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JAARVERSLAG 2015 

Dit jaarverslag beslaat de periode 1-1-2015 tot en met 31-12-2015.  

 

1. LEDEN 

 

Restauratoren Nederland had op 31 december 2015 602 leden, waarvan 33 

studentleden.  

 

 

2. BESTUUR 

 

Vanaf 1 januari – 19 mei 2015 bestond het bestuur uit Jaap van der Burg (voorzitter), 

Merel Lantman (vicevoorzitter), Femke van der Knaap (penningmeester), Annemieke 

Heuft (penningmeester), Judith Geerts (secretaris), Vincent van Drie. Het dagelijks 

bestuur werd gevormd door Jaap van der Burg en Judith Geerts. 

Vanaf 20 mei - 31 december 2015 bestaat het bestuur uit Vincent van Drie (voorzitter), 

Frederik Franken (vicevoorzitter), Femke van der Knaap (penningmeester). Annemieke 

Heuft (penningmeester), Gerald Megens (secretaris), Merel Lantman en Martine 

Posthuma de Boer. 

Het bestuur vergaderde in 2015 op 19 januari, 24 februari, 9 april, 6 mei, 8 juni, 14 

september, 14 oktober en 16 december. 

 

 

3. BUREAU 

 

Sinds september 2014 is het bureau opgeheven. De huur van het kantoor in De Bazel is 

opgezegd. De postbus in Amsterdam blijft in gebruik als postadres. Alle taken van het 

bureau zijn overgenomen door de bestuursleden. 

 

 

4. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN (ALV) 

 

ALV – 19 mei 2015 – ENKA Fabriek, Ede 

De ALV van 19 mei stond in het teken van het stemmen over enkele financiële 

veranderingen binnen de vereniging. Ten eerste aangaande de hoogte van de 

lidmaatschapscontributie vanaf verenigingsjaar 2016. Door de veranderingen binnen de 

vereniging – het definitief wegvallen van het keurmerk binnen onze verenging en de 

openheid voor verschillende geïnteresseerden – werd er gekozen om slechts twee 

soorten lidmaatschap in te stellen: een regulier lidmaatschap en een 

studentlidmaatschap. De contributie kon ook sterk verlaagd worden. Op basis van de 

kosten van de vereniging werd er een contributie voorgesteld van €80,- voor reguliere 

leden en €35,- voor studenten. Deze contributie werd unaniem door de aanwezige leden 

goedgekeurd. 

Tevens werd er een voorstel gedaan voor het instellen van de vrijwilligersvergoeding 

voor de bestuursleden. Door de opheffing van het bureau in 2014, kwamen de vele 

administratieve taken voor rekening van de bestuursleden. Om verlichting te bieden in de     

 

uren die hieraan besteed moeten worden, werd voorgesteld om een vergoeding in te 

stellen voor de uren die besteed worden aan alle niet-bestuurlijke taken zoals 

administratie. Er zijn enkele duidelijke regels en beperkingen opgesteld. De hoogte van  
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de vergoeding volgt de reglementen van de Belastingdienst voor een belastingvrije 

vrijwilligersvergoeding die een bedrijf of instelling kan uitkeren. Dit bedraagt €4,50 per  

uur met een maximum van €150,- per maand en €1500,- per jaar per persoon. De 

vergoeding is optioneel en de uren die het bestuurslid maakt, moeten zelf door hem/haar 

worden bijgehouden. De invoering van de vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden 

werd door de vergadering unaniem goedgekeurd. 

Ten slotte werden er drie nieuwe bestuursleden gekozen. De meerderheid van de 

stemmen ging naar Frederik Franken, Gerald Megens en Martine Posthuma de Boer. 

Vanaf 19 mei 2015 nemen zij zitting in het bestuur en we heten hen hartelijk welkom. 

Daarbij werd er dus ook afscheid genomen van drie bestuursleden: Jaap van den Burg 

nam afscheid als voorzitter en Judith Geerts en Nienke Woltman legden hun gezamenlijke 

functie als secretaris neer. We willen hen hierbij nogmaals heel veel danken voor hun 

fantastische inzet! 

Op de ALV waren 28 leden aanwezig en er zijn 6 machtigingen geteld.  

De ALV in de ENKA-fabriek volgde op een rondleiding door dit boeiende gebouw en werd 

aangekleed met een smakelijke Indonesische rijsttafel voor alle aanwezigen. 

 

ALV - 25 november 2015, Erfgoed Leiden, Leiden 

Op 25 november waren wij te gast bij Erfgoed Leiden in Leiden, waar wij deze 

bijeenkomst hebben afgesloten met een Algemene Ledenvergadering. Buiten het bestuur 

om waren er 26 leden die kennis hebben kunnen nemen van de organisatie Erfgoed 

Leiden en een presentatie over subsidies en fondsen in het cultureel erfgoed. 

Tijdens deze ALV is een toelichting gegeven over het Educatiefonds en de mogelijkheden 

en voorwaarden voor het aanvragen van een financiële bijdrage. Ven een tweetal leden, 

Corrie van de Vendel en Eliza Jacobi, die gebruik hebben gemaakt van een financiële 

bijdrage is een toelichting gegeven van de workshops die ze gevolgd hebben. 

De  status van de website en onze financiën zijn eveneens toegelicht. Buiten een aantal 

werkgroepen die besproken zijn, Ethische Code, BPF, Historische Binnenruimten, Paolo 

Cremonesi en Communicatie ontstond er een levende discussie over het nieuwe 

restauratoren register. De vergadering werd afgesloten met een hapje en een drankje. 

 

 

5. 10-JARIG BESTAAN VAN RN EN DE RESTAURATIEBEURS  

In 2015 bestond Vereniging Restauratoren Nederland 10 jaar! De leden konden dit met 

het bestuur komen vieren op een gezellige borrel op de Restauratiebeurs op 17 april 

2015. 

Restauratoren Nederland was tijdens alle drie de beursdagen vertegenwoordigd met een 

ruime stand waar leden en nieuwe geïnteresseerden konden langskomen voor informatie 

over wat wij doen en waar wij voor staan. We hebben een gezellige aanloop gehad en de 

beurs was een succes! Ook elders in de beurshal beheerden enkele vrijwilligers namens 

RN een kleine stand met voorbeelden van waarom een juiste conservering en restauratie 

zo belangrijk is voor ons cultureel erfgoed. We willen onze vrijwilligers nogmaals van 

harte bedanken voor hun tijd en inzet!  

 

6. NIEUWE WEBSITE EN ADMINISTRATIE 

De website van de vereniging was in grote mate verouderd en daarmee tevens het 

volledige administratiesysteem dat aan de website hing. Het verouderde CMS-systeem 

werd niet langer ondersteund, wat tot veel problemen leidde. De aanbieder van de 

website, dus degene die de hosting en ondersteuning verzorgde, gaf aan dat de website 

niet langer door kon blijven draaien op hun servers. Ze stelden 1 januari 2015 als limiet  
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voor het hosten van de oude site. Omdat het CMS systeem was ontworpen door de partij 

die de site hostte, was het niet mogelijk een andere host te zoeken voor de site. Er werd 

daarom door het bestuur in 2014 besloten om informatie in te winnen voor de bouw van 

een nieuwe website en een verbeterde administratie. Er zijn onderhandelingen gedaan 

met de bestaande websitebouwers (wat in ieder geval resulteerde in een uitstel van het 

uit de lucht halen van de oude site tot 16 januari 2016) en er zijn offertes aangevraagd 

bij andere bedrijven. We hebben de offertes bekeken op prijs- kwaliteitsverhouding en de 

te verwachtten levensduur van de nieuwe site. Uiteindelijk zijn we in zee gegaan met een 

nieuwe partij, Get Interactive,  die voor ons aan de slag is gegaan met het bouwen van 

een nieuwe website. Het uiterlijk van de site én het logo is opgefrist en gemoderniseerd 

en de informatie geactualiseerd. 

De voordelen van onze nieuwe website zijn het gebruiksgemak en de meer transparante 

bouw van de pagina’s en administratie. Doordat de website draait op een open source 

systeem, namelijk Wordpress, zijn we minder afhankelijk van de partij die de website 

heeft gebouwd. In principe is het mogelijk de site door andere partijen te laten hosten in 

de toekomst. Daarnaast is er een boekhoudsysteem geïntegreerd (Exactonline) dat het 

mogelijk maakt de contributie automatisch te laten incasseren en ook iDeal betalingen 

kunnen in de toekomst worden geïntegreerd. Dit boekhoudsysteem maakt het voor de 

penningmeester van de vereniging mogelijk direct inzicht te krijgen in de financiële 

situatie zonder overleg met de boekhouder. Voor de leden is er tevens een meer 

uitgebreide ledenpagina gemaakt waar iedereen zich beter op kan profileren en gevonden 

kan worden door eventuele opdrachtgevers. Met de nieuws- en agendapagina’s hopen wij 

onze leden op de hoogte te houden van alle activiteiten binnen de vereniging en 

daarbuiten. Per januari 2016 wordt de nieuwe website in gebruik genomen. 

 

7. RN EDUCATIEFONDS 

Het educatiefonds biedt de leden van Restauratoren Nederland de mogelijkheid een 

subsidie te ontvangen voor het uitbreiden van hun kennis door het bijwonen van een 

conferentie, cursus of symposium. Als tegenprestatie wordt van het lid verwacht dat de 

informatie met de andere leden van RN gedeeld wordt door middel van een presentatie 

of een stukje in de Au Courant.                                                                                                   

https://www.restauratoren.nl/activiteiten/educatie/educatiefonds/ 

In 2015 heeft het educatiefonds twee aanvragen ontvangen. De eerste aanvraag werd 

gedaan door Corrie van de Vendel, restaurator gespecialiseerd in ruimtelijk werk in de 

buitenlucht. Zij heeft een bijdrage ontvangen voor deelname aan de conferentie Spark, 

Conservation of Sculpture Parks in Kroatië (14 – 16 september 2015). Paulien Rings 

heeft namens Corrie van de Vendel een presentatie verzorgd over het bezoek aan de 

conferentie, tijdens de ALV in november 2015. Een verslag over de conferentie door 

Corrie van den Vendel is gepubliceerd in de Au Courant van februari 

2016.https://www.restauratoren.nl/wp-content/uploads/Au-Courant-11-2016.pdf 

De bijdrage van Restauratoren Nederland voor de deelname van Corrie van den Vendel 

aan de conferentie SPARK! was €500. 

Een tweede aanvraag werd gedaan door Eliza Jacobi voor een workshop Hanji papier 

maken in Korea. Zij heeft van 8 – 11 december 2015 aan deze workshop deelgenomen. 

Een uitgebreid verslag hiervan is gepubliceerd in de Au Courant van februari 

2016. https://www.restauratoren.nl/wp-content/uploads/Au-Courant-11-2016.pdf 

Restauratoren Nederland leverde een bijdrage van €500 aan de deelname van Eliza 

Jacobi aan de workshop Hanji papier maken. 

Het educatiefonds wordt vanuit het bestuur aangestuurd door Martine Posthuma de Boer. 

Er is een werkgroep Educatiefonds opgestart die momenteel bestaat uit Nancy Knaap en  

 

https://www.restauratoren.nl/activiteiten/educatie/educatiefonds/
https://www.restauratoren.nl/wp-content/uploads/Au-Courant-11-2016.pdf
https://www.restauratoren.nl/wp-content/uploads/Au-Courant-11-2016.pdf
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Martine Posthuma de Boer. In 2016 wordt gezocht naar een derde lid voor deze 

werkgroep. 

 

8. TRIPARTITE-OVERLEG 

Restauratoren Nederland is betrokken bij de oprichting van een onafhankelijke stichting 

die middels een keurmerk de kwaliteit bewaakt van conserverings- en 

restauratieprojecten 

De implementatie van een eigen kwaliteitssysteem binnen de vereniging, met een 

toelatingsprocedure voor erkende restauratoren, is in het verleden niet haalbaar 

gebleken. Sinds kort volgt Restauratoren Nederland een nieuwe koers waarbij iedereen in 

het beroepsveld lid kan worden van de vereniging, en de kwaliteitsbewaking door een 

externe organisatie wordt geregeld: het Nieuwe Restauratoren Register.  

RN neemt deel aan het tripartite initiatief, gevormd door ARA (Art Restorers Association) 

(Erick Douwes en Matteo Visser), RN en RR (het oude Restauratoren Register) (Jos van 

Onzenoort en Nico Boeijnk). Deze groep werkt aan de oprichting van een onafhankelijke 

stichting, die het Nieuwe Restauratoren Register zal gaan bijhouden. Dit is een lijst van 

beroepsbeoefenaars die aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoen. De erkenning zal de 

vorm krijgen van een keurmerk. In eerste instantie zal de stichting zich richten op de 

beroepsgroep van conservatoren en restauratoren. In de toekomst zullen wellicht ook 

criteria worden opgesteld voor gelieerde beroepen, zoals behoudsmedewerkers. 

Het Nieuwe Restauratoren Register zal voor het opstellen van de criteria, en het toetsen 

van inschrijvers, bestaande kenniscentra en opleidingsinstituten in het werkveld 

consulteren (zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Nederlandse 

Museumvereniging). Daarnaast is het Platform Erfgoedopleidingen opgericht om een 

goede afstemming binnen de opleidingen te realiseren. RN zal daarin als 

vertegenwoordiger van het werkveld fungeren. 

 

9. EUROPEAN CONFEDERATION OF CONSERVATOR-RESTORERS' ORGANISATIONS (ECCO) 

Sinds RN haar nieuwe statuten heeft wordt niet meer voldaan aan de criteria voor 

volwaardig lidmaatschap van ECCO. In de ‘committee-meeting’ in december 2014 is 

officieel de conclusie getrokken dat RN geen lid meer is van ECCO. Geassocieerd 

lidmaatschap zal door RN moeten worden aangevraagd.  

Tot het moment dat officieel de conclusie werd getrokken heeft RN actief meegewerkt 

binnen ECCO. De meest tastbare recente producten van ECCO zijn de ‘leaflets’ over 

‘competences for access to the profession’ en het Strategic Plan. 

Beide zijn te downloaden van de ECCO website, http://www.ecco-eu.org. 

Om in de toekomst te worden toegelaten als ‘associated member’ zal RN officieel de 

doelstelling van ECCO moeten onderschrijven. Aangezien dit niet meer als zodanig in de 

statuten staat zal dit moeten gebeuren door officieel in een genotuleerde 

ledenvergadering dit streven uit te spreken. Financiële consequentie hiervan zal zijn € 

100,- ‘flat fee’ plus € 2,- per lid van RN. Volgens de huidige statuten van ECCO kan een 

geassocieerd lid niet actief deelnemen in de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecco-eu.org/
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10. COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION (CEN) EN NEDERLANDSENORM (NEN)  

 

Op het gebied van de CEN en de NEN zijn in het afgelopen jaar geen activiteiten 

geweest. Zie voor meer informatie het Jaarverslag van 2014. 

 

11. DEELNAME PLATFORM ERFGOEDEDUCATIE 

 

Restauratoren Nederland werkte dit jaar gezamenlijk met de gehele erfgoedsector, aan 

duurzaam onderwijs en verbetering van de kennisoverdracht op het gebied van 

restauratie en conservering. Het gaat daarbij om een duurzame infrastructuur waarin 

kwaliteit gezamenlijk wordt geborgd en kennis structureel wordt gedeeld. Een groot 

aantal partijen komt herhaaldelijk bij elkaar om hier concreet binnen het project 

‘Centrum voor Restauratietechniek’ mee bezig te zijn. We bevinden ons als leden van RN 

slechts in een klein segment van die ‘erfgoed-wereld’, maar kennen een grote 

verscheidenheid aan disciplines in conservering en restauratie die zich voornamelijk 

richten op de inhoud van historische interieurs. En dat maakt dat samenwerking  

 

vanzelfsprekend en noodzakelijk is, ook met de ‘monumenten-wereld’. De krachten zijn 

verenigd in een project, dat in vier jaar tijd -van 2014 tot en met 2018- met oplossingen 

zal komen voor een reeks grote en kleine obstakels zodat we in ons vak, een leven lang 

kunnen leren.  

Het gaat de deelnemers om de professionalisering van de behoud en beheer taken en om 

hoogwaardige conservering, restauratie en reconstructie. Een van de problemen is het 

grote aantal ‘gespecialiseerde’ opleidingen, die versnipperd over het land aan kleine 

aantallen leerlingen hun ‘restauratie’ lessen gegeven. Economisch is dit vaak nauwelijks 

rendabel te krijgen maar ook het rendement in kennis over historische vervaardigings- 

en restauratietechniek en toepassing van actuele conserveringsmogelijkheden is ronduit 

onvoldoende. En dat terwijl juist de behoudskwaliteit van ons erfgoed op alle fronten 

gebaat is bij een breed spectrum aan conserveringsoplossingen en de juiste vaardigheid 

bij een eventuele behandeling. Er worden steeds meer uitvoeringsrichtlijnen opgesteld 

om die kwaliteit per behandeling af te dwingen. De criteria van de nieuwe Stichting 

Restauratoren Register, die het voeren van een keurmerk mogelijk maken, moeten het 

vertrouwen in de individuele vakkundigheid vergroten. Dat komt de kwaliteit ten goede 

maar het is dan wel essentieel dat de inhoud van deze richtlijnen en criteria, mits van 

goede kwaliteit, op basis van goede scholing worden begrepen en naar behoren kunnen  

worden uitgevoerd. Restauratoren Nederland wil dat namens haar leden voor de huidige 

toekomstige generatie erfgoedprofessionals mogelijk maken, door actief te zijn binnen 

het Centrum Restauratietechniek van het Platform Erfgoededucatie.  

 

12. AU COURANT 

Marya Albrecht heeft de hoofdredactie van de AuCourant overgenomen van Ewout Koek. 

Het bestuur dankt Ewout voor zijn inzet en is erg blij dat Marya een stukje van haar vrije 

tijd aan ons beschikbaar stelt. Marya heeft zich als zelfstandig schilderijenrestaurator in 

Den Haag gevestigd. Net als Marya hebben ook dit jaar tal van collega’s zich ingezet om 

alle leden te informeren over de wetenswaardigheden binnen hun discipline. Het delen 

van kennis is de belangrijkste doelstelling van onze vereniging. Daarom zijn wij  er trots 

op dat de leden zich zo concreet inzetten om dat mogelijk te maken. Hartelijk dank 

daarvoor.  

Voor de leden die ook iets kleins of iets groots te melden hebben: Schroom niet en deel 

het met ons! De leidraad voor het aanleveren van kopij kun je downloaden op onze 

website en kopij kan gestuurd worden naar aucourant@restauratoren.nl. Interessante 

nieuwtjes , tips, trucs, gereedschappen, congressen, workshops, beurzen, interviews,  

mailto:aucourant@restauratoren.nl
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studies, objecten, inhoudelijke reacties zijn allemaal welkom! Er is vast iets wat je kunt 

plaatsen in de volgende rubrieken: 

- Nieuws uit het veld 

- Nieuws uit de vereniging 

- Geweest 

- Interview 

- Onderzoek 

De redactie bestond en bestaat uit: Marya Albrecht, Ewout Koek, Nancy Knaap, Emmy de 

Groot, Marjan de Visser en Vincent van Drie 

 

 

13. ACTIVITEITEN COMMISSIES 

Sommige commissies zijn zeer actief geweest in dit verenigingsjaar, anderen minder. De 

commissies stellen zelf een tekst op voor dit jaarverslag. 

 

Commissie Educatie 

Dit jaar heeft de Commissie Educatie niets georganiseerd. 

De commissie zoekt nieuwe enthousiaste leden die zich willen inzetten om het delen van 

kennis mogelijk te maken. Meld je aan via info@restauratoren.nl. 

 

Commissie Klachten 

Er zijn geen klachten in behandeling genomen het afgelopen jaar. 

 

Commissie PR en Communicatie 

Tijdens de ledenvergadering in november 2015 is een oproep gedaan voor nieuwe leden 

van de werkgroep PR & communicatie. Voorheen bestond de commissie communicatie uit 

Machteld van der Feltz en Nancy Knaap. De nieuwe werkgroep communicatie zal het 

bestuur ondersteunen en aanvullen bij de uitvoering van verschillende communicatie en 

PR taken, zoals o.a. het bijhouden van de website (agenda, nieuws), het opstellen van 

nieuwsbrieven, en het zorgen voor bekendheid van RN bij een bredere doelgroep. Er is 

door twee leden enthousiast gereageerd, Jessica Hensel en Laura Kolkema. Door de 

overgang naar de nieuwe website eind 2015 is de werkgroep nog niet gestart. In 2016 

zal de werkgroep van start gaan. 

 

Commissie Standaarden en Ethiek 

De Commissie is overgegaan in de Werkgroep Ethische Code. 

 

 

14. ACTIVITEITEN WERKGROEPEN 

De coördinatoren van de werkgroepen die dit jaar iets hebben georganiseerd hebben zelf 

een tekst op gesteld waarvan verkorte versies in het jaarverslag zijn opgenomen. Dit zijn 

in dit geval de NB: ieder lid is in de gelegenheid om een leuk evenement voor te dragen 

en te organiseren voor de verenging, dus neem contact op met het bestuur! 

 

Werkgroep Boek, Papier en Fotografische materialen 

De werkgroep BPF is binnen RN de grootste werkgroep. Met het veranderen van de 

structuur binnen RN en de overgang van secties naar werkgroepen, heeft BPF te maken 

met een grote spaarpot (‘bruidsschat’) waar in de komende jaren een bestemming voor 

gevonden moet worden. Binnen de werkgroep hebben de leden Alexandra Nederlof en 

Roos Kliphuis de organisatie op zich genomen van een werkgroep Coördinatie 

Bruidsschat, om samen met de andere leden van de oud-sectie het geld te verdelen over 

een reeks interessante en uiteenlopende workshops en lezingen. Aanvankelijk stond het 
saldo van de bruidsschat op € 29.855,00. 
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De werkgroep is met een eerste bijeenkomst op 1 juli 2015 van start gegaan. Tijdens 

deze bijeenkomst is een grove planning gemaakt voor de komende drie jaar en is een 

verdeelsleutel gekozen voor het geld. Verschillende werkgroepen zijn enthousiast 

doorgegaan met het organiseren van hun activiteiten. Dit heeft geresulteerd in een  

avondlezing van Christine McNair op 20 oktober 2015, gevolgd door de workshop ‘half-

flexibele perkamenten bindwijzen’ van Anne Hillam die van 2-6 november 2015 heeft 

plaatsgevonden. 

 

Het instellen van een zeer lage drempel voor het inschrijfgeld per workshop is in de 

praktijk niet haalbaar. Dit komt omdat de workshops die gepland en gewenst waren erg 

duur bleken te zijn. Om te voorkomen dat slechts een klein aantal oud BPF-leden deel 

kan nemen aan een goedkope workshop wordt de korting bepaald op basis van de regels  

van het educatiefonds. Er wordt tot 50% per deelnemer gesponsord. De werkgroepen 

kunnen binnen deze marge naar eigen inzicht een redelijke korting per workshop 

bepalen. 

 

Werkgroep Behoud en Beheer 

De werkgroep heeft het afgelopen jaar geen activiteiten georganiseerd. Wel zijn de 

coördinatoren nog steeds op zoek naar enthousiaste leden die mee willen denken en 

helpen met het organiseren van activiteiten. 

 

Werkgroep Etnografica 

De werkgroep Etnografica heeft afgelopen jaar niets georganiseerd. 

       

Werkgroep Historische Binnenruimten 

De Werkgroep Historische Binnenruimten organiseerde op 25 februari 2015 een 

werkbezoek aan de Kathedrale basiliek St Bavo in Haarlem. 

Deze kathedraal wordt als het meesterwerk van Joseph Cuypers (1861-1949) beschouwd 

en staat symbool voor het Katholicisme dat rond de eeuwwisseling van de vorige eeuw 

weer tot bloei is gekomen. Recentelijk zijn het koor, het transept en het middenschip 

gerestaureerd onder leiding van Van Hoogevest architecten. Terwijl het schip in de 

steigers staat vertellen betrokken onderzoekers, restauratoren en meester-schilders in 

situ hun eigen verhaal over de restauratie aan geïnteresseerden. 

 

Om kennisverspreiding te stimuleren organiseert Restauratoren Nederland cursussen, 

publicaties en werkbezoeken zoals deze aan de Sint Bavo. De theepauze en borrel was 

tevens een mooi moment om elkaar (beter) te leren kennen. Dit werkbezoek werd 

georganiseerd door de werkgroep historische binnenruimten van Restauratoren 

Nederland. 

 

Tijdens het werkbezoek werd enthousiast verteld over de iconografie door Bernadette 

van Hellenberg Hubar, het bouwhistorisch onderzoek door  Jacqueline Heijenbrok & Guido  
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Steenmeijer, het kleuronderzoek door Judith Bohan, het terra cotta door Freddy de 

Witte, het schilderwerk door Jojanneke Post, de schilderingen op doek en pleister door 

Annemieke Heuft, de metalen kroonluchters door Vera Bakker, de houten deuren en het 

kerkmeubilair door Jan Paul Folkers & Jurjen Creman. 

Een voorbeeld van een presentatie tijdens deze dag is het onderzoek en restauratie van 

de voegen. Kleurhistorisch onderzoek wees uit dat de voegen van het metselwerk 

oorspronkelijk een blauwe kleur hadden. Van deze kleur zijn zelfs resten op het 

deurbeslag van de Noordportaal teruggevonden. Een team specialisten heeft zich hard  

ingezet om de kilometers voegen weer met blauw te beschilderen. Het resultaat is 

opvallend: wanneer je de blauwe voegen met de nog onbeschilderde voegen bekijkt, zie 

je een wereld van verschil. Door het blauw komen namelijk de andere kleuren in de kerk 

beter tot hun recht, zoals het goud. Door restauraties als deze wordt de ervaring van de 

bezoeker binnen de kerk veranderd: van een sober interieur naar een interessante 

wisselwerking tussen kleuren, zoals het ooit bedoeld was. 

Het was een inspirerende dag, een moment om vakgenoten te ontmoeten en kennis met 

elkaar te delen. 

 

De Werkgroep Historische Binnenruimten zoekt nieuwe enthousiaste vakgenoten om de 

werkgroep te vertegenwoordigen. Meld je aan via info@restauratoren.nl. 

 

Werkgroep Ethische Code/Ethische Richtlijnen 

Sinds het veranderen van de statuten van de Vereniging is aanmelding bij Restauratoren 

Nederland voor iedereen mogelijk, mits een Ethische Code wordt onderschreven. De 

hiervoor gebruikte Ethische Code was geschreven voor Conservatoren-Restauratoren en 

voldeed niet meer voor een Vereniging waarbij ook personen uit andere beroepsgroepen 

zich kunnen aanmelden. Werkgroep Ethische Richtlijnen heeft zich daarom in 2015 

verder gebogen over het vraagstuk hoe de Ethische Code kan aansluiten bij de huidige 

statuten. Leden van de vereniging vertegenwoordigen de stem van het cultureel erfgoed 

en behartigen het belang op verschillende wijzen. Het aandacht vragen voor de 

verplichtingen naar dit cultureel erfgoed én onderling blijft daarom wel van belang. 

Omdat het naleven van de Ethische Code door het wegvallen van een ledenkwalificatie 

systeem niet te controleren is, is gekozen voor het opstellen van een Richtlijn in plaats 

van een Code. De Richtlijn vormt een leidraad voor een kritische ethische houding ten 

opzichte van het cultureel erfgoed.  

 

De werkgroep heeft de relevante artikelen uit de voormalige Ethische Code,  die passen 

bij de nieuwe uitgangspunten van RN, verwerkt. Daarnaast is er gekeken wat 

zusterorganisatie ICON heeft opgesteld in hun ICON Code of Conduct and Professional 

Standards. Hiernaar is gekeken omdat zij, net als RN, zijn overgegaan naar een 

vereniging die zich inzet voor het gehele erfgoedveld. Dit document heeft bij ICON de 

Ethische Code vervangen. Beide Codes zijn bekeken, waarna met de relevante passages 

een concept is opgesteld. In 2016 zal het concept aan de leden van Restauratoren 

Nederland worden voorgelegd op een inspraakavond. Leden kunnen hier over het 

concept discussiëren en eventuele aanpassingen voordragen. Op een Algemene Leden 

Vergadering zal de nieuwe Ethische Richtlijnen worden vastgesteld.  
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Overzicht RN per 1 januari 2015 

 

Leden totaal  602 

Studentleden  33 

   

Hoofdbestuur  

(tot 19 mei 2015) 

Jaap van der Burg  voorzitter 

  Merel Lantman vicevoorzitter 

  Annemieke Heuft penningmeester 

  Femke van der Knaap penningmeester 

  Judith Geerts secretaris 

 Nienke Woltman secretaris 

 Vincent van Drie  

   

 Huidig Hoofdbestuur 

(sinds 19 mei 2015) 

Vincent van Drie voorzitter 

 Frederik Franken vicevoorzitter 

 Annemieke Heuft penningmeester 

 Femke van der Knaap penningmeester 

 Gerald Megens secretaris 

 Merel Lantman website 

 Martine Posthuma de Boer algemeen bestuurslid 

     

Commissie PR en 

Communicatie 

Martine Posthuma de Boer  

 Laura Kolkena  

 Jessica Hensel  

   

Commissie Educatie Sanna Snellaars  

  Hilde Schalkx  

  Carlijn Louwers  

 Inske Immink  

    

Coördinatie werkgroepen Femke van der Knaap   

Coördinatie Educatiefonds  Martine Posthuma de Boer   

 Nancy Knaap  

   

Redactie Au Courant  Marya Albrecht  

 Emmy de Groot  

 Nancy Knaap  

 Ewout Koek  

 Marjan de Visser  

 Vincent van Drie  
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Werkgroepen Coördinatoren  

BPF Alexandra Nederlof  

 Roos Kliphuis  

Ethische Code Natasha Herman   

  Bernice Crijns   

 Femke van der Knaap  

Historische Binnenruimten Bernice Crijns adviseur 

 Ingrid Gerritsen  

   

   

NEN Jaap van der Burg  

CEN Jaap van der Burg  

ECCO  Jaap van der Burg  

Platform Erfgoededucatie Vincent van Drie  


