Leren verbinden: het 1boom motto voor de cursusgroep Kopshout
Als Cursusgroep Kopshout nemen wij enthousiast deel aan het 1boom project. Op het
moment van schrijven van deze tekst, half april 2013, is het hout net binnen en nog
kletsnat. Op zaterdag 13 april 2013 konden we het voor de eerste keer bekijken, eraan
ruiken en voelen. Het ligt nu achter de werkplaats van Kopshout te drogen. Op de foto
staan we voor de kersverse voorraad.
Wij dat zijn: Letty Dikhout, Vincent Schol, Tom Kloppenburg, Jan Gubbels, Dieuwke
Oegema, Henk Pauwels, Annick van Hoof en Jan van Kessel. Onze achtergrond in het
dagelijks leven is zeer verschillend. Wat we gemeen hebben is dat we al weer jaren
geleden binnengestapt zijn in een avondgroep van de leerwerkplaats van Kopshout. Het
leerprogramma begon met het vlak schaven van een blokje iep, vervolgens mocht je in
een stukje eik zagen en op eigen tempo een vastgestelde set verbindingen leren maken.
En na die verbindingen kwamen een aantal werkstukken, met als laatste een beuken kistje
met zwaluwstaarten, scharniertjes en een stoflatje.
Na deze basiscursus kon doorgestroomd worden naar een zogenaamde zaterdaggroep.
Onder de zeer deskundige leiding van Harrie Berkers (inderdaad de man die ook het
zaagplan voor de 1boom heeft gemaakt) kregen we de beginselen van het tekenen van
werkstukken onder de knie. Ook leerden we bijvoorbeeld begrijpen wat het gevolg kan zijn
van de werking van hout in een tafel en hoe je dit op kunt vangen. Op die zaterdagen
maakte ieder van ons ook al eigen ontworpen werkstukken, vaak kleine meubels. Na 1 of
2 jaar in deze groep geleerd en gewerkt te hebben, kon de stap gezet worden naar de
zaterdaggroep die onder leiding staat van Bert Aalbers. Misschien zou je kunnen zeggen
dat we tot die tijd leerling waren en nu in deze zaterdaggroep meer gezel zijn. We werken
zelfstandig aan ons eigen werkstuk, geven elkaar tips, kijken bij elkaar de kunst af,
bespreken technische problemen en discussiëren over de ‘mooiïgheid’ van het werk. Bert
blijft met al zijn ervaring natuurlijk de meester van het geheel.
1boom geeft een extra dimensie aan onze groep. We hebben ervoor gekozen om als
groep 8 stoelen te maken: ieder één, naar eigen ontwerp. Dat wordt gecompleteerd met
een tafel van de hand van Bert. Met die acht stoelen willen we laten zien wat we kunnen:
mooie dingen maken die van vakmanschap getuigen. Elke stoel is een eigen ontwerp van
de maker en krijgt daarmee een eigen karakter. In het geheel toont zich wel de eenheid
die we zijn én ons motto: leren verbinden.
1boom is voor ons een nieuw avontuur op het pad van ambachtelijk meubelmaken.
Ongetwijfeld komt er iets bijzonders uit, maar dat vraagt in de gebruikelijk volgorde: eerst
een boel creativiteit, daarna veel gepuzzel op constructies en tenslotte het nodige
handwerk.
Benieuwd naar het resultaat?? Wij ook …………, maar nog even geduld a.u.b.

