
Dankzij de 
enthousiaste 
eigenaren hebben 
we nu al 150 
interieurs in kaart 
gebracht! 

Bedankt!

Het was 
een historisch 
jaar...
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Gelders Genootschap doet in opdracht 

van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en 

Winterswijk onderzoek naar historische 

interieurs in de regio. Wij kijken na ruim 

een jaar graag met u terug op de afgelo-

pen periode waarin vooral het onderzoek 

zelf centraal stond en wij als doel had-

den zoveel mogelijk interieurs in kaart te 

brengen. Verder blikken we vooruit op de 

komende jaren waarin aandacht zal zijn 

voor de zichtbaarheid en beleefbaarheid 

van de prachtige interieurs in de Oost 

Achterhoek. 

Terugblik
Na een aantal bewonersavonden ging het 

project vliegend van start toen wij met 

28 studenten van de Radboud Universi-

teit Nijmegen in november 2019 panden 

bezochten in het kader van het bachelor-

college ‘Interieurgeschiedenis’. Dit vak 

bood studenten een interessante kijk in 

ons werkveld. Tijdens de Erfgoeddag in 

Lievelde konden we een eerste tussen-

stand van ons onderzoek geven en heb-

ben we de interieurquiz gespeeld. Res-

tauratieschilders van het schildersgilde 

uit Zutphen gaven demonstraties van 

hout- en marmerimitaties.

Wij zijn inmiddels ruim een jaar bezig 

en hebben 150 interieurs bezocht! Wat 

opvalt is de trots en het enthousiasme 

waarmee eigenaren ons vertellen over 

hun interieur. Sommigen wonen al ge-

neraties in hetzelfde huis en weten nog 

precies wanneer welke verbouwing heeft 

plaatsgevonden; anderen hebben het 

huis net gekocht en met veel liefde ge-

restaureerd; weer een andere eigenaar 

heeft de bewaard gebleven oude vloer op 
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prachtige wijze terug laten komen in een 

verder gemoderniseerd interieur. De fo-

cus van het project ligt dus niet alleen 

op de interieurs zelf maar juist ook op 

de verhalen die erbij horen. 

Jaarboek
Het Jaarboek van het Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers staat dit jaar 

in het teken van het Oost Achterhoek-

se interieur. Het ECAL biedt ons op 

deze manier een podium om het Oost 

Achter hoekse interieur bij een breder 

publiek onder de aandacht te brengen. 

In het Jaarboek is uiteraard aandacht 

voor de ontwikkeling van het boerderij -

-interieur, maar ook voor andere ge-

bouwtypen, zoals schoolgebouwen, 

(fabrikanten)villa’s, landhuizen en in-

terieurs uit de wederopbouwperiode. Het 

Jaarboek te koop in de boekhandel of via 

www.achterhoekseboeken.nl. 

Afgelopen jaar verschenen bovendien 

artikelen in het Achterhoek Nieuws, Con-

tactorgaan ADW van de Oudheidkundige 

Werkgemeenschap Aalten, Dinxperlo en 

Wish; Grols Verleden, van de Oudheidkun-

dige Vereniging Groenlo; De Lichte Voorde 

van de Vereniging voor Oudheidkunde 

Lichtenvoorde; in het kwartaalblad Oer 

en in de nieuwsbrief van de Stichting 

Historische Behangsels en Wanddecora-

ties. PDF’s van deze artikelen kunt u vin-

den op www.erfgoedoostachterhoek.nl 

en www.geldersgenootschap.nl. 

De focus van het project 
ligt dus niet alleen op de 
interieurs zelf maar juist 
ook op de verhalen die 
erbij horen. 



De eerste fase van het interieurproject 

is erop gericht een overzicht te krijgen 

van de waardevolle interieurs en interi-

eurelementen die in de Oost Achterhoek 

bewaard gebleven zijn. Het onderzoek 

heeft prachtige vondsten opgeleverd die 

ons veel vertellen over de identiteit van 

de streek en die het waard zijn om te de-

len met het grote publiek. De komende 

jaren staan daarom in het teken van het 

vergroten van de zichtbaarheid en be-

leefbaarheid van historische interieurs 

in de Oost Achterhoek. In fase 2 pakken 

we het thema samen verder op. Het in-

terieur is tenslotte van ons allemaal; of 

we nu in een prachtig waardevol interi-

eur wonen, herinneringen hebben aan de 

interieurs waar we in zijn opgegroeid, of 

regelmatig monumentale interieurs be-

zoeken! In fase 2 wordt een aantal deel-

projecten georganiseerd: 

Workshops 
In het voorjaar van 2021 wordt een 

reeks workshops over het interieur 

georganiseerd voor eigenaren en be-

heerders van een historisch pand. In 

de workshops leren we over restaura-

tietechnieken en gaan we aan de slag 

met ambachten die veel voorkomen 

in het Achterhoekse interieur. Thema’s 

die o.a. centraal staan zijn: hout-, schil-

der- en stucwerk, vloer- en wandtegels, 

kleurhistorisch onderzoek en duur-

zaamheid. De workshops zullen in de 

avond plaatsvinden en bestaan uit twee 

delen: een inhoudelijke introductie op 

het thema gevolgd door een praktijk-

oefening waarbij we zelf de handen uit 

de mouwen steken. Corona zorgt ervoor 

dat nu nog geen data kunnen worden 

vastgesteld. 

Vooruitblik 
2021 - 2022



Pop-up interieurs
Wij zijn voornemens om in het najaar 

van 2020 en het voorjaar van 2021 met 

elkaar pop-up interieurs in te richten 

met wederopbouwmeubels van inwoners 

en andere  geïnteresseerden. Hoe  leef-

den wij in de jaren ’50 en ’60 in de Oost 

Achterhoek? Welke  herinneringen  heeft  

u  aan deze periode en met name de ma-

nier van wonen? Niet  alleen  het  inte-

rieur  en  de vormgeving  ervan,  maar  

ook  de  woontechniek  maakte  in  deze  

periode  een stormachtige  ontwikkeling  

door;  huishoudelijke  apparaten  zoals  

de  stofzuiger,  wasmachine  en  centri-

fuge  zorgden ervoor  dat  het  werk  in  

huis  werd  verlicht. Misschien heeft u 

nog een strijkijzer, stofzuiger of brood-

rooster op zolder staan  die  in  een  van  

de  pop-up  interieurs een plek kunnen 

krijgen.

Het pop-up interieur is geïnspireerd op 

het Van Eesteren Museum in Amsterdam 

waar met behulp van omwonenden en 

geïnteresseerden een modelwoning werd 

ingericht in de Westelijke Tuinstad Slo-

termeer. 

Publicatie(s)
Alle onderzoeksresultaten uit Fase 1 

worden verwerkt in een uitgebreide pu-

blicatie. Niet alleen de interieurs en de 

verschillende afwerkingen, maar juist 

ook de verhalen van de eigenaren krijgen 

een plek in het boek. Interieurs vormen 

immers een levend onderdeel van ons 

erfgoed waarin door velen van ons wordt 

gewoond, gewerkt en geleefd. Daarnaast 

wordt een aantal fiets- en wandelroutes 

ontwikkeld langs gebouwen (bijv. scho-

len) met een prachtig interieur. 

Zichtbaar
en

leefbaar



Aalten
Gemeente

Graag tot in 2021!
Blijft u graag op de hoogte van het project? Dat kan via 

de website www.erfgoedoostachterhoek.nl. Voor vragen 

kunt u contact opnemen met Marlieke Damstra via  

m.damstra@geldersgenootschap.nl of 026 4421742.
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moois 
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