
Innovatief en betaalbaar 
meubels restaureren

‘Jongste Boulle-specialist leeft 

zijn droom en opent atelier in 

Hilversum’, was de kop in de 

plaatselijke krant. Het ging hier 

over de 24-jarige meubel restaurator 

Remco Ockhuijsen, die begin 2015 

onder de naam ‘Restauratie Center’ zijn 

eigen werkplaats en showroom is gestart. 

Tekst Arnold Duin | beeld Remco Ockhuijsen
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Marqueterie  Na afronding van zijn studie meubelmaken en 
-ontwerpen met specialisatie restauratie, heeft Remco Ockhuij-
sen zich in Engeland en Ierland toegelegd op ‘marqueterie’. Bij 
deze inlegtechniek worden delen uit verschillende materialen 
als een legpuzzel op elkaar aangesloten, waardoor er geome-
trisch of figuratieve decoraties worden gevormd. “In Ierland 
heb ik gewerkt aan een set 19de eeuwse Boulle-marqueterie 
tafels. Hierdoor werd mijn grote voorliefde versterkt voor het 
werk van de Franse meubelmaker André- Charles Boulle en zijn 
bijzondere, naar hem vernoemde, inlegtechniek. Voor mij is de 
restauratie en herstel van marqueterie, het aanvullen en 
maken van ontbrekende onderdelen, een mooie uitdagende 
puzzel en daarbij is de geavanceerde inlegtechniek van Boulle 
het summum. Helaas kom je maar zelden de originele meube-
len tegen. Je kunt de aan hem toegeschreven topstukken 
vooral vinden in de musea, waaronder het Rijksmuseum met 
bijvoorbeeld toiletkoffers en een kabinet van zijn hand.”

Gebruik = behoud  Remco is gegrepen door de onweerstaanbare 
kwaliteit van het ambachtelijk vakmanschap, maar ook door het 
verhaal van de makers en gebruikers door de tijden heen. “Veelal 

beseffen mensen niet wat de waarde van een meubel is, doordat 
het belang ervan wordt onderschat. Mijn drijfveer is om deze 
meubelen voor onherstelbaar verval te behoeden. Dit kan door de 
huidige staat te conserveren, onderdelen aan te vullen, te repare-
ren of te reconstrueren.” Soms worden er ook replica’s gemaakt. 
Altijd met materialen en technieken, die zo goed mogelijk passen 
bij de oorspronkelijke. “Mijn klanten willen dat veelal met het 
doel om de functie te herstellen, zodat het gebruikt kan worden 
en daardoor voor de toekomst behouden blijft.” 

Betaalbaar restaureren  Het is altijd schipperen met de tijd, 
die aan de te restaureren objecten besteed kan worden. Het is 
overwegend handwerk, maar er wordt natuurlijk ook met 
machines gewerkt. Het liefst zou hij alles met de handgereed-
schappen doen, maar dat is veelal te arbeidsintensief dus kost-
baar. “Als mij bijvoorbeeld gevraagd wordt om een exacte 
replica van een stoel te maken, als aanvulling op een set van 
vijf empire stoelen, dan is er niets leuker om dat met een haal-
mes te doen. Maar er is geen particulier die dat wil betalen. 
Dan worden machines ingezet om sneller materiaal te verwijde-
ren en handgereedschap om het fijn af te werken, zodat het 
goed past bij de andere objecten. Het vereenvoudigt het pro-
ces, waardoor het betaalbaar wordt.”

Opleiding  Remco wist al snel dat hij met hout wilde werken. 
Op het VMBO-bouw (college de Brink in Laren) kreeg hij extra 
opdrachten meubelmaken en na een snuffelstage bij een meu-
belmaker was hij verkocht en koos hij voor dit vak. Vervolgens 
ging hij door naar de vier jaar durende opleiding meubelma-
ken/ontwerpen (niveau 4) bij het Hout- en meubileringscollege 
in Amsterdam, waarvan hij zich de laatste twee jaar speciali-
seerde in restauratie. Onderdeel van die specialisatie was een 
stageperiode van een jaar, die hij doorliep bij o.a. meubelres-
taurator Vincent van Drie in Utrecht en Sven Habermann (Con-
servation Letterfrack) in Ierland. De keuze voor Ierland werd 
bepaald, doordat hij zich graag verder wilde specialiseren in 
het vak, maar erachter kwam dat in Nederland niet mogelijk is. 
“Je kunt bij de Universiteit van Amsterdam de opleiding Master 
Restauratiekunde volgen, maar die stap van MBO naar Universi-
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André-Charles Boulle (1642-1732) was een beroemde en invloedrijke Franse 
meubelmaker, zoon van Hollandse emigranten, die naar Parijs waren getrokken. 
Hij onderscheidde zich ook als architect, beeldhouwer, houtsnijder, metaal-
gieter, tekenaar en schilder. Hij perfectioneerde de naar hem vernoemde tech-
niek van de Boulle-marqueterie. De eikenhouten kasten werden belijmd met 
uitgezaagd schildpad, ivoor, ebbenhout, koper, zilver, tin of messing. De inge-
legde metalen werden vaak nog van ornamenten voorzien. Om de samenhang 
te verstevigen werden de kasten voorzien van verguld bronzen beslag, uitge-
voerd door Boulle zelf. Zijn kostbare en overladen stijl werd in de 19e eeuw 
opnieuw nagevolgd Bron: Wikipedia
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teit is veel te groot. Je zult dan eerst een omweg moeten 
maken via studie op bijvoorbeeld een kunstacademie, voordat 
je daar terecht kunt. Een vervolgtraject meer vanuit het 
ambachtelijke perspectief bestaat hier niet”. In Engeland kon 
dat wel bij het West Dean College in Sussex, waar uitstekende 
opleidingen op het gebied van restauratie worden verzorgd. 
Een praktijkgerichte opleiding, die je in staat stelt je handvaar-
digheid te perfectioneren en waar je in aanraking komt met de 
meer ethische, natuurwetenschappelijke en onderzoekgerichte 
basis van het vak. Na het succesvol afronden van zijn studie  
bij het HMC heeft hij een jaar op West Dean gestudeerd en  
aansluitend als freelancer in Ierland gewerkt.

Eigen bedrijf  Tijdens zijn verblijf in het buitenland trof hij de 
voorbereidingen om in Nederland zijn eigen zaak op te zetten. 
Nu, na twee jaar, heeft hij een bedrijf met twee vestigingen. In 
Hilversum en op het onlangs gerestaureerde ‘landgoed Klaren-
beek’, al sinds de 18 eeuw in het bezit van de familie Krepel. 
Deze familie exploiteerde eerst een koperfabriek en daarna 
werd begonnen met de fabricage van sigarenkistjes en deuren. 
Deuren worden er nog steeds gemaakt, maar de productie van 
sigarenkistjes is verplaatst naar Polen. Voor een deel van het 
industrieel erfgoed, waar vroeger de houtzagerij was gevestigd, 
moest een nieuwe bestemming worden gevonden. Dit deel is 
omgevormd tot het Restauratie Center. 

Innovatieve technieken  In Ierland werkte Remco met een 
klimaatoven om hout snel te verouderen, zodat het beter past 
bij het origineel. Hij gebruikte een lasersnijder om geometrisch 
en figuratieve figuren in het fineer te snijden. Daarbij werd de 
restauratietijd gehalveerd van 2000 naar 1000 uur, waardoor de 
restauratie financieel haalbaar werd. Ook 3D printers kunnen 
worden gebruikt om ontbrekende onderdelen maken. “In een 

bepaald geval werd het vrij kostbaar om het ontbrekende 
beslag op de traditionele manier te laten namaken. Toen is in 
overleg met de klant ervoor gekozen het slot in metaal te prin-
ten. Overigens met een prima resultaat.” Ook houdt Remco zich 
bezig met LED licht. “De levensduur van LED, in combinatie met 
beter licht, maakt de beslissing om over te stappen steeds een-
voudiger. Bij historische gebouwen moet verlichting een 
authentieke uitstraling hebben met helderglas, gloeidraad en 
vooral klassiek warm, wit licht.” Samen met een partner (Hol-
meslight) worden er nu LED lampen gemaakt, die aan deze 
eisen voldoen. 85% minder energieverbruik, een 4x langere 
levensduur en als optie zelfs op kleur en met historische bajo-

netfitting. Bijzonder is ook de milieuvrien-
delijke wijze waarop, zonder gebruik te 
maken van gifgassen of chemische vloei-
stoffen, houtworm, motten en larven in 
meubelen, kleden en gordijnen worden 
gedood. De objecten worden apart verpakt 
en ingevroren in een speciale ‘shockvrie-

zer’. Alle ongedierte wordt door de snelle temperatuurdaling en 
extreme kou (de shock) gedood, voordat ze zich hebben kun-
nen aanpassen aan de veranderde omstandigheden.

Nieuwe generatie  Onder verantwoordelijkheid van het Res-
tauratie Center worden de meest uiteenlopende restauraties 
uitgevoerd door geselecteerde gespecialiseerde vakmensen met 
wie Remco samenwerkt. Meubelen, interieurs, uurwerken, por-
selein, prenten en vele andere historische objecten worden op 
authentieke en verantwoorde wijze gerestaureerd en/of gecon-
serveerd. Altijd werkend vanuit de ethische code die geldt in 
het werkveld. Het is mooi om te zien dat een nieuwe generatie 
idealistische gedreven en ambitieuze jongeren zich bekommert 
om het erfgoed en daar hun werk van gemaakt heeft. Remco 
Ockhuijsen is daar een opvallend voorbeeld van. 

Arnold Duin maakt deel uit van het projectteam ‘Centrum  
voor Restauratietechniek’ dat onder leiding van het Platform 
Erfgoed Opleidingen werkt aan de continuïteit van restauratie-
opleidingen. Meer info: www.restauratie-center.nl
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