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STICHTING INTERIEURS IN XX 

Deze inventarisatie is/wordt uitgevoerd op basis van het document: 
 'Inventarisatie, documentatie en waardering van historische interieurs. Een Handwijzer van de Stichting Interieurs in Fryslân’. 

Aan de bewoners van  
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
[Plaats, datum] 
 
Betreft: onderzoek naar historische interieurs 

 
Geachte heer/mevrouw, 

Binnenkort start de Stichting Interieurs in XX (SIiXX) met een inventarisatie van historische interieurs en 
interieuronderdelen bij u in de buurt. Dit gebeurt in het kader van ons onderzoek naar XX woonerfgoed, 
met als doel kennis over historische interieurs te vergroten en te verspreiden. 

De SIiXX en het onderzoek zijn een particulier initiatief, opgezet door geïnteresseerde kenners. Wij werken 
dus niet namens de overheid! [Naam] , [functie buiten de stichting], maakt deel uit van ons bestuur en 
[naam] [functie buiten de stichting] is als voorzitter van de raad van advies inhoudelijk betrokken bij het 
onderzoek.  

Interieurs zijn veranderlijk en daardoor kwetsbaar: bewoners weten niet altijd wat de historische waarde 
van hun eigen interieur is. Met de inventarisatie proberen wij in beeld te krijgen wat er nog over is 
gebleven aan historische interieurs. Ons onderzoek richt zich op nagelvaste interieuronderdelen zoals 
schouwen, bedstedewanden, trappen, snijwerk, plafonds, vloeren, tegels, glas-in-lood en sleutelstukken. 
Het tijdskader vatten wij ruim op: van de middeleeuwen tot en met de jaren 1960! (Meubels en huisraad 
vallen in principe buiten het onderzoek.) 

Op basis van diverse monumentenlijsten (o.a. rijks- en gemeentelijke monumenten) en informatie van 
lokale historici vermoeden wij dat er in uw woning historische interieuronderdelen aanwezig zijn die 
interessant kunnen zijn voor ons onderzoek. Daarom hopen wij van harte dat u mee wilt werken aan dit 
project door gegevens over uw woning met ons te delen.  We willen u graag uitnodigen voor een 
informatiebijeenkomst waar we meer zullen vertellen over het project en over de manier waarop het 
onderzoek wordt uitgevoerd. 
 
De bijeenkomst vindt plaats op […dag DD MAAND] om UU:MM uur in [locatie].  Zou u zo vriendelijk willen 
zijn om uiterlijk op […dag DD MAAND] aan ons door te geven of en met hoeveel personen u aanwezig zult 
zijn? Dat kan door een bericht te sturen naar [E-MAILADRES] of via telefoonnummer [TEL.NR.]. 
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, of wilt u zich opgeven voor deelname aan ons onderzoek? 
Ook dan bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen. Meer informatie over de SIiXX vindt u 
in bijgevoegde folder.  
 
Met vriendelijke groeten namens de Stichting Interieurs in XX, 
 
[NAAM] 
projectcoördinator 


