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Geachte leden van het bestuur,


Bij deze wil ik mij graag kandideren voor een van de functies die binnenkort vrijkomen in het 
bestuur van Restauratoren Nederland. Als zelfstandig restaurator volg ik met veel interesse de 
ontwikkelingen in het werkveld. Juist op dit moment zijn deze ontwikkelingen bijzonder bepalend 
voor de toekomst van ons vak. Als grootste belangenvereniging staat Restauratoren Nederland 
middenin dit proces. Heel graag zou ik als bestuurslid mee willen denken met hoe zich het vak de 
komende jaren ontwikkeld. Hierbij hecht ik groot belang aan een verdere professionalisering van 
het restauratievak.


Graag gebruik ik deze brief om mij aan u voor te stellen. Daarnaast probeer ik beknopt mijn visie 
op het restauratieveld weer te geven en mijn kandidatuur nader te motiveren.


Als restaurator ben ik werkzaam in de restauratie van keramiek, natuursteen en glas. Ik ben 
hiervoor opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2015 heb ik een eigen atelier in 
Amsterdam Noord. Hoewel de opleiding aan de universiteit een duidelijke focus heeft op de 
behandeling van objecten bestaat het belangrijkste deel van mijn werkzaamheden juist uit de 
behandeling van (semi-)onroerend erfgoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tegelwanden in-situ, 
maar ook aan beelden en openbare (moderne) kunst. Mijn opdrachten komen van zeer diverse 
kanten. Ik werk uiteraard voor particulieren en musea, maar ook voor de overheid, kerkbesturen 
en restauratiearchitecten.


Door de verschillende soorten opdrachtgevers waar ik in mijn werk mee te maken heb ervaar ik 
een grote verscheidenheid aan perceptie van het vak in het veld. Waar musea steeds vaker (maar 
nog lang niet altijd!) restauratoren inhuren als specialisten merk ik ook dat ons vak nog vaak als 
een ambacht wordt gezien en beoordeeld. Zeker bij de restauratie van (semi-) onroerend erfgoed 
is veel aanbod van zeer ervaren en gedegen ambachtslieden die hun werk als restauraties 
aanbieden. In mijn optiek zijn de twee absoluut complementair aan elkaar, maar niet hetzelfde. 
Een restaurator kijkt verder en dieper dan alleen het visuele aspect. Daar staat tegen over dat een 
restaurator lastig de handvaardigheid kan ontwikkelen die een ware ambachtsman/vrouw door 
jaren werk heeft opgedaan (bijvoorbeeld een restauratiestukadoor). Het creëren van 
bewustwording over de rol en het belang van de restaurator vind ik belangrijk voor het vak. Met 
de ontwikkeling van het Restauratoren Register is er een belangrijke stap gezet naar een deze 
nieuwe bewustwording. Hierin heeft u als bestuur een belangrijke rol gespeeld. Graag draag ik bij 
aan het uitbreiden van deze discussie naar rol van de restaurator binnen het behoud van 
onroerend erfgoed.


Ik heb in mijn werk gedurende de laatste vijf jaar ook de grote diversiteit van ons eigen werkveld 
mogen ervaren. Vaak heb ik bij projecten samen mogen werken met restauratoren van 
verschillende achtergronden en verschillende disciplines. In gesprekken met collega’s merk ik dat 
er ongeacht discipline of opleiding veel overeenkomstige ideeën en zorgen leven over het veld. 
Maar er zijn ook zorgen en ideeën die specifiek zijn voor een discipline of voor de achtergrond die 
iemand heeft. Ik zie het als een belangrijke uitdaging voor een belangenvereniging als 
Restauratoren Nederland om deze grote groep te vertegenwoordigen in al hun overeenkomsten 
én hun verschillen.


Een laatste beweegreden die ik hier wil noemen als motivatie voor mijn kandidatuur, betreft de 
tweedeling die ik in zeker mate ervaar in ons veld tussen de nieuwe groep academisch 



geschoolde restauratoren en de groep die op een andere manier is opgeleid. Toen ik zelf van de 
UvA kwam heeft de omvang van de groep die niet aan de universiteit verbonden was mij verrast 
en ik kan niet anders concluderen dan dat deze twee groepen te veel parallel aan elkaar bestaan. 
Het veld is er mijn inziens bij gebaat dat deze twee groepen meer integreren. Beide hebben hun 
eigen kwaliteiten die elkaar meer zouden kunnen versterken.  Restauratoren Nederland zet zich 
hier uiteraard al voor in en ik draag er graag aan bij als dat kan.


Ik hoop in deze brief het belang duidelijk te maken dat ik hecht aan de staat en de ontwikkeling 
van het werkveld. Graag zie ik het vak in de toekomst verder professionaliseren en ik zet mij hier 
graag voor in. Een verdere professionalisering kan mijns inziens bij dragen aan een grotere 
bewustwording van het belang van conservering en restauratie. Hieruit volgt dat er meer ruimte 
komt voor echt fundamentele ontwikkelingen in bijvoorbeeld onderzoek. Ook kan meer 
bewustwording leiden tot een hogere waardering van het vak (over alle disciplines) waardoor 
projecten met meer zorg en diepgang kunnen worden aangenomen. Ons cultureel erfgoed is het 
waard dat we er zo zorgvuldig mogelijk mee omspringen. Een verdere emancipatie van ons vak 
kan mijns inziens bijdragen aan het scheppen van de benodigde ruimte aan onze leden om zich 
optimaal voor ons erfgoed te kunnen inzetten.


Restauratoren Nederland is de grootste belangenvereniging voor restauratoren in Nederland en is 
daarmee een belangrijke kracht in ons werkveld. De laatste jaren zijn er belangrijke ontwikkelen 
gaande waarin Restauratoren Nederland een grote rol heeft gespeeld. Graag zet ik mij de 
komende jaren samen met u in voor het vertegenwoordigen van de belangen in alle diversiteit van 
ons werkveld naar buiten toe.


Het is een hele opgave geweest mijn ideeën in een beknopte brief samen te vatten. Heel beknopt 
is de brief dan ook niet geworden zoals u merkt. Uiteraard licht ik mijn ideeën en visie graag nader 
toe als daar behoefte aan is.


Met vriendelijke groet,




Michiel Overhoff



