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Karin  M. van der Lem 
 

Curriculum vitae 2019 
 
Personalia 
 
Naam geboortedatum telefoonnummer 

Karin Maria van der Lem 26-02-1969 0031 (0) 6 55374808 

 
Adres 

Klaprozenweg 49F, 1032KK Amsterdam, Nederland 

 
 

Mijn verhaal  
 

 
fotografie: Arjen Veldt 

 
Aan de ware essentie van mijn passie voor het restauratie vak en mijn ambities binnen het 
domein van Historische Binnenruimten is een zoektocht voorafgegaan die, als ik er op 
terugkijk, organisch is verlopen. Vanuit mijn liefde voor schilderkunst en oude ambachten ben 
ik in de jaren negentig in Brussel aan het Institut Supérieur de Peinture van der Kelen opgeleid 
tot decoratieschilder. Het motto: ‘Het einde ligt besloten in het begin’, lag ten grondslag aan 
de basis van het decoratieschilderbedrijf dat ik vanaf midden jaren negentig samen voerde 
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met mijn man en compagnon Rem van der Zee. Als decoratieschilder werkte ik  regelmatig in 
historische gebouwen als kerken, kastelen, landhuizen en grachtenpanden. Geleidelijk aan 
ging mijn liefde meer uit naar het behoud van het cultureel erfgoed  dan naar het creëren 
van nieuw werk. Toen de opleiding tot restaurator van Historische Binnenruimten in 2007 van 
Maastricht naar Amsterdam verhuisde, was de beslissing snel genomen. Mijn nieuwe 
kwalificatie als professioneel restaurator van Historische Binnenruimten is een mooie 
aanvulling op mijn vorige studies en ervaringen als decoratie- en restauratieschilder in het 
veld.  
 

 
Waar ik voor sta 
 

De vakgebieden research, conservering en restauratie van modern en historisch cultuurgoed 
in binnen- en buitenruimten vragen zowel wetenschappelijke kennis als uiterst 
gespecialiseerde praktische vaardigheden. Binnen dit vakgebied is er vaak sprake van een 
diversiteit aan materialen waarbij interdisciplinaire samenwerking onontbeerlijk is. Als 
restaurator van historische binnenruimten heb je de plicht verder te kijken dan alleen dat ene 
specifieke interieuronderdeel. Niet alleen  het ensemble van een interieur telt, maar de 
gehele context van een gebouw (of gebouwencomplex) dient in ogenschouw genomen te 
worden. Mijn kracht ligt in het organiseren, begeleiden en uitvoeren van projecten 
waarbinnen de juiste combinatie van professionals wordt samengesteld om het gezamenlijke 
einddoel te bereiken; Het behoud van ons Cultureel Erfgoed.   
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Mijn ervaring 
Tijdens de periode dat ik samen met Rem van der Zee een decoratieschilderbedrijf runde, 
heb ik veel ervaring opgedaan met zowel kleinere particuliere opdrachten als met grote 
bouwprojecten waarbij alle disciplines vertegenwoordigd waren. Door deze jarenlange 
ervaring – ons bedrijf is gestart in 1993 -  heb ik geleerd  zeer uiteenlopende opdrachten uit te 
voeren waarbij samenspraak en samenwerking altijd de sleutel tot het succes was. Mijn 
nieuwe expertise, gecertificeerd restaurator van historische binnenruimten, is een logisch 
gevolg van én een prachtige aanvulling op het voorgaande proces.  
 

 
Mijn werkwijze 
Alleen sta je nergens. Ik geloof in de kracht van samenwerking. Zelfs de kleinere 
kleurhistorische onderzoeken doe ik bij voorkeur samen met een collega. Twee zien altijd 
meer dan één en,  bijkomend voordeel, je hebt ter plaatse een sparringpartner om mee te 
overleggen en bevindingen mee te verifiëren. In de restauratie van historische binnenruimten 
gaat het vaak om zeer grote oppervlakten met beperkte tijd waarbinnen een conserverings- 
of restauratiebehandeling moet worden uitgevoerd. Een goede samenwerking is hiervoor 
onontbeerlijk. Door mijn jarenlange ervaring en hiermee opgebouwde netwerk heb ik veel 
professionals leren kennen en met velen heb ik inmiddels  samengewerkt. Mijn streven is dan 
ook om er zorg voor te dragen dat vanuit het intrinsieke belang van een kunstobject, een 
interieur of een muurschildering de juiste persoon wordt aangetrokken voor het onderzoek, 
de conserverings- en/of restauratiebehandeling.   
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Opleidingen en cursussen 
 
2018 

Masterclass  Public Murals and Street Art Conservation by Will Shank and Maria 
Chatzidakis, 20|21Conservaçaõ Restauro, Porto, Portugal 
 
2017 

Workshop Retouching Colors by Roberto Bestetti, 20|21Conservaçaõ Restauro, Porto, 
Portugal 
 
2013-2015  
Professional Doctor in Conservation and Restoration of Cultural Heritage (PdRes)  
Afsluiting van 2 jarig durend Post Initieel traject als Restaurator in opleiding van Historische 
Binnenruimten, UvA   
 
2010-2013  
Master of Arts (MA) Conservering & Restauratie van het cultureel erfgoed met als specialisatie 
Historische Binnenruimten, UvA  
 
2006-2007  
BIK-opleiding (Beroepskunstenaar In de Klas), Hogeschool van de Kunsten Amsterdam 
 
1996   
Fresco Technieken, European Centre for the Trades and Professions of the Conservation of 
Architectural Heritage, Venetië, Italië  
 
1993-199 

Decoratieschilderopleiding: Institut Supérieur de Peinture Van der Kelen, Brussel, België   
 
1992-1993  
Voorbereidend jaar aan de Rietveld Academie te Amsterdam   
 
1991-1992  
ERASMUS-beurs voor scriptieonderzoek in Parijs, Universiteit Jussieu Paris VII 
 
1989-1991  
Culturele Studies aan de UvA 
 
1988-1993  
Doctoraal Franse Taal- en Letterkunde aan de UvA  

 
Professionele ervaringen 
 
Projecten 2014-2019: 

 
• Amsterdam, documentatie, ontmanteling , onderzoek, schade inventarisatie en 

behandeling van de wandschilderingen van Cor Dik in de voormalige Berkhoffshool 
aan de Wibautstraat, thans Orioncollege 

• Rijswijk (RCE), Kleurhistorisch onderzoek naar het oorspronkelijke uiterlijk van het Wiegje 
van Van der Wilk ten tijde van de Wereldtentoonstelling in Parijs, 1925 met als doel 
een reconstructie van de eerste uitmonstering te realiseren. 
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• Amsterdam, Conservering en Restauratie  van de muurschildering  uit 1952 van 
Gerard Hordijk (1899-1958) in het voormalig Werkteater 

• Haarlem, restauratie van de hijsluiken in de westelijke torens van de St. Bavo 
Kathedraal in samenwerking met Annemieke Heuft (projectleider) en Inske Immink  

• Benningbroek, Hervormde Kerk, conservering en restauratie geschilderde orgelkas 
met zowel hout- als marmerimitatie in samenwerking met Hinke Sigmond 
(projectleider) en Annemieke Heuft 

• Amsterdam, kleurhistorische verkenning en restauratie van het cassetteplafond in het 
trappenhuis van het Koetsier Montaignehuis. 

• Amsterdam, kleurhistorische verkenning en conditieopname van alle 
interieuronderdelen van  de commissariskamer van het Koetsier Montaignehuis, in 
samenwerking met Martine Posthuma de Boer 

• Onderzoek, restauratie en reconstructie van een trappenhuis van Berlage, Muntplein 
2-4 te Amsterdam in samenwerking met Martine Posthuma de Boer 

• Kleurhistorisch onderzoek en restauratie van de kamerbetimmering van de 
zogenoemde Groene Kamer, Prins Hendrikkade te Amsterdam in samenwerking met 
Martine Posthuma de Boer 

• Amsterdam, materiaaltechnisch onderzoek en opstellen van een restauratieplan 
t.b.v. de muurschildering van Gé Röling in de voormalige kantine van het 
Belastingkantoor, thans auditorium van de Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat  

• Amsterdam, kleurhistorisch onderzoek in het  auditorium (Kohnstammzaal) van de 
Hogeschool van Amsterdam, Wibautstraat  

• Amsterdam, Kleurhistorische verkenning van de voorgevel van de voormalige 
Magdalenakapel aan de Spaarndammerstraat 

• Amsterdam, Kleurhistorische verkenning, wooncomplex Spaarndam 2 van M. de Klerk 
• Amsterdam, een verkennend kleuronderzoek naar de oorspronkelijke afwerking van 

de Rasphuispoort 
• Amsterdam, Herengracht 203, restauratie van een bovendeurstuk 
• Amsterdam, schade-inventarisatie en opstellen van een restauratieplan van 84 

wapenschilden in de koepel van het Theatrum Anatomicum, Waaggebouw  
• Kerkrade, verkennend kleuronderzoek en reconstructie van een van de afwerklagen 

van het altaar van Couven in de Lambertuskerk  
• Leiden, Lokhorstkerk, het opzetten van een pilot voor conservering en restauratie van 

in gladhout geschilderde kerkbanken.  
• Leeuwarden, Coulonhûs, kleurhistorisch onderzoek,  schadeopname, 

behandelingsvoorstel en restauratie van het decoratieve schilderwerk en de florale 
wandbespanningen van de bel-etage en de schouwpartijen op de verdiepingen in 
samenwerking met SRAL. 

• Den Haag, Grote Kerk, Assistentie bij transport, uitpakken en terugplaatsen van 34 
wapenschilden, door SRAL gerestaureerd. En assistenitie bij het dendrochronologisch 
onderzoek van deze wapenschilden door Prof. Dr. Peter Klein.   

• Amsterdam, café Montmartre, onderzoek en pilot-behandeling wandschilderingen, 
Eppo Doeve, 1968. 

• Amsterdam, café Montmartre, begeleiding van UvA (RIO) studenten m.b.t. 
vervolgonderzoek en behandeling van 2 van de 6 wandschilderingen, Eppo Doeve. 

• Begeleiding van restauratoren in opleiding (RIO) van de UvA. 
• Workshop reconstructie technieken voor restauratoren in opleiding (RIO) van de UvA 
• Leeuwarden, Grote Kerkstraat 49, consolideren en documenteren wandschilderingen 

op stuc. 
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• Voorschoten, Kasteel Duivenvoorde, kleurhistorisch onderzoek wandafwerking en 
verguldingen. 

• Texel, Museum Kaap Skil, het ‘witte’ portaal van Brakenstein; kleurhistorisch onderzoek 
en behandeling van een zeventiende-eeuws binnenportaal in samenwerking met de 
RCE en Gemeente Texel.  

• Amsterdam, Keizersgracht 608, restauratie van een zeventiende-eeuwse schildering 
op een balkenplafond in samenwerking met Wassily Khudyakov en Merel Lantman. 

• Amsterdam, atelier Eric Bernhard en Renzo Meurs, onderzoek en behandeling van 
een verenlijst.  

• Amsterdam, Koetsier Montaignehuis, conservering en restauratie van 
wandschilderingen op stuc in het voormalige proeflokaal van de Amstelbrouwerij.  

• Hilversum, Clemenskerk, Workshop Keimverf technieken voor restauratoren in 
opleiding van de Universiteit van Amsterdam. 

 
 

Gerelateerde werkervaring Van der Zee & Van der Lem 
 
2008-2014: 

• Laren, Villa Logosberg, applicatie van edelmetalen op diverse bouwkundige 
onderdelen zoals koven, plafondlijsten, deuren en plafonds en diverse houtimitaties 
op paneelwanden en deuren.  

• Amsterdam, Concertgebouw, applicatie van bladgoud op diverse 
geornamenteerde pilaren van de kleine spiegelzaal.  

• Amsterdam, Stedelijk Museum, In samenwerking met Louise Wijnberg, restaurator 
schilderijen, gewerkt aan de restauratie van de muurschildering van Karel Appel 
(1953) in het voormalig restaurant van het Stedelijk Museum.  

• Ouderkerk aan de Amstel, Urbanuskerk, restauratie van het plafondgewelf van het 
koor en het schip.   

• Amsterdam, privéwoning, retoucheren van een in houtimitatie geschilderd 
cassetteplafond.  

• Hilversum, Vituskerk, restauratie en reconstructie van de gewelfschilderingen in 
Mariakapel, schilderingen in het koor, plafondgewelven. Restauratie en constructie 
van in trompe l’oeil geschilderde gordijnen in de transepten.  Restauratie van 
blindraam schildering.  

• Leiden, privéwoning, restauratie van marmerimitaties op de lambrisering van het 
trappenhuis.  

• Hilversum, Vituskerk, Kleurverkenning en behandelvoorstel voor alle geschilderde 
oppervlakten t.b.v. Restauratie Vituskerk.  

• Amsterdam, Mercuriusgebouw, Restauratie en reconstructie van de bel-etage  
• Ierland, Brownlow Castle, restauratie van marmerimitatie wandpanelen en 

retoucheren van cassettenplafonds. 
• ’s Hertogenbosch, Koning Willem I college, aanstelling als docent schildertechnieken. 

               
 
Bedrijven 1994 tot heden 

1994 -  Oprichting bedrijf: Van der Zee & Van der Lem V.O.F.  |  decoratieve 
schildertechnieken & interieur    styling.  
1919 - Oprichting bedrijf: De Kunstkoesteraars | research, conservering en restauratie van 
modern en historisch  cultuurgoed.  


