Hoe behouden we ons erfgoed in de toekomst?
“Geef mij een Copenhagen Gold en een stopmesje in mijn handen en ik ben op vertrouwd
terrein……..” Hiermee opende de secretaris van de projectgroep Ambachtsleden, Has Kuijpers haar
aandeel op de Expertmeeting over duurzaam vakmanschap getiteld “Hoe behouden wij ons erfgoed
in de toekomst”. Deze bijeenkomst vond plaats op 15 februari 2018 in het Provinciehuis te Haarlem,
georganiseerd door het ROP* en het Europees Jaar van het Culturele Erfgoed. Beide organisaties
constateerden dat, ondanks de toegenomen belangstelling voor het ambacht, het een enorme
uitdaging blijft om straks voldoende gekwalificeerde mensen op de steigers te hebben staan.
Zeven sprekers belichtten vanuit hun invalshoek hoe op dit moment getracht wordt vorm te geven
aan kennis- en vaardigheidsoverdracht om het gebouwde erfgoed, dat zo ruim in onze steden
aanwezig is en het karakter daarvan bepalen, te behouden. De aandacht werd gevestigd op de
beleidskant van overheden, de opleiding van vakmensen werkzaam bij restauratie aannemers, het
belang van een infrastructuur voor (creatieve) ambachten, en de mogelijkheden voor Europese
uitwisseling van mbo studenten.

Onze vereniging was uitgenodigd om aan de hand van een Power Point Presentatie iets te laten zien
en te vertellen over de excursies die zij organiseert naar restauratiewerken in uitvoering, voor
leerlingen metselen en timmeren in het VMBO en hun docenten. Bij deze excursies is een goed

samenspel tussen de betreffende aannemer, de opdrachtgever, de docent en zijn leerlingen
essentieel, om een vonk te laten overslaan tussen het restauratiewerk en de aankomende
ambachtsman of –vrouw. Ook werd aandacht gegeven aan de context van deze excursies binnen de
HVH, die kort gezegd als doel heeft de geschiedenis van Haarlem levend te houden: “het verleden is
overal te zien, in de archieven en op straat”.
Aan het eind van de Presentie werd de vraag gesteld wie van de aanwezigen wist wat een
Copenhagen Gold is. Het antwoord kwam van de directeur van het restauratiebedrijf Schakel en
Schrale (uitvoerders van o.m. de werkzaamheden aan de Katholieke Bavo): het is een uitmuntende
verfkwast voor zowel terpentine als water gedragen verven.
Deze middag liet zien dat op meerdere niveaus aandacht is voor het behoud van het gebouwde
erfgoed, dat om ons heen aanwezig is en waarvan men zich kan afvragen of het behoud hiervan de
kosten en moeite wel waard zijn. Een antwoord wat, zeker met de kennis en het enthousiasme van
de deelnemers, positief zal uitvallen waardoor nog lange tijd bewoners en bezoekers kunnen
genieten van de kennis, kunde en vaardigheid van vakmensen, weerspiegeld in de gebouwen in onze
historische steden.

*ROP: Regionale Opleidings Projecten
Klik hier voor de presentatie, die qua tekst is aangepast om deze leesbaar te maken, de illustraties
zijn gehandhaafd.

