
„EEN AMBACHTSMAN V A N HET OUDE STEMPEL". 
W i e het perceel Baanstraat 9 voorbij loopt vindt dit niet zo 

veel afwijken van de belendende percelen, of het moet zijn dat 
hem opviel, dat de voordeur een paneellijst heeft met een gebeeld
houwd kuifje, zoals dit aan oude huizen het geval is, en dat het 
geheel zo netjes onderhouden is. 

Hier woont C. Pels, thans 76 jaar oud. 
De jongere generatie zegt die naam niet veel, voor de oudere 

heeft deze een bijzondere klank, vooral voor de oude Utrechtse 
families, voor wie deze meubelmaker en beeldhouwer zijn hele 
leven heeft gewerkt. Ook voor het Universiteitsgebouw heeft hij 
veel gewerkt. Geen aanzienlijke familie in de stad Utrecht, of in 
deze Provincie — zou ik bijna zeggen — welke in haar meubilair 
geen kostbare stukken kan aanwijzen, welke door Pels werden 
vervaardigd, in zuivere stijl, of door hem vakkundig werden 
gerepareerd. 

W a n t hij was een vakman en hij had liefde voor zijn werk! 
Zijn opleiding heeft hij genoten in de bekende meubelzaak van 
Middelbeek, waar fijne meubelen in strenge stijl werden ver
vaardigd en waar hij veel heeft geleerd. Daarna heeft hij tientallen 
jaren voor eigen rekening gewerkt. 

In het voorjaar van dit jaar werd mijn aandacht er op gevestigd, 
dat Pels met het oog op zijn hoge leeftijd zijne geregelde werk
zaamheden zou beëindigen, het grootste gedeelte zijner gereed
schappen, daterend uit een geheel ander tijdperk, aan de kant 
zou doen en alleen nog voor eigen genoegen wat zou werken. 
Ik ben toen eens naar hem toegestapt — op een afgesproken uur •— 
om met deze man van het oude stempel een praatje te kunnen 
maken Toen de voordeur zich achter mij sloot voelde ik 
direct de sfeer, welke er heerst in het huis van iemand, die liefde 
heeft voor het ambacht, in zijn grote betekenis voor het leven 
van de mens. 

In de gang was een eikenhouten kapstok aanwezig, met renais
sance paneelwerk door hem zelf vervaardigd, hingen enige tegel-
tableaux in paars en geel (z.g.n. vogelkooitjes) en 17e eeuwse 
tegeltjes (blauw) in een lijstje. In de huiskamer, waar ik gezeten 
was in een door hem zelf gerestaureerde antieke Louis XVI fauteuil, 
toonde hij mij allerlei stukken „van goeden huize", welke hem ge
schonken waren door dankbare „cliënten". Ik herinner mij o.a. een 
blauwe Chinese schotel boven de schoorsteenmantel, een zestal 
blauwe Delftsche schoteltjes op een richel boven de bedstede — 
naar ik vermoedde — en een leuningstoel, alle antiek. 

Er heerste in de achterkamer zo'n weldadige rust, dat ik mij 
verre waande van het jachtend tempo van het verkeer, enige 
tientallen meters slechts van het huis verwijderd. 

Veel heeft Pels mij verteld van al de oude families, waarvoor 
hij zo gaarne werkte en die hem niet vergeten hebben;... en zijn 
vrouw wist daarvan mee te praten! 
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Daarna zijn Pels en ik de losse trap op gegaan, die naar de 
zolderverdieping voerde, waar hij zo'n groot deel van zijn leven 
werkend heeft doorgebracht te midden van zijn gereedschappen; 
zijn oude werkbank vertoonde talloze beschadigingen en groeven, 
die getuigden van het onvermoeide werken van deze ambachts
man en deden denken aan de rimpels op het gezicht van een 
grijsaard. 

Op de gereedschaprekken hingen de gereedschappen, welke 
zo tal van jaren door hem zijn gebruikt: grote houten verstek-
blokken, houten lijmklemmen in allerlei afmetingen, profielschaven,, 
bijtels, gutsen (holle bijtels), burijnen (grafeerbijtels: voor het 
beeldhouwen, van b.v. nerven van bladeren) en vele andere. Hij 
toonde mij fijn „fineerwerk" (het oplijmen van een dun laagje 
kostbaar hout op gewoon hout; dikwijls in allerlei figuren) en 
mooie, zuiver in hard hout „gestoken", modellen voor koperen 
handvaten voor oude kabinetten. Van deze modellen wordt eerst 
een „negatief" gemaakt in gips, in welk negatief daarna een 
vloeibaar kopermengsel wordt gegoten, welk afgietsel gelijk is aan 
het in hout „gestoken" positief. O p deze wijze kunnen veel exem
plaren van èèn model worden gegoten. 

Al deze voorwerpen en de houten handvaten, glad geworden 
door de hand van de gebruiker, deden mij weer te meer beseffen, 
van hoe grote betekenis het is, indien het ambacht in ere wordt 
gehouden en op zo hoog mogelijke trap van ontwikkeling. 
Deugdelijke vakopleiding, gestadige oefening maar bovenal liefde 
voor het werk zijn nodig om iets werkelijk goeds tot stand te 
brengen. 

Helaas heeft de laatste oorlog, en de nasleep daarvan, ons 
gebracht in een tijdperk, dat nauwelijks tijd laat, naast het nuttige 
en nodige, ook aan het aesthetische steeds voldoende aandacht 
te besteden of daaraan veel ten koste te leggen. 

En toch is dit zo nodig om een grote neergang te voorkomen. 
Daarom voelen wij het als een groot gemis als bekwame en dege
lijke vakmannen als Pels, het gereedschap voor goed moeten neer
leggen. Zij vormen een schakel met het verleden. 

Wij wensen hem gaarne nog vele goede jaren. A. N . L. O. 
Een groot deel der gereedschappen, bij Pels in gebruik, is overgenomen en 

blijft dus behouden; zij zullen — naar ik vernam — o.a. in gebruik blijven 
ten behoeve van het onderhoud van het meubilair in de Universiteit. 

VRAAG EN A N T W O O R D . 
In „Gens nostra" van December 1948 komt de volgende mede

deling voor: „Te Vreeland was op de buitenplaats Vreedenhorst 
in de achttiende eeuw een katoendrukkerij gevestigd. Dit bedrijf 
werkte volgens het koperplaat-procédé en had zijn personeel, dat 
uit eerste klas vaklieden bestond, geheimhouding opgelegd. 
Rondom de fabriek stond een dubbele rij bomen ter wering van 
spiedende ogen". Kan iemand nadere bijzonderheden over dit 
bedrijf mededelen? 
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