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Jaarverslag Restauratoren Nederland juli 2010 – juni 2011 
 
Leden  
Dit jaar heeft RN 620 leden. In de bijlage “Overzicht leden Restauratoren 
Nederland 2010-2011” vindt u een opsomming van het ledenaantal per 
lidmaatschap en per sectie. Opgemerkt moet worden dat de sectie Boek Papier 
Foto, de sectie Behoud en Beheer, de sectie Historische Binnenruimten en de 
sectie Etnografica de enige secties zijn met een officiële status. De overige 
“secties” zijn onderwerpen waar leden geïnteresseerd in zijn maar waar nog geen 
officiële sectie voor is gevormd. 
 
Het bureau  
Zoals in de brief aan de leden van 25 februari 2011 wordt vermeld, heeft het 
bestuur besloten het contract van de directeur Maarten Goossen niet te 
verlengen. Naar aanleiding van het aflopen van zijn eenjarig contract en het 5 
jarig bestaan van RN, heeft het bestuur teruggekeken op activiteiten en 
werkzaamheden van de vereniging in de afgelopen jaren. Daarbij is o.a. de 
taakomschrijving van de directeur ter sprake gekomen. Het bestuur heeft zich 
gerealiseerd dat de diverse taken die verwacht worden van de directeur, niet in 
één positie verenigbaar zijn. De directeur wordt geacht in twee dagen per week 
ons gezicht naar buiten te zijn, fondsaanvragen te doen, zich met de organisatie 
van verschillende projecten zoals de Restauratiebeurs bezig te houden en zich 
met de dagelijkse administratie te bemoeien, zoals het notuleren van 
vergaderingen. We hebben moeten inzien dat een dergelijke mix van taken niet 
verenigbaar is in één persoon en in de uren die voor deze aanstelling gelden. 
Besloten is de functie van directeur te bevriezen. 
 
De secretarieel medewerkster Martina Hoffmann was gemiddeld 16 uur per week 
werkzaam voor RN. Taken van het bureau zijn het ondersteunen van het 
bestuur, de commissies (in het bijzonder de activiteiten van de commissie 
Educatie) en de secties. Het bestuur heeft gezien dat door de hoeveelheid werk 
deze uren vaak zijn overschreden. 
 
Organisatie 
Een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies vindt u in 
de bijlage “Overzicht Restauratoren Nederland 2010-2011”.  
 
Website  
De nieuwe website van RN is in gebruik genomen. Onderdeel van de website is 
een database voor de ledenadministratie en een factureringssysteem. Dit jaar is 
daaraan een openbaar forum en een ledenforum toegevoegd om de 
communicatie tussen de leden en met het bredere veld te accommoderen.  
In mei zijn vertegenwoordigers van de secties en de commissies door Martina 
Hoffmann en Foekje Boersma geïnstrueerd in het gebruik van de nieuwe website 
en de bijbehorende e-mailadressen. 
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Toelatingen 
Dit verenigingsjaar was een belangrijk jaar voor de toelating van 
restauratorleden. Op 15 oktober 2010 bij de sluiting van de overgangsregeling 
waren 389 aanmeldingen ontvangen: 

- 134 aanvragen zijn positief beoordeeld; 
- 148 zijn nog niet in behandeling genomen; 
- 107 zitten nog in het proces; 

 
Er is tot op heden nog niemand definitief negatief beoordeeld en dus afgewezen. 
 
Restauratoren Register 
Met het Restauratoren Register werd regelmatig overlegd met als doel elkaar te 
informeren over de stand van zaken en te komen tot een nauwere vorm van 
samenwerking.  
 
Restauratiebeurs 
RN had een stand op het kennisplein van de restauratiebeurs, die we deelden 
met de UvA. In het kader van Duurzaamheid (het thema van de beurs) hebben 
we een middag over Restauratie en Duurzaamheid georganiseerd op donderdag 
14 april 2011. Tevens heeft de sectie Historische binnenruimten op vrijdag 15 
april 2011 een zeer succesvol symposium over Loodwit (Is er een toekomst voor 
toxische historische bouwmaterialen zoals loodwit?) georganiseerd.  
Daarnaast zijn verschillende lezingen, bedoeld als public out-reach gegeven. Zo 
heeft Nada Miedema in kader van de laatste dag die gericht was op 
“Monumenten Eigenaren” een lezing gegeven over good housekeeping in 
historische huizen.  
 
De organisatie en het bemannen van de stand op de beurs is geslaagd door de 
inzet van vele vrijwilligers. De beurs werd vooral gedomineerd door 
monumentenrestauratie. De stand van RN op het kennisplein werd bemand door 
een aantal RN leden.   
 
Het initiatief van de sectie BPF om een symposium over verpakkingen te 
koppelen aan de Restauratiebeurs is actief opgepakt door een werkgroep. Door 
nalatigheid van de Congreshal die het symposium zou ondersteunen kon het 
symposium helaas geen doorgang vinden. 
  
Ledenvergadering  
Het bestuur heeft besloten om de aangekondigde ALV van 27 mei 2011 te 
verzetten. De aanleiding voor deze beslissing waren de door de heer Boellaard 
gestelde vragen aangaande de totstandkoming van het internetstemmen. Het 
bestuur heeft besloten in plaats van de ALV doorgang te laten vinden, actie te 
ondernemen om de rechtsgeldigheid van het internetstemmen uit te zoeken. 
Daarvoor heeft het bestuur een notaris in de arm genomen. 
De ALV is verzet naar 9 september 2011. 
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E.C.C.O. 
Jaap van de Burg is lid van RN en als gedelegeerde betrokken bij de European 
Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (E.C.C.O.). Hij is vice 
voorzitter van het bestuur van E.C.C.O, betrokken in de werkgroep “ European 
Qualifications Framework” (E.Q.F) en de officiële liaison van E.C.C.O. met de 
Centre for European Standardisation (C.E.N.) 
 
Het bestuur van ECCO is dit jaar 4 keer bijeengekomen (Berlijn, Parijs, Barcelona 
en Bern). De belangrijkste bijeenkomst was de Algemene ledenvergadering in 
Barcelona in april 2011 waar het 20-jarig bestaan werd gevierd. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft RN uitgelegd waar de organisatie nu staat. Hierbij is aandacht 
besteed aan de toelatingsprocedure tot restauratorlid, de aparte status van de 
behoudsmedewerkers binnen RN en het groeiende ledenaantal. De 
ontwikkelingen bij RN worden nauw gevolgd door de verschillende ECCO leden. 
ECCO is 20 jaar geleden opgezet met een redelijk brede doelstelling. In de 
praktijk is die in eerste instantie ingevuld met de nadruk op de bescherming van 
de beroepsgroep van conservator/restaurator. De verschillende inspanningen 
hebben hun weerslag gevonden in de, vorig jaar bij de General Assembly (GA) 
geaccepteerde, beschrijving ‘competences for access to the conservation-
restoration profession’. In deze beschrijving wordt helder uiteengezet wat een 
conservator-restaurator (CR) als schoolverlater bij het zelfstandig uitoefenen van 
zijn beroep moet kunnen. Even helder is hierna de conclusie dat een 
conservator-restaurator een niveau moet hebben op EQF 7 niveau (masters van 
een universiteit). 
 
NEN/CEN 
Bij aanbestedingen en opdrachten blijkt meer en meer de inzet van 
inkoopdiensten. De medewerkers en verantwoordelijken van deze diensten staan 
ver van ‘onze wereld’ en begrijpen zelden de context en complexiteit van de 
opdrachten en aanbestedingen die zij moeten begeleiden. Omdat deze afdelingen 
controleerbare en reproduceerbare afwegingen moeten maken voordat een 
opdracht word gegund wordt gebruik gemaakt van standaarden (normen). Op 
het gebied van beheer en behoud van erfgoed bestaan niet veel normen, dus 
moet gezocht worden naar normen uit ‘aanpalende’ werelden die redelijk passen 
op de opdracht. Het is van belang dat er goede normen worden geformuleerd 
waar een inkoopbureau mee kan werken, aanbieders goed op kunnen reageren 
en die recht doen aan de diversiteit van ons erfgoed. ECCO en RN hebben deze 
noodzaak onderkend. Dit gekoppeld aan de overtuiging dat het helderheid geeft 
als de verschillende spelers in cultureel erfgoed aan dezelfde regels refereren en 
dezelfde taal spreken heeft er toe geleid dat zowel op landelijk als op 
internationaal niveau actief wordt meegewerkt aan het opstellen en bijstellen van 
normen. Nationaal doet RN dat als deelnemer zonder stemrecht bij de NEN, 
internationaal doet ECCO dat als officieel ‘liaison’ bij de CEN.  
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Commissies 
 
Commissie Educatie  
De Commissie had zich bij aanvang van het afgelopen verenigingsjaar 
voorgenomen om vaker cursussen te organiseren. Diverse docenten werden 
benaderd met betrekking tot restauratiemethodologie, heraldiek en restauratie, 
vergulden, vitrinebouw, arbo-wetgeving en retouche- en beitsmiddelen op 
houten kunstvoorwerpen. Er zijn 2 thema-avonden en 4 cursussen met succes 
gerealiseerd: 

- In november 2010 heeft Hans Bouius (gecertificeerd arbeidshygiënist van 
Cyclus Arbo Projecten) met medewerking van Dirk Bosgra (SGA-
bedrijfskleding) de cursus “Persoonlijke Bescherming, praktische tips voor 
atelierveiligheid in Nederland” gehouden.  

- in november 2010 werd door Chris Stavroudis als introductie voor zijn 
cursus in oktober 2011 de lezing “The Modular Cleaning Program” gegeven 
(thema-avond). 

- In maart 2011 is  twee keer de workshop “Locale reparaties op ijzergallus-
inkt” gegeven. 30 leden hebben de cursus gevolgd. 

- Op 29 en 30 maart 2011 heeft Barbara Appelbaum de masterclass 
“Conservation Treatment Methodology: Restorer’s enlightenment” 
gegeven. Aan het eind van de cursus hadden de cursisten (25 leden) een 
beter inzicht in de methodologie van conservering en restauratie, in de 
keuzemomenten die er tijdens een behandeling zijn, in de 
waardebepalingen van de te behandelen objecten, en in de filosofie, 
psychologie en ethiek van het behandelen van objecten. 

- Op 31 maart 2011, aansluitend aan Barbara Appelbaum’s cursus was de 
paneldiscussie “Conservation treatment, Who Decides?” georganiseerd 
samen met het RCE (110 leden). 

De commissie heeft tevens deelgenomen aan diverse discussiedagen zoals 
bijvoorbeeld op 22 september aan het Houtsymposium ter gelegenheid van de 
totstandkoming van 's werelds grootste houtcollectie in Naturalis te Leiden. De 
uitnodiging werd via het secretariaat doorgestuurd naar alle 
(houtrestauratie)leden. Er waren ± 10 andere verenigingsleden aanwezig. 

Commissie Onderzoek Klachten 
De Commissie Onderzoek Klachten heeft de bestaande conceptklachtenprocedure 
voor restauratorleden tegen het licht gehouden n.a.v. het werk met de in 2006 
door de ALV goedgekeurde klachtenprocedure voor aspirant-restauratorleden. Er 
is juridisch advies ingewonnen om tot de definitieve klachtenprocedure voor 
restauratorleden te komen en de procedure af te stemmen op de overige RN 
brondocumenten. Deze zou aan de leden zijn voorgelegd op de geplande ALV van 
27 mei. 
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Commissie PR en communicatie  
Dit jaar verscheen meerdere malen de !Flits. De !Flits is een laagdrempelig 
informatieplatform met actualiteiten en korte berichten voor de leden van RN. De 
frequentie van verschijnen is direct afhankelijk van het aangeboden materiaal. 
Als er genoeg is, of als er iets is met een hoge deadline, verschijnt de !Flits. 
 
Dit jaar verscheen het RN M@gazine 4 keer. In het voorjaar is het magazine 
onder de leden geëvalueerd met een internet survey, waarin de leden lieten 
weten dat ze enthousiast zijn over het blad en de continuïteit ervan in zijn 
elektronische vorm en met de huidige frequentie van 4 keer per jaar 
ondersteunen.  
 
Zowel de !Flits als het RN M@gazine worden op het ledengedeelte van de RN 
website aangeboden aan de leden. 
 
Commissie Standaarden en Ethiek 
De Commissie Standaarden en Ethiek heeft een  opdracht gekregen van het 
bestuur, die bestaat uit het formuleren van "professional guidelines for practice; 
het uitwerken van een voorstel van Bert van Bommel voor een symposium; en 
de ethische code onder de leden te laten leven in de vorm van thema avonden, 
lezingen, workshops. 
 
Commissie Toelatingen 
De nieuwe commissie toelatingen is geïnstalleerd. De commissie houdt zich 
volgens het huishoudelijk reglement bezig met de procedure voor de toelating 
van restauratorleden en draagt zorg voor de toelating van restauratorleden. De 
coördinatie van de toelating, die volgens het huishoudelijk reglement ook bij 
deze commissie is belegd, is uitbesteed aan de coördinator toelatingen. De 
commissie is gevraagd om zich in de eerste plaats bezig te houden met het 
opstellen van  de nieuwe procedure toelatingen, die aansluit op de 
overgangsregeling. 
 
Secties 
De secties schrijven hun eigen jaarverslag. Hier staan in het kort wat kernpunten 
van de activiteiten van de secties. 
 
Sectie Boek Papier en Fotografisch Materiaal 
De sectie BPF is gestart met een 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. 
Vier jaar na het Water-symposium is het boek Paper and Water verschenen en 
verstuurd naar de deelnemers van het symposium. 
De publicatie Fotografisch Geheugen (een speciale uitgave van het tijdschrift van 
het Nederlands Fotogenootschap) is gestuurd aan alle leden van de sectie. 
Binnen de sectie is een werkgroep gevormd die zich gaat buigen over de CEN-
NEN normen. 
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Een werkgroep binnen de vakgroep Fotografische materialen werkt aan de 
organisatie van een symposium over fotografie-op-glas dat in 2012 gepland 
staat. 
 
De vakgroep papier is verantwoordelijk geweest voor het verzorgen van de 
digitale nieuwsbrief van de sectie, BPF Au Courant, waarin de vakgroepen boek 
en fotografische materialen ook een actieve rol hebben gespeeld. BPF Au Courant 
verscheen in december en juni en is digitaal verstuurd naar de leden van de 
sectie. Om de informatie-uitwisseling binnen de vereniging te bevorderen, zijn 
oude nummers van BPF Au Courant dit jaar voor het eerst toegankelijk gemaakt 
voor alle leden van Restauratoren Nederland.  
 
Sectie Behoud en Beheer 
Er is een behoudsmedewerkerlidmaatschap ingesteld en parallel daaraan is de 
naam van de sectie gewijzigd van sectie voor behoudsmedewerkers naar sectie 
Behoud en Beheer. 
De publicatie Fotografisch Geheugen (een speciale uitgave van het tijdschrift van 
het Nederlands Fotogenootschap) is gestuurd aan alle leden van de sectie. 
 
Sectie Ethnografica 
De sectie etnografica is in 2010-2011 na de uitkomst van een onderzoekje onder 
(potentiële) leden doorgegaan op de ingeslagen weg van meer atelier/museum-
bezoeken en minder vergaderingen.  
De sectie heeft in oktober 2010 het Afrikamuseum in Berg en Dal bezocht en in 
mei 2011 Museum Bronbeek te Arnhem. Tijdens deze bezoeken gaven diegenen 
die het bezoek georganiseerd hadden een presentatie van hun werkzaamheden 
aldaar, waarna we gezamenlijk gediscussieerd en geëvalueerd  hebben. 
 
De sectie etnografica wil een bijdrage leveren aan de discussie binnen RN over 
het onderwerp discipline versus specialisatie, in het bijzonder met betrekking tot 
etnografica. 
 
Sectie Historische binnenruimten 
Op 15 april 2011 is tijdens de restauratiebeurs te Den Bosch een studiemiddag 
over Loodwit georganiseerd. Deze studiemiddag was een samenwerking tussen 
de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (Bernice Crijns), de sectie historische 
huizen van de Museumvereniging (Thijs Boers) en restauratiearchitect Frederik 
Franken. Stichting het Nederlands Interieur (SNHI) en de Vereniging van 
architecten werkzaam in de restauratie (VAWR) onderschreven het belang van 
deze middag. De opkomst was groot en ook de verscheidenheid aan sprekers. 
 
Vrijwilligers 
De activiteiten in dit jaarverslag waren mogelijk door de inzet van gemotiveerde 
vrijwilligers en gepassioneerde professionals. Hartelijk dank voor jullie inzet.  
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Bijlage  
 
 
Overzicht Restauratoren Nederland 2010-2011      
   
 
 Leden Leden totaal 620 
  Geassocieerde leden 161 
 Behoudsmedewerkersleden 49 
 Studentenleden 23 
  Sectie BPF 146 
  Sectie Behoud en beheer 64 
  Sectie Etnografica  14 

  
Sectie Historische 
Binnenruimten 44 

  Sectie Textiel 30 
  Sectie Hout 57 
  Sectie Moderne Kunst 27 
  Sectie Schilderijen 62 
  Sectie Keramiek en Glas 5 

  
Sectie Zelfstandige 
Restauratoren 92 

  
Sectie Interdisciplinair 
onderzoek 11 

Hoofdbestuur Clara von Waldthausen voorzitter 
  Foekje Boersma  vice voorzitter  
  Sabine Westerhuis penningmeester 
  Pol Bruijs   
  Nico Boeijink    
  Thonis van der Weel    
  Monica Schwarze    
Bureau Maarten Goossen directeur 

  Martina Hoffmann 
secretarieel 
medewerker 

Commissie Educatie  Elizabet Nijhoff Asser    
  Gwen Tauber    
  Vincent van Drie    
  Cristina Duran    
  Marina van der Lecq    
  Monique de Louwere    
Commissie Toelatingen Nico Lingbeek     
  Floor Meiboom    
  Gwen Tauber    
  Monica Marchesi    
 Erick Douwes  



 

 8

 
Commissie Onderzoek Klachten  Francien van Daalen      
  Rene Lugtigheid    
  Roeland Moorer    
Commissie Beroep Klachten Esther Meijer    
  Floor Meijboom    
  Godelieve van Wees   
Commissie PR en Communicatie  Robien van Gulik    
  Femke Coevert    
  Machteld van der Feltz    
  Jaap van der Burg    
  Marion Bosc    
Commissie Standaarden en Ethiek  Bert van Bommel    
  George Boellaard    
  Laurens Demmer    
  Bernice Crijns    
Raad van Advies Te werven   
 


