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Beste vrienden,
Op 17 april j.l. kwamen er 23 enthousiaste mensen in mijn
winkel in Haarlem bijeen. Allen liefhebbers van het
ambacht houtdraaien, zowel beroeps als niet beroeps
(vrijgestelden, vroeg gepensioneerden).
Er is spontaan geld bijeengelegd en een kleine commissie
belastte zich met alle werkzaamheden, nodig om een
vereniging op te richten.
Er is sindsdien een grote hoeveelheid werk verzet door
deze mensen. De voorzitter van dit groepje stelde zich
beschikbaar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij
(niet een houtdraaier zijnde) alleen de oprichtingswerkzaamheden op zich wilde nemen. Wij zijn in deze veel
dank verschuldigd aan Jobs van der Dussen.
De penningmeester van het groepje wil het werk blijven
voortzetten. Maar dan ook alleen het penningmeesterswerk; nu doet hij er nog allerhand bij. Dat is dus onze
end Arie Boogert.
De man die onze oprichtingsdag technisch mogelijk maakt
en ook organiseert, Peter van de Waal, heeft daar zijn handen meer dan vol aan. Hij blijft beschikbaar voor de vereniging om ook in de toekomst evenementen - "showdagen"
- te organiseren, doch zal daar dan zeker hulp bij nodig
hebben.
Tenslotte een belangrijke medewerkster, Lily van der
Dussen, de vrouw die ons prille contactblad verzorgt
(bewaar de eerste uitgaven zuinig, ze worden geld waard!).
De vrouw die elke nieuwe aanmelder een kennismakingspakketje toestuurt. Ze vindt dit werk leuk, ze. blijft het doen.
Maar ook zij heeft hulp nodig.
Ikzelf (IVluck Douma) heb zo goed mogelijk mijn partij
meegeblazen in de oprichtingsgroep ondanks mijn drukke
werkzaamheden. Verderop in dit contactblad zal ik daar
nog wat over vertellen.
Om persoonlijke redenen heelt de secretaris van het

HOUT VARIA
Goede contacten met enige tuinbezitters van een groot
Amsterdams volkstuin kompleks en met de plantsoenendienst van mijn gemeente hebben mij in betrekkelijk korte
tijd een aantal bruikbare stukken hout opgeleverd,
waaronder pere-, abrikoze- en goudenregen hout.
Wellicht ook voor enkelen onder u een idee.
Nic Stunnenberg

groepje zich moeten terugtrekken.
Nu ter zake. Met de opsomming van bovenstaande illustere
lieden is de koek op.
OPROEP
We zitten verlegen om: (en hebben broodnodig)
Een voorzitter
1)
2)
Een secretaris
3)
Een hulp Showdagen
Een hulp contactblad
4)
5)
Voorts een bestuurslid zonder bepaalde functie
ad 1) De voorzitter zal rekening moeten houden niet het
feit dat de vereniging zowel beroeps- als niet beroepsleden
kent. Beider belang zal tot haar recht moeten komen.
ad 2) De secretaris zal buiten het secretariaatswerk archief
moeten houden.
ad 3) Lijkt mij buitengewoon interessant en veelomvattend
werk.
ad 4) Voor het gemak van samenwerking, lijkt mij, dat het
iemand moet zijn uit de omgeving van Amstelveen, want
daar woont Lily.
ad 5) Ja, wat moet ik van dit bestuurslid zeggen. Gewoon
iemand, die het houtdraaien na aan het hart ligt.
Ik schrijf deze oproep omdat, met al of niet invulling van
deze posten, de vereniging staat of valt. U allen weet, er
gebeurt in deze wereld niets vanzelf.
Ik zou willen besluiten met ongeveer de woorden van
wijlen President Kennedy: Het is niet de vraag wat de
vereniging voor (1 kan doen, maar wat U voor de
vereniging kunt doen.
Aanmeldingen: blP
IVluck Dounia
Groot Heiligland 18

RUBRIEKEN
■ VAN DE REDACTIE
mi VAN HET BESTUUR
■ UIT DE WERKPLAATS
■ HANDIGE TIPS
zi VEILIGHEID
ie GEREEDSCHAP
mi HOUT ONDERWEG
■ VOOR U GELEZEN
zo VRAAG & AANBOD

III HANDIGE TIPS
Wie kan mij vertellen hoe je pas gekapt en gesnoeid hout
het beste kunt voorbehandeien en opslaan (drogen)?
Nic Stunnenberg . tel/fax 02260 16503

redactie: Lily van der Dussen
Camera Obscuralaan 103
1183 IX Amstelveen
Tel. 020 - 6450956

allen
toegenegen
Mucic

•

VAN DE REDACTIE

Van alle kanten werd mij kopij voor ons contactblad
toegezonden. Door uw enthousiasme zal de voorgestelde
regelmatige uitgave van het blad mogelijk worden.
Bedenk wel dat we ons nog in een experimenteel stadium
bevinden en dat we nog alle kanten uit kunnen. Het Iaat
zich echter aanzien dat een uitwisseling van ideeën al op
gang is gekomen. Intussen heeft Muck een professionele
lay-out man bereid gevonden om ons blad een beter
aanzien te geven. Voor mij een stuk zorg minder, Voor ons
allen een leesbaarder blad.
Blijf vooral kopij en commentaar zenden!

HOUT ONDERWEG
Toen ik in het vorige nummer de naam van de rubriek
"Hout Onderweg" las, moest ik meteen denken aan de
eerste schaal die ik zou draaien met behulp van een zelf
gemaakte houten klem-mal.
Van een ervaren draaier had ik begrepen dat een kamer in
de bodem van de schaal van 6mm diepte voldoende moest
zijn om het werkstuk op te spannen op de klem-mal, mits
de klempassing tussen mal en werkstuk goed passend
was. Mijn schaal paste volgens mij goed. Hij moest met
een kleine rubber hamer op de mal vastgeslagen worden.
Nadat schaal en mal op de draaibank waren gemonteerd,
zette ik deze vol verwachting aan. En zowaar de schaal
bleef keurig zitten
Met kloppend hart zette ik voorzichtig mijn guts op het
hout. Onmiddellijk begon het werkstuk vervaarlijk te
slingeren en nog voordat ik de bank kon stoppen vloog het
draaiende gevaarte door mijn niet al te grote werkplaats.
Het stuiterde eerst op de bank, vloog vervolgens Laag over
de werktafel en smeet daar diverse potjes met waterbeits
en lijnolie ondersteboven.
Toen het gevaarte de werktafel raakte, schoot het vrijwel
loodrecht omhoog en ramde een TL-buis aan gruzelementen. Daarna kwam het als een boemerang weer met
een harde klap op de draaibank terecht.
Mijn stuk hout was slechts luttele seconden "Onderweg"
geweest. Maar de ravage die het achterliet loog er niet om.
Nic Stunnenberg

IN VOOR U GELEZEN
In de catalogus van Verlag Th. SchSer
30054 Hannover. Postfach 5469
Telefon (0511) 99099-77
Telefax (0511) 99099-99
worden zeldzame boeken, boeken over kunst, en uitgaven
betreffende hobby en ambacht vermeld.
Jos Jansen uit Hoogersmilde maakt ons attent op de heruitgave van wat hij
' De Bijbel voor de houtdraaier' noemt:

Fritz Sparudgel
Das Drechslerwerk (1948)
320 pagina' s, 27,5 X 24 cm, 1258 afbeeldingen,
in gekleurde harde band. DM 69.
Bestelnummer 1213 - ISBN 3-88746-01406

■

OPROEP

Van de heer Wolf uit Vaassen bereikte ons het volgende
idee.
Tegenwoordig worden overal huis-aan-huis bladen gratis
verspreid. De heer Wolf geeft de suggestie om in deze
bladen een oproep te plaatsen teneinde leden te werven
voor onze vereniging,
Wie daar iets in ziet kan voor het huis-aan-huisblad bij
hem/haar in de regio een stukje schrijven om mogelijke
andere geinteresseerden bij hem/haar in de buurt van de
oprichting van onze vereniging op de hoogte te brengen.
Vraag of belangstellenden zich bij de inzender willen
opgeven. Deze kan dan weer de namen per telefoon
briefje aan mij doorgeven.
Als je tegen het schrijven van zo' n stukje opziet, vraag dan
de journalist van het blad dit voor je te doen.
Mijn hart klopt vol verwachting wat het resultaat van deze
actie zal zijn. Vrienden, je zult zien, we groeien sneller dan
je ooit gedacht had. Met zeventien mensen begonnen, nu
al ver over de honderd.
Groeten Muck

III Beste (Adspirant-)leden,
Een tussenbericht, de stand van zaken half september.
Over het geheel genomen gaat het goed met onze houtdraaiersvereniging in oprichting. Uw oprichtingscomité
heeft het er druk mee. We zullen van de oprichtingsdag
een dag maken die klinkt als een klok.
Gevraagd; de man of vrouw houtdraaier die een houte
klok met klepel draait, die nog goed klinkt ook. Dit als
symbool voor de oprichtingsdag. Laat het me weten.
De oprichtingsdag.
De plaats is Arnhem, de datum is 15 oktober.
Voordien moet er nog veel gebeuren. Ook van uw kant.
Dit is het derde contactblad dat u ontvangt. Van alle
kanten bereikten mij vragen. Stuur ze in naar ons (nog
bescheiden, maar nu al functionerende) contactblad.
De redactie plaatst alles in rubrieken:
vraag & aanbod; technische problemen; wie weet de
oplossing?; enz, Ook willen we graag korte stukjes over
uw houtdraai-ervaringen opnemen.
Hierbij nogmaals een oproep: Wie weet een naam voor
ons contactblad?
Muck

HARD

WIJ LEVEREN UIT.
VOORRAAD o.a.:

HOUT
Uit eigen zagerij
Specialist In TEAKHOUT

i-LARDHOUT

Abachi, Azobe,
Balsa, Ebben, Eiken
Essen, Iepen, Iroko
Red Cedar, Kersen,
Mahonie, Meranti,
Merbau, Noten,
Oregan Pine, Pitch
Pine, Pokhout, Teak,
Wengé.
Div. soorten
multiplex o.a. Teak.

AMSTERDAMSE FIINHOUTHANDEL
Minervahaven 14, Tel. 020-682 80 79, Fax 020-684 31 54
Amsterdam (Houthaven)

UIT DE WERKPLAATS
HET ZAGEN VAN SPONNINGEN IN RONDE
WERKSTUKKEN
Een byzonder soort werkstukken voor houtdraaiers zijn
die waarin een zuil drie poten heeft. Dat kunnen zijn een
muziekstandaard, een bloementafel (of vensterbanktafeltje), een kookboekstandaard of allerlei krukken om op
zitten.
Met het blad en de middenzuil zullen de meesten geen
moeite hebben; anders is het met het verzamelstuk waarin
de poten gelijmd moeten worden.

de kopse kanten van ons werkstuk.
Tussen de aanleg van de zaagmachine en ons werkstuk
leggen we een latje waarin aan de onderkant een groefje
van pl.m. 4 min komt, tekening en foto maken dat
duidelijk. De aanleg van de zaagmachine zo instellen dat
de zaagsnede iets uit het midden komt en drie zijden
inzagen, daarna het werkstuk omdraaien en nogmaals alle
drie zijden inzagen. Wat in het midden staan blijft
weghakken of ook zagen.

Als men dit stuk vierkant maakt kan men met weinig
moeite er sponningen inzagen voor vier poten, maar een
driepotige tafel is fraaier en zij staat altijd goed op de vloer.
Het is ook mooier om dit werkstuk een geheel te laten
vormen met de zuil er boven.
Dus moet dat stuk rond worden. Het is moeilijk daarin drie
gelijke sponningen te zagen.
Draai een rond stuk hout op de maat die u nodig heeft,
plus aan beide zijden een pen voor de bevestiging aan de
zuil en voor een afsluitstuk aan de onderkant.
Nu maken we twee gelijkzijdige driehoeken van niet te
dun triplex of MDF-plaat waarin de diameter van ons
werkstuk precies past. Die hulpstukken schroeven we op

Het latje

is voor optimale nauwkeurigheid

Ruim 50 jaar gespecialiseerd in houthewerkingsmachines
en gereedschappen !
Importeur en leverancier van vele bekende merken,
zoals:

* ULM1A. (machines en speciaaigereedschap)
* SORBY (houtdraai- en andere beitels)
* LUREM (gekombineerde boutbewerkingsmachines)
* VERITAS (speciaal gereedschap)
* CRAFT (alles voor de houtdraaier)
* DICK (o.a. Japans gereedschap)
* KILLINGER (houtdraaibanken)
* FIEGNER, INCA, KITY
(en vele andere houtbewerkingsmachines)

HOUT VARIA
Men komt steeds weer het denkbeeld tegen dat als men
een houtdraaibank of machine gebruikt het "machinaal" is.
Het tegendeel is echter waar.
Om hout te kunnen snijden heeft men een kracht nodig.
Bij beeldhouwers wordt deze kracht opgewekt door de_
massa en de snelheid van de hamer, Bij houtdraaiers is het
de roterende beweging die de kracht tot snijden levert.
De vaardigheid van de handen bepaalt de vorm.
Dus dankzij en ondanks een machine maakt men handwerk wanneer men op een draaibank uit de hand vormen
snijdt.
Aangezien de dikte, grootte, lengte of soort van de hamer
nooit ter discussie staat moet men ook niet zeuren over
een draaibank; deze is slechts de kracht.
Christiaan Jiirg

DIENSTBERICHT
8 september 1954
In mijn oproep voor bestuursleden voor onze vereniging
had ik u beloofd wat meer te vertellen over dat waarmee ik
het dan wel zo druk heb.
Mijn vrouw en ik hebben het plan opgevat een Ambachtscentrum voor houtbewerking te stichten. Na lang zoeken
hebben we twee locaties in den lande gevonden, waar we
voldoende ruimte hebben om de tentoonstellingsruimte
plus werkplaatsen plus woning te realiseren. Na
overwegen van alle voor en tegens hebben we tenslotte
gekozen voor Gelderland, ook omdat dit redelijk centraal
is gelegen.
In dit centrum zullen tentoonstellingen, workshops, demonstraties, lezingen etc. worden gehouden, alles wat met

Regelmatig hebben wij interessante inruilmachines,
die geheel gerevideerd warden geleverd, of naar
keuze als "doe het zelf"-machine warden verkocht.
Kom eens vrijblijvend langs op werkdagen van
08.00 tot 17.00 (wij zijn goed bereikbaar in de
Amsterda~ Iionthaven en beschikken over voldoende -gratis- parkeergelegenheid)

Machinehandel TEYGELER B.V.
Danzigerkade 1
1013 AP AMSTERDAM
Telefoon 020 - 6841675
ambachtelijk werken met hout te maken heeft, voor
beroeps en niet-beroeps, zowel uit binnen- als uit het
buitenland afkomstig.
Enige malen per jaar zullen tentoonstellingen worden
ingericht van andere ambachten. We zullen proberen een
zo hoog mogelijke kwaliteitsstandaard te handhaven.
U kunt zich voorstellen dat een. en ander bergen
net
zich meebrengt. Nu reeds! Maar in de eerstkomende
maanden barst de bom pas goed. Maar, als het gebouw
eenmaal staat hoop ik dat het ook de vereniging ten goede
kan komen.
Einde dienstbericht.
Muck

VRAAG & AANBOD:
Wie heeft ervaring met politoeren op de draaibank?
Toon van der Reijen is aan het experimenteren en zou
graag in contact komen met ervaren collega.
Bel. 072 - 120367
GEVRAAGD
Goede draaibank 1 -2 pk motor 380 Volt.
Centers 8- 100 cm. Tafelmodel.
Opgave merk, maten, prijs aan Wiebe van Slooten
via tel. 02208 - 94109
AANGEBODEN
Houtdraaibank
Zware, eigenbouw machine, voorzien van een 2pk
krachtstroom-motor en klauwplaat.
1000 mm t.d.c. 960 mm grootste diameter
prijs: f. 500,J. Meyer tel. 04189 -1695

