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Van de voorzitter

Dringende oproep!!!!
blijft uiteraard bestuurslid belast met een veelheid
van andere taken, maar een ander zal de rol van penningmeester op zich moeten nemen.

Reeds enkele malen heb ik
op deze plek de kwetsbaarheid van het bestuur van
Ambacht & Gereedschap
aan de orde gesteld. Het
lijkt erop dat we nu toch
echt op een onhoudbare
situatie afstevenen. Op
deze Najaarsbijeenkomst
zal Jan Blaas formeel het
penningmeesterschap
neer leggen. Jan heeft deze functie maar liefst 16
jaar bekleed indien we mee tellen de jaren als tweede
penningmeester onder Jan van Dam. De laatste jaren
heeft Jan steeds weer bijgetekend onder druk van zijn
collega’s maar vindt nu terecht dat de tijd is gekomen
er een punt achter te zetten.

Dit stelt ons voor een groot probleem aangezien een
opvolger zich nog niet heeft aangediend. Weliswaar is
Jan bereid op interim-basis de continuïteit te verzekeren maar het moge iedereen duidelijk zijn dat we zo
niet verder kunnen. Het penningmeesterschap is een
belangrijke rol die met gevoel voor verantwoordelijkheid zal moeten worden ingevuld. Om de werkzaamheden die hieraan vast zitten enigszins te verlichten
hebben we een aantal taken overgeheveld naar de 2e
penningmeester, Co de Jager, zodat dit op zich geen
belemmering hoeft te zijn om zich aan te melden.
Ik hoop van harte dat er onder onze leden iemand
is die zich aangesproken voelt het bestuur in deze
hoedanigheid te versterken. Als dit soort functies niet
meer kan worden ingevuld komt de continuïteit echt
in gevaar en loopt de vereniging een onverantwoord
risico. Laat het niet zover komen!

We zijn Jan bijzonder veel dank verschuldigd voor de
wijze waarop hij al die jaren op exemplarische wijze
deze sleutelfunctie heeft vervuld. Opeenvolgende
kascommissies vonden niet of nauwelijks redenen
voor op- of aanmerkingen en zijn jaarlijkse overzichten en presentaties blonken uit in helderheid. Jan

Hein Coolen (voorzitter)

Herdruk catalogus

Bolte & Gorter

Graag vestigt het bestuur nogmaals uw aandacht op de vorig
jaar verschenen herdruk van een
prachtige catalogus van de firma
Bolte & Gorter.
De catalogus bevat diverse gereedschappen voor houtbewerking en

geeft een mooi overzicht wat er
zoal in de jaren ‘20 van de vorige
eeuw te koop was.
Ledenprijs 1 3,- (voor niet leden 1 5).
Bestellingen kunnen via de
penningmeester.

BOLTE & GORTER
GEREEdschappEn

GROninGEn
LEEuwaRdEn

voor
hOuTBEwERkinG en
B O u w va k

Foto voorpagina:
Deel van de verzameling van Dick de Hart in het Molenmuseum de Wachter, Zuidlaren.
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Najaarsbijeenkomst 2017
Onze traditionele najaarsbijeenkomst staat weer voor de deur en
dus even een vooruitblik van wat
u zoal te wachten staat. Vorig jaar
hadden we in verband met het
jubileumsymposium een nogal
overladen programma waarbij
bepaalde onderdelen zoals de
Algemene Ledenvergadering
enigszins in het gedrang kwamen.
Dit willen we dit jaar voorkomen
en voor de ledenvergadering weer
een vol uur uittrekken zoals in het
verleden gebruikelijk. Er is dan
hopelijk voldoende tijd om een en
ander rustig te behandelen en ook
nog voldoende tijd te hebben voor
vragen en opmerkingen.
Na de Algemene ledenvergadering
zullen weer een aantal tafels worden ingericht voor presentatie, expositie of demonstratie. Bij het ter
perse gaan van dit nummer waren
nog niet alle tafels ingevuld maar
in ieder geval staat een demonstratie snijden van Zeeuwse messen
en een presentatie van bijzondere
Nederlandse schaven uit de 18e
eeuw op het programma.

Foto Paal Kahrs collectie

deze mooie Zeeuwse traditie, hij
is ook een zeer vakkundig beoefenaar van het zogenaamde snikkeren. Voor deze dag zal hij een
aantal oudere messen meebrengen
die we kunnen bewonderen en
daarnaast kunnen we wat leren
over de techniek van het snijden
want hij zal zijn gereedschap
meenemen voor een demonstratie. Voor wie nu al nieuwsgierig is
naar zijn werk, bekijk de website
http://www.fransdingemanse.nl/

In de Gildebrief van 2013 stond
een stukje over de Paal Kahrs
collectie van Nederlandse schaven
uit de 18e eeuw. Deze unieke collectie van meer dan 40 gedateerde
schaven en bovendien nog enkele
ongedateerde topstukken is nu
voor het eerst
in Nederland
te zien. Enkele
hoogtepunten
zoals gedateerde
reischaven, een
roffel en zelfs
een strijkblok,
zullen tijdens de
Najaarsbijeenkomst getoond
worden en Hein
Frans Dingemanse aan het werk. Foto: Anton Dingemanse
In de Gildebrief 2017 zal een
artikel verschijnen onder de titel
“Het Zeeuwse boerenzakmes”, geschreven door Frans Dingemanse
en Jan Blaas. Frans heeft zich niet
alleen verdiept in de historie van
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Coolen zal voor toelichting zorgen.
Ook het van zijn hand verschenen
boekje over deze collectie zal dan
beschikbaar zijn ( prijs 1 13,- ).
Ook dit jaar streven we ernaar de
Gildebrief wederom op de Najaarsbijeenkomst te kunnen uitreiken.
Het is voor de redactie altijd weer
een hele toer om dit kwaliteitsproduct op tijd af te leveren maar
ook voor dit jaar ziet het er goed
uit. Onderwerpen die aan de orde
komen zijn Zeeuwse messen, gereedschap op houtvlotten, grepen
op Nerderlandse zagen, 18e eeuwse
Nederlandse schaven, landmeten,
scheepsbouw in de Zaanstreek,
een bijzonder middeleeuws kistje,
houtsoorten in schaven, wetstenen en nog veel meer. Weliswaar
is het aantal pagina’s weer terug
gebracht op het oude niveau maar
toch hoopt de redactie weer voor
elk wat wils te hebben kunnen
leveren.
Voor de verloting is een mooie
prijzenpot beschikbaar en ook de
afsluitende veiling zal hopelijk
weer veel belangstelling oproepen.

Programma

najaarsbijeenkomst 2017

09.00 uur:

ROVC Ede open voor medewerkers en standhouders

09.30 uur:

ROVC Ede open voor leden en introducés.
Koffie verkrijgbaar in het restaurant
Verkoop van A & G uitgaven in de hal
Aanmelden en uitgifte van veilingnummers
Inrichten van de verkooptafels in de grote zaal.

10.30 uur:

Welkom door de voorzitter Hein Coolen en aanvang van de Algemene
Ledenvergadering ( zie elders voor de agenda)

11.30 uur:

Koffiepauze en gelegenheid tot bijpraten.
A & G tafelronde in de hal met:
- Een aantal tafels met demonstraties/presentaties en mogelijkheid tot het
stellen van vragen
- De bekende ‘wat is dat’ tafel
- De tafels met de te veilen kavels
- De tafel met prijzen voor de verloting

12.30 uur:

Lunchpauze.
De lunch kan genuttigd worden in het restaurant waar diverse broodjes tegen
redelijke prijzen verkrijgbaar zijn.
Tijdens de lunch is de grote zaal open voor het bezichtigen van de ‘toontafels’
De verkooptafels zijn dan nog niet open.

13.30 uur:

Verkooptafels gaan open voor:
- A & G gereedschappenverkoop
- A & G boekenverkoop
- Verkoop van gereedschap door leden
- Voortzetting van tafelronde activiteiten

15.00 uur:

Trekking van loten en aansluitend de veiling.

Inschrijven najaarsbijeenkomst zaterdag 4 november 2017.
De kosten voor de deelname aan de najaarsbijeenkomst bedragen, voor leden en introducés 10 euro per persoon.
In dit bedrag is een kopje 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 25 oktober 2017 over te
maken op IBAN rekeningnummer NL15 INGB 0000 300741 t.n.v. Ambacht & Gereedschap Rhenen, onder vermelding van uw naam en najaarsbijeenkomst 2017. 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 na 25
oktober, of als u vragen heeft, dan kunt u mailen of telefoneren naar penningmeester Jan Blaas. ( zie op de achterzijde van deze A&G kroniek)
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ROUTEBESCHRIJVING

ROVC/TechCenter

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.

TechCenter

P1a

TechCenter

Ingang ROVC TechCenter
TechCenter
P1, P1a en P2 zijn parkeerplaatsen

Parkeergelegenheid
Wanneer u aankomt bij ROVC TechCenter,
kunt u uw auto parkeren op P1, P1a of P2

Galvanistraat 13 | 6716 AE EDE | Postbus 117 | 6710 BC EDE | T. 0318 - 698 698 | F. 0318 - 698 600
www.rovc.nl | E. info@rovc.nl | ING Bank 685847284 | Postbank 2047537 | KVK 09124574 | BTW NR. NL 810267913B01

5

12-07-2010

A genda ledenvergadering
Agenda

Voor de 24e Algemene Ledenvergadering Vergadering
op zaterdag 4 november te Ede.
(de toegang tot de ledenvergadering is gratis).
Aanvang 10.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de 23e Algemene Ledenvergadering vergadering van 12 november 2016
3. Jaarverslag 2016-2017
4. Overzicht financieel beheer 2016-2017 en begroting 2017-2018
5. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2016-2017
6. Verkiezing van de kascommissie voor het boekjaar 2017-2018
7. Bestuur
8. Gedachtewisseling met leden (rondvraag).
9. Sluiting

Bij de agenda
Ad. 2 Vaststelling notulen
Vastgesteld worden de notulen van
de 23e Algemene Vergadering. Deze
staan in de A&G Kroniek van april
2017 nummer 53

Ad. 3 Jaarverslag
Het jaarverslag kunt u vinden in
deze uitgave van A&G kroniek. Op de
vergadering wordt het jaarverslag 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
2016/2017 is uitgevoerd door Gerrit Snoek en Henk van Osch. Het
resultaat van hun bevindingen wordt
tijdens de vergadering toegelicht.

Ad. 6 Verkiezing van de
kascommissie
Dit jaar is Gerrit Snoek aan de beurt
om af te treden. Marieke Gels (partner
van Erwin Gels uit Kockengen) die
vorig jaar als reserve is gekozen gaat
hem opvolgen. Voor het boekjaar
2017-2018 bestaat de kascommissie
uit Henk van Osch en Marieke Gels.
Het bestuur doet een oproep voor het
vervullen van de reservevacature. De
gekozene kan dan voor het boekjaar
2018-2019 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 maximaal
drie jaar gekozen.
Jo Jacobs en Jan Blaas moeten volgens
het rooster dit jaar aftreden.
Jo heeft aangegeven zich verkiesbaar
te stellen voor een volgende periode
als algemeen lid van het bestuur.
Jan heeft bij de start van de afgelopen
periode aangegeven te stoppen als
penningmeester. Voor de komende
periode is Jan als algemeen bestuurs-
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lid herkiesbaar. Dit betekend dat we
geen penningmeester meer hebben.
Om te voorkomen dat dit een knelpunt
wordt zal Jan op de achtergrond de
zorg op zich nemen om samen met
Co de Jager alles draaiende te houden.
Als bestuur zijn wij nu naarstig op zoek
naar een nieuwe penningmeester.
Rooster van aftreden (aan het eind
van het jaar).
2017
Jo Jacobs
bestuurslid
2017
Jan Blaas
penningmeester
2018
Hein Coolen
voorzitter
2018
Cees van der Graaf		
secretaris
2019
Hans van Meijel bestuurslid
2019
Co de Jager
bestuurslid / 2e penningmeester
De kwetsbaarheid van een klein
bestuur met uitsluitend vrijwilligers
is groot. Uitbreiding van het bestuur
is dan ook wenselijk. Leden die lid
willen worden van het bestuur zijn
van harte welkom om een keer deel te
nemen aan een bestuursvergadering
zodat zij kunnen 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 aangaande
onze vereniging. Schroom niet om
te komen met opmerkingen, suggesties, wensen enz. om de vereniging beter te laten aansluiten op de
wensen van de leden.

Jaarverslag 2016-2017
Bestuur
Het bestuur bestond op 1 september
2016 uit de volgende personen:
Hein Coolen voorzitter, Jan Blaas
penningmeester, Cees van der
Graaf secretaris, Co de Jager, Hans
van Meijel en Jo Jacobs algemeen
bestuurslid.
Naast de algemene bestuurstaken
heeft Co de Jager voor een deel het
werk van Jan overgenomen. Hans
van Meijel is naast het algemene
bestuurswerk in hoge mate verantwoordelijk voor de organisatie van
de Najaarsbijeenkomst. Jo Jacobs is
naast het algemene bestuurswerk
nauw betrokken bij de organisatie
van de Voorjaarsexcursie.

Leden
De ledenadministratie is in handen
van Paul van der Lugt. Het aantal
leden is dit jaar stabiel gebleven.
Totaal hebben we ca 420 leden.
Het merendeel van onze leden is
ouder dan 50 jaar. Het aandeel jongeren blijft beperkt. De algemene
indruk is dat jongeren het te druk
hebben met werk en dagelijkse beslommeringen waardoor zij geen
tijd hebben voor een vereniging
zoals Ambacht & Gereedschap.
Het tijdig betalen van de contributie
is een punt van aandacht. Begin
juni van dit jaar hadden ca. 50 leden
de contributie nog niet betaald.
Het sturen van een herinnering
kost veel tijd en energie. Het bestuur
doet dan ook een dringend beroep
op de leden om tijdig de contributie
te betalen.

Vergaderingen
Het bestuur is in de verslagperiode
vijfmaal in vergadering bijeengeweest te weten: op 26 november
2016, 12 februari, 1 april, 1 juni en 2
september van dit jaar. De vergaderingen vonden afwisselend plaats
bij één van de bestuursleden thuis.

Dit jaar is veelvuldig gesproken
over het verbeteren van de website.
Deels hebben we te maken met
een technische problemen. Het
besturingssysteem waarmee we
zijn begonnen sluit niet goed aan
op het systeem van de nieuwe
website. Ook ontbreekt het aan
een goede beheerder. Dit is een
lastig probleem waardoor in het
bijzonder het forum niet goed
functioneert. Het bestuur is tot de
conclusie gekomen dat een goed
werkend forum alleen mogelijk is
als er minimaal drie vrijwilligers
zijn (moderatoren) die het forum
volgen en eventueel ontdoen van
niet passende uitingen. Zie ook
de A&G Kroniek van april 2017.
Helaas heeft zich nog niemand
gemeld.
Overige zaken die aan de orde
kwamen waren de organisatie van
de voor en najaarsbijeenkomst, de
samenstelling van de A&G Kroniek
en de Gildebrief, de heruitgave van
een samengestelde Nooitgedagt
catalogus en het presenteren van
onze vereniging op beurzen.

Evenementen
De Najaarsbijeenkomst in combinatie
met de algemene ledenvergadering
vond plaats op zaterdag 14 november
2016. Ca 150 leden en introducés
waren deze keer aanwezig bij de
ledenvergadering / najaarsbijeenkomst. Deze grote opkomst had
natuurlijk voor een deel te maken
met de viering van het 25 jarig
bestaan van onze vereniging. De
grote opkomst geeft echter ook aan
hoe vitaal onze vereniging is.
De algemene ledenvergadering
was dit jaar kort vanwege het bijzondere lustrum programma.
Er waren vier interessante voordrachten. Een uitvoerig verslag
hiervan kunt u lezen in de Gildebrief van 2017. Na de lunch waren
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er diverse demonstratietafels. Om
14.00 uur gingen de verkooptafels
open. Voor ieder van ons het moment om op zoek te gaan naar dat
ene ontbrekende stuk gereedschap.
De bijeenkomst werd afgesloten
met de traditionele verloting en
veiling van een groot aantal gereedschappen.
De Voorjaarsexcursie op zaterdag 13
mei ging naar molenmuseum ‘de
Wachter’ in Zuidlaren. In dit museum heeft de collectie van ons lid
Dick de Hart een plekje gevonden.
We mochten ruim 80 deelnemers
begroeten. Het mooie weer in combinatie met de geweldige uitstraling
van de verschillende delen met
naast het eerder genoemde gereedschap ook een werkende korenmolen een olieslagerij, specerijenmalerij, stoommuseum etc. maakte dat
een ieder zeer enthousiast was over
deze excursie.

Commissies
Iedere commissie heeft een bestuurslid 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 activiteiten
te organiseren.

Boedelcommissie
De boedelcommissie was het afgelopen
jaar weer betrokken bij de advisering
over de bestemming van diverse
gereedschappencollecties. Het zoeken
naar een passende bestemming wordt
door de betrokkenen buitengewoon
gewaardeerd. Een deel van de verschillende gereedschappen uit diverse
collecties wordt jaarlijks op de najaarsbijeenkomst te koop aangeboden op
de A&G verkooptafel.

Publiciteitscommissie

Veilingcommissie

Initiatieven binnen de vereniging

De A&G Kroniek die twee keer per
jaar uitkomt, is uitgegroeid tot een
herkenbaar blad die zich richt op het
verenigingsnieuws. Nieuw is dat deze
nu ook in kleur wordt gedrukt. De
Gildebrief was vanwege het 10 jarig
bestaan in combinatie met het 25 jarig
bestaan van de vereniging extra dik.

Het bieden tot de mogelijkheid tot
het kunnen veilen van gereedschap
kan ieder jaar weer rekenen op een
warme belangstelling van onze leden
rekenen. Kopers en verkopers vinden
elkaar ieder jaar weer.

De werkgroep schavenmerken met
als voortrekker John de Vreeze heeft
inmiddels de eerste bevindingen
gepubliceerd in de A&G Kroniek van
april 2017
De regionale bijeenkomsten georganiseerd door onze leden voorzien
duidelijk in een behoefte. Inmiddels
hebben voor de regio Randstad vier
bijeenkomsten plaatsgevonden. Ook
is gestart met een bijeenkomst in het
Noorden

Externe betrekkingen
We worden steeds vaker gevraagd
om ons te presenteren bij landelijke
evenementen. Op Beleef Landleven
in het openluchtmuseum te Arnhem
zijn we inmiddels vaste gast.

Kascommissie
De controle van de boekhouding
maakte duidelijk dat de penningmeester op zorgvuldige wijze zijn
werk heeft gedaan. De kascommissie voor het boekjaar 2016 / 2017
bestaat uit Gerrit Snoek en Henk
van Osch.

Namens het bestuur,
Cees van der Graaf (secretaris)

A &G -leden vertegenwoordigd

op de tentoonstelling casa romana

Van 24 mei tot 17 september was
in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden de tentoonstelling
CASA ROMANA (het Romeinse
huis) te zien.
Op diverse plekken op de
tentoonstelling werden de oude
Romeinse voorwerpen vergezeld
van meer hedendaagse vergelijkbare voorwerpen (meubels,
mode, keukengerei).
Als vrijwilliger bij het RMO kon
ik vrij eenvoudig de projectleider
van de tentoonstelling benaderen
met het voorstel om enkele gereedschappen uit recentere tijden
toe te voegen. In een speciale
vitrine werd plaats gevonden om
naast een aantal Romeinse gereed-

schappen (verstekhaak, passer en
schietlood) een aantal recentere
gereedschappen te tonen.
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Hein Coolen toonde een aantal
18e-eeuwse schaven (een blokschaaf, een bossingschaaf en een
gerfschaaf, alle gedateerd )en ik
zelf een 19e-eeuwse passer en een
20e-eeuws schietlood. Een bijzondere ervaring om zo een aantal
stukken van jezelf in zo’n mooie
tentoonstelling te zien.
John Boele

Verantwoording over de Financiën van
de vereniging Ambacht & Gereedschap

Betreffende het boekjaar 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017
In de baten- en lastentabel over het
afgelopen boekjaar kunt u lezen
dat het resultaat van de inkomsten
1 3.264,- hoger uitkomt dan de
uitgaven. Dat resultaat wordt wel
geflaatteerd door de vrijval van
het niet gebruikte restant van een
in verband met het jubileumjaar
getroffen voorziening waardoor
1 1.142,- als inkomsten geboekt
zijn. Vooral dankzij mooie opbrengsten uit veiling, verloting en
boekenverkoop zijn we financieel
een gezonde vereniging.
Dat positieve beeld moeten we
wel een beetje nuanceren als we
naar de uitgavenkant kijken. De
geplande nieuwe adressenlijst is
uitgesteld tot komend jaar. Het
begrote bedrag voor de website
is niet uitgegeven en dat is geen
goed nieuws. Het besluit was om
te investeren zodra zich minimaal
twee leden hadden gemeld met
de ambitie om hier de schouders
onder te gaan zetten. Helaas is dat

niet gebeurd. We zullen op de bijeenkomst nog een nieuwe oproep
doen.
Bij de presentatie van de vorige
begroting heb ik aangegeven dat
een verhoging van de contributie
naar 1 25,- voor het komende jaar
verstandig zou zijn. Willen we
de kwaliteit van onze publicaties
handhaven dan zal een dergelijke
verhoging zeker nog komen, maar
voor dit jaar geven de cijfers daartoe geen aanleiding. We handhaven
de jaarbijdrage voor 2018 dus op
1 22,50.
Het innen van de contributiegelden is elk jaar weer een hele toer.
Mogelijk zou een aparte zending
met een verzoek in januari een
completere respons opleveren dan
het inlegvel dat nu wordt meegezonden met de Gildebrief. Zo’n
extra zending betekend echter een
behoorlijke kostenpost. Afgelopen jaar lukte het niet om met de

voorjaarskroniek de herinneringen
mee te sturen. Alles is toch weer
goed gekomen vooral dankzij de
inspanning van Co de Jager die
met het innen van de contributies
een flink deel van het penningmeesterschap op zich heeft genomen.
Iedereen ontgaat wel eens wat,
maar toch hier mijn verzoek,
‘beste leden, let zelf ook op uw
betaling, zo moeilijk is dat niet’.
De kascommissie zal de boekhouding nog controleren en de uiteindelijke vaststelling vindt plaats
tijdens de algemene ledenvergadering op 4 november 2017.
Bij deze verantwoording behoren:
- De staat van Baten en Lasten
A&G 2016/2017.
- De balans op 31 augustus 2017.
Rhenen september 2017
Jan Blaas, penningmeester.

Staat van Baten en Lasten A&G 2016/2017
INKOMSTEN
contributies 2017
contributies 2016
Gildebrief advertenties
veiling/verkoop/verloting
verkoop tijdschriften
boeken
renten
restant reservering jubileum

totaal

Begroot
Resultaat
Begroot
1-9-'16 t/m
1-9-'16 t/m
1-9-'17 t/m
31-8-'17
31-8-'17
31-8-'18
8500
8740
8500
500
592
250
240
240
240
750
1445
750
200
292
250
500
710
500
200
115
115
1142

10890

13276

UITGAVEN
bestuurskosten
kosten van beheer
adreslijst
A&G Kronieken
Gildebrief
bijeenkomst najaar
bijeenkomst voorjaar
publicaties/promotie
website
aankoop boeken
jubileum

10605

Begroot
Resultaat
Begroot
1-9-'16 t/m
1-9-'16 t/m
1-9-'17 t/m
31-8-'17
31-8-'17
31-8-'18
600
409
600
300
385
400
200
0
200
2500
2408
2500
4000
3917
4000
250
-237
250
250
342
250
250
0
250
1000
36
1000
1250
1424
1500
3000
1328
0
totaal
13600
10012
10950

Balans per 31-8-2017
betaalrekening
renterekening
voorraad boeken

activa

totaal:

passiva

5052
30516
1500
37068

KAPITAAL
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totaal:

ϯϳϬϲϴ

37068

Gang van zaken veiling etc
Gang van zaken veiling etc
Op dit moment zijn er 39 kavels
gereserveerd voor de veiling. Zoals
u op de foto’s kunt zien is het dit
jaar een zeer gevarieerd aanbod.
Enkele nummers bestaan uit een
bananendoos gevuld met divers
gereedschap. Op de verkooptafel
liggen 133 objecten voor een vaste
prijs te koop. Al het gereedschap
wordt via de boedelcommissie
aangeboden.

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 deelnemen
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
gereedschap 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
veilingcommissie 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. Er is uiteraard een
grens aan wat we aankunnen in
de tijd die we hebben. Het is dus
mogelijk dat we op zeker moment
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
verkooptafels beschikbaar om zelf
gereedschappen te verkopen. De
afmetingen van deze tafels zijn
80x160 cm. Deze dienen voor
09.30 uur ingericht en afgedekt
te zijn. Voor het afdekken dient
u zelf een laken o.i.d. mee te
nemen. Verkopen mag vanaf
14.00 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. 0478546261). Wie het eerst komt, het
eerst maalt!

A&G verkooptafel
Deze tafel is gereserveerd voor
gereedschap dat via de boedelcommissie 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
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een ander artikel te kunnen kopen.
Op deze manier willen 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 meenemen, 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 variërende objecten die ons werden aangeboden. De loten worden, zoals u
gewend bent, op diverse plaatsen
aangeboden voor 1 1,- per stuk.

Veilingstukken najaar 2017
0
1
2
3
4
5
6
7

verloting
steekbeitels JN 5x
steekbeitel JN 40mm
kuipersdissel
set boren JN 9x
Engelse infill schaaf
blaasbalg
bak gevuld divers

8
9
10
11
12
13
14
15

speculaasplank
vlaskam
doos divers
coticule wetsteen 203x47mm
gutsen 7x
koperen trechter
scheepskompas, defect
scheepskompas incompleet

Items voor de verloting

16 bijl
17 paralellineaal 2x
18 snotneuzen 4x
19 3 griffeldoosjes
20 diamantslijphouders 3x
21 schaar + divers
22a etuismaker gereedschap
22b etuismaker gereedschap
23 vermetgutsen 3x Kirsten
24 Marples ploegje
25 Stanley 6
26 toogschaaf
27 Stanley 5 in doos
28 Stanley 3
29 passers 5x
30 doos divers
31 afschrijfhout 1788
32 ellematen 5x
33 postweger vooroorlogs
34 postweger 1964
35 balansweegschaal
36 Nooitgedagt werbanktang,
nieuw in doos
37 Nooitgedagt werkbanktang
38 Nooitgedagt 6C

1 steekbeitels JN 5x

2 steekbeitel JN 40mm

3 kuipersdissel

4 set boren JN 9x

5 Engelse infill schaaf

6 blaasbalg

7 bak gevuld divers

9 vlaskam

8 speculaasplank

11 coticule wetsteen 203x47mm 12 gutsen 7x
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13 koperen trechter

14 scheepskompas, defect

15 scheepskompas incompleet

16 bijl

17 paralellineaal 2x

18 snotneuzen 4x

19 3 griffeldoosjes

20 diamantslijphouders 3x

21 schaar + divers

22a etuismaker gereedschap

22b etuismaker gereedschap

23 vermetgutsen 3x Kirsten

24 Marples ploegje

25 Stanley 6

26 toogschaaf

27 Stanley 5 in doos

28 Stanley 3

29 passers 5x

32 ellematen 5x

31 afschrijfhout 1788

33 postweger vooroorlogs

34 postweger 1964

36 Nooitgedagt werbanktang,
nieuw in doos

37 Nooitgedagt werkbanktang

38 Nooitgedagt 6C
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35 balansweegschaal

Verslag Voorjaarsexcursie 2017

John Boele

Op 13 mei reed ik vol verwachting
richting Groningen om rond 10
uur aan te komen bij het Molenmuseum “de Wachter” in Zuidlaren.
De lange rit werd direct bij binnenkomst al beloond met een heerlijk
kopje koffie en mooie gebakjes. Iedereen die ik sprak was aangenaam
verrast door de grote ruimtes van
het Museum en de heel vriendelijke
ontvangst door de vrijwilligers.
Na het openingswoord door onze
voorzitter Hein Coolen, nam een
bestuurslid van de Stichting die het
Museum beheert het woord. Hij
schetste vol enthousiasme hoe het
Museum ontstaan is en hoe men
met zo veel vrijwilligers het Museum draaiende weet te houden.
Daarna ging ieder op eigen tempo

het Museum en de molen bezoeken.
Er was werkelijk ongelooflijk veel te
bewonderen. Het was niet alleen een
mooie verzameling gereedschappen, maar ook heel verschillende
verzamelingen waren er te zien. De
uitvoerige en enthousiaste uitleg die
de vrijwilligers gaven maakte het tot
een geweldige ervaring. Vooral de
Molen met al zijn verschillende machines was een lust voor het oog. De
nog werkende stoommachines trokken natuurlijk direct veel belangstelling. Er moest hier en daar wel
wat geklauterd worden, maar dan
werd men ook weer beloond met
bijvoorbeeld de specerijmalerij. De
bakkerij beneden in de molen was
in vol bedrijf, en de heerlijke geuren
verleidden menigeen om nog wat
lokale specialiteiten mee naar huis
te nemen.

13

Rond de klok van half één werd
een uitvoerige lunch in Nellie’s
Koffiekamer geserveerd. De buien
die voorspeld waren kwamen nu
ook echt los, en even zag het er
zelfs naar uit dat het onweer ons
vaartochtje zou verhinderen. De
verzorging was prima en iedereen
wisselde de ervaringen uit van het
morgenbezoek. Het middagprogramma bestond uit een vaartocht
over het ZuidLaardermeer, waarbij
de kapitein ons allerlei bijzonderheden vertelde. Zeker een heel
boeiende tocht! Vervolgens was er
nog gelegenheid om nog door het
Museum te dwalen en gezellig na
te praten. Een dag om niet gauw
te vergeten, en een locatie om nog
eens terug te keren. Organisatoren
en vrijwilligers van het Museum
hartelijk dank!
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St Betuwe Wereldwijd

Fon van Oosterhout

Wat heeft Betuwe Wereldwijd te
maken met ons, lezers van deze
Kroniek? De liefde voor gereedschap op de eerste plaats! Een
liefde die over landsgrenzen heen
gaat. Ook in armere landen hebben ze graag een goed stuk in
handen, waarmee het werk zoveel
sneller, preciezer en lichter kan
worden gedaan.

Solidariteit
De 30 jaar oude stichting is een
solidariteitswerkplaats: solidariteit
met zowel aankomende vaklui in
ontwikkelingslanden, alsóók met
onze eigen landgenoten die een
geestelijke beperking hebben veelal mensen ‘met een rugzakje’.

Deze laatsten worden begeleid,
terwijl zij ingebrachte voorwerpen
weer pico bello in orde maken,
alvorens deze worden verscheept.
Doordat zij regelmatig iets produceren en prettige sociale contacten
op de werkvloer hebben, krijgen
deze mensen meer eigenwaarde,
plezier en vertrouwen. Ze knappen
onze oude dingen op, en knappen
er zelf óók van op!

Wat doen ze?
Het werk bestaat uit het verzamelen, reviseren, verpakken en verzenden van gebruikte technische
goederen: vooral gereedschappen
en kleine machines. Zij repareren
ook stalen gereedschapskisten,

of maken houten kisten, waarin
e.e.a. goed kan worden vervoerd.
De maat van de kisten stemmen ze
af op de maat van de pallets die de
zeecontainers ingaan, om het beschikbare volume zo goed mogelijk
te gebruiken. Een en ander vraagt
begeleiding; naast de (betaalde)
coördinatie, zetten ook vrijwilligers
zich enkele uren of dagen per
week in voor taken die meer verantwoordelijkheid vragen.

Van wie, voor wie?
De gevers zijn Nederlandse scholen,
bedrijven en particulieren. Er wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van opgeknapt materieel dat wordt
aangeleverd door mensen zoals

Zojuist binnengekomen…

Een gritstraalmachine haalt roest en aanklonteringen weg.

Sleutels al wel samen, maar nog niet gesorteerd.

Rijschaven halverwege de schoonmaak.
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A

u. Wat niet meer bruikbaar is, wordt gerecycled: per
materiaal verzameld en gescheiden afgevoerd.
De ontvangers in arme landen zijn veelal scholen voor
technisch onderwijs, dus eigenlijk de aankomende vaklui die in uw voetsporen treden!

Wat wordt ingezameld?
Er ligt de laatste jaren een zwaartepunt bij gereedschappen, computers, fietsen en naaimachines. Maar
de vraag varieert per project. Om voorbeelden van gereedschap te geven: momenteel is er grote vraag naar
ijzerboortjes, lasbikhamers, holpijp-sets, kruishouten,
schietloden, multimeters, zwiktangen, waterpomptangen, troffels, waterpassen, wetstenen, rolmaten,
kapzagen, ijzerzaagbeugels 12 inch, winkel- en zweihaken en schaven. En veel strijkijzers! Niet alleen
hand- of voetgedreven, óók aan elektrisch gereedschap is behoefte (maar niet aan accumachines).

Een gritstraalmachine haalt roest en aanklonteringen weg.

Voorbeelden van projecten
Enkele projecten waaraan gewerkt is/wordt zijn:
gereedschapskisten voor scholen in Tanzania, een
ploeg naar Suriname, fietsen naar Kenya, rolstoelen
(en méér) naar Oeganda, computers (voorzien van
Linux software) óók naar Oeganda, naaimachines
naar Ghana, diverse zaken voor Congolese vluchtelingen in kampen in Tanzania, werktuigen voor les aan
gehandicapte kinderen in Sierra Leone.
Gereed om te voldoen aan vele vragen!

Samenwerking
Betuwe Wereldwijd moet zelf óók financieel zien
rond te komen. Ze moeten voor elke goedgekeurd
project een sponsor of subsidie zoeken, actiemateriaal
maken, financieel verantwoorden. Dat vraagt véél tijd!
Ze werken samen met andere Nederlandse organisaties, om ingediende projectaanvragen te beoordelen,
inkoopkosten te beperken, afgestoten collecties (bijv.
computers) over te nemen, transportkosten te verlagen, vraag en aanbod op elkaar af te stemmen,
etc. Ook de ontvangende organisaties in het Zuiden
moeten hun aandeel leveren: er hangt een (klein)
prijskaartje aan de voorwerpen zelf, maar ook moeten
ze inklaring en lokaal vervoer regelen en betalen.
Hamers in vele soorten

Niets weggooien, is de boodschap!
Vraagt u zich af wat u kunt doen? Gooi niets weg!
Uw kunt overtollige goederen afgeven bij de werkplaats aan de Goilberdingerstraat 32, Culemborg; zó
simpel kan het zijn.! Woont u ver weg dan kunnen ze
ook worden opgehaald, mits het een flinke hoeveelheid is. Dan is het wellicht handig eerst in uw eigen
omgeving een en ander in te zamelen en in dozen te
pakken! Woont u in de buurt en wilt u zelf bezig zijn
voor een goed doel? Ondersteun ze – met uw handen,
uw advies of uw geld - bij het opknappen van allerlei
gereedschap, machines, apparaten!

Stichting Betuwe Wereldwijd
Voor werk en solidariteit hier en in ontwikkelingslanden
Goilberdingerstraat 32, Culemborg
Facebook:
www.facebook.com/stichting.betuwewereldwijd/
Website: www.betuwewereldwijd.nl
Neem gerust eens contact op! Tel. 0345-515640
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A f wijkende modellen

Nederlandse profielschaven
Hein coolen

In de A & G Kroniek nr. 51 van
april 2016 schreef ik een stukje
over enkele bijzondere profielschaven uit Anholt die met elkaar
gemeen hadden dat ze allen van
het rechte onversierde model
waren. Ik heb daar aangetoond dat
dit model past in een oude Nederlandse traditie en dat de schaven
geen Duitse of Engelse modellen
zijn. Inmiddels zijn er nog enkele
opgedoken waarvan ik hier verslag
wil doen.
Twee 2” hol- en bolschaven van Peter Duesing.
In het Fries Scheepvaart Museum
te Sneek bevinden zich onder de
cat. nrs. 1982-435, 438, 439, 441,
442, en 444 zes schaven van de
Rotterdamse schavenmaker J.
Janssen uit de tweede helft van de
19e eeuw. Deze zes schaven zijn allen van het rechte model, dus zonder versieringen. De beitels zijn in
het merendeel van A. Rottsieper.
Afgezien van een kwart rondje zijn
het allemaal hol- en bolschaven
met eigenaarsstempel AVT, die
volgens het museum afkomstig
zijn uit een wagenmakerij in Leeuwarden.
In een niet gepubliceerd onderzoeksrapport door Gerrit van der
Sterre naar aanleiding van zijn
bezoek aan het museum wierp hij
hoopvol de vraag op of dit dan het
bewijs was dat ook voor de Engelse
markt schaven werden gemaakt.
Maar ook hier moet het antwoord
ontkennend luiden. Zeker in die
tijd ( eind 19e eeuw) was de lengte
van het Engelse model al lang gestandaardiseerd op 9 -” (24,3 cm.)
en deze schaven zijn beduidend
langer. Hierdoor passen ze niet
in een standaard Engelse gereed-

schapskist, toch wel het minste
dat je zou mogen verlangen van
een product dat speciaal bestemd
zou zijn voor deze markt. Niet
voor niets werden vroege Engelse
profielschaven, die langer waren,
tot groot verdriet van huidige
verzamelaars vaak ingekort om
ze toch passend te maken. Een
tweede argument tegen een Nederlands exportproduct is de wel zeer
ongebruikelijke beitelhoek van 65
graden. In Engeland werden de
meeste profielschaven geleverd met
een beitelhoek van 50 (‘York pitch’)
of 55 graden (‘middle pitch’). Speciaal voor het bewerken van hardhout werden soms profielschaven
geleverd met een beitelhoek van
60 graden, de zgn. ‘cabinet pitch’.
Dit maakt het daarom ook minder
waarschijnlijk dat deze schaven
voor de Engelse markt waren bestemd en het is dan ook eerder een
onderbouwing van de stelling dat
de zes Janssen schaven speciaal in
opdracht zijn vervaardigd. De andere eerder benoemde kenmerken
van deze schaven komen naadloos
overeen met de Nederlandse traditie van het rechte model.
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In de afbeelding hierboven staat
een paar 2” hol- en bolschaven
van Peter Duesing. De schaven
bevinden zich in de museumwerkplaats van Johan Mekenkamp te
Markelo, samen met eenzelfde los
exemplaar van 1-” hol. Ook deze
schaven zijn onversierd.
Een opvallende schaaf in dit
verband is de schaaf met dubbele
beitel in onderstaande af beelding,
eveneens van Peter Duesing en
eveneens een recht, onversierd
model. Het profiel doet denken
aan de roedeprofielen voor de
zgn. ‘sash windows’, de Engelse
schuiframen. Maar wonderlijk
genoeg is de schaaf gemaakt van
steenbeuken, een houtsoort die
noch in Nederland, noch in Engeland gebruikt wordt voor schaven.
In Duitsland daarentegen zijn de
meeste schaven van deze houtsoort gemaakt.
Tot nu toe zijn in de 18e en 19e
eeuw schaven van dit model
gevonden van Johannes van den
Biggelaar, Ary den Hengst, J. Jansen , Franz Duesing en Ludwig

Thuillot. Wat opvalt is dat geen
van deze makers uit Amsterdam
komt. Allen komen ze uit Rotterdam en Anholt. In hoeverre

dit een aanwijzing zou kunnen
bevatten voor het waarom van dit
model schaven weten we (nog)
niet.

De ‘Rotterdavmse’ wig in profielschaven
Van der Sterre benoemde al een
aantal specifieke kenmerken van
Rotterdamse profielschaven, waaronder de gewoonte, de volledige
naam van de maker in blokletters
voor op de neus te slaan. Er waren
echter nogal wat uitzonderingen
zoals bijvoorbeeld Ary den Hengst,
Willem van Egmond, Pieter van
Duil en Petrus Lagendaal. Omgekeerd waren er ook in Amsterdam
enkele schavenmakers die hun
volledige naam vermeldden, zoals
bijvoorbeeld Speyers en Evertsen.
De lange zijversiering in de 19e
eeuw werd ook nog genoemd als
zijnde specifiek voor Rotterdam
ofschoon het hier slechts twee
(latere) makers betrof, A. de Jong
en J. Janssen.
Een belangrijker en algemener
karakteristiek van Rotterdamse
profielschaven is de specifieke
vorm van de kop van de wig.

Steenbeuken profielschaaf met dubbele beitel.

Deze kop is kleiner terwijl het
stuk dat vanaf de bovenkant naar
beneden loopt en eindigt bij de
inkeping veel schuiner loopt en
qua lengte min of meer gelijk
is aan de inkeping. Deze wig
vinden we bij vrijwel alle vroege
Rotterdamse schavenmakers
zoals bijvoorbeeld Johannes van
den Biggelaar, Ary den Hengst ,
Willem van Egmond en Petrus
Lagendaal. Ook de schaven van C.
Spaan en H. Andries hebben deze
wig. Dit is een verdere bevestiging
dat Spaan en Andries Rotterdamse
schavenmakers waren. De wiggen
van Pieter Barens zijn weliswaar
minder geprononceerd dan de
hierboven afgebeelde wig van Ary
den Hengst, maar zijn toch ook
weer niet gelijk aan de onderste
wig. Zij zitten er een beetje tussen
in. Bij de latere Rotterdamse schavenmakers Jansen en De Jong is
dit karakteristieke kenmerk geheel
verdwenen.

De ‘lange’ zijversiering op een schaaf van A.de Jong

Boven de ‘Rotterdamse’ wig van Ary den Hengst, onder een wig van Matthijs
Rademaker
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Bezoek aan de 2-daagse Brocante

Markt in Temploux (België)
John Boele

Op 19 en 20 augustus werd voor
de 40e keer de grote Brocante
markt in Temploux gehouden.
Omdat mijn vrouw en ik er al
weer een aantal jaren niet geweest
waren hebben wij dit jaar opnieuw
de tocht naar Temploux gemaakt.
Het is en blijft een leuke heel

grote markt (> 5 km (!) kramen
in het dorp), er zijn veel verschillende zaken te vinden en ook op
het gebied van gereedschappen.
(zie de foto’s).
Mocht u er volgend jaar ook eens
willen kijken, ga dan op zaterdag
en zorg dat u er vroeg bent (zo rond

7 a 8 uur bv). De zondag is ook
gezellig maar dan is het veel drukker. Parkeren kunt u uitstekend bij
Domaine de L Éscaille (makkelijk
te vinden via Google maps) en uw
parkeerticket levert gelijk een gratis
kopje koffie op. Ook prima voor een
goed verzorgde lunch.

Verslag 4 regiobijeenkomst in Delft
e

John Boele

Alweer voor de 4e keer waren 10
man bijeen in het Museum Mensert.
Wat ooit aarzelend begon voelt nu al
als een fijne vriendenclub die graag
met elkaar over gereedschappen
discussieert. Gerrit Mensert was
deze keer niet aanwezig omdat hij
herstellende is van een operatie, wij
wensen hem spoedig en volledig
herstel.
Opnieuw kwam een keur aan
bijzondere voorwerpen op tafel.
Zo werd ons een aantal Engelse

en Amerikaanse schaven getoond,
bedoeld voor het vervaardigen
van trapleuningen. Er kwam een
prachtig boekje op tafel waarin met
prachtig handschrift allerlei zaken
rondom stoommachines waren
beschreven maar ook voorzien van
prachtige tekeningen. Natuurlijk
waren er ook gereedschappen
waarvan we niet konden aangeven
waarvoor ze gebruikt zouden kunnen zijn.
Over het gebruik van messing bij
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gereedschappen werd uitvoerig
gesproken, en veel wetenswaardigs
ging over tafel. Bijzonder was ook
hoe Willem Mensert steeds weer
met voorbeelden uit zijn museum
kwam om varianten of parallellen te laten zien. Aan het eind
verraste hij ons met een kleine
attentie ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van het museum.
Kortom weer een geweldige middag, die navolging verdient elders
in Nederland!t
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