
KOFFER ‘AMBACHTEN, BEROEPEN & GEREEDSCHAPKIST 
Deze koffer is vooral geschikt voor groepen mannen en het is erg afhankelijk van de 
beroepen van de aanwezige mannen. 
 
Ik had het geluk dat er een garagist, een klusjesman en een timmerman in de groep zaten.  Die 
vonden het geweldig. Ze konden demonstreren hoe het allemaal werkte. Dat was de echte pure 
arbeid. 
 
Handige mannen in de Bellingstraat…            
Ons groepje bestond uit 6 heren.  
Na de koffie ging de kist open, en wat een materiaal zat daar in! 
Van alles kwam eruit, schroevendraaiers groot en klein, nijptangen in alle maten, beitels, hamers, 
zagen enz. Te veel om op te noemen.. De mannen wisten niet wat ze zagen. En toen kwamen de 
verhalen ook los natuurlijk, we gingen timmeren, zagen en schaven.  
We leerden fietsbanden plakken en gingen metselen, voegen en stukadoren… geweldig! Zelfs even 
een lesje hoe de waterleiding ontstopt moest worden, ook dat was erg belangrijk, vonden de heren. 
 
De heren werden steeds enthousiaster en ieder deed zijn verhaal. 
Ook ons dialect werd bijgeschaafd en zo leerden we dat ‘kasseien’ ook wel schokstenen worden 
genoemd en een gutsel een beitel was. En een spookstaaf ook wel een stokstaaf heet en de metselaar 
een traweel nodig heeft… Dat een schroevendraaier ook wel een tournavis wordt genoemd. Voor 
allerlei soorten karweitjes hadden de heren een oplossing: de een wist het nog beter dan de ander. 
Wel erg handig natuurlijk…! Maar na zo’n paar uurtjes ‘klussen’ was de fut er toch wel een beetje uit 
en ging de kist met alle materiaal weer netjes dicht. Het was mooi geweest… 
Het was een fijne middag voor iedereen en die middag was ook zo voorbij. 
 
Definitie van ‘ambacht’ :  
Beroep waarbij een handwerker met gereedschap eindproducten maakt. 
Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. De industrie 
onderscheidt zich door de combinatie van het fabrieksmatige en grootschaligheid. 
De ambachten kunnen worden onderverdeeld : 
• Museale ambachten - Bijvoorbeeld: klompenmaker, touwslager, mandenvlechter, bezembinder of 

ganzenvanger. Sinds de industrialisatie zijn deze ambachten vrijwel uitgestorven.  
• Hedendaagse ambachten - Bijvoorbeeld: timmerman, metselaar, smid, bakker, slager. 
In de 19e eeuw werden in Nederland de eerste ambachtsscholen gesticht. Dit type onderwijs is 
inmiddels onderdeel van het vmbo. 
 
In sommige koffers zitten grote platen van oude werkplaatsen waarmee je kunt beginnen. Van de 
smidse met het beslaan van de paarden, de timmermanswerkplaats tot de kleermaker die op gekruiste 
benen op tafel zit en meer. 
 
Met name de hoefsmid kent iedereen. Op elk dorp was wel een hoefsmid waar de paarden beslaan 
werden, het grote vuur en het sissen van het water als het roodgloeiende ijzer er ingedompeld werd. 

   
 



 
Spreekwoorden en uitdrukkingen: 
Vooral in deze categorie zitten een paar uitgestorven beroepen en woorden:  
Iemand van twaalf ambachten en dertien 
ongelukken zijn 

steeds verschillende baantjes hebben maar in geen enkel 
baantje succesvol zijn 

Goede alm maakt goed werk met goed gereedschap is een karweitje snel geklaard 
Daar is een scherpe beitel voor nodig daar moet men hard tegen optreden 
Eten als een delver (dijker) onbeschaamd veel eten 
Hij is een ridder van de el een kleermaker 
De klompenmakers slachten met zijn rug naar het licht zitten 
Zij is op de klompenmarkt gekomen zij is dertig en nog steeds niet getrouwd 
Hij is in glasblazerskostuum hij heeft bijna geen kleren aan 
Dat zullen wij God en de molenaar laten 
scheiden 

dat is een twijfelgeval, waar geen oordeel over te vellen 
valt 

Het fatsoen hangt bij de goudsmid ook zonder al te veel kosten kan men fatsoenlijk zijn 
Het glimt als de kat van de kaarsenmaker 
in het donker 

Het is zeer dof 

V loeken als een ketellapper hevig vloeken 
Dat zijn twee koetsiers op één bok daar staan twee mensen aan de leiding, die het onderling 

niet eens zijn 
Een oud voerman hoort nog graag het 
klappen van de zweep 

men hoort graag vertellen over het beroep dat men 
vroeger heeft uitgeoefend 

Schoenmaker, blijf bij je leest bemoei je alleen met dingen waar je verstand van hebt 
Dat zijn twee schoenmakers in één pothuis die twee hebben een plan gesmeed, waarmee ze een 

ander schade gaan berokkenen 
De arbeider is zijn loon waard verricht werk moet altijd ruimschoots worden beloond 
Hij heeft het zo druk als een pruikenmaker 
met één klant 

hij doet of hij ontzettend veel werk heeft, maar in 
werkelijkheid heeft hij niet veel te doen 

Daar brandt de lamp, als er een wever vrijt er is daar heel weinig licht 
Men is beter met smid als met smeken een goede werkman is van grote waarde 
Schrijven als een smid met hanepoten, onverzorgd 
Dat is het geheim van de smid dat weten alleen ingewijden 
Hij praat als een smid ruw en onbehouwen 
Hij laat hem het gat van de timmerman 
zien 

hij zet hem aan de deur 

Die werkman is, telt zijn stappen iemand die zijn werk goed wilt doen, loopt niet doelloos 
rond 

Een slechte werkman beschuldigt altijd 
zijn getuig 

iemand die zijn werk slecht doet, is altijd geneigd de 
schuld af te schuiven 

 


