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Jaarverslag sectie Historische binnenruimten  
november 2010 – november 2011 
 
Het afgelopen jaar heeft de sectie in totaal twee werkbezoeken en een interessante 
studiemiddag georganiseerd. Daarmee hebben we bereikt dat we ondertussen als 
een soort ‘vaste’ ontmoetingsplaats voor vakgenoten fungeren. Daarop hadden we 
gehoopt – en dat zijn we aan het worden! 
 
ALV 18 november op Amerongen 
Bij de ALV op Amerongen waren in totaal 17 mensen aanwezig. Beduidend minder 
mensen dan op het daarvoor op Amerongen georganiseerde werkbezoek. Het 
bestuur van de sectie bestaat uit drie personen (Ruth Jongsma (voorzitter), 
Angelique Friedrichs (penningmeester), Pier Terwen (bestuurslid) en een adviseur; 
Bernice Crijns. Tijdens de ALV is er een oproep voor nieuwe sectiebestuursleden. 
Kathrine Kolff en Andre Lunsingh geven aan na te willen denken over toetreding tot 
het bestuur. 
 
Tijdens de ALV is besloten dat de sectie de naam Historische binnenruimten zal 
houden tot er zich een betere naam voordoet. 
 
Ramses Hertman laat weten zich in te willen zetten voor een werkbezoek aan de 
gewelfschilderingen aan de Grote Kerk te Alkmaar. Josefien Tegelaar laat weten zich 
in te willen zetten om van het specialisme kleuronderzoek een aparte discipline te 
maken binnen de Vereniging. Aan alle aanwezigen wordt gevraagd actief te 
participeren in de sectie. De leden vormen samen de sectie – en eenieders inzet 
maakt dat de sectie gaat functioneren.  
 
Bestuursvergaderingen 
Het sectiebestuur heeft 2 keer in wisselende bezetting vergaderd op 10 februari 
voorafgaand aan een kleurhistorisch platform bij de RCE te Amersfoort en op 28 
september voorafgaand aan het werkbezoek aan Oud-Amelisweerd. Pier Terwen 
heeft dit jaar niet als actief bestuurslid gefunctioneerd. Andre Lunsingh en Kathrine 
Kolff namen deel aan een bestuursvergadering om een beeld te krijgen van de 
werkzaamheden. Zij zien beide op dit moment nog af van deelname. Eventueel 
zouden ze later graag zitting nemen in het bestuur.  
 
Binnen het bestuur zijn de volgende lopende zaken besproken, zoals deelname aan 
de restauratiebeurs, de mogelijkheden tot werkbezoeken, contributie van het 
geassocieerd lidmaatschap, de gehanteerde discipline HB is als restauratiediscipline 
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te breed en te vaag, de website, de erkenningsregeling voor beroepsgroepen, een 
studiedag over kleuronderzoek, de erkenning van specialisme kleuronderzoek binnen 
RN, en de mogelijkheden om het Architectural paint research congres naar 
Nederland te halen. 
 
Werkbezoek 
Dit jaar hebben er twee werkbezoeken plaats gevonden. Een kleinschalig werkbezoek 
naar de gewelfschilderingen in de Grote Kerk te Alkmaar op 10 juli, met daarbij in 
organisatie en uitvoering een waardevolle inzet van Ramses Hertman. In totaal 
waren er 11 mensen. Het restauratieteam onder leiding van Willem Haakma 
Wagenaar en Edwin van den Brink heeft een uitvoerige toelichting gegegeven op het 
werk dat aan de gewelven en de schilderingen is uitgevoerd tijdens de restauratie 
van 2003 - juli 2011. 
 
Op 28 september is er een werkbezoek gebracht aan landhuis Oud-Amelisweerd. Dit 
werkbezoek is georganiseerd door Judith Bohan en Jan Paul Folkers. Veel van de 
uitvoerende partijen die aan de interieurs werkzaam zijn (van de marmeren vloeren, 
het metaalwerk tot het papierbehang en houtrestauratiewerk) gaven een toelichting. 
In vier groepen verdeeld hebben 49 mensen het huis intensief kunnen bekijken en 
daarbij een waardevolle toelichting gekregen. Na afloop was er buiten in de zon een 
borrel met lekkere hapjes – een volmaakte afsluiting voor een zeer interessante dag. 
 
Restauratiebeurs 
Mede dankzij de inzet van onze sectieleden lukt het RN een stand op de 
restauratiebeurs te hebben. Deze stand werd gedeeld met de restauratieopleiding 
aan de UVA. Andre Lunsingh, Annefloor Schlotter, Roos Keppler, Angelique Friedrichs 
en Bernice Crijns hebben allen een dagdeel de stand bemand. Veel dank daarvoor! 
 
Studiemiddag LOODWIT 
Op 15 april is tijdens de restauratiebeurs te Den Bosch een studiemiddag over 
Loodwit georganiseerd. Namens onze sectie heeft Ruth Jongsma deelgenomen aan 
de organisatie. Deze studiemiddag was een samenwerking tussen de Rijksdienst voor 
het cultureel erfgoed (Bernice Crijns), sectie historische huizen van de 
Museumvereniging (Thijs Boers) en de restauratiearchitect Frederik Franken. De 
Stichting het Nederlands Interieur (SNHI) en de Vereniging van architecten 
werkzaam in de restauratie (VAWR) onderschreven het belang van deze middag. De 
opkomst was groot en ook de verscheidenheid aan sprekers. De sprekers bestonden 
uit een zeer goede mix van vakmensen die graag met loodwit zouden werken, 
historici die het brede perspectief van werken met loodwit lieten zien, en de 
wetgevers die duidelijk maakten waarom het in Nederland echt niet geproduceerd, 
verhandeld of gebruikt mag worden.  
 
Training website 
Op 13 mei hebben Bernice en Ruth de training gevolgd om namens de sectie nieuwe 
stukken op de website te kunnen zetten. Ook heeft de sectie een eigen email adres 
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gekregen en kunnen we vanuit dit e-mail adres mails versturen en vragen 
beantwoorden. Het email adres van de sectie is:  
sectie-binnenruimten@restauratoren.nl 
 
Ondertussen is het ons gelukt om bij de laatste werkbezoeken de binnengekomen 
mails te beantwoorden en zo de aanmeldingen te stroomlijnen. Dit verloopt  nog niet 
perfect. Het plaatsen van stukken op de website is tot op heden niet gelukt. En door 
de afwezigheid van Martina Hoffman is het op dit moment buitengewoon lastig daar 
iets aan te doen. 
 
Overige zaken 
Samenwerking heeft plaats gevonden met de sectie historische huizen van de 
Nederlandse Museum Vereniging, de stichting het Nederlands Historisch Interieur 
(SNHI), met Vereniging architekten werkzaam in de restauratie (Vawr). Ook zijn er 
contacten met de restauratiebeurs en met de FOSAG (Ondernemersorganisatie 
schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche. | AF-
Erkenningsregeling).  
 
Op de oude site was een handleiding voor voor de werkbezoeken geplaatst, waarbij 
we de leden actief oproepen om te participeren en een project aan te dragen om te 
bezoeken. Zodra we toegang hebben tot onze sectie webpagina zal de handleiding 
daar ook weer te lezen zijn.  
 
Het sectiebestuur tracht actief bij algemene activiteiten van RN aanwezig te zijn. Bij 
de bijzondere ALV van 9 september waren wij aanwezig. Daarnaast is er regelmatig 
telefonsich contact met het hoofdbestuur. 
 
 
7 november 2011 
 
Jaarverslag opgemaakt door  de bestuursleden Angelique Friedrichs, Ruth Jongsma 
en adviseur: Bernice Crijns 
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Jaarrekening sectie Historische binnenruimten  
2010 –2011 
 
 
 
Uitgave   Inkomsten   
Toelichting  Bedrag  Toelichting  Bedrag  
Reiskosten 
bestuursleden 

40,70   euro Boekjaar 2010-11 
(1-7-’10 – 30-6-
’11) 

390,00   euro 

Presentje sprekers 
excursie OA 

35,20   euro Boekjaar 2011-12 
(1-7-’11 – heden 

150,00   euro 

Borrel sprekers 
excursie OA 

205,00 euro   

Totaal 280,90 euro Totaal 540,00   euro 
  Over in kas 259,10   euro 
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SECTIE HISTORISCHE BINNENRUIMTEN       -     RESTAURATOREN NEDERLAND  
 
JAARPLAN 2012 
 
Doelstelling sectie 2009: 
1. Professionaliseren van conservering/restauratie van gebouwd erfgoed en de disciplines die daarin 
werkzaam zijn. (professionalisering) 
II. De restauratiedisciplines werkzaam aan het gebouwd erfgoed bewust maken van elkaars bestaan en 

samenhang tussen de verschillende aandachtsgebieden tot stand te brengen. (positionering, samenwerking, 
contacten tussen disciplines) 
III. Creëren van ruimte voor education permanente voor de individuele leden. Dit komt de professionaliteit 

van zowel de individuele leden als ook het gehele vakgebied ten goede. (scholing, kennis en ervaring 
uitwisselen) 
 

 
Jaarplan 2012 
1. ALV sectie HB op 18 november gekoppeld aan een nieuw initiatief bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed: ‘Het interieurplatform’.  
 
2. Sectiebestuur consolideren. Het huidige bestuur wil nog één jaar de activiteiten voortzetten, daarbij 

aangevuld met in ieder geval een nieuw bestuurslid vanaf 1 januari 2012. In het najaar van 2012 bij de ALV zal 
een deel van het zittende bestuur plaats maken voor nieuwe bestuursleden. 
 

3. Het sectiebestuur signaleert een trend in het brede werkveld tot het vaststellen van kwaliteitseissen. Dit 
gebeurd onder ander door middel van een erkenningsregeling, zowel schilders bouwhistorici als archeologen 
werken aan dergelijke ‘beroeps’-erkenningen. Binnen het restauratievak lijkt dit ook noodzakelijk. Binnen onze 

sectie willen wij kijken hoe wij hier in mee kunnen gaan – als eerste discipline binnen de historische 
binnenruimten willen wij kijken naar een ‘erkennings’ regeling voor het kleurhistorisch onderzoek. 
 

4. In voorbereiding is een symposium over kleuronderzoek in Nederland. Namens de sectie zijn Angelique 
Friedrischs en Josefien Tegelaar hier mee bezig.  
 

5. In 2012 willen we graag weer twee werkboeken organiseren. Heel graag met hulp van de sectieleden.  
Momenteel wordt gedacht aan: 
De restauratie van de ‘schilderingen’ van Joan Colette in de Jozefkerk te Enschede (Kathrine Kolff) 

Restauratie van Teylers Ovale Zaal (Anne Marie ten Cate) 
Restauratie van grafmonument van Maarten Harpertszoon Tromp in de grote kerk te Delft (Pier Terwen) 
Inbreng voor werkbezoeken is nog steeds van harte welkom. 
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6. Samenwerking binnen de vereniging met andere secties en het hoofdbestuur. O.a. zijn gepland een 
samenwerkingsverband binnen de erfgoed vereniging over ‘duurzame Monumentenzorg’ (DuMo) en Raad 

van advies restauratiebeurs. Verder samen met andere verenigingen en organisaties samenwerken in diverse 
activiteiten. Het thema ‘loodwit’ en gebruik van toxische materialen bij restauraties moet verder ‘uitgewerkt 
worden. 

 
7. Naast de werkbezoeken willen proberen ook gezamenlijke excursies te gaan ondernemen naar een 
gebouw dat gerestaureerd gaat worden – of waar juist in het verleden al een restauratie heeft plaatsgevonden 

(ook hier is input welkom!). Op onze lijst staat o.a. Paleis Soestdijk en sociëteit de Witte. 
 
8. In de maak is een folder over de sectie historische binnenruimten binnen RN. 

 
9. Actie ondernemen om ons bestaan nog beter kenbaar te maken bij monumentenzorgers, erfgoed 
instellingen e.d. 

 
Opgesteld door de bestuursleden: Angelique Friedrichs, , Ruth Jongsma, en adviseur: Bernice Crijns 
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