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Beschermengel voor vogeelvrije pareltjes

Monumenten zijn aan de buiten-
kant tot het kleinste voegje vast-
gelegd, maar aan de binnenkant
kan de eigenaar vaak ongestraft
zijn gang gaan. Waardevolle inte-
rieurs worden zonder benul ge-
sloopt en verdwijnen in ras tem-
po. Stichting Interieurs in Fryslân
brengt in kaart wat er nog, is
voor het te laat is.

In 30 procent van
de monumenten is
niks meer over van
originele interieur

A
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Avond aan avond, maanden
achtereen stond Leo Jon-
kergouw op een lange lad-
der met een tandartshaak-

je aan het plafond in zijn woonka-
mer te krabben. Stukje voor stukje
schraapte hij heel voorzichtig dikke
lagen saus weg, tot de honderden
krullen van de sierlijsten en rozetten
langzaamaan weer tevoorschijn
kwamen.

,,Ik snap nu niet meer dat ik daar
toen de moed voor had’’, zegt de Op-
penhuister als hij naar het prachtig
gerestaureerde plafond in een van
de kamers van de pastoriewoning
kijkt. Achtentwintig jaar wonen hij
en zijn vrouw Thea Dijkstra nu in de
domineeswoning aan de Tsjerke-

buorren. En al die achtentwintig jaar
zijn ze druk bezig met de restauratie.
,,Het is maar goed dat het vrijstaand
is, want we hebben vaak tot diep in
de nacht staan hengsten.’’

Inmiddels is de pastorie een histo-
risch juweeltje. Van buiten, maar ze-
ker ook van binnen. Tot in het klein-
ste detail hebben ze kamer voor ka-
mer aangepakt. Aan concessies doet
het stel niet. Als iets wordt opge-
knapt, dan ook zo veel mogelijk in de
originele staat.

Van de haakjes op de kastdeuren
en het glas in lood in de deuren tot
de afdeklatjes op de blinden, de kleu-
ren op de muren en de lak op de ou-
de vloeren. Bij alles wordt eerst be-
dacht of uitgezocht hoe de vaklieden
dat bij de bouw in 1860 hebben ge-
daan. Hoe was het origineel?

Ap Timmermans, Mirjam Stuur-

man en Rutmer Mekenkamp lopen
met open mond door de pastorie en
kijken vol bewondering naar de his-
torische interieurjuweeltjes die Jon-
kergouw hen in een rondleiding laat
zien.

Het driemanschap doet een
schouw voor Stichting Interieurs in
Fryslân. Interieurs zo rijk en origi-
neel zijn een unicum, zeggen de spe-
cialisten. En eigenaren die met zo-
veel passie voor historie te werk
gaan ook.

Friesland staat vol huizen en boer-
derijen die zijn bestempeld tot mo-
nument. Duizenden pareltjes zoals
in Oppenhuizen. Opgenomen op ge-
meentelijke lijsten van historisch
waardevolle panden of zelfs op de
rijksmonumentenlijst.

Prachtige boerderijen die tot op
de millimeter zijn vastgelegd, statige

herenhuizen die van de nok tot de
kelder in kaart zijn gebracht en bij-
zondere architectonische wonin-
gen waarvan elk voegje is gedocu-
menteerd.

Maar bij die beschermde status
van de buitenkant hoort gek ge-
noeg vaak niet de binnenkant. Par-
ticulieren die in een monument wo-
nen, kunnen zonder problemen de
bedsteden eruit slopen of het bij-
zondere stucplafond wegspijkeren
achter praktische gipsplaten. Het
interieur van monumenten is vrij-
wel vogelvrij.

Van kerken en stadhuizen zijn de
interieurs bekend, maar van de dui-
zenden particuliere monumentale
huizen en boerderijen niet. ,,Al 140
jaar het onderschoven kindje’’, zegt
Timmermans, voorzitter van Inte-
rieurs in Fryslân. Zijn stichting be-

kommert zich nou juist om die bin-
nenkant.

Een jaar geleden is de stichting
met een omvangrijk onderzoek be-
gonnen. Ze wil in kaart brengen wat
er nog over is aan historische inte-
rieurs in de provincie.

Het project, dat vier jaar duurt,
begon in Súdwest-Fryslân. Met de
gemeentelijke lijst van monumen-
ten en de Rijksmonumenten bij de
hand heeft de stichting een groslijst
gemaakt van de historische panden
in de zes steden en tientallen dor-
pen van de gemeente. Dat deel is nu
bijna afgerond. Volgend jaar volgen
mogelijk Harlingen en Dongera-
deel.

Interieurs in Fryslân hoopt dat
uiteindelijk zo’n vijfduizend eigena-
ren van monumenten provincie-
breed bereid zijn een van de 37 in-

ventarisanten achter hun voordeur
te laten kijken.

Het onderzoek is vrijblijvend. ,,We
willen niks opleggen of verbieden’’,
zegt Stuurman. ,,Mensen zijn zelf
baas over wat ze in hun huis willen,
maar we wijzen ze op de interieuron-
derdelen die bijzonder zijn. Door het
verhaal te vertellen, proberen we ze
enthousiast te maken voor hun ei-
gen huis en de geschiedenis ervan.
De kans op bescherming en behoud
is dan vele malen groter dan wan-
neer het wordt afgedwongen.’’

Het eerste onderzoeksjaar heeft
blootgelegd hoe ernstig de situatie
is. In 30 procent van de monumen-
ten is niks meer over van het origi-
nele interieur. ,,Er is heel veel ge-
sloopt na de jaren vijftig, maar ook
recent nog.’’ De crisis is daar debet
aan, denkt projectleider Stuurman.

‘Dingen worden
ook vaak uit
onwetendheid
verwijderd’
,,Mensen kregen hun huis niet ver-
kocht en gingen de zaak toch maar
verbouwen.’’

Ze somt op wat ze zoal aantroffen.
Complete indelingen van huizen
naar de knoppen door gesloopte
muren. Originele plankenvloeren
zijn op de brandstapel beland. Ou-
derwetse tegeltableaus die niet pas-
sen in het moderne interieur zijn
weggebroken. Bedsteden die onhan-
dig zijn, werden gesloopt. Schouwen
die in de weg zaten, zijn opgeruimd.
Ze kan nog wel even doorgaan. ,,Inte-

rieur is altijd aan smaak onderhe-
vig’’, zegt ze. ,,Maar dingen worden
ook vaak uit onwetendheid verwij-
derd. Veel mensen hebben geen be-
nul van de historische waarde.’’

Laatst was ze bij een jong stel dat
in een oude boerderij was ge-
trokken. Ze showden hoe keu-

rig ze een originele vloer hadden
vervangen. ,,Helemaal trots.’’ Tot
Stuurman vertelde dat hun huis veel
meer waard was geweest als ze de ou-
de vloer hadden behouden. ,,Dat was
even slikken. Ze zien het niet.’’

Jonkergouw steekt een cassette-
bandje in de lucht. Zijn schat aan in-
formatie. Buurvrouw Gaastra vertel-
de in 1993 op 88-jarige leeftijd alles
wat ze wist van het huis. Als negenja-
rig meisje was ze vriendinnetje met
de kinderen van de dominee. Ze

speelde veel in de pastorie. Door
haar weten de huidige bewoners dat
de tegeltjes in de keuken er diago-
naal inzaten. Dat de dienstmeid
vroeger op zolder sliep, naast de turf-
opslag. Dat de kast in de studeerka-
mer van dominee vol boeken stond.

Toch heeft ook Jonkergouw wel
fouten gemaakt. Hij gooide de fruit-
rekken die compleet verschimmeld
en verrot in de kelder stonden zon-
der pardon weg. ,,Achteraf had ik er
op zijn minst foto’s van moeten ma-
ken’’, beseft hij zich nu. Timmer-
mans, Stuurman en inventarisant
Mekenkamp vergeven het hem. ,,Zo
prachtig bewaard in deze omvang en
zo rijk. Dat zie je bijna nooit.’’

De stichting komt graag in contact met
mensen die zelf een interessant pand
hebben: info@interieursinfryslan.nl

Een schouw van Stichting Interieurs in Fryslân in de domineeswoning in Oppenhuizen. Op de foto linksboven toont Leo Jonkergouw
schouw. Op de foto rechts Thea Dijkstra met de fotograferende Mirjam Stuurman. Op de foto linksonder bekijkt Ap Timmermans

(rechts) inventarisator Rutmer Mekenkamp het door hem gerestaureerde embleem op de
s (midden) een kastdeur.


