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Hotel American in Amsterdam is de plek

waar het zestig jaar geleden voor

Vereniging Graveren & Sign (VGS) begon.

Toen nog onder de naam NVOG, dat

stond voor Nederlandse Vereniging van

Ondernemers in het Graveerbedrijf. Maar

zoals voorzitter André Verhoeven liet

weten, doen de leden meer dan alleen

graveren.

TERUGBLIK
Paul Baumann (Baumann Graveer -

inrichting) was gevraagd om een korte

terugblik op de geschiedenis te werpen.

Zijn vader was per slot van rekening een

van de oprichters van de vereniging,

samen met Jilles Dal en Bob Wartna. Doel

was de gemeenschappelijke belangen van

werkgevers in het graveerbedrijf te behar-

tigen. “In 1947 werd een commissie

benoemd voor de vakopleiding van gra-

veurs. Binnen de opleiding kon worden

gekozen tussen gezel handgraveur en

gezel machinegraveur. Met verenigingen in

andere landen van Europa werd ieder jaar

een graveursdag georganiseerd en de

ledenvergaderingen vonden steeds in een

ander land plaats”, ving Baumann aan.

In 1961 begon de overkoepelende

Europese organisatie Aegraflex met het

uitgeven van een tijdschrift. In de talen

Engels, Duits en Frans. Rond die tijd kende

de vereniging acht bestuursleden en com-

missies voor onder andere sociale voorzie-

ningen, propaganda en het afnemen van

patroonsexamens. Ook was de club verte-

genwoordigd in diverse stichtingen, onder-

wijscommissies en verenigingen. 

“De aard van de werkzaamheden van aan-

gesloten bedrijven bestond destijds uit

het vervaardigen van bestek-, zeep-, rub-

ber-, brand- en chocoladestempels, reliëf-

stempels voor waardepapieren, naampla-

ten, walsen voor de textielnijverheid, en

het graveren van sieraden. Nu is de bran-

che meer signgerelateerd, denk bijvoor-

beeld aan grote bewegwijzeringborden.

De huidige naam VGS is daar dan ook op

geënt.”

OMBUIGING
Voorzitter Verhoeven liet weten dat secre-

taris Johan Lantinga de vereniging heeft

doen ombuigen. Om naar de toekomst te

kunnen kijken, is er brancheonderzoek

gedaan. Lantinga: “Enkele resultaten

waren het beter positioneren van de

bedrijven en de brancheorganisatie, er is

behoefte aan themabijeenkomsten en een

actieve rol in het onderwijs. Graveren is

inmiddels een integraal onderdeel van de

opleiding Signmaker, die op tien locaties

in Nederland wordt aangeboden. Op dit

moment zijn we in gesprek over oplei-

dingsniveau 4, waar we graag bewegwij-

zering als een van de uitstroommogelijk-

heden zien.”

Het officiële gedeelte werd afgesloten

met het heffen van het glas, waarna een

wandeling volgde naar het Koninklijk

Theater Carré. Daar genoten de lustrum-

vierders van een diner en de voorstelling

‘Evita’.

www.vgs-online.eu

In Hotel American in Amsterdam vond op 8 november 1947 de oprichting plaats van de

Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Graveerbedrijf. Hetzelfde etablissement

deed eind juni dienst als locatie voor de viering van het 60-jarig jubileum. Sinds 2007 heeft

de vereniging een naamswijziging ondergaan in Vereniging Graveren & Sign (VGS).

De graveerbran-

che is nu meer

signgerelateerd.

Daar speelt de

Vereniging

Graveren & Sign

dan ook op in.

Lustrumviering VGS
BRANCHEA U T E U R Marijke Kuypers BUSINESS
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