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JAARVERSLAG 2017 
 
Dit jaarverslag beslaat de periode 1-1-2017 tot en met 31-12-2017.  

1. Leden 

Restauratoren Nederland is een fusievereniging en anders dan onze verenigingsnaam 

doet vermoeden zijn onze leden niet alléén restauratoren, van beginnend 

beroepsbeoefenaar tot en met ervaringsdeskundig academisch niveau, maar ook 

bijvoorbeeld collectiebeheerders en collectieverzorgers. Het is een erfenis uit de fusie-

periode die ons eigenlijk best bevalt. We zetten ons dus inmiddels al lange tijd in voor 

iedere beroepsbeoefenaar die taken ‘in de restauratie’ verricht. Met u en voor u! 

De naamgeving van de behoudskundige beroepen en disciplines waartoe onze leden 

behoren blijkt trouwens telkens weer een heikel punt. We vermijden het liefst de Franse 

term ‘restaurateur’ omdat deze beroepsnaam ook wordt gebruikt door een 

restauranthouder. Daarom spreken we van RESTAURATOR, dat een leenwoord uit het 

Duits is. Een restaurator kan in het ene geval meer ambachtelijk in het andere geval 

meer museaal conserverend zijn. Tussen die twee uitersten kent de restauratie een groot 

spectrum met tal van varianten. In ‘de bouw’ spreekt men vaak nog van het door ons 

ouderwets gevonden RESTAURATEUR en vaak is dan vrijwel uitsluitend sprake van een 

ambachtsman die als specialist in historische vervaardigingstechnieken een bijdrage 

levert aan de restauratie/renovatie van onroerend goed. In een museum ligt de focus op 

het oorspronkelijk zuiver houden van objecten en je zou kunnen zeggen dat bij voorkeur 

de huidige toestand met alle beschikbare informatie als het ware wordt ‘bevroren’ om 

duurzaam  beschikbaar te blijven. Er wordt dus zo weinig mogelijk aan gesleuteld of 

verbouwd en men spreekt daarom liever van conserveren. De beroepsbeoefenaar in dat 

branchedeel zou dus ‘conservator’ kunnen heten maar die naam is reeds in gebruik voor 

een collectiemanager. Die CONSERVATOR restaureert niet! De UvA leidt mensen op die 

voornamelijk conserveren in een functie die voldoet aan de, ook op internationaal niveau, 

door de museumwereld gestelde norm van EQF 7 en 8. Twee jaar na de studie is deze 

beginnende beroepsbeoefenaar uitgegroeid tot een volwaardig CONSERVATOR-

RESTAURATOR. In de restauratiebranche is een beginnend beroepsbeoefenaar op MBO-

niveau, feitelijk geen restaurator maar een beginnend ambachtsman die via ‘het 

Keuzedeel Restauratie’ kennis heeft gemaakt met restaureren. En dan hebben we nog de 

collectiebeheerder, de restauratiearchitect, de behoudsmedewerker. Iedereen die 

zelfstandig of in loondienst een behoudskundig beroep uitoefent is bij ons van harte 

welkom om lid te worden zodat we samen aan een mooie professionele toekomst kunnen 

bouwen. 

Restauratoren Nederland telde op 1 januari 2017 577 leden, waarvan 24 

studentleden en op 31 december 2017 570 leden, waarvan 19 studentleden. RN is 

momenteel druk bezig met een verbetering van individuele leden via de RN-website.  
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2. Bestuur 

Vanaf 5 april 2017 bestaat het bestuur uit Frederik Franken (voorzitter), Vincent van Drie 

(vicevoorzitter), Gerald Megens (Penningmeester), Joachim van den Heuvel (Algemeen lid 

bestuur) en Wassily Khudyakov (Algemeen lid bestuur). Martine Postuma De Boer heeft 

het bestuur in juni 2017 verlaten. In 2017 heeft Gerald Megens het penningmeesterschap 

overgenomen van Annemieke Heuft en Femke van der Knaap. Er is een zetel beschikbaar 

voor de UvA, om belangen élèves te behartigen.  

 

Het bestuur vergaderde in 2017:  

11 en 25 januari, 22 maart, 5 april, 10 mei, 28 juni, 31 augustus, 5 en 20 september, 25 

oktober, 22 november en 20 december.  

 

Op 20 februari 2017 kwam het bestuur samen in Utrecht voor een beleidsmiddag.   

Deze beleidsmiddag werd gehouden bij Kuperus & Co. Hierover meer tijdens de Algemene 

Ledenvergadering. Op 5 april 2017 vond de ALV van RN plaats in ’s-Hertogenbosch tijdens 

het Erfgoed Event.  

 

Inspiratie vanuit ECCO ROADMAP (NL+) 

ECCO (de Europese koepel van nationale restauratoren verenigingen) heeft in 2011 in de 

brochure Competences for Access to the Conservation-Restauration Profession 

gepresenteerd. Namens RN heeft Jaap van der Burg daar een flink aandeel in gehad. In 

de Roadmap zijn essentiële beroepscompetenties gekoppeld aan de stappen die iedereen 

binnen een restauratieproces dient te nemen. Deze schikking van (hoofd)competenties 

laat ons als bestuur zien aan welke aspecten wij als vereniging aandacht dienen te 

besteden. Omdat we de competenties in de Roadmap voor ieder beroeps- of 

onderwijsniveau, ook afzonderlijk kunnen (her)waarderen is dit overzicht op al onze 

leden te betrekken. De bijbehorende termen en kwalificaties worden in alle Europese 

landen gehanteerd en passen uiteindelijk in een schema: Het Europees Kwalificatie 

Raamwerk (EQF of in Nederland NLF). Daarin worden de niveau’s 1 t/m 8 onderscheiden. 

Omdat wij merken dat in de communicatie vaak naar de Nederlandse equivalent wordt 

gezocht, hebben wij het format, de roadmap van ECCO, in het Nederlands vertaald (wij 

hebben toestemming om de gehele vertaling te doen maar dat heeft wat meer voeten in 

de aarde).  

Tijdens die vertaling kwamen wij tot de conclusie dat het ambachtelijke aspect, dat 

immers tal van RN-leden dagelijks in hun beroepspraktijk als optie kennen, onterecht 

niet in het schema voorkomt.  

Wij hebben daarom een kleine aanvulling in de ‘acties’ gemaakt met ‘reconstructie’ en 

‘replica/facsimile vervaardiging’ . Het is onze hoop en verwachting dat deze ECCO-

Roadmap-NL+ een aanzet zal zijn tot verbetering van het inzicht in de componenten van 

het restauratie vak, de erkenning van de professional en de realisering van het op de 

verschillende niveaus toegesneden onderwijs.  Tot nu is academisch onderwijs geregeld 

maar wordt voor een HBO overbrugging naar het MBO het excuus van ‘de te kleine 

aantallen’ als reden opgevoerd dat een restauratiediscipline niet kan worden ingepast in 

het huidige onderwijssysteem. Uit de Roadmap blijkt echter dat sprake is van een grote 

gezamenlijke noemer die weldegelijk collectief kan worden ingepast.  
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Wat overblijft zou in de praktijk, één op één, misschien wel bij een van onze leden 

worden aangeleerd. De Roadmap inspireert ons op velerlei gebied. Wij hopen van harte 

dat u dit het komende jaar terug zult zien. (Voor weergave van de ECCO-Roadmap-NL+ 

zie laatste blad) 

3. Administratieve ondersteuning 

Sinds het najaar van 2016 verzorgt Ninette Willemsen (NET people management) voor RN 

de notulen tijdens alle vergaderingen, en verzorgt zij de correspondentie (e-mail) van RN 

en ondersteunt zij in de ledenadministratie en communicatie (website, nieuwsbrieven etc.). 

Gedurende 2016 – 2017 is het takenpakket van Ninette Willemsen uitgebreid en is zij 
ondersteunend voor RN events en verantwoordelijk voor de Regionale bijeenkomsten.  

Taken secretaresse freelance Restauratoren Nederland 

Administratie:  

• notulen bestuursvergaderingen 

• notulen ALV 

• RN mail checken en beantwoorden vragen over lidmaatschap, website (inlog 

problemen etc.), website troubleshouting – contact met webbouwers.  

• ledenadministratie – Leden uitschrijven per het daaropvolgende jaar als ze vóór 

december hebben afgemeld.  

 

Financiële administratie:  

• facturen handmatig aanpassen als een lid daarom vraagt via Exact (secretaresse 

bewaakt en overlegt met Penningmeester – hiervoor staan wekelijks – max. 2-

wekelijks vergaderingen voor gepland) 

• nieuw ingeschreven leden een factuur sturen via Exact – via Penningmeester 

(secretaresse bewaakt en overlegt met Penningmeester)  Secretaresse 

verstuurd standaard de welkomstmail.  

• herinneringen en aanmaningen versturen (dit moet handmatig gebeuren via 

Exact)  Veel werk in achterstallig onderhoud m.b.t. de jaren 2016 & 2017! 

Communicatie:  

• agenda op website vullen (interne en externe evenementen)  

• nieuwsberichten op website plaatsen (vb. Tekstje ethische richtlijnen) 

• nieuwsbrieven opmaken en versturen  

• mailingen versturen 

• bijhouden van adressenlijsten in mailchimp 
• social media bijhouden (aangestuurd door bestuur) 

 

 

 



 

Restauratoren Nederland • Jaarverslag 2017  

 

6 

 

 

Evenementen:  

 Organisatie rondom Events  

 Regionale bijeenkomsten organiseren 

 Overige bijeenkomsten ondersteunen 

- Uitnodigingen 

- Bijhouden presentielijsten 

- Contact onderhouden met werkgroepen  

- Agenda en SM bijwerken met de juiste informatie 

- Organisatie ALV 
 Allround uitvoering van de netwerkbijeenkomsten en aanwezigheid ter plaatse.  

4. Algemene Ledenvergadering (ALV) in  

’s-Hertogenbosch d.d. 5 april 2017. 

Met ingang van 2016 wordt jaarlijks nog één ALV georganiseerd. Op 5 april 2017 heeft 

Restauratoren Nederland haar ALV georganiseerd tijdens het Erfgoed Event in ’s-

Hertogenbosch. De notulen van de ALV op 5 april zijn zichtbaar op onze website. Een 

afschrift kan worden opgevraagd via het secretariaat van Restauratoren Nederland via 

info@restauratoren.nl  

 

Tijdens de ALV op 5 april 2017 is afscheid genomen van Femke van der Knaap, Annemieke 

Heuft en Merel Lantman. De dames werden bedankt met een bos bloemen en een goed 

gevuld Rituals pakket voor al hun inzet voor Restauratoren Nederland in de afgelopen 

jaren.  

              
 

 

 

 

 

 

mailto:info@restauratoren.nl
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Aanwezig 28 leden waaronder de nieuw toegetreden bestuursleden Wassily Khudjakov en 

Joachim van de Heuvel. Helaas bleken een groot aantal leden niet aanwezig te zijn. Voor 

hen wel een aanmelding ontvangen, echter geen afmelding. Restauratoren Nederland zal 

voor aankomende evenementen en bijeenkomsten genoodzaakt zijn de administratieve 

kosten / de kosten voor de catering door te belasten bij te late afmelding óf afwezigheid 

zonder geldige reden of ontvangen afmelding.  

5. Richtlijnen 

Wij willen onze leden graag handvatten bieden om zo professioneel mogelijk te kunnen 

werken. Vorig jaar werd de eerder voorgeschreven ethische code vanwege ons 

ledenbestand verbreed en afgestemd op een diverse groep erfgoed professionals die hem 

als RN-lid onderschrijven en uitdragen. Ze zijn gebaseerd op de E.C.C.O code (die dus 

niet door RN wordt afgewezen) en op vergelijkbare codes van buitenlandse verenigingen, 

zoals ICON Code of Conduct. Ze  werden tijdens de ALV (24 mei 2016) aangenomen. 

Richtlijnen voor Offerte en Restauratierapport op RN-website. Dit jaar ontvingen wij een 

klacht dat onze leden uiteenlopend presteerden op het gebied van de schriftelijke 

verantwoording van een behandeling en de bijbehorende kosten.  

Hoewel wij niets kunnen voorschrijven hopen we wel dat de twee hier genoemde 

richtlijnen daar verbetering kunnen brengen. VeRes (later RN) bracht al eerder in 1998 

‘offerte adviezen voor de VeRes Restaurator’ uit. Tien jaar later bracht het instituut 

Collectie Nederland (ICN, 2008) haar brochure Restauratieoffertes Handreiking uit. Die 

brochure was bedoeld voor zowel beheerders als restauratoren van met name roerend 

cultureel erfgoed. Uit beide brochures zijn door RN deze twee richtlijnen samengesteld. 

Ze zijn nu op onze site te downloaden.  

6. Activiteiten werkgroepen 

De leden initiëren en organiseren zelf activiteiten in werkgroepen. Het bestuur biedt 

ondersteuning en advies bij de organisatie, communicatie en financiën van evenementen. 

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!  

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

werkgroepen hebben zelf een tekst opgesteld voor dit jaarverslag. 

 

 

 

Werkgroep Educatie (voorheen commissie Educatie) 

Dit jaar heeft de Werkgroep Educatie geen activiteiten georganiseerd en is zij niet 

samengekomen. Wel is er een kennismakings ontmoeting geweest bij Nationaal Centrum 

Erfgoededucatie. Gezien de huidige activiteiten op het gebied van educatie die door de 

leden zijn gerealiseerd , is de urgentie voo de initiatieven vanuit de Werkgroep Educatie 

afgenomen. Bestuur en Werkgroep hebben elkaar onmoet om naar een nieuwe invulling te 

zoeken. Dit heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd. De werkgroep bestaat uit 

Vincent van Drie (bestuursportefeuille educatie), Sanna Snellaars, Hilde Schalkx, Carlijn 

Louwers en Inske Immink. 
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Werkgroep Paolo Cremonesi 

Van 15 - 19 mei 2017 heeft Paolo Cremonesi voor Restauratoren Nederland een intensieve 

workshop gegeven over “Materialen en methoden voor oppervlaktereiniging en 

verwijdering van filmvormende materialen”. Achttien cursisten waren te gast bij de 

Reinwardt Academie in Amsterdam. De workshop was toegankelijk voor verschillende 

disciplines. Deelnemende restauratoren waren gespecialiseerd in schilderijen, vergulde 
objecten en lijsten, historische binnenruimten, keramiek en muurschilderkunst.  

De workshop bestond uit vijf dagen waarbij Paolo Cremonesi in de ochtenden uitgebreid 

de theorie heeft behandeld. De chemie achter de methoden voor oppervlaktereiniging en 

het verwijderen van filmvormende materialen werd op een duidelijke en heldere wijze 

toegelicht. In de middag werd de theorie in de praktijk toegepast op zelf meegebrachte 

objecten of dummies. De onderwerpen die werden behandeld waren the aqueous 

environment, chelators, surfactants, solvents, Wolbers' solvent-surfactant gels en 

emulsies. Twee hulpmiddelen die hierbij van belang zijn, zijn de pH-meter en de 

conductiviteits-meter. Het juiste gebruik van deze instrumenten en hoe de oplosmiddelen 

en gels dienen te worden gemaakt werd uitgebreid besproken, gedemonstreerd en hierna 

door de deelnemende restauratoren zelf gemaakt en toegepast.  

 

Onder leiding van Cremonesi passen de 

deelnemers de theorie toe in de praktijk 

 

 
 

 

 

 

 

De workshop is een groot succes gebleken. Paolo Cremonesi zal in 2018 weer naar 

Nederland komen om voor Restauratoren Nederland een cursus te geven, ditmaal over de 

behandeling van Moderne verflagen.  

 

Ingestuurd door:  

Femke van der Knaap en Willianne van der Sar 
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Werkgroep Boek, Papier en Fotografische materialen (opgevraagd bij Alexandra) 

De werkgroep BPF heeft in 2017 weer gebruik kunnen maken van de spaarpot 

genaamd de bruidsschat. De bruidsschat wordt tot juni 2018 ingezet om BPF-
gerelateerde workshops, cursussen en lezingen naar Nederland te halen.  

Alexandra Nederlof, Roos Kliphuis, Willemien Jansen en Paul de Greeuw zetten zich 
ook dit jaar weer in als de werkgroep Coördinatie Bruidsschat, om de projecten die 
hieruit voortvloeien te begeleiden. 

Op 1 januari 2017 stond het slado van de bruidsschat op € 21. 363,--. Op 31 december 

2017 stond het saldo van de bruidsschat op € 17.822,--. 2017 is een rustig jaar geweest 

qua bruidsschat cursussen. Achter de schermen is wel hard gewerkt om cursussen voor 

te bereiden voor 2018. Dat zal een vol jaar worden. 

De cursus die heeft plaatsgevonden is de cursus ‘Inpainting and Loss Compensation’ 

gegeven door Rita Udina (Spanje) en Amparo Escalano (Amerika). 

Inpainting and Loss Compensation 

In oktober 2017 zijn Rita Udina en Amparo Escalano naar Nederland gekomen om hun 

cursus Inpainting and Loss Compensation te geven. Daarbij kwamen verschillende 

nieuwe technieken en materialen voor het instukken, aanvullen en retoucheren van werk 

op papier aan bod. Het was een driedaagse cursus. 

De curus is door Judith Geerts en Nancy Knaap georganiseerd. Er hebben 14 deelnemers 

meegedaan aan de cursus. Allemaal oud-BPF leden.

 

1 Solka Floc cellulosepoeder geroosterd tot verschillende tinten. 
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2 Solka Floc met ethanol en methyl cellulose wordt met een airbrush tot blad papier 
gemaakt voor instukken en aanvullen 

  

3 Rita Udina en enkele deelnemers van de cursus 

 
Werkgroep Regionale Netwerk Meetings 

Ninette Willemsen 

 

1. Regionale meeting Utrechts Archief 

2 februari 2017 De eerste in een reeks van regionale netwerkbijeenkomsten van RN was 

een groot succes. Vincent van Drie verwelkomde de aanwezigen namens RN en aansluitend 

gaf Elly Pouwels van ‘Het Utrechts Archief’ een uitleg over haar vakgebied, boek en 

papierrestauratie, én de uitdagingen bij het maken van de tentoonstelling ‘De Getekende 

stad’. Met een 16-tal deelnemers is aansluitend de tentoonstelling bezocht. Direct was 

edereen met elkaar in gesprek en dit gaf inzicht in elkaars werkgebied. 
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Rondleiding ‘Het Utrechts Arcief’                                                     

 

2.Regionale meeting Museum Boerhaave  

(wordt 22 augustus 2018 wederom georganiseerd) 

 

Vrijdag 13 oktober werden circa 20 leden van Restauratoren Nederland welkom geheten 

door Gerald Megens, Penningmeester van Restauratoren Nederland.  Het gezelschap heeft 

genoten van een interessante rondleiding in het depot van Museum Boerhaave. 

Aansluitend werd bij Café de Keijzer in Leiden een borrel gedronken. Kennismakingen 

werden verdiept, en voor een aantal leden resulteerde deze middag, voor eigen rekening 

en kosten, in een gezamenlijk diner. 

 

  
                                                    

 

 

3.XRF Scanner werkbezoek te Haarlem (Frans Hals Museum)   

 

 

Zaterdag 14 oktober 2017 hebben een circa 15 leden van Restauratoren Nederland 

genoten van de uitleg over de XRF-scanner. Anne Tummers en Nouchka de Keijser van het 

Frans Hals Museum gaven de geïnteresseerden gepassioneerd uitleg. Na deze presentatie 

werd de aanwezigen een heerlijke lunch aangeboden door Restauratoren Nederland. 
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Werkgroep wandbespanningen 

 

Studiedag ‘Tot op de Draad’ 

 

Vereniging Restauratoren Nederland en Het Nederlands Interieur hebben samen 

op 15 mei een studiedag over beschilderde en geweven behangsels georganiseerd. Wij 

waren te gast op Kasteel Amerongen, waar zich de Bentinck- kamer met net 

gerestaureerde bijzondere beschilderde behangsels bevindt. Heel bijzonder is dat het 

kasteel deze maandag speciaal en uitsluitend voor ons is opengesteld. Kasteel Amerongen 

is ook de thuishaven van ‘de Engelen’, die zich met engelengeduld over de stoffering in het 

kasteel ontfermen, waaronder een aantal prachtige wandkleden. Tijdens de studiedag 

werden diverse onderwerpen rondom wandbehangsels door de eeuwen heen belicht door 

gerenommeerde sprekers. Jet Pijzel als dagvoorzitter gaf voor elke eeuw een korte 

inleiding over de kenmerken van de wandbespanningen voor deze tijd.  

 

Rudy Jos Beerens sprak over de wandtapijten uit het atelier van Alexander Baert (1660-

1719) en Olga van Boetzelaer over de restauratie van de wandtapijten ‘Werelddelen' uit 

dit atelier in het gemeentehuis te Leeuwarden die tijdens een vorige restauratie waren 

verlijmd op een ondergrond.  
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De achttiende eeuw kwam aan bod met het verhaal van Nico van der Woude over aanpak 

van geschilderde wandtapijten in de Bentinckkamer van het kasteel, waarbij de 

verschillende technieken ter sprake kwamen zoals opervlakte vuil 

verwijderen, preventief losse verf vastzetten, bedoeken en de ophanging verbeteren. 

Waronne Elbers vertelde mooi hoe de Engelen Kasteel Amerongen levendig houden, 

waarna tijdens de lunch het Engelen-atelier en de Bentinck-kamer bezocht kon worden. 

Na de lunch nam Michiel Franken ons even terug naar de 17de eeuw met het onderzoek 

rondom de restauratie van de OranjeZaal van Huys Den Bosch waar hij ons uit de doeken 

deed hoe destijds voor alle 30 schilderijen, die door verschillende schilders werden 

vervaardigd het schildersdoek centraal was besteld.  

 

Ige Verslype naam ons weer mee naar de 18de eeuw naar het technisch onderzoek aan de 

wandschilderingen voor de tuinkamer van Herengracht 524 te Amsterdam van Juriaan 

Andriessen uit 1771 in het kader van het 5 jarig interdisciplinair onderzoeksproject From 

Isolation to Coherence. Aagje Gosliga besprak vervolgens de reconstructie van de zijde 

wandbespanning in de Etrurische kamer van Huis Barnaart, welke mede aan de hand van 

nauwkeurig inmeten van de nog aanwezige spijkergaatjes is volbracht. Ebeltje Hartkamp 

sloot de lezingenreeks met een mooi betoog over Pierre Cuypers keuze voor de stoffering 

van de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag.  

 

 

Werkgroep Historische Binnenruimten 

 

De werkgroep Historische Binnenruimten organiseert regelmatig werkbezoeken. Het doel 

van de werkbezoeken is om werk in uitvoering te bezoeken en bespreken, op locatie en 

soms zelfs op de steiger. Tijdens de werkbezoeken worden toelichtingen gegeven door 

diverse betrokkenen bij het restauratieproject. 

 

Op 24 mei 2017 organiseerde de werkgroep Historische Binnenruimten het eerste 

werkbezoek uit de reeks ‘Monumentale schilderkunst (1900-2000)’, een initiatief i.s.m. 

het project Leren van restauratieve ingrepen aan muurschilderingen uit de moderne tijd 

van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

Restauratoren Nederland • Jaarverslag 2017  

 

14 

 
De locatie was de voormalige Berkhoff school aan de Wibautstraat in Amsterdam. Het 

werkbezoek kwam tot stand in samenwerking met vertegenwoordigers van het 

architectenbureau Archivolt, de gemeente Amsterdam en de stichting Cor Dik. In de 

school was recent een muurschildering uit 1956 van de kunstenaar Cor Dik in het zicht 

gekomen. Het was interessant om de conditie van het werk van dichtbij te kunnen zien 

en te discussiëren hoe om te gaan met de schildering tijdens de toekomstige restauratie. 

Een verslag van de middag is opgenomen op de website van RN onder de pagina van de 

werkgroep.  

  

https://www.erfgoedmodernetijd.nl/artikelen/de-berkhoffschool-als-succesverhaal 

  

  

Ter voorbereiding op een werkbezoek aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, 

waar een wandschildering mogelijk van de muur wordt afgehaald en herbestemd wordt, 

heeft er op 12 september aldaar een besloten bijeenkomst plaatsgevonden. In het 

voormalige ziekenhuis ‘Dijkzigt’ uit 1961 zijn in de beginperiode een viertal monumentale 

schilderingen gerealiseerd. Deze dreigen nu verloren te gaan in verband met het 

voornemen tot nieuwbouw. Het gedeelte van het gebouw met de schilderingen is 

namelijk in de nieuwe plannen afgeschreven en wordt binnenkort gesloopt. Geert 

Lebbing, betrokken Rotterdammer en kunstenaar van Kunst & Stadswerk, heeft het 

initiatief genomen om de kunstwerken te redden. Marjan Visser en Annelies Toebes 

hebben in dit verband met de steun van de RCE strappoproeven uitgevoerd. Strappo is 

een omstreden transfertechniek die niet in alle gevallen toepasbaar is en die inmiddels 

o.a. mede hierdoor in een aantal landen zelfs verboden is. In dit geval bleek deze 

techniek goed te werken en er kon een succesvol resultaat van de afname bekeken 

worden maar ook wel kritisch bediscussieerd. Voor meer informatie over de schilderingen 

en het project kijk op: https://erfgoedmodernetijd.nl/blog/want-kunst-dijkzigt-1 

  

De werkgroep Historische Binnenruimten is er voor eenieder die in zijn werkpraktijk te 

maken heeft met het de restauratie van historische interieurs en hun onderdelen. 

Restauratoren met uiteenlopende disciplines en de verschillende ambachtslieden zijn van 

harte welkom om deel te nemen of zelf activiteiten te ontplooien. 

 

 

Werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten 

 

In 2016 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd. Op 13 maart was er een bijeenkomst 

in Amsterdam. Het eerste deel vond plaats bij Universiteit van Amsterdam (UvA), 

opleiding Conservering en Restauratie. De circa 15 aanwezigen werden uitgebreid rond 

geleid door Tony Beentjes. De werkgroep kon kennis nemen van de verschillende 

opleidingen, projecten en apparatuur om objecten te kunnen onderzoeken. Na de 

rondleiding gaf Michiel Langeveld een presentatie over EDTA bij restauraties. Na het 

bezoek werd het programma voortgezet bij Gude en Meis in de Nieuwe Spiegelstraat. 

Hier werd de mooie klokkencollectie bewonderd. De bijeenkomst werd afgesloten met 

een lezing door Rob Memel over het vervaardigen van sneksystemen in de 18e eeuw. 

De tweede bijeenkomst vond ook op twee locaties plaats. De Grote Kerk te Breda werd 

beklommen onder leiding van Jos Hegtermans en Nol Frishert van het 

Klokkenluidersgilde.  Naast het bewonderen van het torenuurwerk werd de geschiedenis 

van de Grote Kerk uitvoerig besproken waarbij het graf van de Oranje’s en de Nassau’s 

een van de hoogtepunten was. Hierna werd het programma voortgezet in Wagenberg 

waar we te gast waren in het atelier van uurwerkrestaurator Joost Jongerius. Joost gaf 

een boeiende presentatie over een omvangrijke restauratie van een renaissance klok.  

https://www.erfgoedmodernetijd.nl/artikelen/de-berkhoffschool-als-succesverhaal
https://www.erfgoedmodernetijd.nl/artikelen/de-berkhoffschool-als-succesverhaal
https://erfgoedmodernetijd.nl/blog/want-kunst-dijkzigt-1
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Resumerend zijn er twee geslaagde bijeenkomsten georganiseerd waarbij, naast 

kennisvergaring, het netwerken onder de kleine beroepsgroep Uurwerk- en Instrument 

restaurator toch kon worden uitgebreid. 

                    

7. Au Courant 

In 2017 is er door de redactie hard gewerkt om artikelen, verslagen en tips te 

verzamelen voor in de Au Courant. Het blad is in 2017 twee keer verschenen en stond 

vol met bijdragen van collega’s uit binnen- en buitenland. Au Courant is het 

verenigingsblad van RN en bestaat voor en door de leden. Kopij is dus altijd welkom!  

De redactie bestond het afgelopen jaar uit Marya Albrecht, Nancy Knaap, Emmy de 

Groot, Marjan de Visser, Vincent van Drie, Nora van der Veer-Curpan en Ilse Korthagen. 

8. RN Educatiefonds  

Restauratoren Nederland wil zijn leden stimuleren om de laatste ontwikkelingen op hun 

vakgebied te volgen en hun kennis te vergroten, door het bijwonen van bijvoorbeeld een 

conferentie, cursus of symposium. Het educatiefonds biedt RN-leden de mogelijkheid om 

daar een subsidie voor te ontvangen.  

 

Als tegenprestatie wordt van het lid verwacht dat de informatie met de andere leden van 

RN gedeeld wordt door middel van een presentatie, demonstratie of een artikel in de Au 

Courant.  

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

In 2017 kreeg het fonds in totaal negen aanvragen: van Nora van der Veer, Annemieke 

Heuft, Hinke Sigmond, Karin Scheper, Julia Leunge, Martine Posthuma de Boer, Karin van 

der Lem, Hans Picard, en Marjan de Visser.  

 

Karin Scheper bezocht een dag in Londen :’From Codex to Code; Ten years of research 

into the history of the book by graduates of the Ligatus research centre’. Hierover 

schreef ze een stuk in Au Courant nummer 14.  

https://www.restauratoren.nl/wp-content/uploads/Au-Courant-14-2017.pdf 

Annemieke Heuft en Hinke Sigmond- de Groen bezochten beiden de ‘6th Architectural 

Paint Research Conference’ in New York, USA. Hun publicaties komen nog. Afgelopen 

september reisden Martine Posthuma de Boer en Julia Leunge af naar Kopenhagen,  

https://www.restauratoren.nl/activiteiten/educatie/educatiefonds/
https://www.restauratoren.nl/wp-content/uploads/Au-Courant-14-2017.pdf
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Denemarken om daar de ‘ICOM-CC triennial conference’ te bezoeken. Julia Leunge deed 

verlag in Au Courant nummer 15.  

https://www.restauratoren.nl/wp-content/uploads/Au-Courant-15-2017.pdf  

Tenslotte gaan er toelagen naar Nora van der Veer en naar Karin van der Lem; de eerste 

heeft van 16-18 oktober 2017 de ‘Gels in Conference’ bezocht te Londen en Karin van 

der Lem heeft deelgenomen aan de workshop ‘Retouching Colours’ door Roberto Be, op 

26 en 27 oktober 2017 te Porto. Beiden willen graag over hun nieuw opgedane kennis 

vertellen en dit toelichten met demonstraties. De plaats en tijd hiervan moeten nog 

vastgesteld worden.  

Een aanvraag van een lid om de basiscursus chemie aan de Universiteit van Amsterdam 

te volgen werd afgewezen omdat deze cursus niet binnen de doelstellingen van het fonds 

valt. Ten eerste is het fonds bedoeld als stimulans om nieuwe kennis en ontwikkelingen 

op het vakgebied te volgen. Basischemie wordt niet beschouwd als nieuwe of 

vernieuwende kennis. Ten tweede heeft het fonds als expliciet doel dat deze nieuwe 

kennis gedeeld wordt met andere leden, dat is bij dit soort kennis lastig te realiseren.  

De aanvraag van een lid om deel te kunnen nemen aan de workshop Solvents and Paint 

Films: the practical ramifications, door Gwendoline R. Fife van 23 tot 25 april 2018 werd 

goedgekeurd. Helaas waren er geen plekken meer vrij toen zij zich aanmeldde.  

Nancy Knaap, coördinator werkgroep Educatiefonds, Martine Posthuma de Boer, lid 

werkgroep Educatiefonds.  

9. Educatie 

Vincent van Drie Vice-voorzitter RN 

SCHOLINGSKOLOM 

Bij Restauratoren Nederland komen regelmatige vragen binnen over (vervolg-) onderwijs 

op het gebied van restauratietaken. Al sinds het begin van ons verenigingsbestaan, 

worden we geconfronteerd met de hiaten in het aanbod en kunnen we vaak slechts naar 

het buitenland doorverwijzen. Als vereniging spreken wij ons ongenoegen hierover uit, 

tot in het ministerie van OC&W en bijvoorbeeld ook bij het Nationaal Centrum 

Erfgoededucatie en de UvA. Er bestond tot nu toe geen visie op een verbeterde MBO-

HBO-WO-structuur die ruimte geeft aan een aansluitend vervolg voor behoudskundige 

erfgoedberoepen. Die visie heeft Restauratoren Nederland nu wel. Sterker nog, we 

hebben die tot een concept, met uitgangspunten (hieronder) die op een A4tje passen, 

uitgewerkt en voorgelegd aan onze partnerverenigingen (ARA, RC en RVN). Zij delen nu 

onze visie en wij trekken nu gezamenlijk op om EEN ERKENDE ERFGOED 

SCHOLINGSKOLOM, dus met in- en doorstroom mogelijkheid binnen de gangbare 

onderwijsstructuur te realiseren. 

Als gezamenlijke verenigingen vinden wij dat het kennismaken met ambachtelijke 

technieken en met analytisch denken en waarnemen, in de gehele erfgoed-

scholingskolom moet plaatsvinden. Het moet duidelijk zijn dat een beginnend 

ambachtsman op MBO niveau wordt opgeleid.  

 

https://www.restauratoren.nl/wp-content/uploads/Au-Courant-15-2017.pdf


 

Restauratoren Nederland • Jaarverslag 2017  

 

17 

 

Een beginnend restaurator kan een ambachtsman (ambachtsvrouw!) zijn die zich op 

HBO-niveau (EQF 5 en 6) verder ontwikkeld en zich specialiseert in reconstructies en 

replicavervaardiging terwijl hij zijn techniek inzet om duurzaam herstelwerk te doen en 

preventieve maatregelen te treffen. Als restaurator zou hij zich vervolgens op universitair 

niveau kunnen specialiseren in onderzoeks- en conserveringstechnieken.  

UITGANGSPUNTEN ERKENDE ERFGOED-SCHOLINGSKOLOM  

Volgens de Gezamenlijke Verenigingen van Restauratoren werkzaam in de sector 

Roerend Erfgoed (Restauratoren Nederland – Restauratieconvergent – ARA Nederland – 

Restauratoren Vereniging Noord) 

1. Realiseer Eén Onderwijskolom gericht op Erfgoedbehoud, waarin ambachtelijk 

vakmanschap en conserveringsdeskundigheid de belangrijkste componenten zijn: 

 

- Met op MBO-niveau (t/m EQF 4) Vervaardiging en reparatie:  

 

Algemeen voorbereidend: Duurzaam ontwerpen, traditioneel en modern 

vervaardigen, herstellen, behoudskundige verzorging en “E.H.B.O.” 

- Met op Associate Degree (EQF 5) Restaureren en Collectieverzorging: 

 

Disciplinebreed: onderhouden, reconstrueren, conserveren, behoud en beheer 

collecties, monumentenzorg en bedrijfsvoering. Mogelijkheid om zich ambachtelijk 

technisch te specialiseren. 

- Met op HBO-niveau (t/m EQF 6) Conserveren en Collectieverzorging: 

Disciplinespecifiek: actief conserveren, monumentenzorg, (collectie-)behoud & 

beheer en bedrijfsvoering. Mogelijkheid om zich in conserveringstechniek te 

specialiseren. 

- Met op WO-niveau , (EQF 7 t/m 8) Analyse en Conservering Materieel Erfgoed: 

Innovatie, onderzoek en kennisborging met betrekking tot restauratie-

conservering, passief conserveren en management. 

2. Doe dit op basis van het ECCO-roadmap-concept (zie Roadmap-NL+ elders in dit 

verslag). 

Vanuit de acties in het Conservering-Restauratie Proces zijn in dit overzicht alle 

relevante competenties geplaatst die door deze Europese Koepelvereniging(ECCO) 

zijn vastgesteld. De bij iedere competentie behorende kennis (type en niveau) en 

vaardigheden kunnen voor ieder EQF niveau worden gewaardeerd en in dit 

schema inzichtelijk worden gemaakt ( EQF 7). 
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3. Voorkom versnipperd aanbod en breng de basisscholing voor restauratoren onder 

in een algemeen vormend erfgoedzorgprogramma waarin de uiteenlopende 

erfgoeddisciplines elkaar ontmoeten. 

 

4. Realiseer per discipline extra scholing en de mogelijkheid om uit te groeien tot 

een vakspecialist door aanvullende theorie en specifieke oefening voor de 

beginnende beroepsbeoefenaar, in de praktijk bij een ‘meester’. 

 

5. Werk aan Imagoverbetering van de beroepsgroep. 

 

- Hanteer het begrip Behoudskunde om de samenhang in de beroepsgroep met 

een gezamenlijke noemer herkenbaar te maken. 

- Maak duidelijk dat het beroep van Restaurator zowel een ambachtelijk 

technische als een conserverende component kent en dat per individu het 

zwaartepunt zodanig kan verschillen dat sprake kan zijn van sterke 

verscheidenheid bij een specifiek takenpakket. 

- Voorkom eenzijdige focus op Monumentaal of Museaal erfgoed en maak de 

bredere samenhang tussen verschillende ‘bloedgroepen’ inzichtelijk zodat 

ogenschijnlijke uitersten elkaar kunnen gaan versterken. 

- Wijs er op dat de behoudssector zich voor de maatschappij verdienstelijk maakt 

door eerdere verworvenheden (zowel materieel als immaterieel) als duurzaam 

erfgoed door te helpen geven. 

- Zorg voor afstemming tussen en samenwerking met bedrijfsleven, 

brancheverenigingen, kwalificerende instanties, vakscholen, hogescholen, 

universiteiten, erfgoedinstanties etc. 

 

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN 

MBO-Collectiebeheer 

Het Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap (SBB) liet in juli 2017 een 

arbeidsmarktonderzoek uit voren rondom het beroep van Collectiebeheerder. Directe 

aanleiding was het feit dat het Hout en Meubileringscollege aangekondigde de opleiding 

behoudsmedewerker/ collectiebeheerder onder de huidige omstandigheden niet meer te 

kunnen uitvoeren. Deze opleiding startte in 2014 begon als opleiding 

behoudsmedewerker/ medewerker collectiebeheer ruim 25 jaar geleden, in 1991 in het 

kader van het Deltaplan ter verbetering van het beheer van de rijkscollecties. Helaas 

heeft haar lange geschiedenis niet geleid tot een stabiele professionele basis in de sector 

omdat de betrokken instellingen.  
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Restauratoren Nederland heeft op het HMC deelgenomen aan het crisisoverleg en op de 

eigen website en via de NCE Nieuwsbrief aandacht gevraagd voor het voortbestaan van 

deze kleine zeer gespecialiseerde opleiding. Helaas ontbreekt voor instellingen, door het 

enorme arsenaal aan vrijwilligers, de intentie om voor professionaliteit te kiezen.  

Mede daardoor waren er bijzonder weinig aanmeldingen, waardoor de opleiding voor de 

school financieel onhoudbaar werd. Wij betreuren het zeer dat het Hout en 

Meubileringscollege de opleiding heeft gestopt. 

   

MBO-Vakopleidingen  

Het komende jaar wil Restauratoren Nederland het contact met de Vak-mbo’s St Lucas te 

Boxtel, Zadkin te Schoonhoven, HMC te Amsterdam en Nimeto te Utrecht verbeteren. Wij 

willen hen graag betrekken bij de inspanningen om de bestaande scholing van 

restauratietaken te completeren en om de doorstroom te verbeteren. Daarbij zal ook het 

Meld- en Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap (SBB) de inzet van hun expertise 

worden gevraagd. 

 

WO-UvA  

De relatie met opleiding Conservering-Restauratie aan de UvA was door diverse 

omstandigheden op een laag pitje komen te staan. Ruim een jaar geleden waren er nog 

gesprekken waarin RN het verwijt dat RN de relatie met ECCO zou hebben verbroken, 

moest worden weerlegd. Deze Europese Koepelverenigingen voor 

Restauratorenverenigingen kon echter niet met ons verder omdat wij niet uitsluitend uit 

restauratoren op EQF niveau 7 en 8 bestaan. In dat zelfde gesprek is de UvA aangeboden 

om de belangen van deze groep collega’s via een zetel in het RN-bestuur te helpen 

behartigen maar van dat aanbod is nog geen gebruik gemaakt. 

UvA heeft blijvend het voornemen om ‘aanschuifonderwijs’ te faciliteren voor onze leden 

en stuurt ons ruim op tijd die mogelijkheden door. Hou daarvoor onze meldingen in de 

Nieuwsbrief en inde web-agenda in de gaten! 

 

  Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) 

Als vereniging, zetten wij ons er voor in dat mensen met passie voor behoudstaken en 

verder alles rond de vervaardiging, het herstel en de conservering van materieel erfgoed, 

via scholing kunnen uitgroeien tot Mbo, Hbo en WO professionals. Wij behoren tot het 

branchedeel waar deze mensen het monumenteninterieur, de roerende objecten en 

objecten uit archieven, vaak van museale kwaliteit behandelen en verzorgen. Vanaf 2014 

zijn wij betrokken bij het NCE om een ‘Duurzame Kennis en Opleidingsinfrastructuur’, 

‘Gezamenlijke Kwaliteitsborging’ en ‘Structurele Kennisdeling’ mogelijk te maken.  
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Voor onze leden en toekomstige leden was er in 2017 nog weinig tot niets gerealiseerd. 

Wij hebben inmiddels met de gezamenlijke verenigingen voor restauratoren ook hier de 

handen ineen geslagen en gedreigd onze samenwerking op te schorten. Op een nieuw 

verzoek om in een nieuw project deel te nemen hebben wij geantwoord dat wij graag 

zouden zien dat het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen ook werkelijk de spilfunctie 

gaan vervullen en niet uitsluitend hun oren laten hangen naar 

restauratie(bouw)aannemers. Wij hebben ook het ministerie van OC&W aangegeven dat 

er gelijke kansen moeten komen voor de ca 750 personen en hun opvolgers, die 

werkzaam zijn in het niet-monumentale en aan restauratieaannemers verbonden deel 

van de erfgoedbranche. Met de andere verenigingen beraden wij ons op onze positie. 

10. BEROEPSERKENNING VIA STICHTING RESTAURATOREN REGISTER 

Op dit moment wordt gewerkt aan een kwaliteitserkenning voor het beroep van 

restaurator. Het is de bedoeling dat andere behoudskundige beroepen daarna volgen. 

Restauratoren kunnen straks als beroepsbeoefenaar laten registreren en onder 

voorwaarden toestemming krijgen om via een Keurmerk hun kwaliteit kenbaar te maken. 

Die erkenning zal binnen het samenwerkingsverband van Stichting Restauratoren 

Register (SRR) en Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM), tot stand 

worden gebracht. Dat die criteria voor erkenning ook scholingseisen bevatten zal direct 

gevolgen voor onderwijsvraag en –aanbod.  

Restauratoren Nederland zet ook hier zijn visie op het erfgoedonderwijs in om het 

complete veld te bedienen. Het zal spannend worden of zowel de conserveringskant als 

de ambachtskant, die in de ‘Behoudskundekolom’ zich van elkaar onderscheiden maar 

ook complementair zijn, op gelijke wijze de erkenning krijgen die ze verdienen. Een niet 

gemakkelijk proces want soms lijken vertegenwoordigers uit beide partijen nauwelijks in 

staat om elkaar te verstaan. Ook in dit proces neemt RN haar taken zeer serieus en 

behartigen wij de belangen van alle leden op het gebied van erkende scholing van 

erfgoed-behoudstaken en erkend vakmanschap. We werken ook hier weer regelmatig 

samen met de partnerverenigingen ARA, RC, en RVN.  

SRR-ERM KEURMERK  

Het ‘tripartite-overleg’ van RN, ARA en SSR heeft met Stichting Erkende 

Restauratiekwaliteit Monumenten gesproken over de inzet van de ERM-expertise op het 

gebied van erkenning en registratie van restauratoren en collectiebeheerders. SRR had al 

eerder van ARA en RN het mandaat gekregen om al het mogelijke te doen om dit te 

realiseren.  

Inmiddels heeft SRR zich inderdaad verbonden met ERM in het samenwerkingsverband 

SRR-ERM en de achtergronden zijn inmiddels gedeeld met de RN-leden. Het proces om 

tot een Keurmerk te komen heeft er toe geleid dat er een brede begeleidingscommissie is 

gevormd. Men staat op het punt om de verschillende beroepen/disciplines en specifieke 

branchebegrippen te gaan definiëren. Vanwege de onvermijdelijke weging van 

competenties en scholingsniveaus en de consequenties voor de gehele scholingskolom 

heeft RN voorgesteld om tevens onderwijs-organisatiedeskundigen van de SBB aan de 

commissie toe te voegen.  
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Zij zouden op basis van onderzoek en expertise kunnen bijdragen om vraag en aanbod 

binnen de bestaande scholingskolom afgestemd te krijgen. Uit het uitblijven van 

praktische toepassing van de eerder opgestelde RN-Beroeps- en Competentieprofielen, 

het transformeren van de HBO-ICN-restauratieopleiding naar UvA Conservering-

Restauratie, het realiseren van een ‘Meesterstuk’ als examenonderdeel voor de 

beginnende MBO-HMC-beroepsbeoefenaar, het ontbreken van een doorlopende leerlijn 

voor Ambachtsmensen en Restauratoren en Collectiebeheerders die allen 

behoudskundige taken verrichten, moeten we leren dat pas sprake is van erkenning van 

een beroepsgroep als daarin de afstemming met de praktijk (erkenning van taken) en de 

haalbaarheid/beschikbaarheid van scholing (erkenning via diploma’s en certificaten) 

plaats vindt. Het keurmerk moet er toe leiden dat herkenbare en erkende deskundigheid 

veilig kan worden ingezet bij de verduurzaming van ons erfgoed en dat eventuele 

klachten waardig kunnen worden afgehandeld.  

Per 18 december 2017 zag de SRR-ERM begeleidingscommissie er als volgt uit: 

Naam  Organisatie  Rol / expertise  

Walter de Koning  Namens ERM Voorzitter  

Esther Wieringa  Valletta Advies  Rapporteur  

Bas van Velzen   Papierrestauratie / WO-docent 

Andre Hoek   Architect / (Restauratie) 

opdrachtgever  

Jaap van der 

Burg  

Namens Restauratoren 

Nederland 

Schade-expertise / opdrachtnemer 

(Collectiebeheer) 

Janine van 

Reekum 

Lid Restauratoren Nederland Metaal / WO-docent 

Melgert 

Spaander 

Namens Restauratieconvergent Uurwerken en speeldozen / 

Speelwerk-data 

Erick Douwes  Lid Restauratoren Nederland / 

ARA  

Schilderijen  

Matteo Visser  Namens ARA, Lid Restauratoren 

Nederland  

Meubelen  

Aga Rijnboutt  Lid Restauratoren Nederland Keramiek 

Randolph Algera  Namens RVN, lid Restauratoren 

Nederland / ARA  

Kleurhistorie  

Bill Wei  Namens RCE Kennis / overheid  

Maarten Kok   Schade-expertise / opdrachtgever  

Ali Foumani   Handelaar / opdrachtgever  
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11. Overzicht RN per 1 januari 2018 

 

Leden totaal 
 

570 

Studentleden  19 

   

Bestuur Frederik Franken voorzitter 

  Vincent van Drie vicevoorzitter 

  Gerald Megens penningmeester 

  Wassily Khudyakov Algemeen lid 

  Joachim van den Heuvel Algemeen lid  
Martine Posthuma de Boer 

(tot juni 2017) 

Afgetreden 

Commissie Educatie  Sanna Snellaars 
 

  Hilde Schalkx   

  Vincent van Drie   
 

Carlijn Louwers 
 

 Inske Immink  

Coördinatie Werkgroepen Ninette Willemsen  

Coördinatie Educatiefonds Martine Posthuma de Boer  

 Nancy Knaap  

Redactie Au Courant  Marya Albrecht eindredacteur 

 Vincent van Drie  

 Emmy de Groot  

 Nancy Knaap  

 Marjan de Visser  

 Nora van der Veer-Curpan  

 Bibi Beekman  

 Ilse Korthagen  

Aanspreekpunt vernieuwde 

Restauratoren Register 

Jaap van der Burg  

WERKGROEPEN: Coördinatoren:   

Boek, Papier en 

Fotografische materialen 

Alexandra Nederlof  

 Roos Kliphuis  

Ethische Code Natasha Herman   

  Bernice Crijns   

 Femke van der Knaap  

Regionale Netwerk 

Meetings 

Ninette Willemsen  

PR en Communicatie Jessica Hensel  

 Julia Leunge  

 Laura Kolkena  

 Martine Porthuma de Boer  
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Uurwerken en 

wetenschappelijke 

instrumenten 

Rob Memel 

 

 

 Jan Willem Pette  

Wandbespanningen Frederik Franken  

Paolo Cremonesi Willianne van der Sar  

 Femke van der Knaap  

Platform Erfgoed Educatie Vincent van Drie  

Werkgroep Beeldhouwwerk 

en ruimtelijke objecten 

Joachim van den Heuvel Nieuw opgericht in 

2017  

Werkgroep 

Muurschilderingen 

 Nieuw opgericht in 

2018  
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Bijlage 1. 

ECCO Schema 

 

 

 


