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Eenentwintigste Interieurplatform - Duurzaamheid in het interieur (hybride) 

17-3-2023  dagvoorzitter: Eva de Bruijne (lid programmacommissie Interieurplatform) 

 

- Tor Broström, Professor Building Conservation/Coordinator national research program  

on energy efficiency in historic buildings, Uppsala University 

Sustainable climate control in historic buildings – A Swedish perspective 

- Guus van Seijen, initiator duurzaamheid, Hendrick de Keyser Monumenten 

Passen en meten, over de verduurzaming van woonhuismonumenten 

- Wyke Sybesma, conservator, Huis Van Gijn 

Toen zuinig, nu duurzaam. Lessen uit het verleden. 

- Bastiaan van de Kraats, restauratie-architect / bouwbioloog, 1meter98 Architecten 

Een gezond monument: hoe verduurzaam je echt verantwoord? 

- Frank Buchner, Programmaleider Erfgoed en Duurzaamheid, Rijksdienst voor het  

Cultureel Erfgoed 

Monumenten verduurzamen met behoud van waardevolle interieurs. 

- Marc Stappers, specialist bouwfysica, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Verduurzaming van interieurs: bouwfysische uitdagingen! 

 

 

Twintigste Interieurplatform - Beeldhouwwerk in het interieur (hybride) 

23-9-2022  dagvoorzitter: Eloy Koldeweij (lid programmacommissie Interieurplatform) 

 

- Rob Driessen, zelfstandig kunsthistoricus en gecertificeerd registertaxateur 

Schatgraven achter de voordeur: beeldhouwwerk en toegepaste kunst in interieurs 

uit de vroege twintigste eeuw 

- Jan Verbeke, conservator/restaurateur muurschilderingen & stuc 

Verhalen aan de zoldering. De minutieuze restauratie van een Hansche 

stucwerkplafond van 1679 

- Dennis de Kool, onderzoeker bij Risbo en buitenpromovendus Universiteit Utrecht 

Ontheemd erfgoed. De beeldhouwkunst van Jan Baptist Xavery (1697-1742) 

- Leon Lock, directeur, Low Countries Sculpture Society 

De betekenis van sculpturale interieurs. Enkele beschouwingen over de kring van 

graaf Lamoral von Thurn und Taxis in Brussel 

- Aleth Lorne, zelfstandig restaurator/onderzoeker gepolychromeerde beelden 

Over het belang van de natuurlijke belichting van laat-middeleeuwse 

beeldhouwwerken. 

 

 

Negentiende Interieurplatform - Het belang van de plattegrond: is de leidende 

rol van de structuur lijdend? (online) 

18-3-2022  dagvoorzitter: Harrie Schuit (RCE/organisator Interieurplatform, voorzitter 

programmacommissie) 

 

- Wouter van Elburg, onderzoeker architectuurhistorie, Universiteit van Amsterdam 

Met de deur in huis: onderzoek naar de entreeruimte van de historische 

woonhuisplattegrond in Nederland 

- Camiel Berns, architect/eigenaar, BERNS architectuur 

De wens van de opdrachtgever, de mogelijkheden van het gebouw en de visie van 

de architect 

- Coert Krabbe, architectuurhistoricus, Monumenten en Archeologie Amsterdam 

Ontvangen, wonen en werken. Amsterdamse grachtenhuizen: hun indeling, gebruik 

en routing (1860-1920) 

- Natasja Hogen, zelfstandig erfgoedadviseur, Natasja Hogen Erfgoedadvies 



Nieuw gebruik in oude structuren: over de kansen en beperkingen bij verbouwingen 

van monumenten 

- Jan van der Hoeve, zelfstandig bouwhistoricus, bureau voor bouwhistorisch onderzoek  

 J.A. van der Hoeve 

 Aan de indeling herkent men het huis. Over het belang van de plattegrond 

 

 

Achttiende Interieurplatform - Beleving van kleur in het interieur 

(gecombineerd Interieurplatform en Kleurhistorisch platform) (online) 

17-9-2021  dagvoorzitter: Frederik Franken (BBOR F. Franken) 

 

- Patrick Baty, independent historic paint consultant, United Kingdom 

 The use of colour in the 19th century 

- Angelique Friedrichs, coördinator historische binnenruimten, Stichting Restauratie  

 Atelier Limburg 

Van toverbal tot elektronenmicroscopie. Kleurhistorisch onderzoek; de ontwikkeling 

van het vak in Nederland 

- Mariël Polman, specialist kleur en schilderingen, Rijksdienst voor het Cultureel  

Erfgoed 

Psychologie van kleur in het interieur, het begin van Genootschap voor Praktische 

Kleurenpsychologie (1936) 

- Joost de Beij, lichtontwerper/eigenaar, bureau Licht - Joost de Beij 

Licht en kleur - je weet (niet) wat je ziet 

 

 

Zeventiende Interieurplatform - ‘Wat hebben we in huis?’ (online) 

12-03-2021  dagvoorzitter: Valentijn Carbo (lid programmacommissie Interieurplatform) 

 

- Stefanie Gilté, erfgoedonderzoeker, agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen 

 Winkelen in stijl, inventariseren van Vlaamse winkelinterieurs 

- Harrie Schuit, specialist interieurs, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 Meer zicht op monumentale interieurs; vanuit landelijk perspectief bekeken 

- Maartje Taverne, in ontvangst nemen 1e exemplaar Meer zicht op monumentale  

 interieurs 

- Ap Timmermans, voorzitter, Stichting Interieurs in Fryslân       

 De zoektocht naar waardevolle interieurs in Fryslân 

- Marlieke Damstra, programmaleider historische interieurs, Gelders Genootschap 

Van keitjesvloer tot stucplafond; samen op zoek naar historische interieurs in de 

Oost Achterhoek! 

- Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant, Tilburg University 

 Als muren konden spreken. Bewoningsgeschiedenis als instrument van behoud 

 

 

Zestiende Interieurplatform - ‘Keramische pracht; tegels in het interieur’ 

(online) 

18-9-2020  dagvoorzitter: Harrie Schuit (RCE/organisator Interieurplatform, voorzitter 

programmacommissie) (Studio ErfgoedAcademie) 

 

- Hans van Lemmen, zelfstandige tegelhistoricus in Engeland 

 Kostbaar en zeer geliefd, de Nederlandse tegel in de Gouden Eeuw. 

- Kate van Lookeren Campagne, hoofddocent conservering en restauratie glas en  

 keramiek Universiteit van Amsterdam 

'Een verkeerde loop in 't vuur': onderzoek naar de problemen bij de productie van 

17e en 18e eeuwse Nederlandse tinglazuur tegels. 

- Mario Baeck, zelfstandig postdoctoraal onderzoeker en gastdocent Universiteiten Gent  

 en Antwerpen 



 Glanzende wanden en slijtvaste tapijten. Tegels in het 19e- en 20e-eeuwse 

 interieur. 

- Michiel Overhoff, restaurator/eigenaar Restauratieatelier Overhoff 

Van oplopende spanningen tot scherven; over de restauratie van tegels in 

monumentale interieurs. 

 

 

Vijftiende Interieurplatform - ‘Verhalen, vertellers en interieurs’ 

20-09-2018  dagvoorzitter: Valentijn Carbo (lid programmacommissie Interieurplatform) 

 

- Ingely Rutten, Eindredacteur BinnensteBuiten  

 Het belang van doorgeven!  

- Wyke Sybesma, conservator kunstnijverheid & wooncultuur, Dordrechts Museum 

 Huis Van Gijn: Ontdek wonen, werken en leven op stand rond 1900 

- Wouter van de Horst, Educator Rijksmuseum 

Het Rijksmuseum op YouTube en andere social media: Petronella Oortman versus 

Star Wars 

- Harrie Wiertz, Speechschrijver, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Het verhaal over storytelling. Wat is het? Waarom en wanneer zet je het in? Hoe 

doe je dat?  

- Anja Bakker, Stichting Mannenzaal Amersfoort, Directeur B Goods Events 

 De verborgen parel van Amersfoort. Hoe maken we deze zichtbaar? 

- Eloy Koldeweij, Interieurspecialist RCE 

 Palamusto: Een unieke kans voor jonge onderzoekers  

 

 

Veertiende Interieurplatform - 'Interieurensembles' 

21-09-2018  dagvoorzitter: Tessa Luger (RCE) 

 

- Susan Lammers, directeur RCE  

Welkom 

- Bart Ankersmit, onderzoeker RCE 

 De Toonbeeldenlijst van interieurensembles 

- Iris Broersma, Erfgoedzorg. Onderzoeker-adviseur voor behoud van historische  

 interieurs  

Het verhalende interieur van Gisèle’s Huis: open voor het publiek  

- Sylvia van Schaik, conservator RCE & Geertje Huisman, specialist roerend erfgoed  

 RCE 

 De Perskamer in het Unescogebouw ontworpen door Gerrit Rietveld 

- Louise de Blécourt, conservator Amrâth Collectie  

 Een bruikbare collectie 

- Sylvia van Schaik, conservator RCE 

 De studeerkamer van Hildo Krop 

- Barbara Laan, zelfstandig interieurspecialist 

 Beheer van interieurensembles 

 

 

Dertiende Interieurplatform - 'Herbestemming: redding of bedreiging voor 

monumentale interieurs?' 

22-09-2017  dagvoorzitter: Pierre van der Gijp (Nationaal Restauratiefonds) 

 

- Bart van den Berg, directeur Meyerbergman Erfgoed Ontwikkeling  

 Herbestemming Paleis Soestdijk, een unieke kans? 

- Ben Olde Meierink, wetenschappelijk onderzoeker NKS Kenniscentrum voor Kasteel  

 en Buitenplaats  

Van buitenhuis naar klooster, gemeentehuis of hotel: de gevolgen van 

functieveranderingen van kastelen en buitenplaatsen in de 20e eeuw 



- Ingrid Heffels, senior adviseur brandveiligheid, Dijkoraad Viavesta  

 Een onderschat aspect: brandveiligheid bij herbestemmingen 

- Kees Doornenbal, architect Rappange & Partners architecten b.v.  

 Monumentale kerkinterieurs, een uitdaging bij herbestemming! 

- Gerhard Bakker, directeur Stichting Alde Fryske Tsjerken  

 Nuchtere aanpak: sleutel tot behoud op lange termijn 

 

 

Twaalfde Interieurplatform - ‘Sport- en spelhistorie in monumentale interieurs’ 

17-03-2017  dagvoorzitter: Eloy Koldeweij (RCE/Interieurplatform) 

 

- Paul Broekema, broeder St.Eloyen Gasthuis 

Kolven: een eeuwenoude traditie in het St. Eloyen Gasthuis te Utrecht 

- Age Fennema, rentmeester Kasteel Middachten  

Sportende adel: de squashbaan van kasteel Middachten  

- Roel H. Smit-Muller, kunsthistorica 

De ondergrondse kegelbaan van Bokhorst in Deventer  

- Stef Gerrits, architect, Architektenburo Bouwstra & Verlaan 

Een spetterend interieur. Uitdagingen bij het Van Maanenbad, Rotterdam tijdens 

restauratie 

- Ellen Smit, expert erfgoed Het Nieuwe Instituut 

Fitness als manier van leven. De eerste turnhal van Amsterdam, 1885 

- Vincent Valk, directeur De Hollandsche Manege 

 Levend erfgoed: De Hollandsche Manege in Amsterdam  

 

 

Elfde Interieurplatform - Mobiele Interieurs 

18-09-2016  dagvoorzitter: Anetta de Jong (lid programmacommissie Interieurplatform) 

 

- Rein Schuddeboom, voorzitter stichting Mobiele Collectie Nederland 

De toonbeelden van Mobiel Erfgoed zijn in beeld: hoe staat het met de interieurs 

ervan? 

- Bart Vermeer, scheepsrestaurator 

Het woon-/Atelierschip De Zwerver van binnenuit belicht 

- Kees Wielemaker, voorzitter van de Vereniging Historisch Railvervoer Nederland 

Standen en klassen in railverkeer 

- Martin van der Zeeuw, autojournalist, classic car consultant 

Zitten op leer en kijken naar hout: verhalende auto-interieurs 

- Prudent Staal, Stichting Vrienden van de Catalina 

De inrichting en installaties van de Consolidated PBY-5 Catalina in oorlogstijd  

- Nicolaas Conijn, specialist hippo-mobiel erfgoed 

“Restaureren” van mobiel erfgoed 

 

 

Tiende Interieurplatform - Erfgoedensembles in kastelen en Buitenplaatsen  

(gecombineerd Platform Kastelen en Buitenplaatsen en Interieurplatform) 

13-03-2016  dagvoorzitter: Juliette Jonker-Duynstee (VechtExclusief)  

[Jubileumlocatie: koetshuis kasteel Amerongen] 

 

- Herman Sietsma, directeur Huis Doorn en Kasteel Amerongen 

Welkom 

- Eloy Koldeweij, interieurhistoricus Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

De meerwaarde van het geheel 

- Inge van der Vlies, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht en Kunst en Recht,  

 Universiteit van Amsterdam 

Ensembles in het recht 

- Ben Olde Meierink, hoofd onderzoek NKS Kenniscentrum voor Kasteel en  



 Buitenplaats, architectuur- en bouwhistoricus, BBA Utrecht 

Kerken en kerkinventaris als onderdeel van het kasteel- en buitenplaats-ensemble 

- Gerard Marlet, directeur ruimtelijk-economisch onderzoeksinstituut Atlas voor  

 gemeenten 

De maatschappelijke waarde van monumenten 

- W. baron van Lynden, bewoner van kasteel Keppel 

 Instandhouding van het erfgoedensemble Keppel  

- Mariet Willinge, voormalig mede-eigenaresse van huis Oldengaerde 

 Nieuwe schouders voor de last van Huis Oldengaerde 

- Yme Kuiper, hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen,  

 Rijksuniversiteit Groningen 

In de geest van jhr.dr. Henri van der Wijck: tussen ideaal en praktijk bij 

erfgoedensembles 

 

 

Negende Interieurplatform - Kwaliteit in het interieur – kwaliteit in de 

uitvoering 

18-09-2015  dagvoorzitter: Niek Smit (lid programmacommissie Interieurplatform) 

 

- Richard Harmanni, zelfstandig interieurhistoricus 

Kwaliteit van ontwerp is meer dan alleen vormgeving: een blik op recent onderzoek 

naar achttiende-eeuwse interieurs 

- Jaap van der Burg, consultant en directeur Helicon Conservation Support 

Kwaliteitsvormen en -normen in het dagelijks beheer 

- Frederik Franken, restauratiearchitect, bestuurslid Vereniging Restauratoren 

 Nederland 

Technische gebreken, hedendaagse behoeften en behoud van erfgoedwaarden: de 

uitdaging voor de restauratiearchitect 

- Jan Paul Folkers, mede-eigenaar Folkers en Creman Meubelrestauratoren 

De atelierkwaliteit het interieur in 

- Michiel van Hunen, programmaleider restauratiekwaliteit Rijksdienst voor het  

 Cultureel Erfgoed 

Uitvoeringsrichtlijnen en certificering: de pro en contra’s voor monumentale 

interieurs 

 

 

Achtste Interieurplatform - Opengestelde interieurs, van kastelen en kerken tot 

woonhuismusea: gebruik of verbruik? 

13-03-2015  dagvoorzitter: Jaap van der Burg (lid programmacommissie 

Interieurplatform) 

 

- Jorien Jas, Conservator Geldersch Landschap & Kasteelen 

 75 jaar Geldersche Kasteelen: inrichting, openstelling en bezoekersstromen 

- Peter Breukink, directeur, Stichting Oude Groninger Kerken 

Van goede bedoelingen en dingen die toch mis gaan – kunnen we het beheer van 

waardevolle interieurs overlaten aan vrijwilligers?  

- Hans Nederhoff, specialist brandpreventie/brandonderzoeker, Brandweer Nederland / 

 Veiligheidsregio Utrecht 

Van de brandweer moet ik … over de interpretatie van regelgeving en de dagelijkse 

praktijk 

- Diederik von Bönninghausen, hoofd bedrijfsvoering, Museum Van Loon 

Om 17.00 uur sluit het museum, om 17.00 uur opent het huis: 40 jaar catering in 

Museum van Loon. 

 

Zevende Interieurplatform - Bouw- en interieurhistorisch onderzoek: nu én in 

de toekomst (gecombineerd Bouwhistorisch en Interieurplatform) 



19-09-2014  dagvoorzitter: Eloy Koldeweij (RCE/Interieurplatform) 

 

- Karel Loeff, directeur erfgoedvereniging Heemschut; eigenaar Monumentenadvies.nl  

 Het toekomstperspectief voor bouw- en interieurhistorisch onderzoek 

- Edwin Orsel, bouwhistoricus Gemeente Leiden 

 Ontwikkelingen in Leiden: onderzoek en borging 

- Ronald Stenvert, senior onderzoeker, Bureau voor Bouwhistorie en Architectuur- 

 geschiedenis (BBA)  

Zijn Bouwhistorische richtlijnen 2.0 nodig? Wat is de impact van het huidige 

bouwhistorisch onderzoek in relatie tot cultuurhistorisch onderzoek binnen een 

uitdijend erfgoeduniversum? 

- Dirk Jan de Vries, bouwhistoricus, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

Wisselwerking monumentenzorg en universiteit: Onderzoek en opleidingen, wat er 

gedaan is en nog wordt verwacht 

- Marieke van Zanten, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (Erfgoed), het Oversticht 

Het belang van toegankelijk maken/ houden van onderzoeksrapporten 

- Barbara Laan, interieurspecialist; eigenaar Laan Historische Interieurs 

 De meerwaarde van interieurhistorisch onderzoek 

- Esther Jansma, senior onderzoeker, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

De methodische benadering van de DCCD: privacy, toegankelijkheid en borging van 

waardevolle onderzoeksresultaten 

- Johan de Haan, senior adviseur Monumentenbeleid, Atelier Rijksbouwmeester /  

 Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 

Integraal of separaat? Interieur- en bouwhistorisch onderzoek in de praktijk van het 

Rijksvastgoedbedrijf (van 1980 tot heden) 

 

 

Zesde Interieurplatform - Paniek in het interieur: keuzes, beslissingen en 

maatregelen 

28-03-2014  dagvoorzitter: Diederik von Bönninghausen (lid programmacommissie 

Interieurplatform) 

 

- Peter Smink, beheerder Huize Hoevelaken 

Asbest gevonden en toen begon het… 

- Jeroen Jochems, directeur Museumwacht 

We rescue asbest as we can ! 

- Teun Bleijenberg, directeur Rescura 

Help het plafond komt naar beneden! 

- Iris Kost, consultant Helicon Conservation Support 

Collectie Hulp Verlening beperkt schrik en schade 

 

 

Vijfde Interieurplatform - Interieurs uit de tweede helft van de 20ste eeuw 

20-09-2013  dagvoorzitter: Niek Smit (lid programmacommissie Interieurplatform) 

 

- Wijnand Galema, architectuurhistoricus, Rotterdam 

“Form follows function, but not always”; het interieur van de Amerikaanse 

ambassade van Marcel Breuer in Den Haag 

- Irene Cieraad, senior onderzoeker afd. Interieurs, Faculteit Bouwkunde, TU Delft  

Granito: het erfgoed van het ‘granieten’ aanrecht en lavet. 

- Frank Haans, Monumenten Advies Bureau (MAB), Nijmegen 

De ontdekking van jong erfgoed in de Rotterdamse Bijenkorf 

- Jacqueline von Santen, architectuurhistoricus, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Interieurs uit de geselecteerde aangewezen en aan te wijzen rijksmonumenten uit 

de Wederopbouwperiode 

 

 



Vierde Interieurplatform - Interieurs: ontworpen of gegroeid? 

15-03-2013  dagvoorzitter: Eloy Koldeweij (RCE/Interieurplatform) 

 

- Isja Finaly, hoofd Instandhouding/Adjunct directeur, Vereniging Hendrick de Keyser, 

Interieurrestauraties in de praktijk: de hedendaagse benadering door een 95-

jarige eigenaar van ca 400 panden 

- Jeanine Perryck, hoofd afdeling Visie, Advies en Kwaliteit, Geldersche Kasteelen 

Meer dan alleen kasteelinterieurs, door  

- Paul Vesters, Cultuurhistoricus, Het Utrechts Landschap 

De toekomst van Kasteel Loenersloot, dilemma’s rond beheer van het gebouw en 

de –recent aangekochte- collectie 

- Janneke Bierman, architect/directeur Architectenbureau Bierman en Henket  

Het Noord-Brabants Museum in Den Bosch: een gebouwencomplex met 

eeuwenoude en hedendaagse interieurs door  

 

 

Derde Interieurplatform - Archiefbronnen 

21-09-2012  dagvoorzitter: Jaap van der Burg (lid programmacommissie 

Interieurplatform)  

 

- Mario Baeck, onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent 

Een papieren wereld: het belang van handelscatalogi uit de 18e t/m 20e eeuw bij 

kunsthistorisch onderzoek  

- Hans Piena, conservator wooncultuur bij het Nederlands Openluchtmuseum 

Alles behalve uw pincode. Verwerving van interieurensembles volgens het nieuwe 

collectiebeleid van het Nederlands Openluchtmuseum 

- Cunera Vergeer, hoofd Ledenservice bij Vereniging Hendrick de Keyser 

De bewoner/bouwheer als bron, de inzet van ‘oral history’ bij de verwerving van 

bijzondere panden 

- Hetty Berens, conservator collectie bij het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) 

‘Ruimtekunst’; de collecties van het Nederlands Architectuur instituut als bron 

voor interieuronderzoek  

 

 

Tweede Interieurplatform - Handel en wandel van interieuronderdelen: musea, 

stadhuizen, woonhuizen, kerken, kastelen en buitenplaatsen 

16-03-2012  dagvoorzitter: Harrie Schuit (RCE/Interieurplatform) 

 

- Gusta Reichwein, hoofd collectie, Amsterdam Museum / Museum Willet-Holthuysen 

Stijlkamers: (On)roerende winkeldochters of topstukken? 

- Wim Meulenkamp, medewerker Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) 

Het Poolse dilemma - de (veronderstelde) waarde van verwijderde kerkinterieurs 

- Jaap van den Burg, eigenaar en consultant, Helicon conservation support 

Interieuronderdelen in gemeentelijke verzamelingen; de zin en onzin daarvan 

- Eloy Koldeweij, senior interieur specialist, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Interieurs op buitenplaatsen en kastelen: er is meer gesleept en verplaatst dan je 

zou vermoeden 

 

 

Eerste Interieurplatform - Bestuursgebouwen en hun interieurs 

18-11-2011  dagvoorzitter: Eloy Koldeweij (RCE/Interieurplatform) 

 

- Cees van ’t Veen, directeur RCE  

Welkom 

- Dolf van Weezel Errens, beleidsmedewerker Erfgoed, provincie Fryslân 

Provinciehuis Fryslân. Nieuwbouw en restauratie 2008-2011  

- Leo Gräper. Bureau Monumenten en Archeologie, Gemeente Leiden 



Het interieur van het Stadhuis van Leiden 

- Saskia de Kock, beleidsmedewerker cultuurhistorie, Gemeente Waalwijk 

Het oude raadhuis van Kropholler 

- Johan de Haan, adviseur monumentenbeleid, Bureau Rijksbouwmeester 

De ‘uitdaging’ om interieurensembles te behouden bij afstoting van 

(rijks)monumenten  


