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Jaarverslag Restauratoren Nederland 2013 
Dit jaarverslag beslaat de periode 1-1-2013 tot en met 31-12-2013.  

Vanaf 1 januari 2013 hanteert RN een kalenderjaar als jaarverslagperiode.  

 

Leden 

RN had op 31 december 2013 664 leden, waarvan 433 restauratoren, 133 geassocieerde 
leden, 46 studentleden en 55 behoudsmedewerkersleden. 

Bestuur 

Vanaf januari 2013 tot juni werd het bestuur gevormd door Clara von Waldthausen 
(voorzitter), Tanja de Boer (vicevoorzitter), Laurent Sozzani (penningmeester), Janien 
Kemp, Margrit Reuss en Marc Bongaarts. Na de ALV van 27 juni, waarin Clara von 
Waldthausen en Laurent Sozzani hun bestuursfunctie beschikbaar stelden, traden begin 
juli 2013 Tanja de Boer (vicevoorzitter) en Janien Kemp af. Dit betekende dat per 
augustus een grotendeels nieuw bestuur aantrad met getalsmatig te weinig 
bestuursleden.  

Vanaf augustus 2013 bestaat het bestuur uit Margrit Reuss (voorzitter), Jaap van der 
Burg (vicevoorzitter), Marc Bongaarts (penningmeester), Karolien Withofs en Nora van 
der Veer. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen is het bestuur blijvend op 
zoek naar nieuwe kandidaten voor het bestuur. Het dagelijks bestuur werd vanaf 1 
augustus gevormd door Margrit Reuss en Aline Knip. 

Het bestuur vergaderde in 2013 maandelijks, op 8 januari, 6 februari, 28 februari, 10 
april, 15 mei, 3 juli, 2 september, 1 oktober, 28 oktober, 28 november en 16 december. 

Bureau 

Het bureau bestaat uit Charlotte Hilkemeijer (bureaumedewerker) en Aline Knip 
(directeur van het bureau/secretaris, per 1 februari 2013). Het bureau heeft zich in het 
voorjaar vooral gericht op de toelating en het archief van de toelatingsprocedure. 
Charlotte Hilkemeijer heeft een kwartaal een dag extra gewerkt om de achterstanden 
weg te werken. Met de verhuizing in 2012 naar De Bazel is ook de inrichting van het 
bureau afgerond en op het vlak van archiefvorming, ICT, officemanagement, procedures  
en communicatie zijn stappen gezet in verdere professionalisering van het bureau en de 
vereniging.  

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

De ALV vond plaats op 27 juni 2013 bij de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze 
vergadering kwamen o.a. de volgende punten aan bod: vaststellen jaarverslag en 
jaarrekening 1 juli 2012 t/m 1 juli 2013. De vergadering was onder leiding van Tanja de 
Boer (vicevoorzitter). Verder werd er ruimte geboden om van gedachten te wisselen over 
nieuwe toelatingsregeling en klacht ACM. 
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Ledenbijeenkomst informatieavond op 13 juni 2013 

Het bestuur van RN heeft een speciale informatieavond belegd over de concept nieuwe 
Toelatingsprocedure en de klacht en afwikkeling ACM. De avond werd goed bezocht door 
de leden. De advocaat van de vereniging in de afwikkeling van de klacht van de ACM en 
het opstellen van de concept toelatingsprocedure, Pascal Broers, was aanwezig voor een 
korte presentatie en het beantwoorden van vragen. Een verslag van deze avond is te 
vinden op de website van RN. 

Toelating en ACM 

Het voorjaar van 2013 stond volledig in het teken van de ingediende klacht (december 
2012) bij de ACM door een van de leden van RN en de juridische afwikkeling hiervan. Met 
name Margrit Reuss (portefeuillehouder toelating) en Aline Knip hebben dit traject 
getrokken. Het heeft veel impact gehad op de vereniging, het bestuur en de leden. Er is 
een nieuwe conceptregeling uitgewerkt die vrijwel ‘mededingingsproof’ is, maar nog op 
een aantal bezwaren van de ACM stootte. Deze conceptregeling is voorgelegd aan de 
commissie Standaarden en Ethiek en de commissie Toelating. Op de boven genoemde 
informatieavond van 13 juni werd de conceptregeling met de leden besproken. In de 
zomer van 2013 is het onderzoek naar de klacht door de ACM afgerond, RN is 
tegemoetgekomen aan de voorwaarden van de ACM. Bijvoorbeeld door melding te 
maken dat met het stopzetten van de toelatingsregeling dat aan de term restauratorlid 
nadrukkelijk geen onderscheidende waarde kan worden ontleend. Leden mogen dan ook 
het predicaat restauratorlid in het handelsverkeer niet gebruiken ter onderscheiding van 
concurrenten en/of ten behoeve van de werving van klanten. Het concept van de nieuwe 
toelatingsprocedure is in het najaar van 2013 niet verder bewerkt omdat het bestuur het 
draagvlak van een kwaliteitssysteem in zijn geheel aan de orde wilde stellen. 

Door deze situatie is de vereniging terug naar de beginfase van de vereniging, waar een 
toelatingsregeling of kwaliteitssysteem nog opgezet moest worden. Het bestuur en de 
leden zullen zich in 2014 beraden op de toekomst van de vereniging en of een vorm van 
kwaliteitssysteem onderdeel wel of moet uitmaken van de vereniging. 

European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (ECCO) 

Ondanks het feit dat E.C.C.O. niet overal even zichtbaar is geweest is ook in 2013 hard 
gewerkt aan een aantal fundamentele onderdelen. Het bestuur van E.C.C.O. is in 2013 
drie keer bij elkaar gekomen, en heeft in Lissabon haar General Assembly georganiseerd. 
Daarnaast is de commissie die zich bezig houdt met de toekomstvisie van E.C.C.O. ook 
twee keer bijeen gekomen. Jaap van der Burg is de vertegenwoordiger van RN bij 
E.C.C.O. en secretaris. 

Op verzoek van velen is een korte samenvatting, en zelfs een ‘folder’ gemaakt van de 
boekwerk ‘competences for access to the profession of conservation-restoration’. Deze 
folder, en de vijf vertalingen van het boekwerk zijn te vinden op de website van E.C.C.O. 

De nieuwe missie en visie van E.C.C.O., die in Lissabon door de Algemene Vergadering 
werd goedgekeurd is verder uitgewerkt in een Strategic Plan. Dit plan wordt voorgelegd 
aan de Algemene Ledenvergadering van E.C.C.O. in april 2014 in Tirol. 
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De werkgroep van E.C.C.O. die zich heeft gebogen over de ontwikkeling van 
verschillende standaarden in Europa heeft actief deelgenomen aan een groot aantal 
vergaderingen van de verschillende CEN werkgroepen. Het werkprogramma 2014 is 
vastgesteld.  

 
Comité Européen de Normalisation(CEN) 
 
Bestuurslid Jaap van der Burg vertegenwoordigt RN op Europees niveau in de 
CEN/Technical Committee 346 - Conservation of Cultural Heritage van het Comité 
Européen de Normalisation. 
 

NEderlandseNorm (NEN) 

Restauratoren Nederland is vertegenwoordigd in de in de NEN Commissie Conservering 
van Cultureel Erfgoed. Momenteel is deze plaats vacant en zoekt RN een kandidaat voor 
deze NEN-Commissie. Waar mogelijk oefent RN met de kennis vanuit de vereniging 
invloed uit op besluiten en onderwerpen. 
 

Activiteiten commissies 

Sommige commissies zijn zeer actief geweest in dit verenigingsjaar, anderen minder. De 
commissies stellen zelf een tekst op voor dit jaarverslag op waarvan een verkorte versie 
hier is opgenomen. 

Commissie Educatie 
De Commissie Educatie (CE) zet zich in voor het professionaliseren van het vak, om het 
cultureel erfgoed zo goed mogelijk voor de toekomst te bewaren. Door kwalitatief 
hoogwaardige, vak-gerelateerde bijeenkomsten te organiseren en door de UvA te 
adviseren bij hun aanbod van cursussen voor bijscholing streeft de CE ernaar om de 
permanente educatie van de leden te verzorgen. 
De Commissie Educatie is zich ervan bewust dat de huidige professionele benadering 
voor het restaureren en conserveren van cultureel erfgoed een analytische geest met 
gouden handen vereist en zet zich in om dit niveau voor alle aangesloten restauratoren 
bereikbaar te maken. De activiteiten die georganiseerd worden om de professionalisering 
te bevorderen zijn in de eerste plaats gericht op restauratoren, maar staan wijd open 
voor alle vak-gerelateerde beroepen en studenten. 
De CE is een spreekbuis van en voor het beroepsveld en ondersteunt educatie, kennis en 
debat over het beroepsveld in brede zin door thema-avonden en symposia te 
organiseren. Zij hoopt hierbij de interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling 
met vak-gerelateerde beroepsgroepen, zoals behoudsmedewerkers, (kunst)historici en 
wetenschappers, te stimuleren. Aanvullende cursussen (buiten het UVA-aanbod) worden 
door de secties zelf georganiseerd met of zonder ondersteuning van de CE. 
 
Hoewel de CE voornamelijk op de leden van RN gericht is in haar communicatie, staat ze 
met haar activiteiten ook open voor een geëngageerd publiek van buitenaf. 
Sinds 2007 organiseert de Commissie Educatie gratis thema-avonden voor het 
beroepsveld rond conservering en restauratie (zowel leden als niet-leden van RN). Sinds 
2008 dient de Reinwardt Academie als huisvesting voor de evenementen, waarbij de 
commissie en de leden van RN altijd hartelijk ontvangen zijn. Van 2010 tot 2012  
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organiseerde de CE hoofdzakelijk cursussen, om in de behoefte te voorzien die was 
ontstaan na het wegvallen van het ICN als aanbieder van permanente educatie. Sinds juli 
2012 is bekend dat de opleiding voor Conservering en Restauratie bij de UvA permanente 
educatie in de vorm van cursussen en lezingen ging aanbieden aan restauratoren. De CE 
is als gesprekspartner bij dit initiatief betrokken en heeft sindsdien het organiseren van 
thema-avonden hervat. 
 
Samenstelling 
Begin 2013 nam de CE afscheid van Vincent van Drie en Marina van der Lecq, die zich na 
jarenlange inzet voor de commissie op andere dingen wilden richten. Ook Daniela 
Stojković nam afscheid van de CE. De commissie bestond vervolgens het grootste deel 
van 2013 uit zes leden: Sanna Snellaars, voorzitter (steen en gipsen beelden), Gwen 
Tauber (schilderijen), Eneida Parreira (schilderijen), Maaike Heemskerk (boeken), Hilde 
Schalkx (boek en papier), en Beatriz Veríssimo (schilderijen). Beatriz Veríssimo nam aan 
het eind van het jaar afscheid van de commissie om haar energie op nieuwe uitdagingen 
te kunnen richten. We zijn alle vertrokken leden zeer dankbaar voor al hun hulp. 
 
Activiteiten 2013: 

• Thema-avonden 
De CE heeft in 2013 vier thema-avonden georganiseerd (doorgenummerd vanaf 
voorgaande jaren): 
Op 19 maart, (editie 11): Instituten: Wie zijn ze, waar komen ze vandaan en waar gaan 
ze naartoe? (31 aanwezigen) 
Op 23 april, (editie 12): Analytische Instrumenten voor het veld I (9 aanwezigen) 
georganiseerd samen met het RCE 
Op 4 juni, (editie 13): Oude restauraties: Wat doen we ermee? Verwijderen of laten 
zitten? (31 aanwezigen) 
Op 1 oktober (editie 14): Analytische instrumenten voor het veld II: Op onderzoek bij het 
RCE (47 aanwezigen) georganiseerd samen met het RCE. 
 
De thema-avonden waren zeer succesvol te noemen, ondanks het lage aantal 
aanwezigen bij thema-avond nr. 12. Er werd meestal zeer positief gereageerd op de 
inhoud. Een aandachtspunt blijft het structureren van de avonden, met name wat betreft 
het in acht nemen van de beschikbare tijd. 
• Cursussen 
De CE heeft in 2013 regelmatig overleg gevoerd met de coördinator van de afdeling 
Permanente Educatie van de UvA, Angèle Goossens. Dit houd in dat de CE de wensen en 
ideeën voor cursussen door de leden doorgeeft aan de UVA en dat zij op de hoogte 
gehouden wordt over de planning van cursussen bij de UVA. 3 cursussen zijn door de 
UVA aangeboden in 2013 voor de leden. In het voorjaar van 2014 ook een opfriscursus 
chemie wordt aangeboden door de UvA.  
• Website 
De CE heeft zich aan het eind van dit jaar gericht op het opzetten en actualiseren van 
haar deel van de RN-website. De intentie is om deze pagina in de toekomst verder uit te 
breiden en bij te houden. 
• Samenwerking binnen RN, richting van de vereniging 
De CE probeert actief mee te denken over en bij te dragen aan de toekomst van 
Restauratoren Nederland. Vanuit het Bureau en de sectie BPF is het initiatief gekomen 
om twee maal per jaar een sectie-overleg te hebben, om de samenwerking tussen de  
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verschillende delen van de vereniging te verbeteren. De CE is in 2013 bij één van deze 
overleggen aanwezig geweest en zal toekomstige overleggen graag bijwonen. 
 

 

RN-Commissie Toelating 

De RN-Commissie Toelating heeft geen informatie aangeleverd voor dit jaarverslag. 

De commissie is gericht op bevordering van de professionaliteit van het beroep door 
middel van het formuleren van de toelatingseisen voor restauratorleden en het 
beoordelen van haar leden aan die criteria. Sinds de stopzetting van de 
overgangsregeling toelating. De commissie Toelating is in het voorjaar sterk betrokken 
geweest bij de ontwerp van een concept Nieuwe Regeling die in juni aan de leden 
gepresenteerd werd. 

Samenstelling 

De Commissie Toelating bestaat uit Nico Lingbeek (voorzitter van de commissie), Gwen 
Tauber en Floor Meijboom (tot zomer 2013). Aan het eind van 2013 is door het bestuur 
aan de leden gevraagd wat in de toekomst de focus van de vereniging dient te zijn en of 
er verder in een kwaliteitssysteem geïnvesteerd zal moeten worden. In de loop van 2014 
zal blijken welke koers ingeslagen wordt en of een commissie toelating in toekomst zal 
blijven bestaan. 

Commissie Klachten 

Er zijn geen klachten in behandeling genomen het afgelopen jaar. 

Commissie PR en Communicatie 

 
Ook dit jaar was de belangrijkste activiteit van de Commissie het uitbrengen van de 
!Flits, negen nummers in 2013. 
Er werd eenmaal vergaderd op het bureau met Aline Knip en Charlotte Hilkemeijer om 
kennis te maken en over het beleid te spreken. Een van de onderwerpen van gesprek 
was de !Flits omdat er soms overlap is met de agenda. Uiteindelijk werd besloten om in 
2014 te beginnen met het vervangen van de !Flits door aankondigingen op de agenda. 
Na enige tijd zal een evaluatie plaatsvinden. Voor sommige rubrieken in de !Flits zoals 
Tips & Trucs wordt nog naar een  speciale oplossing op de website (investering aparte 
module op website) gezocht en financiële middelen. 
In december kregen Nancy Knaap en Machteld van der Feltz instructie over het 
verzorgen van de agenda op de website van RN zodat zij dit in 2014 kunnen gaan doen. 
 
Commissie Standaarden en Ethiek 

De RN-Commissie Standaarden en Ethiek heeft geen informatie aangeleverd voor dit 
jaarverslag, echter heeft de commissie wel in 2013 veel input gegeven op de concept 
toelatingsprocedure. 
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Activiteiten Secties 

De secties stellen voor hun leden een eigen jaarverslag op waarvan een verkorte versie 
hier is opgenomen. 

Sectie Boek, Papier en Fotografische materialen 

Inleiding 

Begin 2013 had de sectie 151 leden, aan het eind van het jaar was het ledental 158.  

Het sectiebestuur heeft sinds het vertrek van Marieke Kraan in januari geen voorzitter.  
Het huidige bestuur bestaat uit Frederike Leffelaar (secretaris, tot 1 januari 2014), Paul 
de Greeuw (penningmeester), Nancy Knaap en Valérie Martens-Monier. Nieuw in het 
bestuur in 2013 zijn Hilde Schalkx en Alexandra Nederlof. Kim Mulder werkt sinds najaar 
2012 in London en is dit jaar bestuurslid op afstand geweest, per 1 januari 2014 heeft zij 
echter besloten het sectiebestuur te verlaten. 

Het sectiebestuur vergaderde dit jaar vijfmaal en had daarnaast contact via mail  en 
telefoon. 

De vorige (anderhalf-)jaarvergadering, die de periode juli 2011 – december 2012 
besloeg, werd op 25 januari 2013 gehouden in EYE in Amsterdam. Het was een druk 
bezochte vergadering waarbij 30 sectieleden aanwezig waren. Na afloop was er een korte 
rondleiding door het imposante gebouw. De jaarvergadering werd afgesloten met een 
borrel. 

Educatiefonds 

In 2011 is de sectie BPF gestart met een Educatiefonds. Leden van de sectie kunnen een 
aanvraag doen voor een financiële bijdrage om een cursus, workshop of symposium te 
volgen. In 2013 zijn drie aanvragen ingewilligd. Eliza Jacobi nam deel aan de cursus 
Pigments and the Polarising Microscope, Clara von Waldthausen ging naar de AIC&ICOM-
CC Photographs Conservation joint meeting in Wellington, New Zeeland en Thomas Brain 
bezocht The 4th Heritage Conference over Asiatic Traditional Painting, its History and 
Conservation. Zij deden, of zullen verslag doen in de RN Au Courant. 

 

Symposium Breekbaar Bezit 

Na een lange aanloop kon dankzij de onvermoeibare inzet van Ingeborg Eggink, Ann 
Deckers, en Andy Smith in november 2013 het tweedaagse symposium Breekbaar Bezit 
plaats vinden in het FoMu in Antwerpen. 17 sprekers uit Nederland, Vlaanderen, Canada 
en Duitsland gaven presentaties. Om het symposium door te kunnen laten gaan had de 
sectie garant gestaan voor een bedrag van € 3.000.- om de voorkosten te financieren. 
Door het succes van het symposium waaraan 67 mensen deelnamen is hier echter geen 
beroep op gedaan. De deelnemers aan het symposium waren zo enthousiast dat er over 
een vervolg over Kleurenfotografie gesproken wordt.	  
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Vakgroep Boek 
Leden: Sabine Fleischer, Annet Doves en Constant Lem 

In het najaar van 2013 heeft de Vakgroep Boek een lezingenmiddag getiteld East is East, 
West is West georganiseerd. Op deze middag hebben vier Nederlandse boek-
restauratoren een lezing gegeven over verschillende aspecten van boekbanden van hier 
en elders. Voor de organisatie van deze middag stond de sectie garant met een bedrag 
van € 1500.-. Er kwamen 62 mensen naar de middag waardoor er geen beroep is gedaan 
op deze garantstelling.  

 

Vakgroep Papier 

Leden: Cristina Duran Casablancas, Willemien Jansen en Nora van der Veer-Curpan 

In 2013 is de eerste studiedag “nieuwe stijl” georganiseerd. De vakgroep papier heeft 
een nieuwe formule bedacht om de kennisuitwisseling tussen de leden op een andere 
manier te organiseren waarbij de deelnemers actiever deelnemen en ruimte krijgen om 
te experimenteren met nieuwe middelen en restauratietechnieken. In oktober werden 
twee studiedagen georganiseerd over het onderwerp Gellan gum. 14 mensen namen deel 
aan deze dagen waarbij de tweede groep voortborduurde op vragen die gerezen waren 
tijdens de eerste dag. Een verslag van de twee dagen is verstuurd aan de deelnemers.  

 

Sectieoverleg 

Het bestuur van de sectie hecht veel belang aan samenwerking tussen de secties binnen 
RN. Mede op initiatief van het bestuur van de sectie BPF zijn er in 2013 twee 
bijeenkomsten georganiseerd met bestuursleden van de verschillende secties en het 
bestuur van RN. 

Een eerste concrete stap is gezet in mei 2013. De secties Boek, Papier en Fotografische 
Materialen en Historische Binnenruimten organiseerden een excursie naar het landgoed 
Oud-Amelisweerd om daar de restauratie van het Chinese behang te bezichtigen. 22 
mensen namen deel aan deze excursie.  

Au Courant 

De redactie van de Au Courant heeft in 2013 drie nummers uitgebracht.  

 

Sectie Behoud en Beheer 

De sectie heeft geen informatie aangeleverd voor het jaarverslag.  

Er heeft een sectiedag plaatsgevonden op 4 december 2013 in het depot van het 
Stedelijk Museum in Amsterdam. 25 leden van sectie namen deel aan de dag. Het 
bestuur bedankt Monica Schwarze voor haar jarenlange inzet voor de sectie en RN.  
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Sectie Etnografica 

Vanaf 2010 probeert de sectie elk jaar een of twee bezoeken aan etnografische collecties 
te organiseren. In januari 2013 werd een bezoek gebracht aan het depot en de 
tentoonstelling in het Wereldmuseum Rotterdam. Aspecten van preventieve 
conservering, bestrijding van insectenaantasting met anoxia en vriezen, alsook 
uitgevoerde behandelingen werden getoond aan de aanwezigen en besproken. In de 
tentoonstelling over vlaggen werd de voor de tentoonstelling ontwikkelde ophang 
methode voorgesteld. Met 14 restauratoren uit Nederland en 7 uit België was het een 
dag vol interessante uitwisseling. 
 
De sectie is opgericht om restauratoren die etnografische objecten (in brede zin) 
conserveren met elkaar in contact te brengen. Het doel van de sectie is het stimuleren en 
verbeteren van de professionaliteit van de leden middels het delen van kennis en het 
bespreken van problemen en praktische toepassingen op het gebied van conservering en 
restauratie, opslag en expositie van objecten van etnografische collecties. Vaak bestaan 
deze objecten uit een combinatie van materialen. Ook het bespreken van de culturele 
achtergrond van objecten of verzamelingen en het bijhouden van de nieuwste kennis 
omtrent wetenschappelijk onderzoek naar objecten is een streven. 
 
 
Sectie Historische Binnenruimten 
Leden 
53 leden d.d. december 2013 (52 leden d.d. november 2012) 
 
Samenstelling bestuur 
Jan Paul Folkers, meubelrestaurator bij Folkers en Creman heeft zitting genomen in het 
bestuur van de sectie. Daarmee is niet meer enkel de restauratie van schilderingen en 
kleuronderzoek binnen het bestuur vertegenwoordigd, maar ook het onderdeel hout en 
meubels. We zijn heel blij dat de input van verschillende disciplines binnen de sectie 
daarmee breder is geworden.  
Adviseur Bernice Crijns heeft aangegeven een minder actieve rol te willen spelen, ze zal 
in de toekomst de activiteiten vanaf te zijlijn volgen. 
 
Werkbezoeken 
De algemene ledenvergadering van de sectie vond plaats op 15 november 2012 en werd 
gecombineerd met twee werkbezoeken: de restauraties van de plafondschilderingen in 
het Trippenhuis (o.l.v. Ruth Jongsma) en het kleuronderzoek aan het interieur van het 
Museum Willet Holthuysen te Amsterdam (Josefien Tegelaar) (25 deelnemers). 
 
Een tweede werkbezoek vond plaats op 1 februari in de Jozefkerk te Enschedé waar 
Katherine Kolff met een groot team restauratoren de muurschilderingen van Joan Collette 
restaureerde (20 deelnemers). Op 7 mei werd in samenwerking met de sectie boek, 
papier en foto een werkbezoek naar Oud-Amelisweerd georganiseerd. XL papier 
restaureerde het Chineesbehang en de SRAL het hieronder liggende kamerbehangsel op 
linnen (22 deelnemers). Kort daarop (16 mei) vond alweer het vierde werkbezoek plaats: 
dit keer naar het Teylers Museum in Haarlem waar gesproken werd over de restauraties 
van de Ovale Zaal en het Fundatiehuis (18 deelnemers). Na afloop vond ‘De Verdieping’ 
plaats, een nieuw initiatief van de sectie om een platform te creëren waar dieper op  
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bepaalde thema’s wordt ingegaan. Pol Bruijs gaf een presentatie over de krijtlijm 
afwerking van de Ovale Zaal, Jan van Breenen en Marjan de Visser vertelde over  
mogelijkheden en onmogelijkheden van USB microscopen en Jan Paul Folkers ging in op 
lasercleaning op historisch meubilair.  
Het vijfde door de sectie georganiseerde werkbezoek vond plaats op 5 september. Dit 
keer was Rescura zo gastvrij om belangstellenden te ontvangen in haar atelier in Den 
Haag. Teun Bleijenberg, Johanneke Verhave, Herman van Putten en Ige Verslype gaven 
een toelichting op de restauratie van de 18de eeuwse wandbespanningen uit het atelier 
van Augustini, dat onderdeel uitmaakt van een geschilderde kamer uit een herenhuis in 
Beverwijk (30 deelnemers). 
 
Het doel van de werkbezoeken is het op informele wijze uitwisselen van informatie ten 
aanzien van restauratietechnieken en historische kennis over materialen en technieken 
toegepast binnen ons gebouwde erfgoed. Een andere belangrijke verdienste van de 
werkbezoeken zijn de onderlinge contacten tussen restauratoren die op worden gedaan. 
De aansluitende borrel is altijd een mooie (en gezellige!) gelegenheid om het netwerk 
binnen het veld te verbreden en restauratoren van andere disciplines te ontmoeten en 
beter te leren kennen. Het succes van geslaagde interieurrestauraties staat immers met 
een goede samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende aandachtsgebieden. Het 
kennen van de juiste collega kan daarbij zeer belangrijk zijn. 
 
Restauratie beurs 
Op 20 april werd in samenwerking met de RCE een lezingenmiddag georganiseerd 
waarbij de restauratie van het interieur centraal stond.  
 
Werkgroep kleuronderzoek 
De vraag aan het bestuur van RN vanuit de werkgroep kleuronderzoek om een 
erkenningsregeling voor kleuronderzoekers te ontwikkelen vanuit Restauratoren 
Nederland (brief d.d. 31-8-2011 - zie website) is helaas negatief beantwoord. Zolang de 
problemen rondom de toelating niet zijn opgelost is het niet gewenst om met een nieuwe 
erkenningsregeling te starten.  
 
Deze tekst voor het jaarverslag is opgemaakt door Angelique Friedrichs, Judith Bohan, 
Jan Paul Folkers en adviseur Bernice Crijns. 
 
 
Losse activiteiten RN 
Werkconferentie Een toekomst voor monumentale kunst? In samenwerking met 
de RCE. 

Op 25 september vond de RCE werkconferentie Een toekomst voor monumentale kunst? 
gehouden tijdens de week van de wederopbouw in Theater Dakota, te Den Haag. 

Simone Vermaat, senior onderzoeker bij de RCE, nodigde Restauratoren Nederland uit 
om samen deze werkconferentie te organiseren: een belangrijk onderwerp, ook voor 
restauratoren. Aline Knip heeft in het programma de paneldiscussie geleid. Aan de 
werkconferentie namen 46 deelnemers deel, waaronder bijvoorbeeld een wethouder, 
adviseurs, restauratiearchitecten en een paar leden van Restauratoren Nederland. Voor 
een volledig verslag verwijzen wij graag naar de website van de RCE. 

De conservering en restauratie van een monumentaal kunstwerk is niet eenvoudig. De 
objecten zijn groot en bevinden zich in de openbare ruimte. Het ontbreekt vaak aan 
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kennis over kunstwerk, kunstenaar, materiaal en aan financiële middelen. De eigenaar 
en/of architect wil lang niet altijd meewerken. Om verantwoord te kunnen selecteren,  

 

waarderen en behouden is het zaak deze kwesties onder de aandacht te brengen bij 
eigenaren, beheerders, beleidsmakers, universiteiten, studenten en het brede publiek. 

Programma bestond uit een inleiding van Simone Vermaat en vier korte lezingen die een 
inkijkje gaven in het complexe proces van behoud en beheer van monumentale 
wandkunst.  Sprekers op de werkconferentie: Lisya Bicaci (onderzoek naar materialen en 
restauratie van glasappliqué ramen), Johanna Jacobs (Burgerinitiatief en behoud van 
monumentale kunst), Piet van Dalen (Art Conservation over conservering natuursteen 
mozaïek Jeroen Voskuil ) en Carolien van de Star (de restauratie van de monumentale 
kunst in het (voormalig) ministerie van Landbouw). 

Aan  de hand van twee stellingen volgde een paneldiscussie. Discussie met sprekerspanel 
en zaal o.l.v. Aline Knip (Restauratoren Nederland). Met name de tweede stelling 
Restauratie en conservering van monumentale kunst vraagt om een multidisciplinaire 
aanpak; dit vraagt om betere afstemming en samenwerking tussen restauratoren, 
(restauratie) architecten, bouwkundigen, (kunst-/ architectuur-) historici, 
productontwerpers, eigenaren en beheerders. 

De RCE hoopt samen met RN in 2014 een vervolg te kunnen geven aan dit onderwerp. 
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Overzicht RN per 31 december 2013 
 
 december 2012 december 2013 
Leden totaal 646 664 
Restauratorleden 412 433 
Geassocieerde leden 144 133 
Studentleden 40 46 
Behoudsmedewerkerleden 50 55 
Sectie BPF 151 158 
Sectie Behoud en Beheer 70 68 
Sectie Etnografica 16 21 
Sectie Historische 
Binnenruimten 

51 53 

Sectie Studenten - 7 
   
Hoofdbestuur Margrit Reuss voorzitter 
  Jaap van der Burg vicevoorzitter 
  Marc Bongaarts penningmeester 
  Nora van der Veer-Curpan   
  Karolien Withofs   
Bureau Aline Knip directeur van bureau / 

secretaris 
  Charlotte Hilkemeijer bureaumedewerker 
Commissie PR en 
Communicatie 

Henriette Verdonk   

  Femke Coevert   
  Machteld van der Feltz   
  Nancy Knaap   
Commissie Standaarden en 
Ethiek 

Bert van Bommel   

  George Boellaard  afgetreden dec 2013 
  Laurens Demmer  afgetreden dec. 2013 
 Natasha Herman  
Commissie Toelating Nico Lingbeek    
  Gwen Tauber    
 Floor Meijboom afgetreden juni 2013 
Commissie Onderzoek 
Klachten 

Francien van Daalen    

  René Lugtigheid   
  Roeland Moorer   
  Liesbeth Abraham   

Commissie Beroep Klachten Esther Meijer   
  Floor Meijboom   

  Godelieve van Wees   
Commissie Educatie Sanna Snellaars voorzitter 



	  

CONCEPT RN JAARVERSLAG 1-1-2013 t/m 31-12-2013                       pagina 12. 
	  

  Eneida Parreira   
  Beatriz Veríssimo   

  Gwen Tauber   
  Hilde Schalkx   
  Maaike Heemskerk   
Redactie Au Courant  Cristina Duran  
 Vincent van Drie  
 Emmy de Groot  
 Nancy Knaap  
 Eveline Los  
 Marjan de Visser  
 Christa Wilke  
 Willemien Jansen  
Sectie Boek, Papier en 
Fotografisch materiaal 

Marieke Kraan voorzitter 

 Kim Mulder  
 Fredrike Leffelaar secretaris 
 Paul de Greeuw penningmeester 
 Nancy Knaap  
 Valérie Martens Monier  
 ElizaJacobi  
 Hilde Schalkx vrijwilliger website 
 Marlene Hoogeveen vrijwilliger website 
Sectie Historische 
Binnenruimten 

Angelique Friedrichs  

 Judith Bohan  
 Bernice Crijns adviseur 
Sectie Etnografica Nancy Knaap  voorzitter 
 Wibout Loonen penningmeester 
 Bella Zurcher secretaris) 
Sectie Behoud en Beheer Marc Bongaarts penningmeester 
 Hans Stuurop  vicevoorzitter 
 Marco Steketee  
 Josien Verdegaal  
 Katharina Dmochowska  
Sectie studenten  Rianne de Beer afgetreden juli 2013 
Young professionals RN i.o. Suzanne van Leeuwen per december 2013 
 Julia Leunge per december 2013 
NEN Jaap van der Burg  
CEN Jaap van der Burg  
ECCO  Jaap van der Burg  
   
 


