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1.

Inleiding
De Stichting Interieurs in Fryslân heeft tot doel een
provinciebrede inventarisatie te doen naar waardevolle
historische interieurs in Fryslân, toegespitst op woonhuizen en
boerderijen. Zelfs van de beschermde rijksmonumenten is niet
bekend of er waardevolle historische interieurs en/of
interieuronderdelen aanwezig zijn, waardoor gelijktijdig ook de
uniciteit ervan niet kan worden vastgesteld. Om in deze omissie
te voorzien, is de Stichting in 2013 opgericht. Het initiatief
hiervoor is het directe resultaat van een succesvol symposium
over Interieurs in Fryslân, georganiseerd door de OttemaKingma Stichting in 2011.
Uitgangspunt bij het opzetten van deze inventarisatie is:
“onbekend maakt onbemind”. Dit laatste heeft in talloze
situaties geleid tot de teloorgang van waardevolle en soms ook
unieke historische interieurs van vele panden. Het motto van
ons project is dan ook: “behoud door kennis”. Immers, als het
niet bekend is of interieurs of onderdelen ervan waardevol dan
wel belangrijk zijn, dan ligt het behoud ervan voor menigeen
niet voor de hand.
Pilot IJlst.
Waar de steden in Fryslân in hoge mate worden gekenmerkt
door een uniek bezit aan gebouwd cultureel erfgoed, kent de
stadskern IJlst (gemeente Súdwest-Fryslân) een overzichtelijke
schaal en een diversiteit aan typen bebouwing. Omdat in deze
oude stadskern het initiatief genomen is voor het uitvoeren van
een historisch bouwblok onderzoek, is deze plaats als pilot
geselecteerd voor onze inventarisatie. De inventarisatie hiervan
is in 2014 uitgevoerd. Hiertoe heeft de Stichting een

uitgebreide, maar vooral ook compacte, standaard ‘database’ en
werkmethodiek ontwikkeld.
Op basis van die bevindingen is aansluitend gestart met de
inventarisatie in de gehele gemeente Súdwest-Fryslân. Deze is
in 2016 afgerond. Harlingen is de tweede gemeente waarin de
integrale zoektocht naar waardevolle interieurs is uitgevoerd.
Uiteindelijk wordt dit project verder provinciebreed ‘uitgerold’.
Via de Ottema-Kingma-leerstoel is de Radboud Universiteit te
Nijmegen op ons project aangehaakt. De huidige bekleder van
de leerstoel, prof. dr. J.B.H. de Haan, is voorzitter van de Raad
van Advies van onze Stichting.

De gehele inventarisatie en de daaruit voortvloeiende conclusies
zullen leiden tot de publicatie van lokale, regionale en landelijke
artikelen, tot het opstellen van presentaties en het uitgeven van
een verdiepende eindpublicatie over interieurs in Fryslân. Deze
laatste zal worden gepresenteerd op een landelijk symposium in
2019. Hiermee streeft de Stichting naar het ontsluiten van
kennis over het Friese interieur en daarmee naar een grotere
bewustwording op het gebied van historische interieurs zowel bij
professionals als bij het brede publiek.
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Het onderzoek is onder meer mogelijk gemaakt door de
volgende partijen:

Gemeente Harlingen
Provincie Fryslân
De Ottema-Kingma Stichting
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Vereniging Oud Harlingen
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
Stichting Niemeijer Fonds
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Inventarisanten

Informatieavond voor bewoners
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2.

Opzet onderzoek in de gemeente Harlingen
Op basis van de opgedane ervaring in de gemeente SúdwestFryslân (2014-2016) en de van te voren ontwikkelde methodiek,
is in maart 2016 een begin gemaakt met het inventarisatieonderzoek in de gemeente Harlingen.
Aan de hand van de landelijke lijsten (rijksmonumenten en de
MIP-inventarisatie van ‘Jonge rijksmonumenten’ (1850-1940), is
de gemeente onderverdeeld in de stad Harlingen en de
omringende dorpen (zie kaartje in bijlage 9.1).
Basislijsten en Masterlijst
Op basis van alle rijkslijsten van Friesland (rijksmonumenten en
MIP-panden), de voor zover aanwezig gemeentelijke
monumentenlijst en de van de gemeente ontvangen lijsten met
overige belangrijke panden, zijn zogenoemde ‘basislijsten’
opgesteld. Deze lijsten zijn waar mogelijk voorgelegd aan lokale
historici of lokale en provinciale historische verenigingen,
waaronder de Boerderijenstichting, Vereniging Oud-Harlingen,
de Hein Buisman Stichting en het gemeentemuseum het
Hannemahuis. Zo ontstond een zoveel mogelijk sluitende lijst
met adressen van panden die mogelijk nog interieuronderdelen
zouden kunnen bevatten. De zo ontstane ‘masterlijst’ vormde
het uitgangspunt voor onze aanpak.
Informatievoorziening bewoners
Er is een brief opgesteld voor de bewoners, met een uitnodiging
voor een informatieavond in Trebol. De brief bevatte eveneens
een folder van onze stichting met achtergrondinformatie (zie
bijlage 9.3). In de brief stond een verwijzing naar onze site
(www.interieursinfryslan.nl). Verder hebben wij diverse keren de

mogelijkheid gehad het onderzoek onder de aandacht van de
bewoners te brengen op bijeenkomsten van Vereniging OudHarlingen.
Parallel aan de brieven werd in lokale kranten of digitale kranten
een artikel geplaatst, waarin het onderzoek werd aangekondigd
en uitgelegd. De bewoners werden daarin opgeroepen alvast te
reageren als zij bekend waren met huizen waarin zich nog
interessante interieuronderdelen zouden bevinden. Dit leidde tot
diverse mails en telefoontjes naar onze stichting van
geïnteresseerde bewoners met informatie over hun eigen huis of
met tips over andere panden.
Op de informatieavond kon kennis gemaakt worden met leden
en adviseurs van de stichting en werd er nadere uitleg over het
onderzoek gegeven aan de hand van PowerPoint presentaties. Er
bestond hier ook de gelegenheid om vragen te stellen. Vele
afspraken met eigenaren konden op die avond al gemaakt
worden.
Contact leggen en inplannen bezoek
Na de informatieavond startten de projectmedewerkers met het
bellen van de bewoners/eigenaren van de panden die op de
masterlijst stonden. Van sommige panden hadden we inmiddels
al informatie via de lokale historici of bewoners uit de stad en de
dorpen. Afhankelijk van die informatie werd er wel of niet
contact met de eigenaren gezocht.
Deze belrondes resulteerden in een bewerkte masterlijst waarop
stond welke panden van binnen reeds geheel gemoderniseerd
waren (‘gestript’) en in welke nog wel onderdelen van het
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interieur aanwezig waren en waar we langs mochten komen
voor een inventarisatie ter plekke. Er waren ook eigenaren
die we na herhaaldelijk bellen en/of na pogingen van buren niet
te pakken konden krijgen. De ‘geen contact of geen reactie’
groep was onder te verdelen in een groep waarover we helemaal
niets wisten en in een groep waarvan we zeker wisten dat er
nog interieuronderdelen in moesten zitten. Die laatste is
meegeteld in het totale aantal panden met interieuronderdelen.
Grotendeels debet aan het niet bereiken van een grote groep
eigenaren is de komst van de 06-nummers. Verder bleken er
ook vakantiewoningen onder de geselecteerde panden te zitten.
Als bewoners/eigenaren van panden met interieuronderdelen op
vakantie of ziek waren, of als er andere redenen waren
waardoor we niet langs konden komen, werden deze panden op
een reservelijst geplaatst.
Ook zijn er enkele bewoners die niet mee wilden werken aan het
onderzoek. De panden van de reservelijst en de panden van
bewoners die niet mee wilden werken en waarvan we zeker
wisten dat er nog iets in de panden zat, zijn ook meegeteld in
het totaal van panden met een interieur.
De feitelijke inventarisatie en vastlegging gegevens
Na het maken van afspraken met de eigenaren, kon er een
planning gemaakt worden voor de inventarisanten. Hun
achtergrond als (hoofdzakelijk) bouw-, kunst- of
architectuurhistoricus kwalificeert hen voor het uitvoeren van de
inventarisaties. Aan de hand van de planningen en de schema’s
met voorinformatie gingen steeds 2 inventarisanten per te
inventariseren pand aan de slag. Er werden gemiddeld 5 panden
per dag bezocht. Meer bleek niet verantwoord. De informatie
moet immers achteraf ook nog be- en verwerkt worden en de
foto’s moeten genummerd.

Het eigenlijke bezoek is de eerste stap in de doelstelling van de
stichting. Het feit dat inventarisanten belangstelling toonden
voor de interieuronderdelen in hun pand, leidde al direct tot een
bewustwording aan de kant van de eigenaar.
Onderdelen waar mensen soms jaren tegen aan gekeken
hebben, blijken opeens voor anderen/afgestudeerde kunst-,
architectuurhistorici en bouwhistorici een waarde te hebben.
Door de interactie met de bewoner was in het merendeel van de
gevallen te zien, dat men vanuit deze bewustwording anders
ging aankijken tegen eigen huis en interieur. De bereidwilligheid
om deze onderdelen te beschermen lijkt evident groter na ons
bezoek.
Tijdens het bezoek werden gestructureerd foto’s genomen. De
gebruikte methodiek zorgt ervoor dat onderzoekers die niet in
de panden zijn geweest toch aan de hand van de volgorde en de
nummering die gekoppeld is aan ruimten, weten wat waar is
aangetroffen. De ruimten kregen een nummer, dat terug te
vinden is op een door de inventarisanten opgestelde eenvoudige
plattegrond, al dan niet gebaseerd op reeds aanwezige
plattegronden van eigenaren.
Middels het invullen van digitale formulieren kon aanvullende
informatie over de panden worden opgeslagen. Denk aan
verhalen van bewoner(s) over de geschiedenis van het pand,
maar ook of bijvoorbeeld een schouw van hout of marmer was.
Dit is niet altijd te zien op een foto. Deze informatie werd
geüpload naar een platte databank, die samen met de foto’s en
plattegronden de basis vormt voor een relationele databank of
een mogelijke andere vorm van databank.
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Verzamelen resultaten en trekken van conclusies
Na het afronden van alle bezoeken werd de informatie verwerkt
door de projectleider. Dat betekent:






hebben voor de deelnemers aan dit inventarisatieproject en de
verdere uitvoering van het onderzoek.

het downloaden van al het fotomateriaal
dit materiaal in een digitaal systeem plaatsen
het checken van alle geüploade digitale formulieren en de
gehanteerde nummering van de foto’s
het toegankelijk maken van de mappenstructuur in het
digitale systeem
het definitief bijwerken van de masterlijst

Hieruit konden de kengetallen per deelgebied worden afgeleid en
gepresenteerd aan de hand van cirkeldiagrammen (zie
hoofdstuk 4). Verder werden de gegevens geordend voor de
waardestelling. Hiervoor zijn waardestellingsformulieren
opgesteld, die door een drietal materiedeskundigen zijn gebruikt
voor de waardebepaling van de gedocumenteerde waarden.
Daarmee werd aan de hand van vooraf bepaalde
beoordelingsaspecten een classificatie van de aangetroffen
waarden bereikt (zie hoofdstuk 6).
Met de bewoners is afgesproken dat het verkregen materiaal
niet zonder hun toestemming gebruikt mag worden voor
publicaties, presentaties of anderszins. Als uitvloeisel daarvan
zijn alle gegevensbestanden zowel in- als extern beveiligd en
afgeschermd.
Verder is er een privacy paragraaf opgesteld voor gemeenten
die de beschikking krijgen over de resultaten.
Net als bij het BAG-register moet de gemeente de privacy
waarborgen van de eigenaren van de panden. Wordt deze
privacy geschonden, dan kan dat verstrekkende gevolgen
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Informatieoverdracht bewoner-inventarisant en vice versa

Trotse eigenaar
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Transformaties van een hal
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3.

Planning van de inventarisaties
Medio 2015 hebben wij onze onderzoeksopzet mogen
presenteren aan de gemeente. Dit resulteerde in het indienen
van een subsidieverzoek. Eind 2015 is ons verzoek ingewilligd
en zijn wij gestart met de voorbereidingen van het
inventarisatieonderzoek.

Op 19 september vond er een goed bezochte informatieavond
plaats in Trebol. Hier werden de eerste concrete contacten met
de bewoners/eigenaren gelegd.
Vanaf die avond is er gestart met het bellen van alle
aangeschreven eigenaren door onze assistentes.

Op 18 november 2015 kregen wij de kans van de Vereniging
Oud-Harlingen om ons onderzoek kort toe te lichten op hun
goed bezochte najaarsvergadering in Trebol.
Naast artikelen in kranten en dorpskranten was dit voor de
bewoners van de gemeente Harlingen de eerste concrete
kennismaking met ons onderzoek.

Vanaf 3 oktober 2016 zijn de eigenlijke inventarisaties in
Harlingen en de dorpen Midlum en Wijnaldum en omgeving van
start gegaan.
Deze inventarisaties werden op 9 december afgerond.
Ondertussen was er een interview met een van de eigenaren
van de panden en de voorzitter van ons bestuur en de
projectleider in het Friesch Dagblad (20-10-2016) verschenen.
Dit leidde weer tot aanmeldingen van bewoners die nog niet op
onze lijst stonden.

Vanaf begin 2016 is gestart met het opstellen van de basislijsten
van de te onderzoeken panden. Na overleg met diverse lokale
historici en uitgebreide hulp van de historische verenigingen is
uiteindelijk een definitieve lijst opgesteld.
Vervolgens is er gestart met het opzoeken van de
telefoonnummers van de bewoners. Een moeilijke klus in
verband met het verdwijnen van vaste telefoonnummers en het
toenemende bezit van 06-nummers. Eveneens bleek dat veel
informatie sterk verouderd was.
Na de zomervakantie is de mailing aan de bewoners, met de
uitnodiging voor een informatieavond op 19 september 2016,
verzonden. Inmiddels was de komst van ons onderzoek bij veel
bewoners bekend, mede omdat wij de kans kregen om op de
voorjaarsvergadering van Oud-Harlingen een tussentijdse
presentatie te geven en wij aanwezig mochten zijn op de Instuif
van de Visserijdagen met onze folder.

Na de inventarisaties zijn de inventarisanten gestart met de
verwerking van de resultaten. Het nummeren van de foto’s en
het invullen van de digitale webformulieren.
Begin 2017 is de projectleider begonnen met de eindredactie
van de resultaten. Deze kwantitatieve resultaten zijn vertaald in
diagrammen (zie hoofdstuk 4).
Na de eindredactie is eveneens gestart met de waardering van
de inhoudelijke resultaten. Dit alles heeft geresulteerd in de
voorliggende eindverantwoording.
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4.

Overzicht kwantitatieve resultaten van de gemeente
Harlingen
De gemeente Harlingen is voor het presenteren van de
resultaten van het onderzoek onderverdeeld in de stad
Harlingen en de twee dorpen Midlum en Wijnaldum en
omgeving. Aansluitend volgt de totaalscore van de gehele
gemeente.

Bezocht zijn:
Harlingen
Midlum en Wijnaldum en omgeving

In dit hoofdstuk staat een overzicht met de aantallen panden
onderverdeeld in typen (Rijksmonument, MIP-panden,
gemeentelijke monumenten of anders) in Harlingen en de
dorpen.
In het eerste diagram staat de percentuele verdeling van de
typen panden (Rijksmonument, MIP-pand enz.) per stad en
dorpen.
In het tweede diagram staat percentueel de eindscore van het
onderzoek per stad en de twee dorpen weergegeven,
onderverdeeld in panden met interieuronderdelen, gestripte
panden en panden waar niets van bekend is.
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Stad Harlingen
Waarden
Aantal van GEM MON
Aantal van RIJKSMON
Aantal van MIP
Aantal van OVERIG
Totaal

Stad Harlingen
148
493
67
28
736
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Wijnaldum, Midlum en omgeving
Waarden
Aantal van GEM MON
Aantal van RIJKSMON
Aantal van MIP
Aantal van OVERIG

Totaal

Midlum

Wijnaldum
1
4
6
1

6
4
8
6

Eindtotaal
7
8
14
7

36
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5.

Kwantitatieve conclusies in de gemeente Harlingen
In totaal zijn er 772 panden op de zogenaamde Masterlijst
terecht gekomen voor nader onderzoek. Deze panden kwamen,
zoals toegelicht, voort uit de rijkslijsten (rijksmonumenten en
MIP-panden) en de gemeentelijke monumentenlijst. Verder zijn
er gedurende de loop van het project panden via lokale historici
en tips van bewoners bijgekomen.
Van deze panden bleken er 230 in een of andere mate
interieuronderdelen te bevatten. Met zekerheid kon dat worden
vastgesteld voor de 150 panden (inclusief 4 dubbele nummers)
die ook werkelijk bezocht en geïnventariseerd en vastgelegd zijn
in foto’s en digitale formulieren.
Van 34 van de 230 panden met interieuronderdelen, konden wij
niet in contact komen met de eigenaren. Of zij hadden 06nummers die niet te achterhalen waren, of het betrof
vakantiewoningen, of zij namen na herhaaldelijk bellen niet op.
Van enkele van deze panden (van de 34) hebben wij via
verkoopsites toch foto’s van het interieur beschikbaar gekregen.
Van een aantal panden wisten wij uit archiefmateriaal dat er nog
waardevolle onderdelen aanwezig moesten zijn.
Verder waren er 20 panden waarvan de eigenaar niet mee wilde
werken, maar waarvan wij wisten dat er interieuronderdelen in
de huizen aanwezig waren. Tenslotte is er nog een categorie
panden die wij op een reservelijst hebben gezet, omdat wij
tijdens de onderzoeksperiode niet terecht konden voor verder
onderzoek, door bijvoorbeeld: ziekte, overlijden of vakantie. Het
gaat hierbij om 24 panden.

In totaal bleken er van de 772 panden 403 panden ontdaan van
authentieke interieuronderdelen. Soms waren er nog balken
aanwezig, een enkel tegeltje of een glas-in- lood raam.
Voorts zijn er van 139 panden helemaal geen gegevens. Hiervan
klopten bij 122 panden de gegevens van de eigenaar niet of zij
hadden een onbekend 06-nummer, of het betrof een
vakantiewoning. 17 eigenaren van die panden wilden niet
meewerken. Het inzicht ontbreekt of er nog sprake is van enige
interieurwaarden in deze panden.
Het aantal panden waarvan we niet in contact kunnen komen
met de eigenaren is redelijk groot en dat zal naar verwachting in
de toekomst nog groter gaan worden, gezien de toename van
06-nummers in plaats van vaste telefoonnummers. Voor de
bereikbaarheid van eigenaar/bewoner vormt dit een toenemend
probleem.
15 panden die op de lijsten voorkwamen bleken niet meer te
bestaan (gesloopt), maar nog wel op rijkslijsten voor te komen.
Op een totaal van 772 panden wilden 37 eigenaren (een kleine
5%) niet meewerken aan het onderzoek.
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Eindbeeld

30 % betreft panden met nog interieuronderdelen (bezochte en
geïnventariseerde panden); panden waarvan we weten
dat er nog interieuronderdelen in zitten, maar waar we
geen contact mee konden krijgen; panden van eigenaren
die niet mee wilden doen, maar waarvan wij weten dat er
interieuronderdelen in aanwezig zijn én panden met
interieuronderdelen die op de reservelijst staan omdat we
niet meteen terecht konden voor onze inventarisatie.
52 % betreft panden waar niets of bijna niets meer over is qua
interieuronderdelen, grotendeels gestript op een balk of
tegeltje na.
18 % betreft panden waar we nog steeds niets van weten
(volledig onbekend). De eigenaar bleek niet te bereiken,
door bv. ontbreken van 06-nummers, of het betrof
vakantiehuizen waarvan de eigenaar/ bewoner na
herhaaldelijk bellen niet opneemt en niet reageert op
ingesproken voicemails.
Zie voor verdere uitsplitsingen bijlage 9.2
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6.

Toelichting op de waardering van de resultaten

panden die door lokale materiedeskundigen als ‘kansrijk’ worden
aangedragen.

De Stichting Interieurs in Fryslân richt zich op de zoektocht naar
waardevolle interieurs in de provincie Fryslân, simpelweg omdat
daar, zeker als het gaat om woonhuizen en boerderijen, vrijwel
niets van bekend is. De reden daarvoor is dat het
overheidsbeleid, en dat geldt zeker voor het aanwijzingsbeleid op
het terrein van de gebouwde monumentenzorg, zich vrijwel
uitsluitend heeft gericht op het exterieur van de gebouwen, de
beschermde monumenten en ensembles in de vorm van de
beschermde stads- en dorpsgezichten. De interieurs bleven
onbekend en daardoor onbemind. Tegelijkertijd kan worden
vastgesteld dat (juist) in veel interieurs elementen te vinden zijn
die van hoge cultuurhistorische waarde zijn en dat juist daar de
grootste kwetsbaarheid ligt.

De wijze van selecteren, inventariseren en waarderen kent aldus
een getrapte aanpak:

Om in die lacune te voorzien is het nodig te onderzoeken waar de
waardevolle interieurs nog wél aanwezig zijn.
In deze toelichting omschrijven we (kort) hoe we deze zoektocht
hebben opgepakt en met name op welke wijze de waardering
van de aangetroffen interieurs en interieuronderdelen
plaatsvindt.
Vooreerst is uiteraard de medewerking van de bewoner/ eigenaar
nodig om het interieur te kunnen beoordelen. Daarnaast is ook
de gemeentelijke bereidwilligheid en steun nodig om dit
omvangrijke werk (het gaat in de provincie Fryslân om vele
duizenden panden) uit te kunnen voeren.
Uit het oogpunt van effectiviteit en kosten is het ondoenlijk om in
alle woningen en boerderijen in Fryslân (+/- 300.000 !) te
onderzoeken of er sprake is van een waardevol interieur en/of
waardevolle interieuronderdelen. Daarom richt het onderzoek
zich op die woningen en boerderijen waarvan het aannemelijk is
dat er sprake kan zijn van een waardevol interieur en/of
waardevolle interieuronderdelen, zoals de panden die op de
verschillende monumentenlijsten staan (rijks monumentenlijst,
MIP-lijst, gemeentelijke monumentenlijst), aangevuld met
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Ten behoeve van een adequate vastlegging van de nog
aanwezige interieurwaarden is een werkwijze ontwikkeld die
tegemoet kan komen aan het gewenste inzicht en de gewenste
kennis van de aanwezige interieurwaarden, die snel tegen - in
vergelijking met de bestaande technieken - aanzienlijk lagere
kosten kan worden uitgevoerd en die tenslotte ook als zeer
toepasbaar/ gebruiksvriendelijk is aan te merken. Daarbij dienen
de geïnventariseerde gegevens voldoende grondslag te bieden
voor een eerste, adequate kwaliteitsbeoordeling/ waardestelling,
vooruitlopend op de definitieve waardestelling.

Deze beoordelingsaspecten zijn in een Excel-matrix geplaatst,
waarna bij de beoordeling van ieder geïnventariseerd pand
bezien wordt of en in welke mate het aangetroffen interieur en/
of interieuronderdeel scoort op dit aspect. Uiteindelijk ontstaat
dan een onderscheid tussen de geïnventariseerde panden in de
mate waarin het interieur en/of de interieuronderdelen (punten)
scoren op de beoordelingsaspecten. Op deze wijze ontstaat een
continuüm in waarde, met aan de bovenzijde van de lijst de
panden met de hoogste score en dus de meest waardevolle
interieurs c.a. en aan de onderzijde de panden met de afnemend
lagere scores.

Om de waardestelling te kunnen effectueren is een
beoordelingskader opgesteld dat op snelle en inzichtelijke wijze
een ordening naar waarden geeft. Immers: niet alle interieurs en
interieuronderdelen zijn even waardevol. Met het oog hierop zijn
criteria/ beoordelingsaspecten vastgesteld, die voor zoveel
mogelijk de aanwezige kwaliteiten beschrijven
De beoordelingsaspecten die werden gehanteerd, zijn:
✓

cultuurhistorische (streek)waarde/ stroming/ stijl

✓

ruimtelijke compositorische beeldwaarde

✓

architectonische, constructieve beeldwaarde (incl.
bouwsporen)

✓

ruimtelijk functionele waarde

✓

representativiteit / oeuvre waarde

✓

oorspronkelijkheidswaarde

✓

ontwikkelingskwaliteitswaarde

✓

waarde ornamentiek/ detaillering
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De hierboven geformuleerde meer algemene
beoordelingsaspecten zijn voor de waardering van de interieurs
verder verfijnd en opgenomen in een beoordelingsmatrix per
pand. Zie hiernaast:
1 BEELD EXTERIEUR.
onderdeel waardevolle stedenbouwkundige/landschappelijke context
gaafheid architectonische beeld
extra toegevoegde waarde voor omgevingsbeeld
2

SAMENHANG EXTERIEUR EN INTERIEUR
samenhangend ruimtelijk (tijds)beeld
samenhangend stilistisch tijdsbeeld

3 HISTORISCHE RUIMTELIJKE SAMENHANG INTERIEUR
gaafheid plattegrond
samenhangende structuur
4 A Kenmerkend vertrek: b.v. 0.1 voorkamer (nummering plattegrond)
ruimtelijk en functioneel samenhangend totaalbeeld
relevante hoofdonderdelen (b.v.: schouw, balken enz.)
verfijning/detaillering/ornamentiek
materiaal-, kleur-, en dessintoepassing
4 B Overige waardevolle ruimten (1,2,3,4…)
aantal waardevolle ruimten
5 CULTUURHISTORISCHE INTERIEURWAARDE
van boven lokaal, - regionaal belang
onderdeel oeuvre architect/ kunstenaar
representant culturele en/of economische ontwikkeling
6 OVERIGE BIJZONDERHEDEN b.v. gangpoortje, bijzonder kleurgebruik
waardering bijzonderheden
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Ieder pand wordt door een waarderingscommissie op deze
beoordelingsaspecten bezien en vervolgens wordt afhankelijk van
de mate waarin het aspect scoort, voorzien van 1, 2 dan wel 3
punten.
De commissie bestaat uit interieurdeskundigen. Zij waarderen
eerst de panden onafhankelijk van elkaar, waarna één van hen
de verkregen scores met elkaar vergelijkt. Bij grote verschillen in
de scores – waarvan opmerkelijk genoeg niet vaak sprake is –
worden deze gezamenlijk besproken. Ook eventuele
‘twijfelgevallen’ komen in dat gesprek aan de orde.
Op basis van het definitieve aantal gescoorde punten per pand
kan dan vervolgens de ordening naar waarden plaatsvinden en
een zogeheten ranglijst worden samengesteld waarin de panden
met de meest waardevolle interieurs bovenaan komen te staan.
De waarderingscommissie heeft ervoor gekozen (arbitrair) dat
panden met > 25 punten als zeer waardevol worden
aangemerkt. Dit zijn dan de panden waarvoor geldt dat er
duidelijk sprake is van een integrale, ensemble waarde. Panden
met een score van 15 t/m 25 worden aangemerkt als waardevol,
waarvoor geldt dat deze veelal beschikken over ten minste één
of enkele waardevolle ruimten en tenslotte de panden die minder
dan 15 punten scoren. Deze beschikken veelal niet over één of
enkele waardevolle ruimten, maar is er vaak nog wel sprake van
meerdere waardevolle interieuronderdelen. De toegepaste
grensstelling is ook aangebracht, omdat op die wijze een selectie
tot stand komt van panden, waarvan het wenselijk/
gerechtvaardigd is om een nader, verdiepend interieuronderzoek
te doen. Deze verdiepingsslag behoort evenwel niet tot de
primaire taakopdracht die de Stichting Interieurs in Fryslân zich
heeft gesteld.

Conclusie Waardestelling.
Uiteindelijk zijn 140 panden op basis van de aangetroffen
waarden gewaardeerd. Dit aantal wijkt licht af van het aantal
panden (152) dat in de overzichten onder de categorie ‘ji ‘is
gerangschikt. De verklaring ligt o.m. in het gegeven dat er in een
enkel geval panden met bijvoorbeeld verschillende
monumentnummers of adressen onder één waardering zijn
begrepen (bijvoorbeeld omdat het om een complex bleek te gaan
of samengevoegde woningen).
Panden die ondanks afspraken met de bewoner niet konden
worden bezocht i.v.m. onverwachte afwezigheid of ziekte van de
bewoner en panden waarvan weliswaar zeer veel informatie
beschikbaar was (door bijvoorbeeld makelaarswebsite Funda, of
door de bewoner zelf opgestuurde foto’s), zijn vanwege het
ontbreken van enkele of meer relevante gegevens niet bij de
waardering betrokken.
Uiteindelijk zijn, als het gaat om een feitelijke waardestelling, in
totaal 230 panden in de waardering betrokken. Daarnaast kon
van 403 (jg, ng, gs) panden aan de hand van gesprekken e.d.
met bewoners worden vastgesteld dat er van enige relevante
interieurwaarden hoogstwaarschijnlijk geen sprake meer is.
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Per cluster levert dit de volgende uitkomst op:
a. Overzicht waardestelling gemeente Harlingen.
Overzicht scores
Harlingen

≧ 26 punten

%

15 t/m 25
punten

%

≦ 14 punten

%

Totaal

21

15

55

39

64

46

140

b. Resultaten inventarisaties interieurs in de gemeente Harlingen op
basis van de waarderingen
categorie pand

aantal
panden

% panden met
interieurwaarde (218)

% beoordeelde
panden (543)

A. Zeer waardevolle panden, ensemblewaarde interieur ( ≥ 26 punten)

21

10%

4%

B. Waardevolle panden ( 15 t/m 25 punten)

55

25%

10%

C. Beperkt waardevolle panden ( ≤ 14 punten)

64

29%

12%

D. Authentieke interieuronderdelen aanwezig, maar niet bekend welke en
in elke welke mate

78

36%

E. Geheel/ overwegend ontdaan van authentieke interieuronderdelen

403

F. Geheel onbekend (of er zich authentiek interieurwaarden voordoen
(geen gegevens / geen contact met bewoner)

139

Panden met interieurwaarden (A + B + C + D)

218*

Totaal gewaardeerde panden (A + B + C + E)

543

Totaal in onderzoek betrokken panden ( A + B + C + D + E + F)
*

74%

100%
100%

760*

optelling zou 230 resp. 772 moeten zijn, met 140 waarderingen maar het gaat om 152 panden, waarvan later de huisnummers zijn
samengevoegd door samentrekking van panden tot een woonhuis. De totale Masterlijst bestaat uit 772 panden.
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Net op tijd...

Te laat…
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7.

Privacy paragraaf en data-overdracht
Onderdeel van de door de Stichting Interieurs in Fryslân gekozen
werkwijze vormt de erkenning dat de privacygevoelige aspecten
verbonden aan de interieur-inventarisaties bij de Stichting voor
de eigenaar/ bewoner veilige handen dienen te zijn. Eigenaren en
gebruikers van de geïnventariseerde panden moeten ervan
verzekerd zijn dat de aangetroffen gegevens vertrouwelijk door
de Stichting zullen worden behandeld. Dit betekent dat zonder
toestemming van de eigenaar/ gebruiker géén openbaarheid mag
worden gegeven aan de verzamelde interieurgegevens van het
pand. In algemene zin is dit de eigenaar/ gebruiker voorafgaande
aan de toestemming om te kunnen inventariseren in woord en
toelichting meegedeeld (zie afbeelding folder). Voorts is aan alle
eigenaren/ bewoners van de panden die op de lijst van te
inventariseren panden zijn opgenomen, gemeld dat de Stichting
zonder toestemming van de eigenaar/ bewoner geen tot het
pand herleidbare interieurgegevens openbaar zal maken. Ook is
gemeld dat de gegevens aan de gemeente ter beschikking zullen
worden gesteld; dit uiteraard onder de restrictie dat voor de
gemeenten dezelfde privacy-voorwaarden gelden als voor de
Stichting.

moet worden gevraagd indien men een en ander in de
openbaarheid wil brengen.
In het geval van overdracht van gegevens aan de gemeente,
verbindt de gemeente zich door ondertekening van de
overdrachtsovereenkomst tot een vergelijkbare handelwijze als
die van de Stichting Interieurs in Fryslân.
Er is naar gestreefd om het privacyreglement zo bondig mogelijk
te houden, maar tegelijkertijd kan niet aan het juridisch
vastleggen van enige belangrijke punten worden ontkomen. Dit
om te voorkomen dat de Stichting wordt aangesproken op
eventuele problemen tussen de gemeente en een eigenaar.

De met de gemeente overeen gekomen overdracht van de
verzamelde data, maakt het noodzakelijk dat er afspraken
worden gemaakt over de met de eigenaren / bewoners
overeengekomen privacyaspecten. Zo dient te worden
vastgelegd dat de privacy van de bewoners na de overdracht is
gewaarborgd. Dit betekent dat er helderheid moet zijn over wat
de gemeente wel en niet mag doen met interieurfoto’s c.a.
Daarnaast moet goed gekeken worden naar wat er wordt
geleverd, (het product) naar hoe dit wordt aangeleverd en naar
hetgene waar de nieuwe gebruiker zelf verantwoordelijk voor is
(bv. hardware en software). Verder moeten eventuele
aansprakelijkheden i.v.m. de gevolgen van het gebruik worden
afgedekt. Het moet duidelijk zijn dat de Stichting toestemming
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8.

Publiciteit
2011-11-04
2014-06-02
2015-03-01

Symposium Ottema-Kingma Stichting: Lezing
Symposium Ottema-Kingma Stichting: Lezing
Bond Heemschut: ‘Waar zijn de waardevolle
interieurs in Fryslân?’, Ir. A. Timmermans
2015-04-17 Restauratiebeurs Den Bosch Kennisbijeenkomst
Erfgoedvereniging Heemschut: Lezing
2015- 05-15 Groot Sneek: ‘Onderzoek naar bijzondere interieurs
in Sneek’. (Dit artikel is steeds aangepast aan het
te onderzoeken gebied, bij ieder cluster opnieuw
geplaatst in regionale bladen en digitale
dorpskranten.)
2015-05-16 Interview Omrop Fryslân Meindert Seffinga over de
Stichting: ‘Aksje foar behâld histoaryske
ynterieurs’
2015-06-02 Friesch Dagblad: ‘Historische interieurs
beschermen voordat alles strak wordt’, Redactie
2015-06-20 Omrop Fryslân: ‘Stichting behâld ynterieurs’,
Redactie
2015-09-13 Aanwezigheid met stand op Historische dag van
Workum
2015-11-09 Symposium Ottema-Kingma Stichting: Lezing
2015-11-10 Fryslan1: ‘Zoveel waardevolle Friese interieurs en
zoveel gaat verloren’, B. De Jong
2015-11-17 Leeuwarder Courant: ‘Beschermengel voor
vogelvrije pareltjes’, E. Vogelzang.
2016-04-22 Harlinger Courant: Presentatie Stichting bij
Vereniging Oud Harlingen.
2016-05-17 Monumenten: ‘Zonder kennis geen keuze. Friese
interieurs in beeld gebracht’, Prof. dr. J. De Haan
en Drs. M. Stuurman-van Herpen
2016-09-02 Harlinger Courant: ‘Onderzoek naar bijzondere
interieurs’, Redactie

2016-08-10

Friesch Dagblad. Interview: ‘Historische interieurs
verdienen bescherming’, B. Boersma
2017-22-01 ‘Het Friese interieur. Van bedstee tot kastenwand’,
Lezing Prof. dr. J. B.H. De Haan in Hindeloopen
2017-05-01 De Moanne: ‘In elts past op Fryske rykdom oan
interieurs, mar de wet amper’, B. de Jong
2017-09-29 Leeuwarder Courant: ‘Monumentenwet werkte
verwoestend’, E. Vogelzang
2017-november/december
Fryslân historisch tijdschrift: Themanummer
‘Achter Friese gevels. Speurtocht naar het
onbekende’, Meerdere artikelen.
Voor verdere publicaties zie website: www.interieursinfryslan.nl
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9.1.

Kaart gemeente Harlingen
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9.2.

Onderliggende schema’s van de kwantitatieve conclusies

a.

Uitleg afkortingen in schema’s.

b.

onbekend

gc

geen contact kunnen krijgen. Of geen gehoor of eigenaar niet te vinden

interieur

gci

geen contact wel interieur

gestript

jg

gestript

interieur

ji

wel interieur onderdelen

interieur

ni

doet niet mee, wel interieuronderdelen

onbekend

no

doet niet mee onbekende inhoud

interieur

ri

reservelijst wel onderdelen

gestript

gs

gesloopt

gestript

ng

doet niet mee, vermoeden geen interieuronderdelen

Onderverdeling aantal panden stad Harlingen (zie kaartje bijlage 9.1)

Alleen de stad Harlingen
Rijlabels

Stad Harlingen

%

gc

114

15%

gci

34

5%

gs

14

2%

jg

380

52%

ji

138

19%

ni

19

2%

no

16

2%

ri

21

3%

736

100%

Eindtotaal
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ONBEKEND Stad Harlingen (uitsplitsing)
ONBEKEND

Kolomlabels

Rijlabels

Harlingen

Eindtotaal

gc

114

114

no

16

16

130

130

Eindtotaal
GESTRIPT Stad Harlingen (uitsplitsing)
GESTRIPT

Kolomlabels

Rijlabels

Harlingen

Eindtotaal

gs

14

14

jg

380

380

Eindtotaal

394

394

INTERIEUR Stad Harlingen (uitsplitsing)
INTERIEUR

Kolomlabels

Rijlabels

Harlingen

gci

Eindtotaal
34

34

ji

138

138

ni

19

19

ri

21

21

212

212

Eindtotaal

PERCENTAGES PANDEN MET INTERIEURONDERDELEN Stad Harlingen (uitsplitsing)
Rijlabels
gci

Eindtotaal

%
34

16%

ji

138

65%

ni

19

9%

ri

21

10%

212

100%

Eindtotaal
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c.

Onderverdeling aantal panden dorpen Wijnaldum en Midlum (zie kaartje bijlage 9.1)

De dorpen:

Kolomlabels

Rijlabels

Midlum

Wijnaldum

gc

1

gs

1

jg

5

ji

2

ni

1

Eindtotaal

7

%
8

22%

1

3%

3

8

22%

12

14

39%

1

3%

1

1

3%

2

1

3

8%

12

24

36

100%

no
ri

Eindtotaal

ONBEKEND (uitsplitsing)
ONBEKEND

Kolomlabels

Rijlabels

Midlum

gc

Wijnaldum
1

no
Eindtotaal

1

Eindtotaal
7

8

1

1

8

9

GESTRIPT (uitsplitsing)
GESTRIPT

Kolomlabels

Rijlabels

Midlum

Wijnaldum

Eindtotaal

gs

1

1

jg

5

3

8

Eindtotaal

6

3

9
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INTERIEUR (uitsplitsing)
INTERIEUR
Rijlabels
ji
ni
ri
Eindtotaal

Kolomlabels
Midlum

Wijnaldum

Eindtotaal

2
1
2
5

12
1
13

14
1
3
18

PERCENTAGES PANDEN MET INTERIEURONDERDELEN (uitsplitsing)
Rijlabels
gci

Eindtotaal

%
0

0%

ji

14

78%

ni

1

6%

ri

3

17%

18

100%

Eindtotaal
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d.

Totaalscores Gemeente Harlingen

Rijlabels
gc
gci
gs
jg
ji
ni
no
ri
Eindtotaal

Aantal van GEM MON

Aantal van
RIJKSMON

Aantal van MIP

Aantal van
OVERIG

25
5

14
2

81
18

81
36
2
2
4
155

11
38
11
1
1
3
81

4
259
94
17
12
16
501

Aantal van
UNICODE
2
8
11
11
2
1
35

122
34
15
388
152
20
17
24
772
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e.

Uitsplitsing percentages van panden met interieur/interieuronderdelen

PERCENTAGES PANDEN MET INTERIEURONDERDELEN TOTALE GEMEENTE HARLINGEN
Rijlabels
Gci: geen contact/wel
interieuronderdelen aanwezig
(bv via lokale historici,
verkoopsite of anders)
Ji: bezocht en vastgelegd,
bewezen aanwezigheid
ni: interieur aanwezig. Maar
wil niet meedoen.
Ri: interieur aanwezig, bezoek
kwam niet uit, dus reserve.
Eindtotaal

Eindtotaal

%

34

15%

152

66%

20

9%

24

10%

230

100%
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f.

Totaalscore in percentages van de inventarisatie van de gemeente Harlingen (772 panden)
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9.3.

Folder
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10.

Foto’s: Collages van de vondsten
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