
Jaarverslag 2007-2008 Restauratoren Nederland  
 
Leden 
RN heeft op het moment van dit schrijven (23 september 2008) 
385 restauratorleden en 109 geassocieerde leden. Sinds het moment van 
schrijven van het vorige jaarverslag (20 september 2007) zijn er 85 nieuwe 
leden bij gekomen en hebber er 34 hun lidmaatschap opgezegd. 
 
Secretariaat 
Begin 2008 verhuisde het secretariaat van RN van Amsterdam naar het 
Nationaal Archief in Den Haag. Een nieuwe secretarieel medewerker, Monica 
Lechner, werd geworven. Per eind oktober neemt Monica helaas ontslag en 
wordt zij vervangen door Martina Hoffmann.  

 
Website 
De website van RN wordt niet meer ondersteund door de huidige 
websitebouwer. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe site voor RN. 
Voor het updaten van de website is een vrijwilliger gevonden. 
 
ICN cursussen 
Het ICN heeft RN dit jaar weer de mogelijkheid gegeven gratis cursussen te 
verloten onder haar leden. Er werden 7 cursussen verdeeld. Van de cursus 
Iron Gall Inks heeft Nancy Knaap een verslag gemaakt dat is geplaatst op de 
website van RN. De andere cursussen hebben nog niet plaatsgevonden. 
 
UvA aanschuifonderwijs 
De UvA heeft RNleden ook de mogelijkheid geboden om aan de cursus 
metallografie deel te nemen. De cursus maakt deel uit van het onderwijs aan 
de UvA en voor het eerst konden leden zich opgeven om er aan deel te 
nemen. Hiervan hebben we een verslag van Hans Picard ontvangen.  
 
Project Beroep en Competentieprofielen  
Op 23 oktober is het rapport Beroeps&Competentieprofielen in een klein 
symposium gelanceerd in het brede veld van behoud van cultureel erfgoed. 
Het rapport was in juni in een extra ledenvergadering besproken en de leden 
van RN hebben ingestemd met het gebruik van dit rapport als instrument 
voor  ontwikkeling van opleidingsprogramma’s, functieomschrijvingen en 
verdere discussie over de naamgeving van de drie beroepen die in het rapport 
worden onderscheiden. 
 
Het symposium was georganiseerd in nauwe samenwerking met het Cultureel 
Verdrag Vlaanderen Nederland, het LCM, de UvA en de Erfgoedinspectie.  
Een Engelse vertaling is in voorbereiding, zodat ook internationaal deze 
heldere uiteenzetting van onze beroepenveld zijn plaats vindt in de 
kwaliteitszorg van de behoudstaak.  
 
Regiobijeenkomsten 
Het afgelopen jaar zijn voor het eerst  regiobijeenkomsten georganiseerd. 
Doel is om elkaar als leden en restauratoren ook buiten de grootschalige 
ledenvergaderingen te ontmoeten. Ook is er de gelegenheid van gedachten te 
wisselen met het bestuur van RN.  
 



De eerste bijeenkomst was op 11 maart in  Amersfoort ten huize van E.  
Brinckmann Rouffaer. Er kwamen in totaal 15 restauratoren bijeen. Een 
tweede bijeenkomst werd georganiseerd in Middelburg in het atelier van 
Marijn de Valk op 15 september. Circa 20 personen waren aanwezig. In beide 
gevallen waren het zowel leden als niet-leden.   
 
Gesproken werd ondermeer over de wens het BTW tarief te verlagen naar 
6%. De website van RN zou toegankelijk moeten worden voor sectienieuws. 
Ook wordt de zorg uitgesproken voor het verdwijnen van opleidingen met 
specialistische vakkennis. Onderwerp van gesprek is ook het nut lid te worden 
van RN en de toelatingseisen voor het restauratorlidmaatschap.  
 
Vrijwilligers 
Aangezien onze vereniging gedragen wordt door vrijwilligers, vonden we het 
ook dit jaar belangrijk onze waardering te laten blijken door een 
vrijwilligersfeest te organiseren. Helaas bleek de aankondiging 3 weken van 
te voren toch te krap berekend, in verband met de meivakantie. Het bestuur 
van RN is heel dankbaar voor ieders inzet. 
 
E.C.C.O. 
Tijdens de jaarvergadering van de European Confederation of Restorers 
Organizations (E.C.C.O.) is Jaap van der Burg, vice-voorzitter van RN, 
gekozen tot vice-voorzitter van E.C.C.O. In het lopende verslagjaar zal 
worden gewerkt aan een voorstel om E.C.C.O. en haar bestuur te 
herstructureren. 
 
Speerpunt van E.C.C.O. is de beschrijving en de bescherming van het beroep 
‘restaurator’. In het kader hiervan is een ‘European Recommendations for the 
Conservation and Restoration of Cultural Heritage’ opgesteld voor de Raad 
van Europa. Dit document is te vinden op de website van de E.C.C.O. 
(www.ecco-eu.org).  
 
Er is een werkgroep ingesteld die zich buigt over de European Qualification 
Framework (EQF) van de restaurator. EQF heeft als doel op Europees niveau 
opleidingskwalificaties aan elkaar te relateren. Resultaat van de werkgroep is 
een document dat weergeeft wat een restaurator bij het verlaten van de 
opleiding geacht wordt te kunnen en te weten op het EQF niveau 6 
(bachelor), 7 (conservator–restaurator) en 8 (postdoctoraal). Dit wordt 
verwacht begin 2009. 
 
De E.C.C.O. heeft bezwaar gemaakt tegen de naamgevingvoorstellen van de 
ICOM-CC  die in september in New Delhi zijn besproken omdat zij van mening 
is dat de gecombineerde titel van ‘conservator-restorer’ beter de lading dekt 
dan die van ‘conservator’ of ‘restorer’. 
 
Commissie PR 
Helaas is het niet gelukt voldoende vrijwilligers te werven voor de commissie 
PR om de ambities waar te maken. Er is één nieuwsbrief verschenen en een 
bericht aan de leden met informatie over de vereniging als bijlage bij de 
contributierekening. 
De nadruk lag op de externe PR. Met het symposium “kwaliteit voor 
behoud”dat op 23 oktober plaatsvond in de KB in Den Haag heeft RN veel 

http://www.ecco-eu.org/


aandacht gekregen van musea, archieven en erfgoed beherende instellingen 
uit Vlaanderen en Nederland.   
 
Commissie Toelatingen  
De commissie toelatingen heeft zich gericht op het opstarten van een 
procedure en het opstellen van een vragenlijst, die is toegespitst op het 
naleven van de Ethische Code. Daarbij heeft de commissie onder andere het 
profiel van de conservator-restaurator in acht genomen, zoals geformuleerd 
in het Beroeps&Competentieprofielenrapport.De resultaten zijn op 11 
september aan de leden gepresenteerd. In het komende verenigingsjaar zal 
op dit werk worden voortgeborduurd om te komen tot een sluitende 
procedure en criteria. 
 
Commissie Educatie 
Deze commissie organiseerde de onderstaande thema-avonden. Verslagen 
van de themaavonden worden gepubliceerd in CR en nu ook op de (nieuwe) 
website. 
- 'Alles wat u altijd al wilde weten' over de opleiding 'Conservering en 

Restauratie van Cultureel Erfgoed' van de Universiteit van Amsterdam", 15 
november 2007 

- Juridische en verzekeringstechnische aspecten bij de uitoefening van het 
restauratieberoep 18 maart 2008 

- Interdisciplinaire samenwerking tussen restauratoren en 
natuurwetenschappers: hoe gaat dat?, 17 juni 2008 

 
Er wordt overlegd met diverse instanties om te voorzien in opleidingsaanbod 
voor de ‘education permanente’ van RN leden.  

 
Commissie Onderzoek Klachten  
Bij de algemene ledenvergadering van 27 november 2007 werden de leden 
van de Commissie Onderzoek Klachten door het bestuur voorgedragen en 
door de ledenvergadering benoemd: Francien van Daalen, René Lugtigheid, 
Roeland Moorer en Margrit Reuss. In de eerste vergadering van de Commissie 
Onderzoek Klachten heeft Francien van Daalen het voorzitterschap van de 
commissie aangenomen.  
In de loop van het verenigingsjaar is één klacht behandeld. De klacht is aan 
het einde van het verenigingsjaar nagenoeg afgerond.  
 
Secties  
De sectie Boek, Papier, Foto organiseerde 8 en 9 november een 
indrukwekkend symposium met de titel Wat?er. Meer dan 150 mensen uit 
Nederland en België bezochten het symposium. Zie voor meer informatie over 
de sectie Boek, Papier, Foto het jaarverslag van deze sectie.  
 
Op 19 juni werd tijdens een bijeenkomst in het Scheepsarcheologisch Depot 
van de RACM in Lelystad een nieuwe sectie opgericht: de sectie 
behoudsmedewerkers. De sectie heeft al 34 leden.  
 
 
 


