25 jaar is best een lange tijd om wat dan ook te doen, maar het gebeurt vaker dan je zou
denken
:-) vooral als er meerdere mensen betrokken zijn, en enthousiast over iets zijn, is het
vaak een "makkie" om 25 jaar te bestaan..... maar over het harde werk achterde schermen,
hoor je niet vaak iets, want, Let's face it..... als je iets graag doet, voelt het zelden aan als "werk"
Om te laten zien dat een vereniging in stand houden niet vanzelf gaat gaan we 25 jaar terug in
de tijd over de komende weken, totdat we in de week voor ons jubileum op 18 en 19 mei
uitkomen...... loop je mee?
Posted January 23

We hebben een goede bron van informatie om uit te vinden wat er allemaal gebeurt is met onze
vereniging in de eerste 25 jaar van ons bestaan.... ons "clubblad" AktieRadius. Het wordt 4 keer
per jaar uitgegeven voor en door onze leden. Eerst als mailing op één A4tje als "contact blad"
en naarmate er meer te vertellen viel groeide het van handgetypt en gecopieerd in 1994 via
gedrukt met zwart/wit advertenties in 1995, foto's enzo met de juni uitgave van 1998, 2-kleuren
druk in 2000 naar volledig in kleur in 2002. Het uiterlijk is veranderd, de inhoud veranderd met
elke uitgave, maar de bedoeling erachter is altijd hetzelfde gebleven..... "Radius in Aktie"
Alle leden zijn dol op hout, en wat ze er mee kunnen doen. Het blad nodigt uit om nieuwe
technieken te leren, of oude technieken met nieuwe ogen te bekijken, of oude technieken met
nieuwe technieken te mengen voor dat ene speciale werkstuk, maar het geeft ook informatie
over de vereniging en de verschillende regionale groepen. In de komende weken, gaan we met
de inhoud van ons clubblad een wandeling maken door de voorgaande 25 jaar en houden we je
op de hoogte van de voorbereidingen van ons jubileum.
Zoals eerder gezegd: Wij vieren onze "verjaardag" op 18 en 19 mei, in de Tuinen van Appeltern!
Posted January 27

In ons prille begin......
Op 17 april 1994 begint ons verhaal in de winkel van Muck Douma in Haarlem, met daar uit
voortkomend het eerste contactblad van de vereniging in oprichting...... Wie er nu precies op het
idee kwam, is niet meer te achterhalen, maar bij het verschijnen van dit eerste blad, wordt
melding gemaakt van 17 leden!
De eerste contactbrief zoals het toen nog heette werd uitgegeven in mei en vulde één A4tje,
met een oproep aan de leden om met een Logo op de proppen te komen, een indicatie te geven
van hoe de regio's zouden kunnen worden vastgesteld, word er uitgelegd dat het contact blad
hoofdzakelijk bestemd is voor effectieve informatie uitwisseling, en dat de vereniging meer
interesse heeft in hout en alles daar omheen, dan papier en dat zeker zo wil houden..... Ook
word de datum gegeven voor een eerste presentatie aan de buitenwereld van de
spiksplinternieuwe "Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers" in Zutphen op 6 november van
hetzelfde jaar.
Blijkbaar werd er goed aan de weg getimmerd, want het tweede contactblad werd in Juli
uitgegeven, en bestond niet alleen uit vier pagina's, maar heeft zelfs rubrieken en er word een
oproep gedaan voor een naam voor het nieuwsblad EN de vereniging.... De redacteur uit die
tijd, Lily van Dussen geeft aan blij te zijn met de hoeveelheid informatie, suggesties voor de
inhoud en de kant-en-klare kopij van het nieuwe blad.
September ziet een verdere vooruitgang in het contactblad maar zeker ook in de vereniging...
Er word een oproep gedaan voor een voorzitter, secretaris, en helpers voor showdagen en het
contactblad. Deze zullen worden gekozen tijdens de "Oprichtings dag" op 15 Oktober. Er wordt
melding gedaan dat er een professionele lay-out man in de vorm van MaartenBreuker is
aangetrokken en de eerste advertenties (van de Amsterdame Fijnhouthandel en Machinehandel
Teygeler) verschijnen, maar ook het eerste van vele "how to" artikel, compleet met getekende
diagram....
In december is het clubblad nog steeds naamloos, maar de vereniging heet nu officieel
RADIUS. Er wordt teruggekeken op de oprichtingsdag, en het gekozen bestuur. De voorzitter
komt uit Veghel, de secretaris uit Capelle a/d IJssel, de penningmeester uit Hoofddorp en de
twee "leden" uit het bestuur uit Haarlem en Lochem en daarmee waren grotendeels de leden uit
het hele land vertegenwoordigd, en de sponsors van deze mijlpaal dag worden met trots
genoemd. Ook het eerste "optreden" van de vereniging tijdens de Open dag Hout in Zutphen
wordt in het zonnetje gezet met honderd nieuwe leden op een dag, en blijkt dat Lilly niet alleen
de redacteur is voor het clubblad, maar ook een bevlogen houtdraaister! Een draad door het
hele verhaal, is het feit dat er veel interesse is in leren van elkaar. Een draad die nog steeds
door de vereniging loopt. Leuk om te zien!!
Posted: Feb 3, 2019

In juni 1995 kreeg het clubblad een naam; AktieRadius. Dit was ook de eerste uitgave van dat
jaar. Door omstandigheden, waren er wel evenementen geweest, maar geen clubblad, wat niet
betekende dat het bestuur niets naar buiten bracht. Zoals nu via e-mail gebeurt, werd er toch
wel regelmatig gecorrespondeerd tussen bestuur en leden, buiten de uitgave van het clubblad
om, wat blijkt uit verwijzingen in het clubblad.
Op 25 maart, bijvoorbeeld was er een leden bijeenkomst. De eerste na de oprichting, maar niet
minder geslaagd. Tijdens het "vergader" gedeelte van de bijeenkomst werden er 4 werkgroepen
opgesteld, vooralsnog zonder "opdracht" maar in de startblokken voor als het nodig werd, ook
de regio indeling werd besproken. Na de koffie begon het "doen" gedeelte van de dag..... Er
waren verschillende demonstraties met een extra draaibank waar men kon oefenen wat net
gedemonstreerd was, er waren verkoop kraampjes waar je beitels en ander gereedschap kon
kopen en kraampjes waar je hout en draaibanken kon bekijken en/of aanschaffen. En weer
werd duidelijk hoeveel de leden van elkaar wilden leren...... Ook werden er loten verkocht om zo
de draaibank (die later dat jaar gedoneerd gaat worden aan een school) te bekostigen.
In de bestuursvergadering was besloten n.a.v. leden suggesties, dat de regio's zouden gaan
bestaan uit kleine groepen, die makkelijk nog bij elkaar in de huiskamer konden, dat niemand
gebonden was aan de groep in de buurt, en dat elke regio een tussenpersoon zou krijgen die
met 1 bestuurslid in contact zou blijven over wat er in de regio's speelde. De gedachten gang
voor deze uitwerking was dat de lijntjes kort blijven, het contact tussen de leden makkelijk bleef
en contact tussen bestuur en de verschillende regio's overzichtelijk. De groepen zijn
ondertussen iets groter, maar niet minder hecht. De leden kennen elkaar, en zien elkaar ook
buiten de georganiseerde bijeenkomsten, want, zoals vaak, begint een conversatie bij een
bijeenkomst, en gelijkgestemden, zetten die conversatie voort achter de draaibank.... Mooi
toch?
De rubrieken worden uitgebreider. Er wordt bijvoorbeeld onder de rubriek "uit de werkplaats"
een recept en gebruiksaanwijzing gedeeld voor politour, een artikel onder "handige tips" legt uit
waar je aan moet denken als je een draaibank koopt, en "voor U gelezen" heeft een boekenlijst
met Nederlands, Duitse en Engels talige boeken, netjes per taal gerangschikt, en een lijst met
tijdschriften het "vraag en aanbod" gedeelte, en tussen door enkele advertenties, waaronder
draailessen, en het maken van leunspanen aangeboden door professionele leden....
In augustus worden de prijzen bekend gemaakt voor een jaar lang adverteren in het clubblad,
en wordt melding gemaakt van opkomende evenementen, zoals de Open Dag Hout, dit jaar in
Valkenburg, en de tentoonstelling Houtrijk Nederland in november te Arnhem.
Muck Douma kijkt namens het bestuur een beetje verbaasd en beduusd terug op een jaar
waarin een vriendenclubje bij het Ambachtsmuseum in Haastrecht naar een vereniging van
meer dan 250 leden is gegaan..... terwijl zijn vrouw een stukje schrijft waar iedere "wederhelft"
zich glimlachend in herkend; meer kennis betekend meer gereedschap (groot EN klein) wat
resulteert in meer kennis en..... je ziet het al aankomen... meer gereedschap, en die kleine
frustratie van houtkrullen, die overal lijken op te duiken. Er is plaats voor een "opinie stuk", een
stukje geschiedenis over de Open Dag Hout, en inzicht over waarom je het hout voor je
werkstuk in een bepaalde richting gebruikt, en instructie hoe je de grondstof berekent om een
bol te draaien.....
Het oktober nummer staat bol van het enthousiasme met de Open Dag Hout in September en
de Show dag van Radius gepland voor de 21ste in Arnhem. De kennis wordt rijkelijk gedeeld,
maar er is ook "food for thought" en een agenda van hout gerelateerde evenementen in binnen

en buitenland. In de "vraag en aanbod" sectie staan niet alleen hout en gereedschap maar zelfs
een trap draaibank van Franse afkomst uit rond 1860 te koop....

In december worden er veranderingen binnen de vereniging aangekondigd. Lily (de redacteur
van AktieRadius) moet om gezondheidsredenen (een deel van) haar taken overdragen, en ook
de voorzitter zoekt een vervanging per ingang van de Algemene Vergadering van 1996,
vanwege drukte in zijn werk. Door de contact persoon van de regio's wordt teruggekeken op het
officiële één jarige bestaan van de vereniging (De dag dat de vereniging wettelijk werd
ingeschreven als vereniging) op 17 november. Hij geeft aan dat hij iets heel moois zou hebben
gemist, als hij niet naar die eerste regio bijeenkomst was gegaan, en spreekt de hoop uit dat de
leden onder elkaar en met elkaar van elkaar blijven leren. Ondertussen is ook een van de
werkgroepen uitgegroeid tot een vast ploeg die van zich laat horen in de AktieRadius. De
werkgroep Techniek. Zij hebben de afgelopen tijd stilletjes informatie geleverd, maar stellen zich
nu officieel voor als vraagbaak en geven aan dat ze niet alleen informatie gevers zijn, maar ook
van de leden te willen leren, zodat zij het via de rubriek "Techniek" weer door kunnen geven.
Het clubblad wordt nu ook meer gebruikt als conversatie, want niet alleen statische informatie is
te vinden, ook bijna conversatie achtige stukken verschijnen met betrekking tot en verwijzingen
naar eerdere artikelen, met aanvullingen op artikelen of "dit doe ik zo"..... De samenwerking
tussen leden, blijkt dus ook uit de inhoud van het clubblad, en daarbij hoort ook het interne
plagen, dat vooral naar voren komt in het stukje van Nic Stunnenberg als antwoord op het
"opinie stuk" over houtdrogen en brooddraaiers van Joost Kramer van een paar bladen terug...
De Open Dag Hout wordt besproken, en buiten de pret die er was, de kennis die er te delen
viel, en het success van onze jonge vereniging in demonstreren wie we zijn (we kregen er weer
een aantal nieuwe leden bij), werd er ook aandacht besteed aan het feit dat een vorm van
adverteren en het bekendmaken van evenementen niet meer weg te denken is voor een
succesvol evenement. Dit bleek uit het verschil in opkomst, en antwoorden van omwonenden.
Veel mensen wisten niet dat het evenement gegeven werd "in de achtertuin" en de opkomst
vergeleken met vorig jaar in Zutphen, was nihil (ongeveer 1000 vs 7000).

Published February 9th

In het Maart 1996 nummer geeft Lily aan dat er nog steeds aan gewerkt wordt om het clubblad
in een meer professioneel jasje te steken en er wordt gevraagd om technische artikelen of
vragen en voorstellen om bepaalde gereedschap en/of technieken te bespreken...
"Uit de werkplaats" praat over het drogen van hout en het bewerken van nat hout, de voor en
nadelen daarvan en de nadelen van het bewerken van TE droog hout (en de onmogelijkheid om
er een mooi werkstuk mee te maken.... of toch niet?
:-) .....). Er is een artikel over opspan
gereedschap en een korte beschrijving van merken die door de leden worden gebruikt. De
Iepen ziekte (beter omschreven als Iepen schimmel) wordt bekeken... wat het is, hoe het wordt
verspreid en hoe 't een werkstuk kan beïnvloeden. Er staat een "eerste kennismaking met
houtdraaien" artikel in, waarin veel houtdraaiers zich waarschijnlijk kunnen vinden, en ook toen
al, een artikel dat het vak van Houtdraaier aan het uitsterven was en dat er een tekort was aan
jongeren, die het vak wilden leren, al was het maar als hobby, zodat de doorgegeven kennis
van dit oude ambacht niet verloren zou gaan.
In Juni blijkt het bestuur een lichte verandering te hebben ondergaan... De interim voorzitter van
vorig jaar, is vervangen door een zittende voorzitter, en er zijn 7 bestuursleden in plaats van 5.
De nieuwe voorzitter bedankt de leden voor hun vertrouwen en spreekt de hoop uit dat er
volgend jaar 10 regio's zijn en dat er meer dan alleen naar hout gekeken wordt om werkstukken
van te maken voor de komende Demodag in Arnhem op 12 Oktober.
In antwoord op 2 ingezonden stukken, vraagt de redactie om informatie van de leden over
recentere trips naar Engeland, bijvoorbeeld plaatsen/streken waar er "houtdraaier waardige"
plekken te vinden zijn (zoals bezoek vriendelijke werkplaatsen, tentoonstellingen, hout etc) is er
door verschillende leden al een informatief verslag gemaakt van een Engelse en een Schotse
werkplaats die bezocht werd in het verleden, het bezoek aan een craft supply in Derby-shire en
een kort stukje over Hout(draaiers) centra in Engeland. Er wordt verder in deze uitgave gekeken
naar wat je zoal in de werkplaats van een (beginnend) houtdraaier zou kunnen (en moeten)
vinden zoals het "hoofd" gereedschap, de draaibank, wat werkt, wat niet, wat de mogelijkheden
zijn en waar je last van kan krijgen als je dat doet (en waarom).....
De agenda geeft aan dat er nu ook in België een bijeenkomst georganiseerd word die helemaal
in het teken van "hout" staat, in dezelfde stijl als Open Dag Hout, en dat deze "Houthappening"
op 3 november in Lier gaat plaats vinden.
Het September clubblad is al 10 A4tjes....
Het terugkerende onderdeel "Hout Onderweg" verteld over het opkomende evenement Open
Dag Hout, deze keer vanuit de Martinihal in Groningen, op 6 Oktober. Wij krijgen ook hier weer
een eigen plekje, voor demonstraties en het informatie geven over de vereniging.
Het tweede gedeelte van de, nu, vaste rubriek verteld over de 3 verdiepingen(!!!) houtplezier
tijdens de houtbewerkings expo in Esher, Engeland. Twee verdiepingen met stands en
demonstraties en een verdieping met werkstukken.
"Uit de Werkplaats" heeft ook weer verschillende onderdelen... en gaat deze keer in op het feit
dat er ondanks dat het "maar" één functie heeft, namelijk het draaien van hout, de draaibank
heel veel verschillen kan hebben in opzet en functionaliteit, en dat sommige merken een
houtdraaier gevraagd hebben hoe de draaibank moet werken, en sommigen duidelijk alleen een
techneut hebben ingeschakeld.... en verwijst naar de "laatste nieuwe" draaibank die te zien is bij

een van onze sponsors, (vanaf AktieRadius nummertje 5 en nu nog!) Baptist in Arnhem, die lijkt
te zijn ontworpen voor, maar ook door een houtdraaier..... de Vlaamse WIVAMAC DB1000.
Ter vergelijking wordt ook melding gemaakt van een nieuwe Engelse draaibank, met maar liefst
6 snelheden (van 350 tot 3000 toeren) en 2 opspankoppen. Deze staat bij een van onze eigen
leden.
Verder wordt aandacht besteed aan meedraaiende centers, klemmen, slijpen en vernis.
Er staat een kort stukje over het delen van kennis, waar 2 leden bij een ander lid op bezoek
geweest zijn om nieuwe kennis op te doen, en met en heel andere kijk op gereedschap (kant en
klaar kopen of zelf maken) naar buiten komen...
De evenementen kalender is aangevuld met de "Vakbeurs voor hout en kunststof bewerken"
van 29 Oktober tot 2 November in Ahoy Rotterdam en "Natuurlijk Hout" in Sonsbeek op 26 en
27 Oktober en geeft ook de datum voor de "Esher Nationale Houtbewerkers en meubelshow"
Waar Muck eerder over schreef, als 26 tot 29 September.
De December AktieRadius heeft een ondertussen vertrouwd gezicht. Het begint met een woord
van Lilly over de Houthappening in België en onze even geslaagde Open Dag Hout. Waarbij ze
bijna een conversatie achtig stukje schrijft over wat er te zien was, een dankbetuiging voor de
organisatoren van de Houthappening, en besluit met: "Het was weer een van die gouden
houtdagen".
Haar artikel wordt gevolgd door een woord van de voorzitter en de penningmeester, met een
melding dat, ondanks dat hij niet verwacht dat er mensen niet betalen, dat een eventuele
betalingsherinnering ook een verhoging van 5 gulden gaat bevatten.
De voorzitter mijmert over het "wederom bekijken" van stukjes hout die bij eerste selectie niet
goed genoeg gevonden werden voor de draaibank en nu bij de houtkachel liggen, waarvan er
toch weer een paar naar de draaibank verhuizen...
Vervolgens wijst hij op het vragen formulier aan het eind van nieuwsbrief, om een beeld te
krijgen van wat de leden nu eigenlijk gebruiken aan materialen. Jammer genoeg zit het vragen
formulier er niet bij, anders was het leuk geweest om dit nog een keer te herhalen
;-) De
regio's worden uitgebreid, en er wordt benadrukt dat het overgrote deel van de contacten
binnen de regio's zullen zijn, veelal vanwege de logistiek, en dat tot nu toe de demo-dagen
hoofdzakelijk alleen voor leden toegankelijk was, maar dat er sprake is van het organiseren van
"open demo-dagen", maar niet elk jaar, met de eerste daarvan voorzichtig gepland voor eind
1997.....
Hout Onderweg geeft een impressie van een zeer plezierige dag in de Martini Hal in Groningen.
De Radius stand was ook hier weer druk bezocht, en "Een goed aantal
aanmeldingsformulieren" werd meegenomen, maar er is nog geen definitief aantal nieuwe
leden.
Muck vergelijkt Open Dag Hout in Arnhem show in Esher, en niet helemaal onverwachts, komt
daar uit dat Esher groter is, en meer van alles heeft (20 "straten" met stands ipv onze 1) maar
dat de kwaliteit van de demo's bij ons zeker niet minder was, en in sommige gevallen zelfs
beter, dat de sfeer veel intiemer en gezelliger was bij ons en dat het aangeboden eten ZEKER
beter was
:-)

Uit de werkplaats heeft weer verschillende onderwerpen die min of meer met elkaar te maken
hebben, zoals HSS beitels en zelf beitels maken/slijpen, het gebruik van de schuine beitel en
een tip om aan je "klauwen" te denken. Zoals je al dacht, heeft deze titel een dubbele
betekenis... de klauwen die je werkstuk op zijn plek houden, en de veiligheid voor je vingers and
aanverwante onderdelen die je graag houdt.....
Houtvaria is deze keer het "tweede deel" van het artikel van de Maart uitgave, en heet "Dollen
met draaibanken." Anecdotes en echte "denk er over na" stukjes volgen elkaar op, met vragen
zoals: Wat wil je met je bankje gaan doen als je het thuis hebt, of wat wil je maar wat kan je
besteden, en hoe los je het verschil op... maar een ander deel van het artikel heeft het over
trillingen en toerentallen, leunspanen, draaikoppen en centers, geslepen bedden, verkopers,
motorvermogen en ophanging, maar ook iets dat niet veranderbaar is... houtstof en de
mogelijke gevolgen van inademen, en daardoor de noodzaak van veilig werken (stofmasker en
oog bescherming als minimum)
Hout Onderweg verteld dat een Vlaams Radius lid met spoed een demonstratie draaitechnieken
voor een onbekend aantal Denen in Amsterdam moest opzetten en het wordt een onvergetelijke
dag voor zowel de ontvangen Denen, als de mensen die zich op zeer korte termijn voor het
evenement hebben ingezet.
Op de agenda staat de Demo-dag in Arnhem, en de expositie "het Mooiste Hout ter Wereld
Groeit in Nederland" van de Vereniging Houtrijk Nederland bij Kasteel Ammersoyen op 30 en 31
Maart. Als "nagekomen" bericht wordt melding gemaakt van een tentoonstelling in het
Natuurmuseum van Rotterdam die "Out of the woods" heet, en het houtdraaiwerk van
Amerikaanse ambachtslieden laat zien tot 9 Februari 1997.

Published February 16th

De AktieRadius van Maart 1997 geeft aan dat de leden vergadering veranderingen teweeg
gebracht heeft. Er is een redactiecommissie gevormd. Voor nu, om het clubblad naar het
volgende plateau te leiden, met andere taken als dat een feit is en het bestuur is uitgebreid met
2 (vooralsnog) vacante plekken. Door het groeiende aantal leden, is een regio coordinator niet
voldoende en de vacatures zijn voor de Regio's Oost en West.
Uit de werkplaats heeft als werkstuk een plan dat in 25 stappen een doosje met deksel draait,
terwijl het gereedschap deze keer bestaat ui de raffan skew beitel en de afdraaiguts. Als
onderhouds tip wordt de hoofdas an een Record draaibank gesmeerd, compleet met diagram
van het hoe en waar....
Hout Onderweg gaat in op het mogelijk een beetje van "thuis" mee te nemen op vakantie door
een houtdraai activiteit in te plannen :-) Met name Elbigenalm in Tirol, waar je lessen kunt
nemen in houtsnijden, maar ook draaien, tegen betaling. Wil je beitels leren slijpen, dan kun je
het gratis leren. De auteur geeft ook zij eigen ervaringen hiervan, in lovende bewoordingen.
En mocht Tirol niet in de planning staan, dan wordt ook het "oude beroepen museum" genoemd
in Bretagne. Je kijkt je ogen uit in deze oude loods bij de demonstraties van oude beroepen met
onder andere de trap draaibank, door bejaarde Bretons. En wat dacht je van gedroogde vishuid
met schubben als schuurpapier?
Tips heeft een vervolg van het "denk aan je klauwen" artikel en het opvullen van gaatjes en/of
scheuren met schellak.
Houtvaria heeft het derde deel van "Dollen met draaibanken" met een heel verrassend eind :-)
In Juni 1997 bedankt Lily iedereen voor de bijdragen, en geeft ze aan om alvast rekening te
houden met de Demo-dag in Arnhem, de Open Dag Hout, en blijkbaar wordt de Houthappening
in België ook een jaarlijks evenement, want dat is nummertje 3 op de lijst.
Het bestuur laat weten dat de notulen van de algemene ledenvergadering op de Demo-dag
kunnen worden gekopieerd, of daarna met een geadresseerde en gefrankeerde envelop bij de
secretaris kan worden opgevraagd.
"in de werkplaats" krijgt een vraag van een lid over het artikel "smering van een Record
houtdraaibank" en dat er iets niet helemaal duidelijk was uitgelegd.... De technische dienst geeft
hier ook antwoord op dus een wel afgeronde discussie:-)
Met opzet of toeval is onbekend, maar het tweede gedeelte van de rubriek is gewijd aan het
afstellen van de hoofdlager op een Record draaibank. Het derde deel heeft een "uit de praktijk"
tip over het wegwerken (hoofdzakelijk door het nooit te krijgen) van markeringen van de
meenemer en de centerpunt bij het draaien.
Ook wordt er gesproken over "wel of geen tekening" van het werkstuk in wording, maar de
onderliggende toon is er een van welke route je ook kiest, de uiteindelijke uitwerking van het
idee grotendeels aan de kennis/vakmanschap van de draaier ligt. Het artikel gaat wel in op hoe
je zo'n tekening dan aan zou pakken, met goede tips om het doelmatig maar simpel te houden.

Hout Onderweg, laat je aan de hand van een verslag een middagje rondlopen in een keuken
van een oude boerderij in Odeborndal om een ambachtsman met een wipdraaibank 4 schalen
uit een stuk nat hout te zien draaien.... en geeft ook informatie over het drogen (of niet) en
andere voorbewerking technieken die gebruikt worden, en maakt duidelijk hoe zwaar het was
voor de houtdraaier van rond 1530 om zijn werk te doen.
Onder de rubriek "handige tips" staat een oproep voor leden die deel willen nemen aan een
landelijke tentoonstelling en er wordt melding gemaakt dat onze vereniging op dat moment 14
vrouwelijke draaiers heeft......
Houtvaria gaat over Zuidwest Australië als bijzonder houtdraailand. Verbijsterd rapporteert de
schrijver dat op een miljoen inwoners van de stad Perth, er 800 lid zijn bij de houtdraaiers
vereniging, terwijl Amsterdam, Amstelveen en Haarlem samen wel hetzelfde aantal inwoners
heeft, maar op dat moment maar 35 leden telt.....
De agenda geeft de datum weer van Lily's eerdere aankondiging en het blijkt dat er een super
druk hout weekend aankomt in Oktober, want de Radius Demo-dag in Arnhem is op de 25ste,
terwijl de Houthappening in Mechelen de dag erna is. Daarna is er tijd om uit te rusten, want de
Open Dag Hout is pas op 16 November, in Rotterdam.
In het September nummer kondigt Lily een gevarieerde content aan, de voorzitter kijkt terug op
een volle vakantie periode met veel opgedane inspiratie en hij spreekt de hoop uit dat de "oude"
leden actief bliiven in de regio's en dat nieuwe leden daarbij aan sluiten en actief worden. Hij
vermeld dat 2 bestuursleden een vervanger nodig zullen hebben tijdens de volgende leden
vergadering, en stelt hij dat er helpers in de werkgroepen nodig zijn. met name voor de Demodag.
Om te helpen met het organiseren van regio expo's wordt het gebruik van een basis-draaiboek
aangeboden dat kan worden aangevraagd bij de secretaris.
Hout Onderweg gaat op bezoek in Seiffen, een dorpje in het Ertsgebergte dat veranderde van
mijn-industrie naar houtdraai mekka toen rond 1750 de mijnen uitgeput waren. Er werd melding
gemaakt van het Notenkraker museum in Neuhausen, met als "binnenkomertje" een 6 meter
hoge notenkraker bij de ingang. En als "encore" staat er een paar pagina's later nog een
reistip..... deze keer voor de Zuid Franse Verdon regio, maar vooral het houtdraaiersdorpje
Aiguines, met een museum en een fraaie winkel waar buitengewoon mooi draaiwerk te koop is
dat gemaakt is door de eigenaresse..... Het dorpje levert al sinds jaar en dag de buxushouten
ballen voor "Petanque", de voorloper van Jeu de Boulles.
Houtvaria deelt informatie over de studie dag met als onderwerp "Houtdrogen en oppervlakte
bewerken" bij de Vereniging Houtrijk Nederland, op 1 November en verderop staat er een stukje
over Maria van Kesteren, en hoe zij, ondanks dat er zoveel modern (en metaal) gereedschap te
vinden is, haar kunstwerken maakt op een houten draaias die op blokken staat, een paar
gutsen en een ouderwetse drieklauwplaat en een slijpsteentje dat op een bloementafeltje
past....
J.J. van der Veen heeft een vraag die om nadenken vraagt: Wat doen de nabestaanden met de
boedel van een houtdraaier die, zoals hij zo stijlvolt stelt, "Voorgoed de werktuigen en
gereedschappen neerlegt"? Hij stelt voor dat een lid van de regio-groep bij de familie langs gaat

en vraagt of er hulp nodig is bij het uitruimen en/of herbestemmen van de boedel en misschien
een zware taak voor de familie lichter kan maken wetend dat het bij gelijkdenkenden terecht
gaat komen, en niet op de schroothoop..... De regio-vrienden kunnen de familie direct helpen
met de verkoop of door een vraag en aanbod te plaatsen en te bemiddelen. Wel moet er voor
gezorgd worden dat er redelijke prijzen gerekend worden, maar we gaan ervan uit dat de regiovrienden ver buiten de aasgieren categorie vallen!
De agenda herinnert de leden aan de Houthappening, de Demo-dag, de Open Dag Hout, de
eerder genoemde studiedag en een houtveiling op 14 maart van het volgend jaar. Ook beginnen
de regio activiteiten te verschijnen... Noord heeft een bijeenkomst op 20 september en 22
november, Noord Holland - Noord heeft Demo dagen op 4 en 5 oktober en Lochem heeft
bijeenkomste p 24 september en 24 november.
De vraag en aanbod rubriek lijkt aan te sluiten op het "food for thought" artikel, met het te koop
aanbieden van een (bijna) complete werkplaats.....
De redactie kijkt met de laatste uitgave van 1997 terug op alweer 4 jaar verenigingsleven....
kondigt de verandering aan naar wit papier voor het clubblad en spreekt de hoop uit op extra
financiële hulp in het verwezenlijken van dit project via advertenties en/of andere hulp.
De secretaris Gerard Gaasbeek geeft antwoord op de vraag: "Is houtdraaien nog een ambacht
als je hoofdzakelijk modern gereedschap gebruikt". Als je geïnteresseerd bent, ga dan even
kijken bij de archieven op ons website https://www.houtdraaien.com/…/…/1521630442Aktieradius16.pdf
In zijn introductie van de Technische Commissie onderschrijft onze oprichter Muck Douma nog
eenmaal de doelstelling van Radius: "Het mooie ambacht van houtdraaien in ere houden,
kennis vastleggen en doorgeven aan latere generaties, en door het betere inzicht in de techniek
van het houtdraaien, in staat zijn meer verschillende vormen te draaien en bovendien.... veiliger
te werken". De commissie is bezig met het vastleggen van werkwijzen en technieken, voor
beginnende draaiers een soort "manual" maar ook bulletins over "stof", "houtdrogen" en
"gutsen" en is bovendien beschikbaar voor lezingen en demonstraties in regio's die al 3 of meer
leden vergaderingen gehad hebben....
Hout Onderweg heeft een lovend (en naar eigen zeggen, niet helemaal onpartijdig) verslag van
de Demo-dag door een van de organiserende leden, Jos van der Linde.... Wouter van
Dommelen uit Dalen, al bekend van zijn demonstraties "hol draaien" verbaasde toch menigeen
nog met zijn originele vormen houtdraaien, gecombineerd met andere houtbewerkings
technieken, en de resultaten daarvan.
Er werd voor het eerst gebruik gemaakt van video, om ook de mensen die niet op de eerste rij
stonden, te laten meegenieten van de demonstraties, het oudste lid van de vereniging, de heer
Bouchette, werd geëerd met een tentoonstelling van zijn werk, en de lezingen van Henk Wolf en
Otto Koedijk werden twee keer ipv 1 keer gegeven om iedereen een kans te geven om ze bij te
wonen.
Uit de werkplaats gaat in op Kogels draaien met een doorsnee van 15mm voor een Lazy Susan
en geeft zelfs tekeningen van hoe het moet, en het gereedschap dat er bij komt kijken.. Er wordt
gesuggereerd dat er ook metalen kogels gebruikt hadden kunnen worden, maar dat gaf niet

zoveel plezier als het uitwerken en maken van de houten kogels. De tekeningen kunnen
opgeschaald worden, en zijn effectief gebruikt voor kogels met een diameter van 40mm.
Er staat een zeer uitgebreid stappenplan voor het zelf maken van een draaibank die aan al de
eisen voldoet van een gevorderde houtdraaier... inclusief tekeningen en afmetingen van de
onderdelen die samen de "bank op maat" vormen, met leunspaanhouder en verlengstuk.
Uit de werkplaats komt ook informatie over schuurpapier en kneedbaar hout. Vragen zoals:
"Wat is er te krijgen", en "waarom gebruik je een bepaald stuk wel, of juist niet" worden
beantwoord.
De agenda geeft informatie over het 3-daags International Woodturning Seminar in Saint Giron
op 23, 24 en 25 Maart, De Algemene Ledenvergadering wordt 7 Februari in Utrecht gehouden,
de Demo-dagen in Arnhem zijn op 21 Maart en 10 Oktober gepland en de Open Dag Hout is 2e
paasdag in Zutphen. Daarnaast heeft Vereniging Houtrijk Nederland een houtveiling in het Open
Lucht Museum in Arnhem en heeft Staatsbosbeheer een doe en kijkdag op 2e Paasdag in
zowel Gelderland als de Flevopolder.
Ook enkele regio's zijn vertegenwoordigd met hun bijeenkomsten: Arnhem/Nijmegen 16 mei,
Haarlem 11 Januari, 8 Maart en 17 Mei en Apeldoorn/Zwolle op 4 April, 9 Mei en 19 September
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Maart 1998 ziet de redactie uitgebreid naar 3 leden, met een oproep voor nog iemand die zich
wil gaan inzetten, omdat Lily zich aan het eind van het jaar terug gaat trekken.
Het bestuur heeft ook een verandering ondergaan ..... De interim voorzitter is een aftredend lid
van de werkgroepen en ook lid van de redactie, er is een andere penningmeester en er zijn 2
nieuwe leden voor de werkgroepen....
De rubriek over de regio's verteld over de vragen die aan de leden gesteld zijn bij de laatste
demo dag en over het wel en wee binnen de regio's i.v.m. de activiteiten en de coordinatie
daarvan binnen hun regio. Hieruit bleek dat het in sommige regio's goed ging, en in andere
minder. Er wordt een idee geopperd hoe de regionale leden met elkaar in contact gebracht
kunnen worden, en het blijkt dat het het beste werkt om "gewoon op de koffie te gaan" en dan te
kijken wat de volgende stap is, om van elkaar en met elkaar (nieuwe) dingen te leren. Als
iedereen zo'n beetje weet wie de andere leden zijn, zullen er groepjes ontstaan die vaker bij
elkaar komen, maar wordt het over het algemeen makkelijker om iets op te zetten waar
iedereen iets mee heeft omdat er immers geen "vreemden" zijn, en is de regionale "vereniging"
een feit.
Uit de werkplaats gaat in op het gebruik van de voordraaiguts (en het verschil voor langhout of
schaal draaien) en het omgaan met houtstof. Bij dit laatste onderwerp, wordt weer gewezen op
de invloed dat houtstof kan hebben op de gezondheid, van houtsoorten die nogal giftig zijn, tot
de schimmels die op en in het hout kunnen zitten, tot "gewoon" houtstof dat voor problemen kan
zorgen in de (toch wel belangrijke) ademhaling. Het blijft van belang om voorzorgsmaatregelen
te treffen, zodat het een gezonde hobby blijft, ook na 30 jaar nog!
Onderdeel van uit de werkplaats is ook het tweede deel van het artikel uit nummer 16, waarin
de zelf gebouwde draaibank in gebruik word genomen, en een "antwoord" van Muck, waarbij hij
een paar punten aanpakt en er verder op ingaat, waardoor het artikel EN de draaibank beter uit
de verf komen.
Er wordt een oproep gedaan naar houtdraaiers die online zijn, en zouden willen rapporteren wat
ze zoal online vinden met betrekking tot houtdraaien, en een lid stelt zich beschikbaar als
mensen informatie over internet en dergelijke willen hebben.. of zoals hij het zegt: "Alle vragen
met betrekking tot het internet en de weg daar naar toe".
Regio Noord Holland Noord rapporteerde dat een vrije opdracht met alleen maat restricties veel
meer creativiteit liet zien op de regionale bijeenkomst dan een vaste opdracht, in een "die
houden we erin" houding :-). Daarnaast was er ook een verslag van hoe de tentoonstelling
georganiseerd was en werd er verwezen naar het draaiboek dat door het bestuur beschikbaar
was besteld in een vorig nummer. Het verslag verteld van de 21 leden die samen toch 350 (!)
werkstukken naar de tentoonstelling brachten, en de 2 houtsnijders die ook hun werkstukken
hadden meegebracht, en de demonstraties, maar ook van de professionele cameraman, die
een video geschoten heeft van deze speciale dag, die voor 25 gulden besteld kan worden.
Doordat de ruimte door een van de leden beschikbaar gesteld is (het betrof het nieuwe pand
voor meubelmakerij J.Doodeman in Nivvixwoud) en de aanloop van zowel eigen leden als
bezoekers, hield de regio-kas er "een redelijk batig saldo" aan over. (Mocht een van de leden
over een kopie van de video beschikken, zou het leuk zijn om een link hier en/of op het website
te mogen zien)

Regio Noord, liet ook van zich horen, en verklaarde allereerst that zij enthousiast zijn en
anderen willen stimuleren in de hobby, en dat zij leden hebben van Friesland, Groningen en
Noord Drenthe. Zij zijn al een paar jaar bezig, hadden al verschillende bijeenkomsten per jaar
maar nu dat een van de leden (De heer De Wit) zijn bedrijfspand heeft open gesteld, hebben ze
ook een vast, en centraal onderdak. Zij houden er 4 bijeenkomsten per jaar, met gebruik van
kantine, bedrijfshal en de gereedschap smederij in Kornhorn. De bijeenkomsten worden
gebruikt voor demonstraties en tentoonstellingen van eigen werk, met uitleg over opspanning,
werkwijze, gebruikte beitels, probleempjes die boven kwamen drijven (en de oplossing) en de
afwerking. Dit bleek verrassend leerzaam en inspirerend en de oorzaak van levendige dialogen.
Net als de landelijke bijeenkomsten, wordt er eerst "vergaderd" en een woord van dank gaat uit
naar diegenen, die zorgen dat iedereen op tijd op de hoogte is, dat bij de koffie een koekje is
en er een relevant draai onderwerp besproken wordt voor dat de pret begint. In 1997 bleken die
onderwerpen, nat en droog slijpen, afwerken van inwendige vormen, schuurmiddelen en
gereedschappen te zijn. Waarschijnlijk geïnspireerd door de omgeving was er ook in de loop
van het jaar een demonstratie gereedschap smeden:-)
Muck komt nog even terug met zijn mening of een ambacht nog een ambacht is, als er modern
gereedschap wordt gebruikt..... Misschien moeten we die discussie nog eens aan gaan, zou
best wel eens interessant kunnen worden :-)
Als antwoord op het lovende rapport van vorig jaar, wordt er een reis georganiseerd naar
Elbigenalp en de agenda staat bol met regionale bijeenkomsten.
AktieRadius nummer 18 heeft een echt voorblad, compleet met foto, en de tweede pagina is
helemaal gewijd aan index, redactie en bestuur. Het ziet er heel anders uit. Lily mag trots zijn!
Het beloofde witte papier, maakt een wereld van verschil in de professionele look en laat zien
hoe serieus de leden de kennis overdracht van dit ambacht, dat zij hobby noemen, nemen.....
De redactie laat weten inderdaad trots te zijn op het nieuwe jasje, en bedankt iedereen die mee
geholpen heeft om het voor elkaar te krijgen.
Het bestuur legt uit waarom er nu een melding in het blad staat dat de vereniging niet
aansprakelijk zal zijn voor de inhoud. In het kort betekent dit: Er wordt geen censuur gepleegd
op ingezonden stukken, maar als de redactie het nodig vind zal de technische commissie een
kanttekening plaatsen. Als een lezer het niet eens is met de content, kunnen zij een tegenstuk
indienen, en een discussie beginnen, met voor en tegens.
Het blad huist nu ook nieuwe leden, leden die opgezegd hebben en zelfs adres veranderingen...
De leden willen tenslotte met elkaar omgaan, en als je niet weet wie lid is, en hoe je in contact
kan komen, wordt dat moeilijk... Jammer genoeg staan er nu ook 3 overlijdens berichten van
onze leden in het blad (goed om te weten natuurlijk, maar toch..... )
De rubrieken "Uit de werkplaats" en "Hout Onderweg" zijn niet specifiek aanwezig, maar er is
wel een artikel over de 24-gatenring (opspanknop) en wat je er mee kan doen. En er staat een
artikel in dat je tot denken aanzet, over waardering voor draaiwerk....
Er duikt een nieuwe rubriek op: IN BEELD.... en verteld het verhaal van een van de leden. (Om
na het jubileum ook nog iets te hebben om over te schrijven, en deze post niet NOG langer te
maken, laat ik deze rubriek even links liggen, maar als je niet wilt wachten, kun je altijd naar de
website archieven gaan en de AktieRadius lezen in de archieven.

Regio nieuws geeft verschillende verslagen van de Regio Arnhem, waar ons (toen) oudste
actieve lid in het zonnetje werd gezeten een verslag betrof de kunstwerken van deze meneer
Bouchette. Hij had de eerbiedwaardige leeftijd van 96 jaar en blijkbaar werkte hij niet alleen in
hout maar maakte hij ook prachtige sieraden voor zijn vrouw, en mallen, waarin hij dan de
speciale kaarsen goot voor in de kandelaars die hij draaide. Er was een verslag van de demo
dag, waar uit blijkt dat de intentie van de vereniging niet veranderd is.... van elkaar leren, en
elkaar inspireren om beter te worden in wat je doet, met een bedankje naar de
DemoDagCommissie en eentje van een nieuw lid, die een beetje overdonderd leek met de
hoeveelheid nieuwe kennis waar hij mee naar huis ging :-)
Een zeer informatieve en goed opgezette, maar (onbegrijpelijk) ontzettend slecht bezochte 3
daagse internationale houtdraaiers bijeenkomst in Saint Girons, Zuid Frankrijk kreeg ook even
aandacht als ingezonden stuk. Hierin worden een paar demonstrateurs belicht: Jean Francois
Escoulen, Bonnie Klein en Christophe Nancy..... en de internationale expositie met onbekende
houtsoorten.
Vanwege de uitbreiding en toegang tot het internet staan er web-addressen van sites voor
binnen en buitenland, alsook een beetje extra informatie over Regio Noords website.
Bijvoorbeeld gedane aanpassingen, maar ook uitbreidingen, zoals de pagina's Actueel, Agenda
en Galerie. Deze laatste zal elke maand veranderen, zodat meer kunstwerken bekeken kunnen
worden. Er wordt melding gemaakt dat als je thuis geen internet hebt, en je wilt toch de
websites van de verschillende verenigingen zien, dan kun je voor rond 2Gulden per kwartier
internet gebruiken bij de bibliotheek......
Nummertje 19 begint met een blije reactie van de redactieleden over de toestroom van kopij en
de energie die verkregen wordt van reacties van compliment tot opbouwende kritiek op het blad
en de inhoud. Verder vermeld wordt dat er nog geen vervanging gevonden is voor Lily, en wordt
er verwezen naar de Demo Dag in Arnhem, met een demonstratie van de eerste Hegner
draaibank met electronische toerenteller , de Open Dag Hout in Zutphen en de Hout Happening
in Mechelen.
De agenda besteed aandacht aan de voornoemde evenementen, maar ook aan het 3-daagse
evenement "restoration" in de RAI in Amsterdam in December, en verschillende expo's in
Borculo en 2 inzendingen voor de regio's.
Er wordt melding gemaakt van 15 nieuwe leden, 2 opzeggingen, 4 verhuizingen en 1 overlijden.
Regio-nieuws laat zien dat er niet alleen met draaien wordt samengewerkt tussen de
verschillende verenigingen. Regio Noord stelt hun pagina ter beschikking van leden van andere
regio's om hun kunstwerken te tonen als onderdeel van de 7 roterende foto's...
Het nuttige en sierlijke van klokken draaien wordt bekeken, met daarbij ook het nuttige van
specialisatie, want, door specialisatie werk je eerder de fijne kneepjes van het vak uit, en heb je
sneller alle valkuilen van een specifiek project ontdekt en vervolgens de oplossing gevonden.
Zelden krijg je ze allemaal in een werkstuk, dus hoe meer werkstukken je maakt.... :-)
Het artikel benadrukt dat ondanks dat je je specialiseert in een onderwerp het niet betekent dat
je niet creatief kunt zijn, en haalt het voorbeeld aan van schalen draaien...

Het draaien van grote werkstukken op een kleine draaibank wordt uitgebreid belicht, met
tekeningen en tips. Ook een artikel met de aanpassing van de draaibank met een FLIPFLOP
schakelaar. Dit werd uitgewerkt naar aanleiding van het zien van een draaibank bij een ander
lid, die zijn draaibank had voorzien van een voetschakelaar die misschien kon verdwijnen onder
de houtkrullen na een tijdje draaien, met behulp van een electronica tijdschrift.... (Op de DEMO
dag van 1998) ging de schrijver ervoor zorgen dat de informatie beschikbaar was voor
geïnteresseerden.... Zou iemand dit misschien nog hebben?)
Een notitie in de kantlijn geeft veiligheidstips voor: loshangend haar, ringen (en pleisters),
afhangende draden, en (strop)dassen. Het lijken zulke simpele voorzorgsmaatregelen, maar
altijd goed om er nog even aan herinnert te worden.
Een tip voor het afwerken van houtwerken is het gebruik van Glitsa Acryl Blanke Parketlak. Ook
te gebruiken voor vettig hout, is met een kwast aan te brengen en droogt snel en vrijwel zonder
zichtbare kwaststreken. Ook wordt het nadeel van een lak op waterbasis en de oplossing
daarvan besproken.
Als sluitend artikel voor deze AktieRadius komt het bestuur terug op het artikel over hulp bij het
uitruimen van iemands geliefde werkplaats, (AR15) en stelt voor om ruim van tevoren kenbaar
te maken bij wie de familie terecht kan voor hulp, door middel van een briefje bij papieren die
zeker de aandacht zullen krijgen, testamentair of gewoon door het iemand te laten weten...
Het laatste blad van dit jaar begint met de terugblik van Lily op de jaren dat zij het clubblad
beheerde en een woord van dank voor de hulp, kameraadschap en de vele contacten met leden
en niet leden. Het bestuur volgt dit met een dankwoord aan haar voor haar inzet en
aanmoedigen van het insturen van kopij voor "haar" blad. Tevens vraagt het bestuur zich af of
het aftreden van de interim voorzitter om gezondheidsredenen, de rem aantrekt van de
vereniging, want in de tijd dat de vacature is aangemeld, heeft zich nog geen vervanger laten
zien, en het bestuur heeft iemand nodig die overzicht houdt, en bijstuurt.
De agenda geeft een eerste inzicht in gebeurtenissen van het nieuwe jaar en de datum van de
Algemene Ledenvergadering, waarin de zittende voorzitter vervangen moet worden. Ook de
ledenlijst mutaties staan er weer. Nu met een nieuw lid uit België, en in totaal 34 leden, wat het
totaal op over 400 brengt.
De techniek die aandacht krijgt is het boren van dwarsgaten in cilinders, compleet met tekening.
Het feit dat techniek en vormgeving elkaar kunnen verrijken, en vaak doen wordt uitgebreid
besproken met onderdelen zoals uitrusting, materiaal en vormgeving, het gebruiken van
contrast en verschillende vormen in een werkstuk en het gebruik van bijzondere houtsoorten,
maar ook het hout het hout laten zijn, dus inclusief knotten en schors :-)
"Toevallig" blijkt onder oproepen, het probleem te kop op te steken van gaten boren tijdens het
maken van barokhobo's... :-) met daarin de gekregen tip om een stalen kogeltje in het eindpunt
van de boor de zetten, waardoor de boor daar in de benodigde rechte lijn naar toe geleid zou
worden. Hierna volgt de vraag: "Hoe werkt dit"?
Met de gedachte dat veel van de regio's op een of andere manier cursussen geven, zij het in
een dag of in een paar dagen van "van elkaar leren" wordt melding gemaakt van het boek
"Houtdraaien snijdenderwijs" (vertaald van het Zweeds) en het daarin besproken ontwikkelen

van een plan om de informatie strategisch en in logische volgorde te behandelen, maar ook
materiaal en gereedschap wordt genoemd. Voor geïnteresseerden, het boek is hier te leen te
vinden https://bit.ly/2EBQv5x
Er wordt een oproep gedaan voor houtkenners om informatie te delen over het bewerken van
bomen die uit tuinen en parken komen, en gebruikt worden in de draaibank. Er wordt gevraagd
om een formulier in te vullen met vaste vragen, maar ook soort specifiek gedrag tijdens het
bewerken. Het zou leuk zijn om te zien wat daarvan gekomen is.....
De interim voorzitter schrijft een stukje waarin je duidelijk de verontwaardiging kan lezen. En
terecht. In het stuk verteld hij hoe tijdens de DEMO dagen, een te koop staande draaibank
ontdaan is van een paar belangrijke onderdelen door een lid van onze vereniging. Het was voor
hem onbegrijpelijk, en zelf zo'n 20 jaar later, is het dat nog steeds. Dat hij het openbaar
aankaart en tegen het onbekende lid dat de onderdelen gejat heeft, zegt dat hij het
lidmaatschap in onze vereniging niet waard is, is een pluim waard.
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