
 

 

 
 
 
 
Restauratoren Nederland 
Postbus 11563 
1001 GN te Amsterdam 

Datum: 14-07-2020 
 
Betreft: Kandidaatstelling Bestuurslid RN 
 
Beste leden van Restauratoren Nederland, beste collega’s, 
 

Mijn naam is Remco Ockhuijsen (29) geboren te Naarden. Ik wil mij naar aanleiding van de 
vacature voor een RN-bestuursfunctie, aanmelden voor de sollicitatie procedure en stel mij 
hierbij graag aan u voor.  
 

Na het HMC te hebben afgerond ben ik als meubelrestaurator opgeleid op West-Dean. Ik 
ben eigenaar van atelier Het Restauratie Center te Hilversum, dat ik na mijn opleiding in 
2013 heb opgericht. Mijn passie is het behouden van de objecten en hun verhaal van 
ambachtelijk meubelmakersvakmanschap, maar ook van het verhaal van gebruikers door de 
tijden heen.  
 

Helaas gaat er veel verloren doordat er onvoldoende waardering is of doordat de kennis om 
de meubelen in goede staat te brengen of te houden ontbreekt. Die behoudskundige kennis 
en kunde wordt mede dankzij onze vereniging op een hoger plan gebracht. Ik denk dat de 
tijd nu rijp is om binnen RN ook meer aandacht te besteden aan de ambachtelijke aspecten 
binnen het restauratievak. Het is mijn droom om het ambachtelijk vak te behouden voor 
komende generaties. Dit geeft vele uitdagingen en niemand kan dit alleen op zich nemen. 
Binnen ons beroep maken we als geen ander kennis met die wereld en velen van ons 
beheersen ook onderdelen van die ambachten. Ik zou ook graag zien dat wij op dat gebied, 
vooral ‘aan de werkbank’, de kennis en kunde met elkaar delen.  
 

Binnen het bestuur wil ik dit, bijvoorbeeld door het realiseren van regelmatig kleinschalig 
atelierbezoek bij collega’s, mogelijk gaan maken. Natuurlijk wil ik ook meedenken over de 
koers en de uitwerking van de doelstellingen maar daarbij wil ik me dan vooral richten op het 
organiseren van activiteiten voor de leden. We moeten namelijk meer betrokken raken bij 
het verenigingsleven. Vanuit Het Restauratie Center breng ik mijn ervaring mee op het 
gebied van de restauratiepraktijk maar ook op het gebied van de organisatie van 
evenementen die vanuit ons het initiatief tot stand kwamen. We hebben diverse exposities 
(100-jaar Amsterdamse School periode; Thonet meubelen; Empire Periode) en symposia (De 
duistere kant van historische verlichting) binnen onze muren gehad.  
 

Mijn motto is ‘Live your dream’. Met deze kleine indruk van wie ik ben, wat ik doe en waar ik 
voor sta hoop ik van harte dat het mogelijk wordt om vanuit mijn bestuursfunctie mijn 
droom werkelijkheid te laten worden. Bij voorbaat dank daarvoor! 
 
Met vriendelijke groet, 
Remco Ockhuijsen 


