
 

 

Amersfoort, 30 oktober 2020 

PERSBERICHT 

Gerard Kleijn en Thomas van Harten winnen eerste NCE Meester-Gezelprijs  

Vandaag is de eerste NCE Meester-Gezelprijs uitgereikt aan restauratietimmerlieden Gerard Kleijn 

en Thomas van Harten, beiden werkzaam bij Bouw- & Molenmakersbedrijf Verbij uit Hoogmade. 

Zij kregen de prijs voor de excellente manier waarop de kennis over het restauratievakmanschap 

van leermeester op leerling wordt overgebracht. De prijs werd persoonlijk uitgereikt door jurylid 

Wim van der Maas, die vanwege de coronamaatregelen speciaal met de prijs naar Hoogmade 

afreisde. 

 “Met de Meester-Gezelprijs spreken wij onze waardering uit voor de bijzondere kennisoverdracht 

van leermeester op leerling”, aldus jurylid Wim van der Maas, “het restauratievak leer je namelijk 

niet alleen uit boeken, maar juist in de praktijk van de leermeester. Die leert je om creatief en 

oplossingsgericht te zijn. Hoe je van een vakman een échte restauratievakman wordt. Daarbij is een 

goede samenwerking essentieel. In veel inzendingen zagen we dit terug, maar vooral bij Gerard en 

Thomas. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we aan dit bijzondere duo vandaag deze prijs mogen 

uitreiken.” 

Meesterschap 

De vierkoppige jury, bestaande uit juryvoorzitter Marc van Roosmalen (senior architect bij 

Rijksvastgoedbedrijf), Wim van der Maas (voorzitter Platform Gespecialiseerde Aannemers in de 

Restauratie en bestuurslid van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen), Willemijn Maas 

(voorzitter Raad van Toezicht van het Nationaal Restauratiefonds) en Michiel van Hunen 

(restauratiespecialist Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), koos unaniem het winnende duo. Wim 

van der Maas vervolgt: “We waren onder de indruk van de samenwerking tussen Gerard en Thomas. 

Hoe ze bijvoorbeeld samen de diagnose stelden van een middeleeuwse houtconstructie. Bijna als 

heelmeesters: per onderdeel bekeken ze wat belangrijk was voor het herstel en hielden daarbij 

zoveel mogelijk rekening met behoud van het bestaande historische bouwmateriaal. Kijk, dat is nou 

meesterschap!” 

Het is net als koffie zetten 

Leermeester Gerard Kleijn is zeer blij met deze erkenning. “Wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat ik 

jongens zoals Thomas langzaam verder breng. Dat doe ik druppelsgewijs. Het is net als koffiezetten: 

steeds een druppeltje meer verantwoordelijkheid en uiteindelijk heb je een pot koffie. Zo breng je de 

noodzakelijke vakkennis op een efficiënte manier over.” Thomas van Harten vult daarbij aan: “Gerard 

heeft mij geleerd om goed te kijken. Beter een half uur langer kijken in het begin, dan later een halve 

dag meer werk! Het is echt geweldig dat ik nu samen met Gerard deze prijs gewonnen heb.” 

Genomineerden en eervolle vermeldingen 
De winnaars werden gekozen uit drie genomineerde Meester-Gezel duo’s. De overige twee 
genomineerde duo’s zijn Tony Muller (leermeester) en Bart Verhoeven (leerling) van Loodgieters- en 
Leidekkersbedrijf Walter Verhoeven en Joost Vlemmix (leermeester) en Teun Schraven (leerling) van 
Vlemmix Juwelen. Eervolle vermeldingen gaan naar de duo’s Erik Jan Brans (leermeester) en Karlijn 
de Wild (leerling) van Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundigen en Gerrit Spijkerboer 
(leermeester) en Cornelis van Lagen (leerling) van hoveniersbedrijf Debie & Verkuijl. 
 



 

 

 

Over de NCE Meester-Gezelprijs 

De Meester-Gezelprijs benadrukt de bijzondere kennisoverdracht van leermeester op leerling die zo 

belangrijk is voor het in stand houden van ambachtelijke restauratieberoepen. 18 Meester-Gezel 

duo’s uit 14 verschillende restauratiedisciplines hebben zich aangemeld voor deze prijs. De drie 

genomineerde duo’s mogen ieder gereedschap/materiaal ter waarde van €300,- uitzoeken voor hun 

eigen vakdiscipline. Het winnende duo ontvangt €1.500,- per persoon om te besteden aan 

opleidingsmodules van het NCE of andere erfgoedstudies of aan een studiereis. 

 

Noot voor de redactie: 

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) ondersteunt restauratiedisciplines, die zó 

kleinschalig zijn, dat opleidingen op maat nodig zijn om instroom, kennis en vakmanschap op peil te 

houden. Het NCE werkt samen met alle betrokken partijen (branchegroepen, scholen en regionale 

organisaties) om gezamenlijk maatwerkoplossingen te realiseren en daarmee de toekomst van deze 

vakdisciplines te borgen. 

Voor meer informatie over de NCE Meester-Gezelprijs kunt u contact opnemen met John van den 

Heuvel, opleidingsadviseur, via 06 12 26 57 61 of j.vandenheuvel@erfgoedopleidingen.nl. 

NCE Meester-Gezelprijs https://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-meester-gezelprijs 

Juryleden:  
1. Marc van Roosmalen (juryvoorzitter), senior architect Rijksvastgoedbedrijf met specialisatie 

erfgoed  
2. Willemijn Maas, voorzitter Raad van Toezicht van het Nationaal Restauratiefonds en 

ambassadeur van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. 
3. Michiel van Hunen, senior specialist conservering en restauratie bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. 
4. Wim van der Maas, voorzitter van het Platform Gespecialiseerde Aannemers in de 

Restauratie en bestuurslid van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen. 
 

Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen Postbus 2079 3800 CB Amersfoort 

www.erfgoedopleidingen.nl | info@erfgoedopleidingen.nl 

Bijlagen: 

1. Foto uitreiking winnaars Gerard Kleijn en Thomas van Harten, Bouw- & 

Molenmakersbedrijf Verbij (Fotograaf: René van der Burg) 

2. Foto Meester-Gezel duo Gerard Kleijn en Thomas van Harten, Bouw- & 

Molenmakersbedrijf Verbij, in actie (Foto’s uit video over NCE Meester-Gezelprijs 

winnaars).  

3. Video winnaars Gerard Kleijn en Thomas van Harten: https://youtu.be/OPV6lmQv3zU 

4. Logo NCE Meester-Gezel prijs 
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