
 

1 
 

 

Jaarverslag Restauratoren Nederland 2011-2012 

Leden 

RN kende op 31 juni 2012 635 leden waarvan 401 restauratorleden, 155 geassocieerde leden, 30 

studentleden en 49 behoudsmedewerkersleden. Er meldden zich in het jaar 2011-2012 30 nieuwe 

leden aan. 

 

Bestuur 

In 2011 vond er een wisselingen in het bestuur plaats. Uittredend waren Foekje Boersma, Nico 

Boeijink, Pol Bruijs, Monica Schwarze, Sabine Westerhuis en Thonis van der Weel. Clara von 

Waldthausen (voorzitter) bleef zitting houden. Per 1 december 2011 zijn de huidige bestuursleden 

gekozen: Margrit Reuss, Tanja de Boer (vice-voorzitter), Marc Bongaarts, Janien Kemp, Laurent 

Sozzani (penningmeester) en Ruth Jongsma. Het bestuur vergadert in principe tien keer regulier per 

jaar. 

 

Bureau 

Na een periode waarin het RN-bureau onbemand was kwamen Charlotte Hilkemeijer 

(bureaumedewerker) en Onne Bieringa (bureaumanager/secretaris) in de loop van het 

verenigingsjaar in dienst. In dit jaar nam het bureau ook afscheid van het Nationaal Archief als locatie 

en kon in de loop van 2012 een mooie stijlkamer in het Stadsarchief Amsterdam betrokken worden. 

 

Ledenvergadering 

Op 9 september en 1 december 2011 vonden er Algemene Ledenvergaderingen plaats. Op 14 juni 

vond in Zwolle een ledenbijeenkomst plaats waarbij de leden werden ingelicht over de stroomlijning 

van de Overgangsregeling toelating. Bestuurslid Margrit Reuss gaf hierover een uitgebreide 

presentatie. Er kwamen ruim 20 leden die met het bestuur en elkaar over het onderwerp van 

gedachten wisselden. Een conceptverslag van de bijeenkomst is beschikbaar op de RN website. 

Tijdens de ALV van 27 juni spraken de leden hun steun uit voor het hervatte toelatingsbeleid. Ook 

werd ingestemd met het institutionele lidmaatschap, de contributie voor het studentlidmaatschap en 

de verandering van het boekjaar. Na een eenmalig kort boekjaar dat van 1 juli 2012 tot en met 31 

december 2012 loopt, zijn de boekjaren vanaf 1 januari 2013 gelijk aan de kalenderjaren. Er waren 

negentien aanwezigen in het Museum Volkenkunde te Leiden. Ook dit verslag staat in concept op de 

RN-site. 
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NEN 

RN heeft zitting in de persoon van Liesbeth Keijser in de NEN welke twee maal per jaar vergadert en 
veel correspondeert. Waar mogelijk oefent RN met de kennis vanuit de vereniging invloed uit op 
besluiten en onderwerpen. In 2011 zijn onder andere Gammabestraling en het Ontzuren van papier 
als onderwerpen gepasseerd. Daarnaast worden er op Europees niveau vergaderingen bijgewoond 
door Jaap van der Burg (CEN). Op dit niveau spelen op dit moment vele onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld Exhibition lighting of cultural property of Packing principles for transport. 
 

CEN 

De CEN Technische Commissie 346 met als onderwerp ‘cultural heritage’ is zo langzamerhand aardig 

op stoom aan het komen. Standaarden gaan ons werk meer en meer beïnvloeden. Het nieuwe 

bedrijfsplan waarin de structuur en verschillende activiteiten van alle werkgroepen en taskgroups zijn 

vastgelegd is in 2012 door alle aangesloten nationale standaard organisaties goedgekeurd. Er zijn 

vele ‘workitems’ waar op dit moment aan wordt gewerkt. Per workitem wordt minstens tweemaal 

per jaar vergaderd en uitvoerig gecorrespondeerd. Er is een enorme variatie in onderwerpen en 

expertise. Alle betrokken vrijwilligers doen hun best, maar meer expertise is altijd welkom. 

 

ECCO 

Na de jubileum feestelijkheden in Barcelona in 2011 is het ECCO bestuur drie keer bij elkaar geweest. 

Tijdens deze besprekingen is veel aandacht besteed aan de toekomst van ons beroep en de snel 

ontwikkelende wereld van beheer en behoud van (tastbaar) cultureel erfgoed. Factoren die invloed 

hebben op onze beroepsgroep  zijn niet alleen nieuwe beroepen, maar ook de economische 

conjunctuur. Daar komt als derde factor dan nog de Europese regelgeving en, minstens zo belangrijk, 

de potentiële Europese financieringsmogelijkheden bij. ECCO heeft het afgelopen jaar veel tijd 

besteed aan het in kaart brengen van de wijze waarop de factoren ons beroep en ons werkveld 

beïnvloeden. Zo hebben we de banden met een aantal Europese organisaties zoals Europa Nostra en 

ICOMOS versterkt en heeft ECCO ingezet op het vergroten van haar inbreng in de CEN. Ook zijn 

vertegenwoordigers van ECCO aanwezig geweest bij seminars, bijeenkomsten en informatiedagen 

van de EU en zijn gesprekken gevoerd met beleidsmakers binnen de EU. 

Samen met EnCoRE wordt gewerkt aan invulling van de Competences zoals door ECCO 

beschreven met betrekking tot universitaire curricula. Een van de aspecten daarbij is de interpretatie 

van ‘praktijk’ binnen de universitaire opleiding. Het jaar 2012 is gericht op het uitkristalliseren van 

een strategisch plan voor de eerstkomend 5 jaar. Speerpunten daarin lijken te worden: 

internationale erkenning van restaurator leden van onze verenigingsleden, Europese zichtbaarheid, 

en de afbakening dan overlap met andere beroepsgroepen en kwalificaties in ons werkveld. 
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Activiteiten commissies 

Sommige commissies zijn zeer actief geweest in het verenigingsjaar, anderen minder. 

 

Commissie Educatie 

De RN-Commissie Educatie (CE) is in het leven geroepen om goede professionele scholing en 

doorstroming mogelijk te maken voor de huidige en eventueel toekomstige leden van RN. Zowel met 

een academische als met een ambachtelijke achtergrond verdienen restauratoren aanvullende 

scholing. De Commissie neemt daartoe zelf met nieuwe thema-avonden en cursussen het initiatief 

maar zoekt ook aansluiting bij de bestaande initiatieven zoals die van de UvA, de SGVB, het HMC, 

Nimeto, de Reinwardt, het RCE en Stichting Ebenist. Om onze doelstellingen te verwezenlijken 

hebben wij gelukkig versterking gekregen van een aantal actieve en gemotiveerde leden. Voor het 

komende jaar bestaat de Commissie Educatie uit Beatriz Veríssimo, Cristina Duran, Daniela Stojkovic, 

Eneida Parreira, Frederike Burghout, Gwen Tauber, Hilde Schalkx, Maaike Heemskerk, Marina v.d. 

Lecq, Monique de Louwere en Vincent van Drie. De Commissie heeft het afgelopen jaar een 

verscheidenheid aan activiteiten georganiseerd: 

Cursus Houtdeterminatie: De cursus van Iep Wiselius werd gedurende 3 vrijdagen in oktober 
2011 gegeven op een prachtige locatie aan de Zaanse Schans. Met de methodiek voor 
houtdeterminatie, leerde men de opbouw van hout te herkennen, de eigenschappen te destilleren en 
deze met veel 'nieuwe' termen te benoemen. De kennis bleek diepgravender dan verwacht. Marina 
van der Lecq had met een compleet cursusboek, tabel en alle benodigde hulpmiddelen, deze cursus 
tot een compleet geheel gemaakt. 

ICOM-CC lezingen op herhaling voor RN-leden: Onder de naam “de Lissabon Cyclus” vond in 
de middag van 1 december 2011, de eerste van een serie lezingen plaats. Een buitenkansje voor 
leden die het ICOM-CC congres in Lissabon niet hadden kunnen bijwonen. De in Nederland werkende 
restauratoren waren bereid gevonden om hun lezing nogmaals te geven. In potentie zouden 6 of 7 
thema-bijeenkomsten mogelijk zijn. De opkomst was echter zo teleurstellend dat de cyclus bij de 2de 
bijeenkomst werd afgeblazen. 

Ondersteuning bij organisatie glassymposium: Van de werkgroep-glassymposium kregen we 
het verzoek om onze ervaring met hen te delen in verband met de organisatie van het symposium 
'Breekbaar Bezit'. Wij hebben het symposium doorgesproken en onze draaiboek en evaluatie- 
formulier beschikbaar gesteld. Volgens planning zou het symposium in oktober 2012 in het 
Fotomuseum in Antwerpen moeten plaats vinden. 

Ontmoeting met CR-forum, België: Naar aanleiding van haar jaarlijkse algemene vergadering 
de Vlaamse vereniging van conservators-restaurators, nodigde C/R Forum ons uit voor een reflectie- 
en discussienamiddag. Op zaterdag 10 maart werd in het Museum STAM te Gent, het thema 
besproken: 'Wat verwacht men van een conservator-restaurator?'   

Van 11 t/m 15 juni 2012 vond de workshop ‘Cleaning Methods’ plaats. Dankzij de 
medewerking van Ron Kievits (RCE) beschikten we in Rijswijk over de perfecte locatie voor deze 
cursus van Richard Wolbers uit de VS. Bij een lezing over 'Automated thread counting of canvas' (in 
het Engels) door Dr. Rick Johnson van Cornell University, VS, waren op 24 mei 2012 ook onze leden 
van harte welkom bij Stichting Restauratieatelier Limburg in Maastricht. Ook voor een UvA lezing van 
Antonio Iaccarino Idelson, 'The use of tension for canvas paintings' konden de leden van RN kennis 
nemen van 'recent research and case histories'. 
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 Ondertussen zijn er nieuwe Cursussen en Thema-bijeenkomsten in de maak: 
What's in a name II: grotendeels georganiseerd door Kenniscentrum-SVGB met input vanuit de 
Commissie Educatie; “Cursus Bessems “ : Cursus die betrekking heeft op papierrestauratie; en  
Modulair Reinigen van Oppervlakken. 

Op 3 juli van dit jaar, nam Elizabet afscheid van haar functie als CE-voorzitter. We missen haar 
bijzonder inspirerende inspanningen om de opleiding voor restauratoren te professionaliseren. Sinds 
2005 was zij de drijvende en kritische kracht achter het verzet tegen het kwaliteitshandvest, het 
organiseren van de thema-avonden, het verkrijgen van ruimte voor de lezingen en cursussen, het 
opzetten van draaiboeken, budgetformulieren etc. en natuurlijk genoten we met haar van onze 
eindeloze discussies over de naamgeving, de vaardigheden, de kennis en inzichten en de status van 
ons vak. Hartelijk dank daarvoor! 

 

Commissie Klachten 

Er zijn geen klachten in behandeling genomen het afgelopen jaar. In mei 2012 is er een bijeenkomst 

geweest met de leden van de commissie onderzoek klachten en de portefeuille houders van het 

bestuur van RN. Dit was een kennismaking met de nieuwe leden, de samenstelling van de commissie 

en de portefeuillehouders. De onderlinge taken en wensen zijn besproken. 

 

Commissie PR en communicatie 

De PR commissie bestond het afgelopen jaar uit: Jaap van der Burg (voorzitter), Femke Coevert 
Machteld van der Feltz, Nancy Knaap en Henriëtte Verdonk. Er werd eenmaal vergaderd en verder 
gecorrespondeerd per email. Er zijn plannen voor interne en externe communicatie die nog in het 
RN-bestuur besproken moeten worden. De commissie streeft ernaar zowel de voordelen van het 
Restauratorlidmaatschap naar voren te brengen voo potentiele leden als voor andere anderen. De 
commissie kijkt daarbij met bijzondere aandacht naar die instellingen waar veel restauratoren nog 
geen lid zijn. Er moet beter duidelijk gemaakt worden wat de voordelen van lidmaatschap zijn (bijv. 
scholing, informatie over bijeenkomsten en cursussen). Nagedacht wordt  over de communicatie met 
de buitenwereld d.m.v. folders, een boekenlegger (bij externe tijdschriften) of een briefkaart. 

Een andere belangrijke activiteit van de commissie was het uitbrengen van de elektronische 
nieuwsbrief, de !Flits. In 2011 verscheen het twaalf maal en in 2012 al acht maal en voorziet in een 
duidelijke behoefte. 
 

RN-m@gazine en RN-Au Courant 

Er is gestopt met het vakblad RN magazine. Daarvoor in de plaats is het digitale vakblad RN Au 
Courant verschenen. Het wordt voor en door alle leden van RN gemaakt. In het eerste jaar van Au 
Courant zijn drie nummers verschenen, het blad wordt digitaal verspreid. Er wordt gewerkt met 
vaste rubrieken: nieuws uit de vereniging (bestuur, commissie en secties), nieuws uit het veld (kort 
nieuws, gereedschap, projecten en praktische tips), geweest (verslagen van symposia en cursussen) 
en artikelen met achtergrond informatie. De redactie wordt gevormd door:   Vincent van Drie: hout, 
Emmy de Groot: textiel, Nancy Knaap: etnografica, Eveline Los: metaal, Anna van Milligen: 
schilderijen, Monica Schwarze: behoudsmedewerkers, Cristina Duran: Boek, papier en fotografische 
materialen en coördinator, Willemien Jansen: redactie. Au Courant streeft er naar ook ander 
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disciplines in de redactie vertegenwoordigd te zien en ook over minder algemene disciplines te 
publiceren. 
 

Activiteiten Secties 

De secties stellen voor hun leden een eigen jaarverslag op waarvan een verkorte versie hier kan zijn 

opgenomen. In het verenigingsjaar zijn sommige secties zeer actief geweest en andere minder. 

 
Sectie Boek, Papier en Fotografische materialen 
 
In de zomer van 2011 had de sectie 156 leden, in juni 2012 was dat aantal 151. Hiermee is de sectie 
Boek, Papier en Fotografische materialen de grootste sectie binnen RN.  Evenals vorig verenigingsjaar 
bestond het bestuur uit Marieke Kraan (voorzitter) Kim Mulder (penningmeester), Frederike Leffelaar 
(secretaris), Paul de Greeuw, Eliza Jacobi, Nancy Knaap en Valérie Martens-Monier. Er zijn twee 
vrijwilligers gevonden die het sectie-gedeelte van de website van RN bijhouden, Hilde Schalkx en 
Marlene Hoogeveen. 

De Algemene Ledenvergadering werd op 16 september 2011 gehouden in Museum 
Catharijneconvent in Utrecht. Na afloop van de vergadering kregen de sectieleden een rondleiding 
door het museum en de depots aangeboden. De jaarvergadering werd afgesloten met een borrel.  

Het bestuur van de sectie heeft het RN-bestuur antwoord gevraagd op een aantal vragen, 
verzoeken en ideeën die betrekking hadden op onder andere de voortgang van de 
toelatingsprocedure, overleg tussen verschillende secties, het ontlasten van het secretariaat, de 
hoogte van het contributie voor aspirant-restauratorleden, het functioneren van de website, de 
kwaliteit van het RN magazine, etc. 

Als een van de activiteiten die de sectie ontplooide was er de start van het Het 
Educatiefonds. Leden van de sectie krijgen de mogelijkheid om een cursus, workshop of symposium 
te volgen met een bijdrage in de kosten door de sectie. Er is in mei 2012 een eerste aanvraag voor 
een tegemoetkoming in de kosten van een symposium binnengekomen bij het sectiebestuur en deze 
aanvraag is ingewilligd. 

Het is binnen RN een bewogen jaar geweest. Het secretariaat is enige tijd onbemand 
geweest. Dit heeft zijn weerslag gehad op de activiteiten van de sectie. Zo kon de tweede 
themamiddag Natbehandelen zonder onderdompelen pas in april 2012 georganiseerd worden en 
konden de sectieleden niet gemakkelijk bereikt worden d.m.v. e-mails. 

De sectie heeft het noodlijdende museum Meermanno met een gift van € 250,- gesteund. De 
sectie heeft het boek “Het Boekbinden” van Elise van Calcar uit 1881 geadopteerd.  

Binnen de sectie is een werkgroep gevormd die zich bezig houdt met de CEN-NEN normen. 
Het is de bedoeling dat de werkgroep op den duur interdisciplinair gaat worden en een RN 
werkgroep wordt. Leden zijn: Jan Stokmans, Jeroen Willems, Janien Kemp, Nora van der Veer-
Curpan, Piet van Dalen en Sabine Fleischer.  

In het najaar van 2011 heeft de Vakgroep Boek een discussiemiddag over de nieuwe 
richtlijnen voor leerconservering georganiseerd. Constant Lem heeft hierover een verslag geschreven 
dat is verschenen in de BPF Au Courant. De herhaal-themamiddag van de Vakgroep Papier in het 
Regionaal Archief in Nijmegen: Natbehandeling van papier zonder onderdompeling is goed bezocht. 
De Fotografische Materialen Vakgroep bestaat officieel niet meer. Een onderzoeksgroep van 
Nederlandse en Belgische restauratoren komt regelmatig bij elkaar. Er wordt gezocht naar een goede 
vorm om te bestaan en eventueel aansluiting te zoeken met RN. Door de niet aflatende inzet van 
Hadassa Koning is een symposium over glasnegatieven Breekbaar bezit in de steigers gezet. Het 
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streven was om eind 2012 dit symposium te organiseren. Hadassa kon echter door 
gezondheidsredenen niet langer de kar voor dit symposium trekken. Hierdoor heeft de organisatie 
vertraging opgelopen. Gelukkig zijn andere leden van de werkgroep druk bezig het symposium verder 
vorm te geven. Geschat wordt dat het symposium eind 2013 of begin 2014 plaats zal vinden. 
 

Sectie Behoud en Beheer 
 
Zoals iedereen zal hebben gemerkt was 2011 voor de vereniging RN een turbulent jaar, waarin naast 
de rechtmatigheid van ALV-besluiten ook het behoudsmedewerkerlidmaatschap ter discussie stond. 
Het heeft veel tijd en energie gekost om dit in goede banen te leiden, vooral van onze voorzitter 
Monica Schwarze als lid van het Hoofdbestuur. Om zich weer volledig te kunnen richten op onze 
sectie heeft Monica Schwarze eind 2011 haar bestuurstermijn niet verlengd. Ons bestuurslid Marc 
Bongaarts heeft haar plaats in het Hoofdbestuur overgenomen, om zo de belangen van de 
behoudsmedewerker te behartigen. 

Het succes van de sectie is afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van haar leden. 
Vandaar dat we als sectiebestuur dit jaar nogmaals een oproep hebben gedaan aan de sectieleden 
om zich actief in te zetten in het bestuur of in commissies binnen de sectie zoals Educatie en PR en 
Communicatie.  Tevens zijn we mensen gaan werven die namens de sectie B&B zitting willen nemen 
in commissies van RN  zoals Ethiek of in de redactie van RN-Magazine. Zo kunnen onze belangen ook 
binnen de vereniging  worden verwoord.  Dit heeft tot op heden twee reacties opgeleverd. 

Het is van belang dat de nieuwe website door de leden benut wordt. Daarom hebben we ons 
in eerste instantie gericht op de inhoud van de website. Zo is er een begin gemaakt met het plaatsen 
van interessante links. Het forum wordt gebruikt voor discussies en oproepen. Er is ook nagedacht 
worden over welke informatie we verder allemaal willen leveren. Ook hebben we in een mail een 
oproep gedaan om interessante informatie of ideeën aan ons door te geven. Monica Schwarze is in 
persoon van voorzitter ook betrokken geweest bij het schrijven van het kwalificatiedossier voor de 
opleiding voor Behoudsmedewerkers. Deze is inmiddels goedgekeurd en moet nu door een 
opleidingsinstituut opgezet worden. Naar aanleiding van het nieuwe behoudsmedewerker-
lidmaatschap moet de daaraan gekoppelde aanmeldingsprocedure nog besproken worden in het 
hoofdbestuur. Het wachten is op de vaststelling van de te volgen  procedure. Hierna kunnen we 
actief nieuwe leden gaan werven.  Hiervoor zal in samenwerking met de vereniging nog 
promotiemateriaal voor de sectie moeten worden ontwikkeld.  

Helaas kon de geplande sectiedag 2011 vanwege te weinig aanmeldingen geen doorgang 
vinden. Onze sectiedag 2012 stond in het teken van kunst in de openbare ruimte. Deze kunst vormt  
een aanzienlijk deel van het cultureel erfgoed. Het is bovendien zeer toegankelijk doordat de  
kunstwerken zich bevinden in de directe leefomgeving: in parken, op pleinen, op straat, in  
en aan gebouwen. Beheer- en behoudstrategieën zijn echter nog onvoldoende ontwikkeld en  
bovendien ontbreekt het aan een gerichte opleiding voor beheerders en behoudsmedewerkers. Vaak 
ontstaat onnodige schade door verkeerde of te lang uitgestelde ingrepen. Door middel van een 
rondleiding door het Westerpark wilden we de problematiek hiervan in de praktijk laten zien.   
Het werd duidelijk dat het beheer en behoud van kunstwerken in de openbare ruimte  een  
voortdurende uitdaging is, waar ontzettend veel bij komt kijken en bij ieder kunstwerk weer  
andere factoren spelen die van invloed zijn op de beslissingen die genomen moeten worden.   
We hebben de middag afgesloten met een hapje en een drankje op het Westergasterras,  
waarbij nog veel meer werd gediscussieerd over beheer en behoud. Ook hebben we zo een uniek 
stukje Amsterdam te zien gekregen! 
 



 

7 
 

 

Sectie Etnografica 

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. 

Sinds 2010 wordt geprobeerd per jaar twee bezoeken aan etnografische collecties te 
organiseren. In het vorige jaarverslag noemden we al het bezoek aan de collectie van museum 
Bronbeek te Arnhem in 2011. In het voorjaar van 2012 bezochten we het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika te Tervure. Een verslag hiervan was te lezen in de Au Courant van mei 2012.  

Het afgelopen verenigingsjaar bestond de sectie uit negen leden. Deze kleine groep 
organiseert bijeenkomsten op diverse locaties (ateliers of musea) waarvoor ook andere 
restauratoren uitgenodigd worden waaronder een aantal Belgische collega’s. Er wordt geen 
contributie geheven omdat het met zo’n klein ledental eenvoudiger is om onkosten ter plekke te 
delen. 

 
 

Sectie Historische Binnenruimten 

De sectie is het afgelopen verenigingsjaar gegroeid van 45 naar 52 leden. Het jaar heeft vooral in het 
teken gestaan van de oprichting van een werkgroep kleuronderzoek en een initiatief tot het 
ontwikkelen van een erkenningsregeling en richtlijnen voor kleuronderzoekers in Nederland. De 
organisatie van werkbezoeken aan lopende restauraties was dit jaar niet heel succesvol. Ondanks het 
aanbod van enkele locaties lukte het om verschillende redenen niet om de werkbezoeken 
daadwerkelijk rond te krijgen. De eerste bijeenkomst van de werkgroep kleuronderzoek vond plaats 
op 28 februari in Amersfoort. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed had een vergaderruimte ter 
beschikking gesteld.  

Het doel van de werkgroep is tweeledig. Allereerst wordt er gestreefd naar een 
erkenningsregeling voor kleuronderzoek. Restauratieschilders, architecten en bouwhistorici hebben 
al dergelijke regelingen waarin kleuronderzoek een essentiële rol speelt. Het is daarom belangrijk dat 
ook kleuronderzoekers binnen Restauratoren Nederland naar het veld toe duidelijk maken wat voor 
hen het onderzoek naar historische afwerklagen in- en op het gebouwde culturele erfgoed inhoudt. 
Het uiteindelijke doel zal zijn om middels een beoordeling kleuronderzoekers lid te laten worden van 
Restauratoren Nederland. Momenteel zijn wij in gesprek met het hoofdbestuur hoe we dit alles 
kunnen vormgeven. 

De tweede doelstelling van de werkgroep is kennisuitwisseling tussen kleuronderzoekers 
onderling. Ofschoon onderzoek naar historische afwerklagen van monumentale gebouwen een 
kleine twintig jaar in Nederland op hoog niveau wordt uitgeoefend zijn er nog altijd veel 
kennisleemten. Het uitwisselen van onderzoeksresultaten, het bediscussiëren van specifieke 
onderwerpen en het anticiperen op deze leemten zal zorgen voor een verdere professionalisering 
van het vak. Onderzoekers werden daarom uitgenodigd om gedurende tien minuten een korte 
presentatie voor te bereiden waarin interessante vondsten werden gedeeld of vragen over bepaalde 
onderwerpen werden gesteld. Judith Bohan gaf een presentatie over een parelende vernis die zij 
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aantrof tijdens de restauratie van  de derde klasse wachtkamer in het station van Haarlem en 
Angelique Friedrichs vertelde onder meer over een onderzoek in het stadhuis van Maastricht. Deze 
lezingen gaven aanleiding tot interessante discussies waaruit blijkt dat er behoefte is aan een 
specialistische kennisuitwisseling op dit gebied.  

De sectie heeft het initiatief genomen om te reageren op de door de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed ontwikkelde brochure ‘Rekening houden met cultuurhistorische waarden’. Omdat 
de discipline kleuronderzoek nauwelijks vermeld werd hebben wij gepleit voor meer aandacht.  

Na afloop van de eerste bijeenkomst van de werkgroep kleuronderzoek is afscheid genomen 
van de voorzitter Ruth Jongsma. Zij is gekozen tot bestuurslid van het hoofdbestuur van 
Restauratoren Nederland. Judith Bohan is als nieuw bestuurslid verwelkomd. Binnen het bestuur zijn 
de volgende lopende zaken besproken, het organiseren van een symposium tijdens de 
restauratiebeurs in april 2013, de mogelijkheden voor werkbezoeken en de erkenning van 
specialisme kleuronderzoek binnen RN. 
 
 
Overzicht RN per 30 juni 2012: 
 

Leden totaal 635   

(aspirant-) Restauratorleden 401   

Geassocieerde leden 155   

Studentleden 30  

Behoudsmedewerkerleden 49  

Sectie Bpf 156   

Sectie Behoud en Beheer 72   

Sectie Etnografica 18   

Sectie Historische Binnenruimten 52   

Sectie Textiel 38   

Sectie Hout 74   

Sectie Moderne Kunst 40   

Sectie Schilderijen 79   

Sectie Keramiek en Glas 12   

Sectie Zelfstandige Restauratoren 116   

Sectei Interdisciplinair Onderzoek 24   

Hoofdbestuur 
Clara von 
Waldthausen voorzitter 

  Tanja de Boer vice-voorzitter 

  Laurent Sozzani penningmeester 

  Ruth Jongsma   

  Janien Kemp   

  Marc Bongaarts   

  Margrit Reuss   

Bureau Onne Bieringa secretaris/bureaumanager 

  
Charlotte 
Hilkemeijer bureaumedewerker 

Commissie PR en Communicatie Robien van Gulik   

  Femke Coevert   
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Machteld van der 
Feltz   

  Jaap van der Burg   

  Marion Bosc   

  Nancy Knaap   

Commissie Standaarden en Ethiek Bert van Bommel   

  George Boellaard   

  Laurens Demmer   

  Bernice Crijns   

Commissie Toelating Nico Lingbeek    

  Floor Meiboom   

  Gwen Tauber   

  Monica Marchesi   

Commissie Onderzoek Klachten 
Francien van 
Daalen     

  René Lugtigheid   

  Roeland Moorer   

  Liesbeth Abraham   

Commissie Beroep Klachten Esther Meijer   

  Floor Meijboom   

  Godelieve van Wees   

Commissie Educatie Marina v.d.Lecq   

  Cristina Duran   

  Vincent van Drie   

  Eneida Parreira   

  Beatriz Veríssimo   

  Gwen Tauber   

  Hilde Schalkx   

  Daniela Stojkovic   

  Frederike Burghout   

  Maaike Heemskerk   
 


