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Vooraf
In onze werkplaats in de achtertuin is
Truus vooral met beeldhouwen bezig
en ik zelf besteed veel tijd aan met hout
bezig zijn, timmeren dus.
In 2002 richtte ik Paal39 op. Sinds dien
kwamen er elk jaar diverse projecten tot
stand. In het begin verdiende ik wel eens
wat geld met consultancy opdrachten
maar later ging het vooral om dingen die
ik voor m’n eigen huis, voor iemand die
een meubelstuk nodig had, of gewoon
voor m’n plezier deed.
Waar Truus beeldhouwgroepen ontvangt
en zelf beelden maakt - die zelfs prijzen
hebben gewonnen - kreeg ik steeds het
enthousiasme en complimentjes van
familie, buren en vrienden.
Er komt dan een moment dat die hobby
een belangrijke factor in je leven wordt.
Ik koos er dus voor om hem te houden.
In 2013 besloot ik om de werkplaats een
trapje hoger op de schaal van vakmanschap
te gaan brengen. Dat leidde tot een nieuwe
werkbank, een nieuwe freestafel, een
verzameling klassiek handgereedschap
en enkele nieuwe meubeltjes. Ik leerde
veel uit het tijdschrift Fine Woodworking
dat Truus me cadeau deed voor m’n 60e
verjaardag.
Tijd om het houtbewerkingsvak eens in
Paal39 stijl in kaart te brengen !

3

Inhoud
PAAL39
Het begin – Ontstaan – Ontwerpen
HOUT
Soorten – Maten
VOORBEREIDING
Aftekenen & Meten
BEWERKEN
Hakken – Snijden – Zagen – Vijlen – Schaven – Glad maken – Boren –
Frezen – Draaien – Vervormen
VERBINDEN
Houtverbindingen – Spijkeren – Schroeven – Lijmen – Inleggen
(intarsia) – Opleggen (marqueterie) – Glas
AFWERKEN
Reparaties – Afwerklaag
WERKPLAATS
Inrichting – Klemmen – Handgereedschap – Machines – Scherpen
PROJECTEN
Zithoek – Badkamerkast – Eettafel – Boekenkasten – Werkplek – Werkbank –
Tweepersoonsbed – Tienerbed – Koffers

4

PAAL39
Het begin
Over houtbewerking en wat je van hout zoal kunt maken is heel veel op het
internet te vinden. Leuk om te beginnen zijn de volgende plekken:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtbewerking
https://www.baptist.nl/
http://www.finewoodworking.com/
http://www.cursusmeubelmaken.nl
http://www.fijnhout.nl/
http://www.antiek-encyclopedie.nl/categorieen/meubelen/meubelen.htm
Een mooi boek over de historie van meubels kreeg ik in 1995 voor mijn
verjaardag van Truus :
Andre Lammens, “Schoonheid in hout, het meubel in de geschiedenis”
Roularta Books, De Fontein, Baarn. ISBN 90-2610-852-4
Dit vademecum ( Latijn: “ga met mij”) concentreert zich op het bewerken van
hout op allerlei manieren en hoe je houten onderdelen kunt samenstellen tot
constructies die functioneel en tegelijk ook mooi zijn.
Het is zeker niet de bedoeling om hiermee een standaardwerk over
houtsoorten , houtbewerking, houtverbindingen en meubels te maken. Op
elk van die terreinen bestaan al prachtige boeken.
Nee, dit boekje laat zien hoe je met eenvoudige middelen een heleboel leuke
meubeltjes voor eigen gebruik en voor familie en vrienden kunt maken. Het
gaat uit van in veel huishoudens beschikbare elektrische – en hand
gereedschappen. Ook het gebruik van in de Doe-Het-Zelf warenhuizen te
koop zijnde soorten hout en plaatmaterialen maakt het voor heel veel
mensen bereikbaar om het “timmermansgevoel” en het plezier van iets zelf
kunnen ontwerpen en maken te beleven.
Verder lezen, over hout en de technische eigenschappen, over houtverbindingen en hoe die nauwkeurig te maken, over gereedschappen en over
houten meubel projecten kan in:
“Handboek hout en houtbewerking. Meubels maken, timmerwerk, gereedSchap” [Oorspronkelijke titel: “Guia practica de la madera” 2001 Barcelona]
NL Vertaling 2004, Zuid Boekprodukties bv, ISBN 90 5841 064 1.
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Ontstaan
In 2002 raakte ik enkele maanden zonder werk. Net als heel veel anderen
begon ik voor mezelf. Een consultancy bedrijfje dat creatieve dingen zou gaan
doen, dat werd het. Tijdens een strandwandeling op Vlieland bedachten
Truus en ik samen met onze vrienden Siem en Joke de naam : Paal39.
Later maakte Mark er een logo ontwerp voor. Mark en ik zijn ook samen naar
Egmond aan Zee geweest om foto’s te maken want er staat daar een echte
strandpaal 39. Geld verdienen is in “Paal 39” nooit belangrijk geworden. Ons
geld kwam, na die korte onderbreking van een paar maanden, verder weer
uit loon voor een gewone baan.
Op www.paal39.nl maakte Mark een fraai overzicht van het aanbod. De
bouw van een paar meubeltjes uit gered hout was een mooie aanleiding om
te starten met het opzetten van een betere meubelwerkplaats.
Je moet dan wel bij het begin beginnen . . .

2002 Paal39 logo
In Esther’s bovenwoning aan de
Hugo de Groot straat in Utrecht
had ze dit keukenkastje aan
de muur hangen. De haakjes
onderaan zijn voor handdoeken.
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Ontwerpen
Stijlen en Technieken
Houten gebruiksvoorwerpen maakten de mens al in de prehistorie. Het
begon met een puntige taxushouten stok en later een stok met een scherpe
steen er aan vast. De Egyptenaren hadden 3000 voor Christus al kisten,
bedden, krukjes en zelfs een stoel met een leuning. De Grieken voegden daar
tafels en kasten aan toe. Romeinse meubelen waren behalve van hout ook uit
marmer en metaal als materialen geconstrueerd. De Romeinen hadden
opbergrekken. In de Middeleeuwen gebruikte men in plaats van vaste tafels
graag houten schragen om ze verplaatsbaar en inklapbaar te maken. De kist
gebruikte men ook wel als een bank met opbergruimte. Ook verschenen er
opbergplanken aan de muur. In de rococo periode bereikten de technieken
een hoogtepunt. Metalen, houten , marmeren en gipsen onderdelen van
ingewikkelde vorm, bedekt met gedetailleerd schilderwerk, ornament
versieringen en bladgoud werden gecombineerd op een uiterst ingewikkelde
manier. Het onderscheid tussen gebouw, meubels en wandversiering viel
zelfs voor het oog haast weg.
Het is wel duidelijk dat je pas na de keuze van een bepaalde stijl aan de slag
kan. Meubelstijlen zijn in grote lijnen na elkaar ontstaan. In de recente
geschiedenis ontstonden ook verschillen binnen stijlen in verschillende
landen. In veel landen ter wereld bestonden al eigen tradities die de vorm
van de meubels daar bepaalden. Hoewel sommige stijlen weer verdwijnen
blijven er ook steeds meer voortbestaan tot in het heden. Er is dus een
heleboel keus.
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Een niet echt compleet overzicht van in Nederland bekende meubelstijlen
. . . -3000 vChr Prehistorie (o.a. Mesopotamië)
3000- 0 vChr Egyptische stijl
1000- 300 vChr Griekse stijl (Dorisch, Korinthisch, Hellenistisch)
0- 500 Romeinse stijl
500-1200 Middeleeuwen, Romaans
1140-1550 Gotiek
1485-1660 Tudor, Elizabethan, Jacobean, Commonwealth
1550-1650 Renaissance
1600-1700 Gouden Eeuw (Vlaams, Zeeuws, Hollands, Gelders, Fries)
1650-1750 Barok (Luik-Aken, Certosina)
1667-1793 Louis XIV,-XV,-XVI, Rococo, Directoire, Chippendale, Consulat
1690-1714 Willem III (ook: William&Mary style), Queen Anne
1702-1820 Georgian
1750-1830 Classicisme
1800-1930 Shaker
1804-1830 Empire
1837-1901 Victoriaans
1830-1910 Neo stijlen (-Grec,-Gotiek, -Renaissance, -Romaans, -Classicisme),
Historisme, Eclecticisme
1830-1850 Biedermeier
1850-1914 Arts & Crafts
1885-1920 Sezession stijlen (o.a. Weense-, Berlin-, Dada-)
1890-1910 Art Nouveau, Jugendstil
1890-1914 Mission stijl
1903-1932 Wiener Werkstätte
1910-1940 Art Deco, Bauhaus
1920-1940 Moderne stijl
1950-1970 Fifties, Sixties, Seventies
1980- . . . . Retro, Vintage, Landelijk, Brocante, Scandinavisch, Koloniaal,
Cottage/Landelijk/Country, Design (Italiaans-, Dutch-),
Mexicaans, Marokkaans, . . .
En daarnaast natuurlijk nog de stijlen van meubels uit verre landen zoals
Indonesië, Zuid-Afrika, Japan, China en het Caribisch gebied waar Nederland
vanuit de historie een bijzondere band mee heeft . . .
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1815 Franse Empire stoelen

2007 Café tafeltje in Cap d’Agde

1750 Rococo stijl detail

2000 v Chr Egyptische stoel
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2003 In Daouda Ndiaye’s meubel werk
plaats in Dakar, Senegal wordt een
leeuwenkop in rugleuningen gesneden

2008 Shaker stijl Keukenkastje
en spiegel bij Helmut & Vickie

1938 aanrechtkastje met laden
en glas in de deurtjes met een
roedeverdeling
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2014 Steigerhouten BBQ buitenkeuken voor Theo en Esther

2013 Boeken krukje, cadeau
voor Siem & Joke als Siem 65
jaar is geworden

2007 TV kastje voor Esther in Utrecht
11

Constructies
De meest voorkomende dragende constructies in meubels zijn het paneel,
het geraamte en de doosvorm. De elementen waar ze uit bestaan kunnen
plaat-, balk-, plank-, zuil- of spaakvormig zijn. Hun vorm kan zowel recht, taps
als gekromd zijn. Een driedimensionale gekromde “schaal” kan ook.
Het oppervlak van die constructie elementen kan bewerkt, met een laagje
bedekt, of met kleinere en voor de sterkte niet belangrijke, extra onderdelen
versierd zijn. Een ornamentversiering kan de feitelijke constructie zelfs geheel
aan het oog onttrekken.
Schetsen, tekeningen, mallen en hulpstukken
Soms zijn een ruw idee en een hoogtemaat al genoeg om met de bouw van
een meubelstuk te beginnen. Zo kan het spontaan ontstaan.
Een schets met hoofdafmetingen is meestal voldoende om de hoeveelheid en
de maten van het hout dat voor de bouw nodig is vast te stellen. Als het
meubel aan bepaalde afmetingen of vormen gebonden is of als er een lastige
constructie in zit, dan helpt een tekening.
Voor ingewikkelde vormen werkt een tekening het best op schaal 1:1, op
ware grootte dus. Dan kan een uitgezaagde vorm op de tekening worden
gelegd om te zien of hij klopt. Voor ingewikkelde vormen helpt het ook om de
vorm uit papier te knippen en op het hout te plakken bij het zagen en boren.
De tekening is dan ook een mal geworden.
Bij het uitfrezen van een kromme rand is een aparte houten of metalen mal
die de gewenste vorm heeft handig als geleider. De frees kan dan met het
loopwieltje langs de mal gaan voor mooi strak werk. Bij een kopieerfrees is
dat zelfs onmisbaar.
Als er veel dezelfde gaten geboord moeten worden is een blok met een gat
op de juiste plaats, en een aanslag voor het te bewerken onderdeel, als
boormal te gebruiken. Ook voor andere bewerkingen kan een mal nuttig zijn.
Zo is inklemmen van een gekromde vorm met een bijpassend krom hulpstuk
gemakkelijker. Behalve voor klemmen is dit ook voor schuin zagen,
profielfrezen, schroeven of lijmen handig. Als een mal voor meerdere
doeleinden te gebruiken is gaat het om een hulpstuk dat bewaard kan
worden. Soms zijn eenmalige speciale mallen en hulpstukken nodig. Na de
bouw is het bewaren van het gebruikte mal- en hulpstuk materiaal en de
schroeven voor hergebruik handig en duurzaam tegelijk.
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HOUT
Soorten
Hout wordt vooral gevormd door bomen en struiken. Ook bamboe vormt
houtige stengels. Uit die houtige stengels en stammen wordt ruw hout
gewonnen. Na – vroeger eerst langdurig in het water leggen en dan – goed
drogen is het hout beter vorm vast.
Hout wordt in twee hoofdgroepen ingedeeld: hardhout en zacht hout. Vuren
en grenen zijn de bekendste zachthout soorten. Eiken, Meranti, Walnoot en
het tegenwoordig niet meer toegestane Mahonie zijn hardhout soorten.

Kastanje

Iep - Olm
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Redcedar

Meranti

Ebben

Zaagwijze en nerven
Houtsoorten verschillen sterk van kleur en van zichtbare nerven structuur. Zo
is Berkenhout nagenoeg wit en Ebbenhout is zwart. Waar beukenhout een
iets rood aandoende kleur en een bescheiden structuur heeft laat Eikenhout
een licht okerachtige tint en een ingewikkelde nerven structuur zien.
De nerven structuur die een bepaald houten onderdeel toont hangt ook sterk
af van hoe het uit de boomstam gezaagd is. De nerven zijn ook van belang bij
het bewerken en bij de constructie. Hout splijt makkelijk langs de nerf
richting. In drogend hout worden de jaarringen rechter is mijn ervaring. Een
houten vloer die droogt gaat “schalen”, de planken gaan krom staan. Als een
mooi vlak grenen tafelblad nat wordt trekt het krom. Als je dus een
combinatie van tegengestelde krommingsrichtingen maakt is het geheel
vorm vaster.

Zaagrichting en nervenstructuur

Nerven: combineren en kromtrekken
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Geïmpregneerd hout
Hout is met o.a. chroomzouten te verduurzamen. Dit wordt met zacht hout
gedaan. Een geïmpregneerde vuren balk die aan weer en wind wordt
blootgesteld kan zo in plaats van 1 jaar wel 10 jaar mee. Het groenige of
bruinige verkleurde hout moet men wel gescheiden voor recycling
aanbieden.
Plaatmaterialen
Uit vezels, dunne schillen of lange stroken kan met lijmen, kunststoffen,
verhitting en persen een houtachtige plaat of strook vervaardigd worden die
als hout te verwerken is en minder splijt op de houtnerf. Zo ontstaan
bijvoorbeeld de goed tegen houtrot en insecten bestendige terras planken,
de in alle richtingen evengoed bewerkbare MDF platen en de watervaste
multiplex panelen voor een dakbeschot.

Maten
Balken, planken, latten, profielen en platen hebben bepaalde vaste
handelsmaten. Bij het ontwerp is het zaak zo goed mogelijk op die maten aan
te sluiten. Dat voorkomt onnodige bewerkingen.
Dikte [mm]

Breedtes [mm]

max. Lengten cm

vuren geschaafd fsc
7
12,5
12
18
27
33
38
40
44
59
69

GAMMA
26,5 - 36 - 44 - 56
12,5 - 26,5 - 36
44 - 56 - 69 - 94 - 119
18 - 27 - 44 - 69 - 94 - 119 - 143
27 - 44 - 69 - 94 - 119 - 143
44 - 69 - 94 - 119 - 143
89
44 - 69 - 94
44 - 69 - 94 - 143
156
69 - 143 - 194

270
270
270
210-390
270-390
270-390
270
270
390
390
390

Grenen
87
30
23 diam

PRAXIS
87
195
-

Steiger plank
Rondhout

Veel gebruikte afmetingen bij vuren FSC- en grenenhout
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Plaat materiaal

Dikten [mm]

max Plaatmaten [cm]

PRAXIS
Hardboard
Hardboard met gaten
Hardboard wit
OSB vezelplaat
Underlayment
Populieren triplex
Spaanplaat Wit melamine
MDF plaat
MDF plaat met Wit folie
Hardhouten Multiplex
Okoumé
Beuken
Eiken paneel
Hardhout verlijmd
Grenen paneel
Vuren paneel
Betonplex

3
3
3
9 - 18
18
6 - 9 - 12 - 18
18
4 - 6 - 8 - 12 - 15 - 18 - 22
18
4(3,6) - 6(5,5) - 8 - 9 - 12 - 15 - 18 - 25
10 - 18
18
26
18
18 - 28
18 - 28
12 - 18

122x244
61x122
122x244
122x244
122x244
122x244
80x250
122x244
61x244
122x244
122x250
60x200
61x250
60x200
80x235
60x250
125x250

Veel gebruikte plaatmaterialen

Type

Materiaal

Breedtes [mm]

max lengte [cm]

rond
rond
deuvel
1/2 rond
1/2 rond
1/4rond
1/4rond
Rand J
Rand J
Hoek L
Hollat
Strip 4mm
Strip 6 mm
Driekant

Grenen
Beuken
Beuken
Grenen
Vuren
Grenen
Hardhout FSC
Hardhout FSC
Grenen
Grenen
Grenen
Grenen
Grenen
Vuren

JEWE assortiment
6 - 9 - 12 - 14 - 18 - 22 - 28 - 35 - 44
4 - 6 - 8 - 10 -12 - 15 - 18 - 22 - 30 - 36
6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18
12 - 18 - 24 - 30
37
7 - 11 - 16 - 22
13 - 16
21x43
9x27
13 - 20 - 27 - 34 - 44
13 - 16 - 22 - 27
19 - 22 - 30
22 - 37 - 44
15 - 20

270
100
100
210-270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
210

Veel gebruikte houten profielen
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VOORBEREIDING
Aftekenen & Meten
Aftekenen en meten dienen om de juiste plek voor een bewerking aan te
geven. Als er weinig dezelfde bewerkingen gaan gebeuren teken je elke keer
opnieuw af. Bij veel dezelfde bewerkingen, bijvoorbeeld een aantal latten op
dezelfde lengte afkorten, is een aanslag aan de machine, ingesteld op de
juiste afstand, toch handiger.
Een scherp potlood, een rechte lat en een rolmaat gebruik ik bij het
‘afschrijven’ het meest. Een duimstok heb ik al heel lang maar hij wordt heel
weinig meer gebruikt. Ook de liniaal hangt bijna altijd in het rek. Niet alle
aftekenlijnen zijn recht.
Een buigzaam latje, een boogtekenmal (of gewoon een verfblik) zijn handig
als er een mooi vloeiende kromme moet worden afgetekend.
Met twee spijkers, een touwtje en een potlood is elke denkbare ellips af te
tekenen. Een cirkel kan met de stokpasser, een grote houten passer of met
een gewone passer uit de tekendoos worden gemaakt.
Hoewel ik een kruishout (ofwel krasblok) in de werkplaats heb gebruik ik het
nooit. Met een potlood in de hand en je eigen vinger als aanslag is ook prima
een lijn evenwijdig aan de rand af te tekenen.
Een zwaaihaak (ook: zweihaak) en een winkelhaak gebruik ik wel. Een hoek
meten komt wel eens voor. Een gradenboog is dan gemakkelijk. Op de
afkortzaag is een hoek ook precies in te stellen.
De precieze plek voor het boren van een gat is het beste met een kruis aan te
geven. Met de speedboor kan je met de scherpe punt daar eerst even in het
hout prikken zodat de boor niet wegloopt. Met een kraspen en een
centerpons kan het ook.
Enkele vaak voorkomende problemen bij het aftekenen zijn :
-Constructiedelen met bijna dezelfde afmetingen
-Constructiedelen die elkaars spiegelbeeld zijn
-Niet duidelijk aan welke kant van de lijn moet worden gezaagd
-De nerf loopt anders dan de bedoeling was tegen kromtrekken
Bij al deze problemen helpt het om met potlood de constructiedelen te paren
(Horen bij elkaar), te identificeren (Links of Rechts) of te nummeren.
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Een ovaal rood timmermanspotlood rolt niet weg en valt goed op tussen alle
andere spullen op de werkbank. Met een rechte lat, een rolmaat , een set
boogtekenmallen, een passer, een winkelhaak een zwaaihaak en een
gradenboog is vrijwel alles af te tekenen. Met streepjes twee onderdelen
paren, met nummertjes of tekst die nog nader identificeren doet de rest.
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BEWERKEN
Hakken
Hout komt meestal uit een boom in het bos. De motorzaag, de bijl en de hiep
zijn hier de hulpmiddelen. De eerste voor het vellen , de andere voor
verwijderen en kleinmaken van de takken. Bij Paal39 gebeurt dit maar af en
toe en dan nog alleen samen met overbuurmannen John en Martin. Schijven
hout, zo uit de boomstam, moeten eerst een half jaar drogen voor ze als
krukje of tafeltje een meubel kunnen verfraaien.
Zo uit een boomstam blokken en planken halen is dus niet handig omdat het
zo lang duurt voor het te gebruiken is. Bij Paal39 is dus geen dissel om
planken en balken te rechten en te vlakken.
Timmerhout wordt ingekocht met een FSC keurmerk. Dan is terug planten en
instandhouding van de bossen tenminste zeker gesteld.

Snijden
Houtsnijden deed ik als jongen al. Tastvormpjes uit vurenhout snijden met
gutsen en een mes. Ik heb er nog een paar op zolder bewaard.
Houtsnijden kan hele fraaie versieringen opleveren. Ook houtverbindingen
kunnen met beitels, schietbeitels, steek- en vermet gutsen, burijnen en een
houten hamer worden gemaakt.

1975 Uit grenenhout gesneden naamborden voor het schip “De Watervogel”
van Hans en Marike. Boven het ontwerp uit 1975. Het bord in het midden
hangt in 2014 aan de gevel in Wychen. Het bord onderaan heeft een tijd deel
van het huis in Veenendaal uitgemaakt en hangt in 2014, deels
gerestaureerd, in de werkplaats bij Truus en Paul.
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1970 M’n eerste houtsnijwerkjes met linoleumgutsjes en een zakmes
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Zagen
We zijn in Nederland gewend om bij het zagen te duwen. In Japan trekt men
de zaag naar zich toe. Zagen zijn er klein en groot en ze hebben verschillende
vormen die afgestemd zijn op een bepaalde toepassing. Van jongs af aan had
ik een figuurzaag waarmee - dankzij het heel smalle zaagje - uit een plaat,
langs een bochtig parcours, iets kon worden uitgezaagd.
Met een decoupeerzaagmachine kan dat ook. Met een schropzaag, ook wel
sleutelgatzaag genoemd, gaat het iets moeilijker. Met een set gatenzagen
kunnen prachtig cirkelvormige gaten in plaat worden gemaakt, maar iets
anders kan je er niet mee.
Een beugelzaag kan met een smalle zaag ook bochten aan, maar met een
breed zaagblad is het de bedoeling recht te zagen ook al is dat tamelijk
moeilijk. Recht zagen gaat beter met een handzaag en een breed zaagblad.
Ook met een spanzaag met een breed zaagblad lukt dat.
Met een toffelzaag met verstekbak (meestal 45o)of met een afkortzaagmachine (allerlei hoeken) kan een lat schuin worden afgezaagd.

Diverse soorten zagen in de Paal39 werkplaats

Vijlen
De vijl met allerlei vormen en verschillende fijnheid is de laatste bewerking
voor het echt glad maken. Dat gebeurt gewoonlijk met een houtrasp eerst
grof en daarna fijn, met een zoetvijl.
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Schaven
Als je uitgaat van een ruw stuk hout, gezaagd bij een houtvester of met een
motorzaag, of nabewerkt met een dissel, dan zijn er een paar stappen nodig
voor je mooi glad hout, geschikt voor verwerking in een meubel hebt.
Met de hand is de eerste stap het bewerken van het ruwe hout met een
haalmes, dan volgt raspen met een grove houtrasp of schaafrasp (surform)
en schaven met een lange reischaaf totdat de balk of plank de juiste vorm
heeft. Reischaven zijn soms met een ‘voorloper’ uitgevoerd, een tweede mes,
dat de spaan breekt en wegleidt.
Machinaal is de eerste stap het vlakken met de schaafbank van een zijde, dan
haaks er op een tweede vlak en daarna met de vandiktebank de overige twee
zijden recht en evenwijdig met de eerste twee vlakken maken.
Geschaafd hout heeft geen mooi glad oppervlak. De sporen van de reischaaf
zijn nog te zien en machinaal geschaafd hout heeft een ‘machineslag’ in de
vorm van evenwijdige ribbels op het oppervlak.
Met behulp van fijnere schaven die maar een heel dun laagje weghalen is het
oppervlak gladder te krijgen. Hiervoor kan een blokschaaf of een spookschaaf
(ook voor gekromde oppervlakken !) worden gebruikt. Tenslotte is met een
schraapstaal een laatste bewerking te doen die het oppervlak van alle sporen
van bewerking ontdoet.
Voor het maken van sponningen, groeven of fraaie rand profielen zijn allerlei
speciale schaven uit de historie beschikbaar. Zo is er in de werkplaats een
Hele verzameling van profielschaven waaronder een sponningschaaf, een
ploegschaaf, een kantenschaaf, diverse sierprofielschaven en een grondschaaf, vroeger ook wel horletoet of ouwewijventand genoemd. Ook zijn er
een paar die als boorschaaf kunnen dienen. Met grond- en boorschaven kan
een groef met vlakke respectievelijk gevormde bodem geschaafd worden.

nerf

Bij het schaven is het zaak de nerfrichting en noesten in het oog te houden.
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Glad maken
Schuren kan in de werkplaats met de hand en machinaal. Een vlakschuur machine en een vast opgestelde slijpbandmachine maken zowel klein als
groot werk mogelijk. Schuurpapier in grof, middel en fijn is makkelijk te
krijgen. Soms plak ik duct-tape aan de achterkant van het papier omdat
anders het papier van de machine voet af scheurt voordat het schuurpapier
“vol” raakt. Zo verleng je de levensduur van schuurpapier enorm.

Boren
Een uitgebreide set metaal- en hout boren, een handboortje, een
booromslag, een paar verzinkboortjes, een handboormachine en een vast
opgestelde kolomboor (ook wel drill-press genoemd) maakt het maken van
een mooi rond gat van vrijwel elke benodigde diameter en diepte mogelijk.
Mijn ervaring is dat boortjes dunner dan 3 mm erg snel breken. Een spijker
met een goed geslepen punt biedt de ideale oplossing voor dit probleem
omdat dat staal taai is en niet alleen maar hard en dus – helaas – bros.
Mijn persoonlijke voorkeur ligt bij speedboren en spiraalboren. Een avegaar,
tegenwoordig ‘slangenboor‘ genoemd, of een proppenboor om deuvels te
maken zijn er in de Paal39 werkplaats niet.

Frezen
Meubels hebben veel randprofielen als versiering. Met handgereedschappen
is een beperkt aantal profielen aan rechte latten te schaven. Met een
bovenfreesmachine en een geleidewieltje aan de “freesbit” kan dat ook aan
gekromde latten of plaatranden. Met mallen en geleidingslatten kunnen ook
groeven in een plaat worden gemaakt. Met een freestafel en een set
profielfreesjes is er een enorm aantal bewerkingsmogelijkheden. In 2014
bouwde ik een freestafel om de bovenfreesmachine heen. De Amerikanen
hebben het dan over een ‘router table’.
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Draaien
Met een kleine houtdraaibank met een Makita boormachientje als krachtbron en een set speciale draaibeitels kan bijvoorbeeld een knop voor een
lade of een pootje onder een kastje worden gedraaid.

Vervormen
Stomen is bij Paal39 niet in gebruik, buigen-lijmen en lamineren wel.
Een mooi voorbeeld van buigen en lijmen is de ronde plint in de douche.
Die is uit 4 lagen 3.6 mm triplex gebogen en op elkaar gelijmd. Ik durfde
hieraan te beginnen na een reis naar Vancouver Island waar Helmut, de neef
van Truus, in zijn timmerbedrijf Staircraft Ht houten trappen maakt. Hij
gebruikt er ook uit meerdere triplex lagen opgebouwde gekromde
trapbomen voor en maakt die zelf op grote lijm- en klem mallen.

2009 Kromme plint in de douche
Op de eerste verdieping

2008 Trapbomen en mallen in de werkplaats van Helmut bij Shawnigan Lake
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VERBINDEN
Houtverbindingen
Het gaat hier om aan elkaar vast maken van twee of meer bewerkte stukken
hout. In praktijk gaat het om een beperkt aantal soorten verbindingen. Hun
uitvoering kan eindeloos gevarieerd zijn. Hieronder een paar veel gebruikte
verbindingen. Ze leveren elementen van de houtconstructie :

1

2

3

4

5

6

7

Veel voorkomende constructie elementen met een houtverbinding
1 - verbreden
2 - plaathoek
3 - plaatrand
4 - verlengen
5 - hoek
6 - T verbinding
7 - 3D hoek
1 – Verbreden
Uit mooie planken een tafelblad samenstellen doet men met lijm tussen de
naast elkaar gelegde planken zodat een massieve houten plaat ontstaat. De
houtnerf om en om combineren zorgt dat de plaat vlak blijft onder invloed
van vocht. De verbinding wordt sterker door een losse veer, messing en groef
of deuvels te gebruiken.

Verlijmd met losse veer, met deuvels of met messing en groef
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2 – Plaathoek
Maakt men het eenvoudigst met lijm en schroeven, de kopjes verzonken en
de gaten voorgeboord. Lijmen maakt het sterk. Het gebruik van een kwart
ronde lat maakt de hoek vloeiend en mooi afgewerkt. Spijkertjes met
verloren kop, er in geslagen met een drevel, maken de lijmverbinding vrij
sterk. De klassieke verbinding met zwaluwstaarten is mooi om te zien, sterk
en alleen lijm volstaat.

Verlijmd met schroeven, met een kwart ronde lat of met zwaluwstaarten

3 - Plaatrand
Een plaat met een rand verbinden is om de rand af te werken of om een
opening in een lattenframe te dichten. Een randafwerking wordt het mooist
door er een passend sierprofiel tegenaan te lijmen met hier en daar een
verloren kop spijkertje als borging. Zo kan een plaat ook dikker lijken.
Een opening vullen kan door steunlatjes te gebruiken, een sponning te maken
of een groef om de plaat in te steken in alle onderdelen rondom de plaat.

Verlijmd en gespijkerde met hulp lat, sponning en groef verbinding
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4 - Verlengen
Twee latten in elkaars verlengde verbinden kan door verlijmen en versterken
met een of meerdere deuvels of met een vingerlas verbinding. Alleen maar
stomp op elkaar lijmen is in de meeste gevallen te zwak.

Een lat verlengen is sterk met lijm en een deuvel of een vingerlas verbinding

5 - Hoek
Een verbinding tussen het uiteinde van twee haakse latten is vaak nodig. Bij
een schilderijlijst is lijmen met 45o verstek het meest gebruikt. De lijm
verbinding tussen de twee schuine vlakken wordt soms met een deuvel nog
extra verstevigd. Schroeven en lijmen of een pen-gat verbinding gebruikt
men ook. Daarvan bestaan verschillende versies, onder meer een gesloten
vorm waarbij de pen niet te zien is, een zwaluwstaart vorm die sterker en
mooier is en een half-hout verbinding.

Een hoek kan stomp geschroefd, in verstek of met een pen-gat verbinding
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6 - T verbinding
Twee haakse latten verbinden is het eenvoudigst te doen met lijm en twee
schroeven of spijkers. Een half-hout verbinding is ook vrij gemakkelijk te
maken. Mooier is de open pen-gat verbinding. Gesloten kan ook, dan loopt
de pen niet helemaal door en zie je hem niet. Losneembaar, zonder lijm kan
het ook: een extra wig trekt de pen-gat verbinding vast.

Schroeven, open pen-gat verbinding, halfhout verbinding en pen-gat met wig

7 - 3D hoek
Het maken van een 3D hoek is een hout-technisch hoogstandje. Twee
gesloten pen-gat verbindingen haaks op elkaar laten weinig hout voor de
sterkte over. Deze verbinding moet precies passen en goed verlijmd zijn.
Schroeven of spijkeren kan ook maar verzinken en voorboren is nodig. Voor
een stevige verbinding zijn 4 schroeven of spijkers die elkaar niet raken goed
sterk. Met twee schroeven kan het, als de constructie het toelaat, ook.

Een 3D hoek met lijm en 4 schroeven of met gesloten pen-gat verbindingen
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Andere verbindingen
Soms is er niet genoeg dikte in het materiaal om sterke houtverbindingen te
maken. Een extra hoekklos biedt dan uitkomst. Bij de verbinding van een
tafelpoot aan het tafelblad bijvoorbeeld. In plaats van deuvels, losse veer of
messing en groef kan ook met ‘biscuits’ gewerkt worden. Dit zijn ovale platte
stukjes stevig plaatmateriaal die de vorm van een koekje hebben. Met een
kleine cirkelzaag zijn in de te verbinden delen holtes te maken waar het
koekje precies in past. Verder is de keep het noemen waard. Die is handig bij
de bevestiging van een sport in een ladder, een kastplank in de kast, en meer
algemeen, een ligger in een constructie waar gewicht op komt. Er is een groef
in een plaat voor nodig of een uitsparing in een staander.
Vrijwel alle verbindingstypen komen voor met de rechte hoek van 90o als
basis. Ze kunnen ook andere hoeken hebben en in gekromde onderdelen
toegepast worden. Eindeloos veel varianten dus !

Andere verbindingen: de hoekklos, de biscuit verbinding , de keep
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Spijkeren
Met spijkers, ook wel draadnagels genoemd omdat ze uit staaldraad gemaakt
zijn, kan je twee stukken hout aan elkaar verbinden. Het maakt flink lawaai
als er spijkers in hout worden geslagen. Het woord timmeren wordt daar
sterk mee geassocieerd hoewel het –net als het Engelse “timber” – gewoon
“hout” betekent. In de bouw is spijkeren heel gewoon, er zijn zelfs machines
voor: het spijkerpistool. In meubels komen ze weinig meer voor. Hamer en
spijkers zijn daar door nieten en tackers verdrongen. Voor het bekleden van
bijvoorbeeld een stoelzitting is dat een handige methode.
Spijkers in meubels hebben een voordeel ten opzichte van schroeven: ze zijn
dun en hoeven niet aan het oppervlak zichtbaar te blijven. Een spijker ergens
in slaan kan tot een lelijke deuk in je timmerwerk leiden als je net naast de
spijker slaat. Gebruik dus een drevel zodat dat niet gebeurt.
Nadeel van spijkers is dat het hout er door kan splijten. Sla dus eerst een
klein deukje dwars op de nerf voordat de spijker daar zelf het hout in gaat.

Een spijker inslaan met een drevel
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Spijkers zijn er in maten en soorten. Van hele kleine spijkertjes om een
schilderij haakje aan de lijst te maken tot hele grote spijkers in de bouw
waarmee je balken aan elkaar bevestigt. Ze moeten sterk zijn, staal dus.

A

B

C

D

E

F

G

Een verzameling spijkers:
A staal, verzinkt, verloren kop, 25mm lang, 1.5mm dik
B staal, messing coating,16 mm lang, 1.5 mm dik
C staal, verzinkt, 35 mm lang, 2 mm dik
D gehard staal, geblauwd, 28 mm lang, 3 mm dik
E staal, verloren kop, 45 mm lang, 2.5 mm dik
F staal, verloren kop, 20 mm lang, 1.5 mm dik
G staal, 115 mm lang, 5 mm dik
Over hamers valt ook veel te zeggen. Ze zijn er om heel voorzichtig iets aan te
kloppen, zoals de kunststof hamer en de houten klopper waarmee een beitel
aangedreven wordt. Ook het kleine hamertje voor kleine spijkertjes is nog
een voorzichtig te gebruiken hulpmiddel. De klauwhamer – het woord zegt
het al – heeft iets woest en sterks. Spijkers er met kracht inslaan en als het
moet er ook zo weer uitrukken, dat kan er mee. Grote klappen komen van
het vuistje met een zwaardere hamerkop. Pas echt bruut geweld komt van
een moker met lange steel, daar sla je een balk mee op z’n plek.
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Schroeven
Schroeven bestaan in veel maten en soorten maar de laatste 20 jaar is de
spaanplaatschroef sterk opgekomen. In 1975, bezig met onze eerste
meubeltjes, trof ik de bolkopschroef met zaagsnee nog als de populairste
soort aan. Nadeel was dat je die met een goede schroevendraaier en veel
kracht in het hout moest draaien.
Een aantal jaren later schafte ik m’n eerste boormachine aan. Daar kon je
weer een tijdje later “schroefbits” voor kopen waarmee het schroeven in
hout draaien al gemakkelijker werd. Het duurde daarna nog zeker 10 jaar
voor de kruiskop de overhand begon te krijgen. Nog weer later bleek dat de
zelf tappende spaanplaatschroef met z’n rechte schacht beter werkte. De
schroevendraaier als handgereedschap is nu nog maar zelden nodig. Met
grote en kleine boormachines en schroefbits is al het werk te doen.

2012 ABCD tekenkastje, detail van schroefverbinding op hoekpunt

32

Lijmen
Hier zijn drie dingen onmisbaar: witte watervaste houtlijm, lijmklemmen en
afplakband.
Uit mijn tijd bij Fokker Ruimtevaart heb ik een grote handigheid met
zelfklevende tape overgehouden. Van toen af aan gebruikte ik afplakband
niet alleen bij het schilderen maar ook om aan elkaar te lijmen onderdelen
tijdens het drogen bij elkaar te houden. Waar je met een lijmklem, door te
hard aan te drukken de lijm onbedoeld weg kan persen, is afplakband wat
elastisch, zodat de onderdelen en de lijm wel op de plek blijven maar niet
verbuigen. Ook als er veel onderdelen in de lijmsamenstelling zitten is tape
een uitkomst. Er is dan niet genoeg plaats voor lijmklemmen of soms zijn er
zelfs niet genoeg klemmen.
Lijmklemmen variëren van grootte tussen een houten wasknijper tot een
instelbare lijmknecht die een deur van 2 meter kan omklemmen.
Er zijn diverse lijmsoorten. Sommigen passen bij voorkeur poly-urethaan
schuimlijm toe bij houtverbindingen. Ik pas zelf bij voorkeur waterbestendige
gemaakte witte houtlijm toe. Deze polyvinylacetaat lijm wordt zacht als het
wordt verwarmd. Deze lijm droogt transparant en kleurloos op. Wel
uitgeperste druppels lijm zo snel mogelijk weghalen van de zichtoppervlakken omdat er anders later, na schuren of lakken, vlekken te zien
blijven.

2014 Een nieuw TV kastje met rolluiken gemaakt van smalle latjes
gelijmd op meubelband. Geen schroeven of spijkers te zien !
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Inleggen (intarsia)
Uit verschillende meubelstijlen is inlegwerk bekend waarbij uit het hout wat
wordt weggehaald en daarvoor in de plaats als versiering stukken steen, leer,
messing, linoleum en glas worden ingelijmd. Daaruit ontstaan decoratieve
patronen of zelfs een mozaiek.
Ergens rond 1990 maakte ik een nieuwe salontafel met deze techniek. Van
grenen meubelpaneel maakte ik een tafeltje met een bovenblad en een
onderblad voor kranten en tijdschriften. Tussen de planken van de vier
dubbele poten paste een fles wijn. Als versiering legde ik stroken messing in
uitgebeitelde groeven in het houten tafelblad. Door schuren, poetsen en
transparant aflakken ontstond een bijzonder meubelstuk.
Later legde ik nog diverse andere tafelbladen en kastdeurtjes met houten
blokjes in.

1990 Messing intarsia in de salontafel . . .
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2007 Na een vakantie in Vias-Plage maakte ik dit tafeltje naar een
voorbeeld dat we op een terras in Cap d’Agde zagen. Ik versierde de
rand met blokjes hout, ingelegd in een uitgebeitelde groef.

2012 De bruine en wat saaie salontafel kreeg een inlegrand van
verschillende kleuren hout en een nieuwe verflaag.
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Opleggen (marqueterie)
Uit oude meubelstijlen is ook het fineren bekend. Daarbij werd de feitelijke
houten constructie geheel aan het oog onttrokken. Fineren is een
ingewikkelde techniek. Afbeeldingen en mozaïeken kunnen er ook mee
gemaakt worden. Goedkoop hout kon zo met duur fineer worden bedekt.
Er zijn hier door meubelmakers fantastische resultaten bereikt maar de
techniek is kwetsbaar voor stoten en de inwerking van vocht en is moeilijk te
repareren.
Behalve versieren kan je met fineren ook nog iets anders: gekromde

constructie elementen maken. Een stapel dunne fineerlagen met
overal lijm tussen kan met een mal in een vorm gedwongen worden en
blijft dan, na opdrogen van de lijm, die vorm behouden.
Deze techniek is geschikt voor de stoelleuningen van de Teunissen
stoeltjes. Ook de kromme plint onder de douchecabine is zo gemaakt.
In plaats van dunne en dure 1 mm dikke fineerlaagjes kan het ook met
3.6 mm triplex. Niet te krom want dan breekt het.
Daar is sinds een aantal jaren een oplossing voor in de vorm van aan
één kant om de paar mm ingezaagd triplex. Dat laat zich zeer goed
buigen en verlijmen.

2014 De Teunissen 1923
replica klapstoeltjes krijgen
gekromde leuningen

2015 Buig-lijm mal voor de
leuningplankjes in de Teunissen
klapstoeltjes
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Glas
Aan meubels zijn niet alleen glazen mozaïek stukjes of handgreepjes te
vinden maar er zijn ook spiegels met een houten lijst, glazen dekbladen op
tafels, legbladen in vitrine kasten maar ook ruiten met een roedeverdeling of
zelfs glas in lood in kastdeuren. Glas komt dus veel voor in meubels.

De wastafel en het medicijnkastje
in de douche hebben spiegelglas

Servies kast in de keuken met
ruitjes en roede verdeling

Een dienblaadje met borduurwerk
van Oma Rie, veilig onder glas

Klerenkast en plafonniere met
transparante kunststof ruitjes
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AFWERKEN
Reparaties
Hout bewerken gaat wel eens mis. Net op een plaats waar je het niet wil zit
een lelijk stuk in het net gekochte hout. Soms raakt een al in gebruik zijnd
meubelstuk beschadigd. Soms doe je het zelf. Hoe kom je af van een deuk,
een lelijke noest, een hars zak of een verkeerd geboord gat ?
Kleine beschadigingen vul je met vloeibaar of kneedbaar hout. Dat koop je op
de best passende kleur en verwerk je als plamuur. Voor grotere
beschadigingen is uitstukken het beste. Gebruik het zelfde soort hout en
beitel de beschadiging weg zodat er een rechthoekige holte ontstaat waar
een nieuw houtblokje in te lijmen is. Met witte houtlijm die transparant
opdroogt zie je daar weinig van. Kies het blokje zo dat de nerven zoveel
mogelijk kloppen met het hout er om heen. Laat het blokje een beetje
uitsteken zodat het surplus met een scherpe beitel goed in de juiste vorm
gesneden kan worden. Na drogen van de lijm en schuren is de schade
hersteld !

Een stukje hout is in een rechthoekig uitgebeitelde holte gelijmd. Een hars
houdende holte is zo afgesloten van de buitenwereld. Na drogen, vijlen en
schuren zie je er niets meer van.
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Afwerklaag
Hout is op veel manieren af te werken. Drie hoofdrichtingen zijn hier te
onderscheiden.

1

De eerste manier van afwerken beoogt een gekleurd glad oppervlak te
verkrijgen waarop niets meer van het onderliggende hout te zien is. Hier is
schuren, gronden, plamuren, schuren, nogmaals gronden en licht schuren
gevolgd door enkele keren lakken, afgewisseld met licht schuren, de juiste
aanpak.
Deze arbeidsintensieve methode zorgt er voor dat de verschillen in hoogte en
absorptie op en tussen de nerven niet meer zichtbaar zijn. Vroeger gebruikte
men in de plaats van plamuur ook wel gips. Vroeger gebruikte men ook wel
puimsteen poeder om de poriën in het hout te vullen zodat een minder sterk
zuigend oppervlak ontstond. Van goedkoop hout kan zo toch een mooi
meubel worden gemaakt.

2

De tweede manier van afwerken beoogt de tekening van het hout in meer
of mindere mate zichtbaar te houden. Bij (semi-)transparante lak of beits is
tussen elke laag licht schuren genoeg. Bij vernis is dat ook zo maar er kunnen
veel lagen nodig zijn om een mooi vlak en glanzend oppervlak te verkrijgen.
Het hout blijft zichtbaar en moet daarom wel een fraaie tekening hebben.

3

Bij de derde manier houdt men de nerven helemaal zichtbaar. Ter
conservering en om glans te verkrijgen doordrenkt men het hout aan het
oppervlak met een olie of was. Ook een combinatie van beits en was past
men wel toe. Het is de bedoeling dat de houtnerven sterker en mooier naar
voren komen. Het is dan voor de meubelmaker de kunst om de tekening in
het hout de vorm van het meubel te laten accentueren. Houten meubelstukken krijgen hierdoor een extra kwaliteit. Het hout moet zelf eerst uiterst
glad gemaakt worden. Vroeger deed men dat via politoeren: veel laagjes in
ethanol opgeloste schellak over elkaar heen aanbrengen. Hoewel deze oude
techniek de houtnerven schitterend naar voren laat komen is de laag niet
goed tegen warmte en water bestendig. Tegenwoordig is er vernis op
waterbasis waarmee het even mooi en wel bestendig wordt.
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De ervaringen met afwerken op deze drie manieren zijn sterk wisselend.
Bijenwas is goed te gebruiken op wasbeits en ruikt lekker. Chinese parket olie
is niet vuilafstotend en ruikt onprettig. Lak op alkyd basis geeft een mooie
waterbestendige afwerklaag maar ruikt nog lange tijd na het aanbrengen.
Tegenwoordig is verf met veel vluchtig oplosmiddel gelukkig verboden.
Water gedragen lakken zijn er inmiddels in allerlei soorten, ook weerbestendig en geschikt voor buiten. Acryl verf werkt uitstekend. Twee, of
liever nog, drie lagen verf geeft een mooi resultaat dat binnenshuis heel lang
mee gaat.

2009 Roeispaan voor Siem en Joke, versiering met water gedragen kleur
lakken en daar over heen enkele lagen blanke vernis op polyurethaanbasis
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WERKPLAATS
Inrichting
STOF FILTER
AFKORTZAAG

Augustus 2014 De Paal39 timmerwerkplaats inrichting
Voor timmeren heb je ruimte nodig. Planken van 3 meter lengte en platen
van 122 x 244 cm kun je dan tenminste goed kwijt. Niet alleen de kasten,
gereedschap rekken, werkbank en grote machines nemen plaats in, ook
opslag van hout en de afzuig installatie moeten een plaatsje in de werkplaats
vinden.
De grootste bron van stof, de afkortzaag, is onder de veranda in het gangetje
geplaatst. Achter in dat gangetje staat de afzuiginstallatie. Buizen naar de
frees, boor, slijp, schuur en lintzaagmachines binnen bestrijden het stof daar
waar het ontstaat.
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Klemmen
Met een viertal verschillende bankschroeven aan de vier zijden van de
werkbank is de werkbank het centrale punt in de werkplaats. Met losse
lijmklemmen van allerlei afmetingen kan vrijwel elk werkstuk daar tot stand
komen. Met behulp van een aantal klapschragen kan ook een groot werkstuk
er goed terecht.
Een mooi voorbeeld is de houten trapleuning die wel in 1938 in het huis was
geplaatst maar er ergens in de jaren zeventig door de vorige eigenaar uit was
gehaald. Deze trapleuning herbouwde ik in 2014, precies volgens de
afmetingen van de originele leuning die in het huis van de buren nog wel
bewaard is gebleven.

Februari 2014 Trapleuning in aanbouw
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Handgereedschap
In de loop van 2013 en 2014 heeft Truus door uitgebreid zoeken op internet
niet alleen originele bankschroeven maar ook een groot aantal profiel
schaven weten te vinden. Na weggooien van door houtworm onbruikbaar
geworden spul ben ik ze gaan opknappen. De vader van Theo had oude
beitels over en verder vond Truus nog een paar spookschaven en een
trekmes. Resultaat: een prachtige verzameling handgereedschappen. In de
Paal39 werkplaats kan ik nu de meest voorkomende houtverbindingen zowel
met handgereedschap als met machines maken.

Januari 2015 Een deel van de bonte verzameling handgereedschap

Machines
Een set kleine elektrische handgereedschappen vormt een belangrijk
onderdeel van de werkplaats. Er is een aparte kast nodig voor al die
machines, de meeste van het merk Bosch. Mijn ervaring heeft geleerd dat dat
goed spul is. Dit is er bij Paal39 aanwezig:
boormachine, boorpers(kolomboor), houtdraaibank, vlakschuurmachine,
schaafmachine, bovenfreesmachine/freestafel, lintzaagmachine,
cirkelzaagmachine(zaagtafel), handcirkelzaag, afkortzaag, reciprozaag,
decoupeerzaag, slijptol en een Dremel-set.
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Al sinds 1975 timmer ik zonder :
een vlakbank, vandiktebank, bandschuurmachine, schotelschuurmachine,
motorzaag, kettingfrees ( langgatboormachine), kopieerfrees,
figuurzaagmachine en een pennenbank.
Heel af en toe kan ik daardoor niet verder en moet ik hulp inroepen van
overbuurman John. Die heeft een grote cirkelzaagtafel en een motorzaag
waarmee hij, soms samen met mij, maar altijd met plezier, bomen velt. Voor
groot schuurwerk huur ik een parketschuurmachine.
Die andere machines schaf ik misschien ooit nog eens aan als er een klus is
waarbij dat nuttig is.

2013 Cadeau voor Mark en InaMarie bij hun huwelijk. Het label is een foto bij
de berk in de achtertuin in 2007, de kruk is gemaakt met een schijf uit de berk
die overbuurman John en ik in 2013 samen om hebben gezaagd.
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Scherpen
Al dat gereedschap goed onderhouden is belangrijk. Als het niet een beetje
ingeolied wordt voor de winter is er in de lente overal roest te zien. Als
boren, beitels en schaven niet met regelmaat aangescherpt worden is er bij
alle houtbewerkingen steeds meer uitbreken en splinteren te zien.
Met een slijptol, een bandslijpmachine, een wetsteen en fijn schuurpapier is
dat scherp houden goed te doen. Voor de zagen is er een zaagzettang en een
zoetvijltje.

Met een elektrische slijpsteen, een paar zoetvijltjes, fijn watervast
schuurpapier op een vlak plaatje marmer en een zettang blijft het
gereedschap bij Paal39 scherp. Overbuurman John heeft een kleine
slijpmachine voor cirkelzaagbladen. Voor slijpen van de lintzaag
bladen moet ik naar een specialist.
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PROJECTEN
Zithoek
Toen we gingen trouwen in 1975 maakte ik het eerste interieur. De stoeltjes
waren geïnspireerd door de sobere stijl in het klooster in Vijlen. Later maakte
ik er armleuningen aan. Het hout werd hergebruikt in Veenendaal in een
paar bankjes. De kussens zaten met lussen vast aan een roede die achter de
zitting klem zat. Later bouwde ik nog een grotere bank.
Badkamerkast
In Alphen aan den Rijn hadden we er geen plek voor maar in Veenendaal zag
ik mijn kans schoon en bouwde een douche in de bijkeuken beneden. Later
maakte ik van douche en bijkeuken een badkamer en toen was er eindelijk
plaats voor een mooi meubel. Ik combineerde een jaren dertig stijl kast met
spiegel en lampjes met mozaïek steentjes van Sonja.
Eettafel
In 1984 – nog in Alphen aan den Rijn –
bouwde ik een nieuwe eettafel. Het blad
bestond uit via “verbreden” aan elkaar
gezette grenen balkjes en het onderstel
was gemaakt uit meranti balken afkomstig
uit de Oranje Nassau III mijnschacht. Later,
rond 2004, verving ik het onderstel door
vier grenen poten.

1984 Meranti tafel onderstel uit Oranje Nassau III schacht balken
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Boekenkasten
In 1985 ontstond de eerste hoge smalle, gemakkelijk te verplaatsen, kast,
gemaakt uit grenen panelen. Er staan in 2015 in huis in totaal 9 van deze
kasten. Beneden zijn ze nu licht crème, ze waren ooit allemaal transparant
mahonie rood gebeitst maar nu zijn alleen de 2 stuks op zolder dat nog.
Werkplek
Een meubel dat heel veel in gebruik is, zowel privé als voor mijn werk, is mijn
bureau. Een zeer compact ding waarin computer, printer en hangmappen
lade verstopt zitten. Ik bouwde het in 2007. Mijn werkplek past op 2 m2.
Werkbank
In 2014 bouwde ik een werkbank uit een werktafel die ik van Ans uit
Enkhuizen had gekregen en voorzag hem van vier bankschroeven en
opbergkastjes aan alle kanten. Die bankschroeven regelde Truus via internet
bij een werf in de buurt van Giethoorn en een boer in Noord Holland. Twee
leuke tochtjes door het land en twee opknapprojectjes om de spindels weer
gangbaar te krijgen.
Tweepersoonsbed
In de loop van de tijd bouwde ik diverse bedden. Dat van Truus en mijzelf is
een fraai voorbeeld. Het je tenen tegen de poten stoten als je in het donker
om het bed heen moet is vermeden door de poten iets naar binnen te
plaatsen. Er liggen twee losse en dus vervangbare verstelbare lattenbodems
in. De buitenrand sluit deze bodems op en ook de eerste paar centimeters
matras waardoor de twee matrassen geen hinderlijke deelnaad hebben waar
je inzakt of waar onder de dekens toch van onder af kou uit komt. Het bed is
goed tegen een stootje bestand want het heeft 9 poten. Verder zijn de
hoeken afgerond en zit er een passend, ook afgerond, hoofdeinde bij dat
aan de muur hangt. Het kan ook uit elkaar geschroefd worden.
Tienerbed
Op 16 februari 2015 begon ik met een tienerbed voor onze buren Janneke en
Martien. Na een lange verbouwing bleek er geen standaard bed in het
beoogde hoekje van een van de nieuwe slaapkamers te passen. Ik zag mijn
kans schoon en bouwde een bed met opbergladen op wielen er in. De
uitdaging was bijzonder: geen extra kosten maken, de verbouwing had al
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genoeg gekost. Overgebleven plaatmateriaal en latten van die verbouwing
kon ik gebruiken. Wat verf in crème wit had ik ook nog staan. Gebruikte
schroeven in verschillende maten had ik genoeg. Het lukte om balken samen
te stellen voor het draagframe en uit de platen haalde ik de onderdelen voor
de laden en het front. De 12 wieltjes onder de laden waren er helaas niet uit
te fabriceren. Die moest ik er bij kopen. De oude lattenbodem waarop de
matras moest komen te liggen kon ik passend maken.
Koffers
Kleiner en fijner timmerwerk is er in koffers, dozen en kisten te vinden. Daar
moet de vormgeving en versiering in balans komen met de technische eisen.
Voor een koffer is het gewicht liefst zo laag mogelijk. Dat betekent ten eerste
dunwandig construeren. Een koffer moet open en dicht kunnen, dat houdt in
dat er scharnieren en een sluiting op moeten komen. Een koffer moet tegen
een stootje kunnen dus op de hoeken moet een metalen versteviging. Als hij
gedragen wordt is een goed handvat nodig.
Ook moet hij er een beetje mooi uitzien, afhankelijk waar hij voor is kan er
zelfs een versiering op worden aangebracht.

Een prachtig uitgevoerd Italiaans
instrument dat tot het ontwerp van
de koffer voor Truus’ trekharmonica
heeft geleid.

Een van m’n eerste dozen en koffers
was voor de Naumann Erika typemachine. Ik maakte hem in 1975.

48

Zithoek

1975 Oma Hanna en ik laden de samen met Oom Arie gemaakte stoeltjes op.
Opa Peter Adriaan geeft me twee oude café stoelen er bij cadeau.

1975 Ons eerste zelf gebouwde interieur met kloosterstoeltjes en ronde

tafel met kops houten blokjes in straatsteenmotief.
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1986 Twee grenenhouten bankjes, een theekastje en een schemerlamp met
een massief kersenhouten voet er op bepalen de sfeer in de voorkamer. De
bankjes vonden later hun weg naar vrienden.
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1993 De zithoek is naar de
achterkamer verplaatst.
De hoge smalle kasten verschijnen en de salontafel
is met messing inleg versierd.

2013 De eettafel is uit de
Voorkamer verdwenen en
in de uitgebouwde keuken
gezet. De hoge kasten zijn
aan een kant geplaatst.
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Badkamerkast

2010 In de badkamer beneden hangt een spiegel met daaronder een kastje
met de wastafel. Het mozaïek is met steentjes van Sonja gemaakt.
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Eettafel
Een grote tafel is elke dag wel nodig !

2013 Eettafel voor
Esther in haar flat
in Utrecht

1984 Eettafel voor de woonkamer in aanbouw
en klaptafeltje voor op het terras buiten. Esther
kijkt toe. Het meranti onderstel verving ik later
door 4 poten.
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Boekenkasten
Als je veel boeken hebt heb je kasten nodig !

2011 De boekenkasten zijn al grotendeels licht crème van kleur gemaakt in
plaats van de transparante mahonie beits. Er is zo meer licht in de kamer.
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Werkplek
Een werkplek moet veilig en comfortabel zijn. Liefst
alles binnen bereik op niet meer dan een arm lengte.
De uitdaging was om hangmappen, boekenplanken,
bureau, computer, printer en laptop een vaste plaats
te geven rond een goede bureaustoel.
Het bleek goed mogelijk om een compact bureau te
maken met alles er in !

2007 Bureau met computer, hangmappen en printerlade. Een lade met
schrijfgerei en een uitschuifbaar toetsenbord laten genoeg ruimte voor de
knieën. Onder de perspex toplaag liggen foto’s, notities en kaartjes. Op de
laptop van het werk ligt “Fine Woodworking” open . . .
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Werkbank
De werkbank heeft in z’n onderdelen een historie als antieke tafel in
Enkhuizen, als Amerikaanse bankschroef uit de 2e Wereldoorlog, als
bankschroef op een scheepswerf in Giethoorn, als schachthout in de Oranje
Nassau III mijn in Heerlen en als bankklemmen in de werkplaats van een
Noord-Hollandse boerderij. De rest is Canadees grenen en Nederlands
vurenhout. Met FSC keurmerk, dat wel . . .

2014 Werkbank met op elke hoek een bankschroef. Aan de voorkant twee
bankschroeven die samen een plaat of een deur kunnen klemmen, aan de
rechterzijkant een klem die een balk kan klemmen. Links achter is plek voor de
oude Amerikaanse “Columbian” bankschroef uit de 2e wereldoorlog zodat de
werkbank ook geschikt is voor metaal bewerking.
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Tweepersoonsbed

Afronding met inzetstuk

Ontwerp: frame met 9 poten
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Tienerbed
Een matras van 90x 200 cm past precies op dit tienerbed met dezelfde
afmetingen. De drie laden staan op kunststof bok-wieltjes die over een
gladde vloer naar voor en achter kunnen rijden.

2015 Ontwerp voor een tienerbed

24 februari 2015 - Tienerbed in aanbouw
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Koffers
Na een naaidoosje, een tekendoos, diverse dozen met of zonder deksel voor
in de werkplaats, een schilderijen koffertje en een grote oude hutkoffer die
gerestaureerd en doorverkocht is, werd het me pas duidelijk. Ik heb iets met
koffers en kisten.

Een klein koffertje voor een tablet
PC en een BlueTooth toetsenbord.

2014 Een koffertje voor de navigatie
roer actuator unit op een zeilboot.

Een koffer voor de flatscreen TV
en Digitenne decoder om mee te
nemen op vakantie.

1975 Een koffertje voor m’n Naumann
Erika typemachine.
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Toen Truus eind 2014 begon met een trekharmonica, en het instrument
steeds mee moest nemen naar muziekles, besloot ik dat koffertje met
Teunisbloem versieringen snel voor haar te gaan maken. De trekharmonica
moest er gemakkelijk in passen, er door beschermd worden tegen schokken
en krassen en het geheel moest een beetje stevig zijn. Een leuke uitdaging !

2015 Versieringen met een Teunisbloem motief komen aan weerszijden op
het koffertje voor de trekharmonica.
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De binnenkant is met kapok en een fleece deken gevoerd. De buitenkant is
met natuur-eiken transparante acryl lak in de houtkleur gehouden. De
versieringsuitsparingen laten een diep rode en vervangbare doek zien.
Het verzinkte beslag is onopvallend gehouden met verstevigingshoekjes,
steunpunten, sluitingen en bevestigingspunten voor de versieringen. Het
leren handvat, gekocht op internet, had twee zelf gemaakte aluminium
montage beugeltjes nodig want die werden niet meegeleverd.

2015 Koffer voor de trek harmonica van Truus
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Naschrift
Paal39 staat symbool voor de dingen die me gelukkig maken. Creatief bezig
zijn met hout is er een onderdeel van. Schilderen buiten in de natuur, met
een groep een moeilijk probleem creatief oplossen of een nieuw product
ontwikkelen zijn minstens zo leuk om te doen.
Op 4 september 2004 mocht ik als bestuurssecretaris een evenement
organiseren om het 15 jarig bestaan van de Nederlandse Orde van Uitvinders
NOVU te vieren: “Novu buiten” in De Gouden Ham. Ik had een grote blauwe
tent gemaakt in de achtertuin, met schoonvader Herman een stel grote
tentstokken gelast en het geheel getest op bruikbaarheid en sterkte samen
met Theo Eeuwes, een van de NOVU uitvinders.
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Ik maakte er een tiental schildersezeltjes en even zo veel beeldhouw
driepoten bij en een set van 6 transportkisten om alles met de auto mee te
kunnen nemen. Er waren ‘s middags meer dan 30 mensen in die tent tegelijk
aan het schilderen en beeldhouwen !
Ik kreeg die dag veel hulp van Roelf Zondag en Manon van den Boorn. Familie
en vrienden kwamen kijken. Mark en zijn vriend Sjoerd gaven als
kunstenaars het voorbeeld met fraaie tekeningen en schilderwerk.
Deze grootste manifestatie van Paal39 ooit ontstond – heel opmerkelijk – uit
het grootste dieptepunt dat Truus en ik samen meemaakten: in de zomer van
2004 kreeg Truus oogkanker die volgens de arts in Leiden levensbedreigend
was.
Ik kon in dit project mijn tanden zetten en zo hadden we wat afleiding in de
moeilijke maanden die na dat dieptepunt volgden met diverse onderzoeken,
ziekenhuisopname, operaties, bestralingen en de voortdurende dreiging van
uitzaaiing en een slechte afloop. Truus werd uiteindelijk aan een oog blind
maar de kanker is tot op heden gelukkig weggebleven.

Zomer 2004 - Het Paal39 Paviljoen wordt samengesteld uit grote blauwe
dekzeilen. De naden zijn met dubbelzijdige kleefband verstevigd en met
nylonkoord genaaid.
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In 2012 was het Paviljoen na het Novu-Buiten evenement van 2004 nog
steeds niet voor een tweede keer gebruikt. In 2011 maakte ik al eens een
ontwerp voor een tuinbank waarin ik de kisten van het Paviljoen wilde
verwerken. Ik besloot te gaan onderzoeken of iemand de tent zou kunnen
gebruiken voor een goed doel. Na een tijdje bleek dat Sonja’s vriendin Petra,
in Zeeland, op Walcheren tussen Vlissingen en Middelburg een opvang voor
moeilijk lerende jongeren runt waar ze op een weiland sedum-plantjes voor
gebruik op ecologische groene daken kweekte.
Sonja en ik hebben het Paviljoen daar heen gebracht en samen met Petra en
een paar pupillen opgezet. Ze hadden snel door hoe het moest. We lieten het
Paviljoen daar in goede handen achter. Het doet sindsdien af en toe dienst
als onderkomen voor een open dag of een manifestatie. Wordt het toch nog
nuttig gebruikt .

2004 Een set transportkisten voor het Paal39 paviljoen op Novu-Buiten
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Vademecum
Het idee “Paal39” heeft door dit alles een grote betekenis voor me gekregen.
Het geeft me een geruststellende gedachte : in moeilijke tijden kan ik altijd
nog iets met “Paal39” doen. Ik draag dat idee daarom steeds met me mee.
De titel van dit verhaal is ook om die reden passend: “vademecum”, ofwel:
"ga met mij” . . .

© 2015 Truus Teunissen & Paul Lindhout

65

