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Luiken - Bronnen en documentatie 
 
 
 
 
Algemeen 
 
www.joostdevree.nl/  Encyclopedie met onderwerpen uit architectuur, bouwkunde en 
    andere bouwgerelateerde zaken. Veel termen uit het rietdekken. 
 
www.agriwiki.nl   Kennisbank boerderijen 
 
www.stichtingerm.nl  Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg 
 
www.cultureelerfgoed.nl RCE - Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
 
 
Constructie en materialen 
 
Kozijnen, ramen, deuren, luiken - Handboek voor timmerlieden betrokken bij restauratie van monumenten - 
Nederland Restauratie Centrum 2009 - Ries van Hemert - ISBN 978-90-77019-11-5 
 
De vakleu en et vak - Boerderijbouw in Oost-Gelderland vanaf de eeuwwisseling to ca. 1940, vaktermen en 
werkwijze - L.A. van Prooije, 5e druk 2011, ISBM 90-70103-04-4 
www.vakleu.nl 
 
Historische zonwering - RCE Gids Cultuurhistorie 17- Ben Kooij, 2013 - ISSN 2210-4674 
 
http://www.joostdevree.nl/shtmls/vensterluik.shtml 
 
http://www.joostdevree.nl/shtmls/kwartiers_gezaagd.shtml 
 
http://www.joostdevree.nl/shtmls/dosse_gezaagd.shtml 
 
http://www.joostdevree.nl/shtmls/kraalschroot.shtml 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout_zagen 
 
 
Hang- en sluitwerk 
 
http://www.joostdevree.nl/shtmls/duim.shtml 
 
Webwinkels 
 
 http://www.luikbeslagshop.nl 
 
 https://www.jobeluikbeslag.nl 
 
 https://www.luiktotaal.nl 
 
 https://www.hang-sluitwerk.nl 
 
 
  

http://www.joostdevree.nl/
http://www.agriwiki.nl/
http://www.stichtingerm.nl/
http://www.cultureelerfgoed.nl/
http://www.vakleu.nl/
http://www.joostdevree.nl/shtmls/vensterluik.shtml
http://www.joostdevree.nl/shtmls/kwartiers_gezaagd.shtml
http://www.joostdevree.nl/shtmls/dosse_gezaagd.shtml
http://www.joostdevree.nl/shtmls/kraalschroot.shtml
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout_zagen
http://www.joostdevree.nl/shtmls/duim.shtml
http://www.luikbeslagshop.nl/
https://www.jobeluikbeslag.nl/
https://www.luiktotaal.nl/
https://www.hang-sluitwerk.nl/


 

 

 

 
2019-07-13 Literatuur en bronnen.docx  Pag. 2 van 3 

Openingen (symboliek hartvorm) 
 
http://www.bovenlichten.net/id332.html 
 
http://www.metseltekens.nl/inl-0.1.7.html#pic_1081 
 
https://www.heinpragt.com/symbols/symb2.php 
 
 
Kleuren 
 
Kijkwijzer Landgoedluiken Overijssel - Ewout van der Horst - Publicaties van de IJsselacademie nr. 236 - 2013 - 
ISBN 978-90-6697-233-9 
 
http://www.kleurenwaaier.net/110-Sikkens-Authentieke-kleuren.html 
 
https://huis-en-tuin.infonu.nl/producten/125843-verfkleuren-in-nederland-kleurgebruik-per-
provincie.html#overzicht-veel-gebruikte-kleuren-verf-per-provincie-of-regio 
 
https://www.google.nl/search?q=staphorst+luiken&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjSp
qykmtTXAhUMyKQKHXREBNIQsAQILA&biw=1280&bih=903 
 
https://www.digibron.nl/search/detail/012e9ac59d277484ffc1c901/karakteristieke-luiken-van-boerderijen-
in-gelderland 
 
http://www.agriwiki.nl/wiki/8.5_Kleurgebruik_op_pacht-_en_herenboerderijen 
 
http://www.agriwiki.nl/wiki/Het_boek_%27%27Kleur_op_boerderijen%27%27 
 
https://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/downloads/dossiers/verslag_gecombineerd_agrarisch_en_kle
urhistorisch_platform_11_oktober_2013.pdf 
 
http://www.collectiewijzer.nl/2014/01/07/niets-nieuws-onder-de-kwast/ 
 
http://www.kastelenbeeldbank.nl/_themas/Castellogica/arts/1/p.%20019-
031%20Over%20de%20toepassing%20van%20heraldische%20kleuren.pdf 
 
https://huis-en-tuin.infonu.nl/producten/125843-verfkleuren-in-nederland-kleurgebruik-per-
provincie.html#overzicht-veel-gebruikte-kleuren-verf-per-provincie-of-regio 
 
 
Onderhoud en reparatie 
 
https://www.stichtingerm.nl/restauratiebestek/keuzes-in-het-restauratiebestek 
 
 
Vensters en glas 
 
https://ijsselhoeven.nl/nieuws-activiteiten/over-ramen-en-bovenlichten 
 
https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/vakliteratuur/tussen-lucht-en-licht/ 
 
https://publicaties.cultureelerfgoed.nl/publicaties/vensterglas 
 
https://publicaties.cultureelerfgoed.nl/publicaties/instandhouding-van-historische-houten-vensters 
 
https://docplayer.nl/17356709-Daglichtopeningen-in-gebouwen.html 
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Tussen lucht en licht - De ontwikkeling van de vensters, kozijnen, ramen en luiken - Jan Jehee, 2010 - ISBN 
978 90 400 7785 2 
 
 
Historische zonwering 
 
https://publicaties.cultureelerfgoed.nl/publicaties/historische-zonwering 
 
 
Terminologie 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blind_(luik) 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venster_(muur) 
 
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/venster 
 
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/luik 
 
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/louvredeur 
 
 
Begrafenisrituelen mbt luiken 
 
http://www.eenwagenvolverhalen.nl/Van-wieg-tot-graf/buurtgebruiken-bij-rouw-en-ziekte.html 
 
https://poldermastenbroek.nl/toen/verhaal/taboe-rond-overlijden 
 
https://www.geheugenvandrenthe.nl/begrafenisgebruiken 
 
https://mijngelderland.nl/inhoud/specials/streektaal/over-overlijden-in-oldebroek 
 
http://www.verhalenbank.nl/items/show/72520 
 
http://www.hkwalcheren.nl/UserFiles/File/DeWete_26_3_Begrafenisgebruiken.pdf 
 
https://www.stamboomvandersteen.nl/verhalen/dood-en-begraven-/ 
 
 
Overig 
 

https://erfgoedstem.nl/gevangen-achter-luiken-2/ 
 
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/sluit-luiken-en-ramen-het-wordt-nacht 
 
https://www.songteksten.nl/songteksten/23675/miel-cools/de-stad-slaapt.htm 
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