In juli 2018 vond in de tuin van de Haagse Kunstkring een
symposium met workshop plaats onder de titel ‘Werken met
hout’. Onder leiding van oudgedienden Hans la Hey en Peter van
Loon konden HKK-leden en andere belangstellenden aan de slag
met zagen, beitels en gutsen om de aanwezige stammen populieren- en ander hout te bewerken. Tijdens mijn wekelijkse dienst
als galeriegastheer op de donderdag raakte ik geïnspireerd door
het proces en wat hardhouten balken die er ook lagen. Daarom
besloot ik ook een poging te wagen, maar dan vooral met zaag en
boor. Het resultaat staat hier links. / In July 2018 a symposium and
workshop took place in the garden of the Haagse Kunstkring (The
Hague Art Circle) under the title ‘Working in Wood’. Under the
guidance of veterans Hans la Hey and Peter van Loon HKKmembers and other interested people could have a go with saws,
chisels and gouges to work on the available poplar and other
wood trunks. During my weekly service as gallery host on Thursday
I became inspired by the process and hardwood timbers that were
also lying around. So I decided to have a go, but mainly with a saw
and drill. The result is shown on the left.
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Oorspronkelijk was het mijn plan om de balken vrij te laten uitkragen (links), maar het hout bleek te zacht om de krachten op te
nemen. Uiteindelijk was het zelfs nodig om aan de korte einden
contragewichten te bevestigen, om de balken mooi horizontaal te
krijgen (rechts).
Originally I intended to let the beams cantilever (left), but the
wood appeared to be too soft to withstand the forces. In the end it
even was necessary to add counterweights to the short ends, to
align the beams neatly horizontally (right).
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De contragewichten zijn van
hardhout (bovenste laag),
beton (middelste laag) en van
met hout omkleed lood
(onderste laag).
The counterweights are of
hardwood (top level), concrete
(middle level) and woodcovered lead (bottom level)

Detail van de bevestiging van
de hardhouten staander aan de
populier voet; dus was toch
ook nog een beetje hakken
nodig.
Detail of the fastening of the
hardwood support to the
poplar base; so a bit of hacking
was needed after all.
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