 5 brede hakbeitels

8 Nooitgedagt blokschaaf in 
doos

12 drie blokschaven

16 houtdraadsnijder kompleet

20 waterpas Disston

5 set van 5 brede steekbeitels

9 bos toognagels 16x

13 Ulmia verstekzaag

17 hoogtemeter

24 booromslag
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27 3x knier

32 kist divers gereedschap

36 Stanley 3

43 kist divers gereedschap
  

28 Stanley 220

33 zwei 3 armen

38 Nooitgedagt 4C

29 duimstok 2x

34 hoekbooromslag

39 Nooitgedagt 4

30 passer gesmeed

35 veerploeg

40 Stanley 98

25 Jopie Huisman 26 schaft spullen

57 Karnton 58 Wagenkrik 60 IJsmaker
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44 Verzamelkavel met o.a. kuipersdissel, haalmes etc. 45 Verzamelkavel met o.a. stoffeerdersgereedschap etc.

46 Verzamelkavel met o.a. borstboor etc. 47 Verzamelkavel met o.a. dorsvlegel, meetlat etc.

48 Verzamelkavel met o.a. dissel, antiek hoorapparaat etc. 49 Verzamelkavel met o.a. leermes, kurkapparaat etc.

50 Verzamelkavel met o.a. hoefmes, leermes, ets. 51 Verzamelkavel met o.a. hamers, groentemolen etc.
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52 verzamelkavel met o.a. puntenslijper, blaasbalg etc. 53 verzamelkavel met o.a. f lessenspoeler, zeef etc.

54 Verzamelkavel met o.a. verstuiver etc. 55 Verzamelkavel met o.a. bronzen propeller etc.

56 verzamelkavel  met o.a. komfoor, zaaiviool etc. 59 Verzamelkavel met o.a. hoedenmal etc.

61 Ellipssnijder voor de glazenier

62 Slijpmachine en staart-
bankschroef

63 Rijtuigschaafje, geleider 
ontbreekt
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In memorIam marInus van ewIjk

 
Op 16 juni 2015 is ons lid de heer Marinus van Ewijk uit Houten 
overleden. Marinus is 63 jaar geworden. Geheel onverwacht terwijl hij 
bezig was met één van zijn hobby’s, het strovlechten van manden en 
korven voor de bijenteelt, werd hij getroffen door een hartstilstand. 
Als gevolg van een dwarslaesie was hij vanaf 2004 aangewezen op een 
rolstoel, maar hij bleef zeer actief en veel leden van A&G kennen hem 
als een trouwe bezoeker van onze bijeenkomsten. Hij was in 1998 
lid geworden vanuit een brede belangstelling voor oude ambachten. 
Aangezien hij in zijn werk betrokken was bij ongediertebestrijding is 
het begrijpelijk dat hij een grote specialist was op het gebied van vallen 
en klemmen. Het is mooi dat zijn verzameling over dit onderwerp een 
plaats heeft gevonden bij het Jachtmuseum in Kasteel Doorwerth. We 

zullen Marinus missen bij onze vereniging en wensen zijn vrouw Jacobien en de kinderen veel 
sterke toe bij dit verlies.

Jan Blaas

In memorIam

In memorIam Harm HuIsman

 
Op 29 juni overleed na een kort ziekbed ons lid 
sinds vele jaren, Harm Huisman. Hij is 73 jaar 
geworden. Harm was een graag geziene gast op onze 
bijeenkomsten waar hij altijd prominent aanwezig 
was. In een lange carrière heeft Harm vele beroepen 
doorlopen. Begonnen als fietsenmaker, werd in 
militaire dienst zijn belangstelling voor motoren 
gewekt. Dit resulteerde in een blijvende passie voor 
oldtimers. Niettemin belandde hij als timmerman in 
de bouw van waaruit hij zijn uiteindelijk specialisme 
als meubelmaker en antiekrestaurateur ontwikkelde. 

Ofschoon Harm geboren en getogen was in Limburg waar zijn vader in de mijnen werkte 
verhuisde hij in 1972 naar Friesland waar de wortels van de familie lagen. Het huis dat hij en zijn 
vrouw Beppie later kochten in Slijkenburg was tevens zijn laatste grote restauratieproject dat helaas 
onvoltooid is gebleven. Harm had een bijzonder brede belangstelling die ver uitging boven het 
beroepsmatige. Hij filosofeerde over allerlei vraagstukken, was actief in de lokale politiek en had 
grote interesse in de geschiedenis van de Weststellingwerf. Ook binnen de Vereniging leverde hij 
zijn bijdrage en had vaak een uitgesproken mening over de functie van bepaalde gereedschappen. 
Passend werd Harm op 4 juli in een Studebaker uit 1964 naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
We zullen Harm’s opgewektheid en vooral ook zijn humor zeer missen en wensen zijn vrouw en 
kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Hein Coolen
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Voorjaarsexcursie naar het
     Openluchtmuseum Arnhem  

Piet Hageman

Met ca.120 km voor de boeg 
moesten we bijtijds op pad. Na 
een plezierige rit kwamen we bij 
het Openluchtmuseum aan waar 
we vlak voor de ingang konden 
parkeren. Op naar de koffie. In 
de Kasteelboerderij, een prachtig 
gebouw dat afkomstig is uit Oud 
Beijerland, was het een gezellige 
boel waar men, onder het genot 
van een lekkerkopje koffie met 
huisgemaakte appelgebak, elkaar 
de laatste nieuwtjes toevertrouwde.
                                                            
De aanwezigen werden in vier 
groepen verdeeld en iedere groep 
volgde een andere route. Wij 
gingen op pad naar de ”Remise”, 
waar we werden ingewijd in de 
wereld van trams. Een mooie col-
lectie trams was te bewonderen 
met o.a. een minutieus nage-
bouwde laatste tram die in Arn-
hem had gereden. De trams in 
Arnhem zijn tijdens het bombar-
dement in de oorlog, allemaal ver-
loren gegaan. Dat is ook de reden 
dat er nu in Arnhem trolleybus-
sen rijden en geen trams want het 
was veel eenvoudiger een trolley-
bus-net aan te leggen. Geen rails 
maar alleen een bovenleiding. 
Een aantal trams zijn volledig 
operationeel en rijden een lijn-
dienst over het gigantische terrein 
van Openluchtmuseum waardoor 
je op een eenvoudige manier veel 
van de mooie locaties kunt be-
zoeken. Ook het onderhoud van 
die wagens wordt in eigen beheer 
uitgevoerd in een goed uitgeruste 
werkplaats. Naast de remise is 
een laadstation van Van Gend & 
Loos zoals je die vroeger door heel 
Nederland tegenkwam. 

Na de Remise wandelden we, onder-
weg genietend van de prachtige 
ambiance van het museum, naar 
de “Radmakerij”. 
Vincent Gietema vertelde ons 
daar uitgebreid over dit vak en 
liet zien hoe men vroeger houten 
wielen maakte voor alles wat rijden 
moest. Van handkar tot koets. Ook 
hier wordt, met oude machines en 
gereedschappen nog steeds echt 
gewerkt. De radmakers waren 
bezig om een wagen met houten 
wielen te maken.

Na de noeste arbeid bij de rad-
maker volgde een goed verzorgde 
lunch waar iedereen zich tegoed 
deed aan alles wat in buffetvorm 
werd aangeboden. 

Hierna gingen we op pad naar het 
“Depot”. Onderweg kwamen we 
ook nu weer langs zeer interessan-
te stukken van het park met o.a. 
verschillende mooie molens. 
Het Depot is een f link gebouw, dat 
een idee geeft hoe de opslag van 
de duizenden voorwerpen plaats 
vindt. Speciaal voor ons waren er 
waardevolle stukken tentoonge-
steld die met onze interesse een 
band hebben. De prachtige scha-
ven waren wel het hoogtepunt van 
deze collectie. Een deskundige 
gids gaf ons uitleg over een en 
ander. In werkelijkheid zijn er veel 
grotere depots in het land waar 
nog heel veel meer ligt opgeslagen. 
Plannen voor bouw van een nieuw 
en groter depot met een moderne 
registratiemethode worden ont-
wikkeld omdat het in de toekomst 
mogelijk moet zijn om alles snel te 
kunnen ver- en bewerken. 

Na het bezoek aan het depot zijn 
we per tram naar de volgende at-
tractie gereisd. Het was de Paltrok 
molen, een z.g. onderkruier, dat 
wil zeggen dat je hele molen moet 
draaien om de wieken in goede 
richting t.o.v. de wind te zetten. 
In, op en bij deze houtzaagmolen 
kregen we van de molenaar Mark 
den Boer uitleg over het vak van 
het zagen van planken uit een 
boomstam. De molenaar vertelde 
vol verve over de geschiedenis en 
het vak. Hij vertelde over de ma-
nier van het vijlen van de tanden 
van de zagen, de spanning van de 
zagen, het wateren van het hout 
dat rond de molen in het water 
lag, het ophijsen van de bomen 
om ze te gaan zagen en nog vele 
andere wetenswaardigheden. De 
gezaagde planken worden ook in 
het museum gebruikt. De molen 
bevindt zich in de nabijheid van 
een prachtig werfje dat ooit in 
Marken stond en na de oorlog 
naar Arnhem is gehaald en daar 
is opgebouwd alsof het er altijd 
heeft gelegen.                                                                        

Na alle indrukken die we had-
den opgedaan zijn we nog in het 
“Paard van Marken” wat gaan 
nazitten onder het genot van een 
drankje. Ook het eigen bier “’t 
goeie Goed” ging er met smaak 
in. Een geweldige goed verzorgde 
excursie, waarvoor Jan Blaas als 
organisator terecht uitvoerig be-
dankt werd.                                                                                                               
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