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Inleiding 
Welke reisgids over Amsterdam er ook wordt opengeslagen, overal 

zullen het Anne Frank Huis en het Rembrandthuis als grote trekpleisters 

van de Nederlandse hoofdstad worden genoemd. Over de hele wereld zijn de 

voormalige bewoners van de musea bekend en daarom staan er, vooral in de 

zomer, lange rijen wachtende toeristen voor de deur.  

Deze scriptie zal niet gaan over Anne Frank of Rembrandt zelf, maar 

over hun voormalige woon- en werkhuizen die voor het publiek zijn 

opengesteld. Tegenwoordig is het heel belangrijk om iets gezien te hebben, je 

moet er zelf geweest zijn en het zelf beleefd hebben. Het gaat om het gevoel, 

de emoties en de inbeelding. Sinds het eind van de twintigste eeuw zijn beide 

musea klaar met een grote verbouwing om ook in de 21e eeuw de vele 

bezoekers te kunnen ontvangen. Voor en tijdens zo’n verbouwing moeten er 

nogal wat knopen doorgehakt worden en daarbij spelen veel verschillende 

belangen van verschillende groepen een rol. Denk hierbij aan de 

museumdirectie, de bezoekers, de brandweer, etc. Wat gebeurt er dan met de 

authenticiteit van een huis? In deze scriptie wil ik onderzoeken hoe men in 

beide musea om is gegaan met de veranderingen en met de authenticiteit. 

Mijn onderzoeksvraag is:  

Wat gebeurt er met de authenticiteit in het spanningsveld tussen 

de grootschaligheid van het toerisme en de kleinschaligheid van 

een huismuseum als het Anne Frank Huis en het Rembrandthuis? 

 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zal ik gebruik maken van 

twee casussen, die van het Anne Frank Huis en het Rembrandthuis. Voordat 

ik mij echter op deze huismusea zal richten, zal ik mijn scriptie eerst een 

theoretische basis geven. 

Wat is nu precies een huismuseum? In het eerste hoofdstuk zal ik 

daar op ingaan. Tevens is het belangrijk om duidelijk te maken wat we 

bedoelen met de begrippen ‘interieur’ en ‘exterieur’.  Ook de verschillende 

soorten toeristen en het spanningsveld tussen huismusea en de 

internationale toeristenstroom zullen aan bod komen. 
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In het tweede hoofdstuk zullen de verschillende vormen van 

authenticiteit en de verschillende vormen van conservering geïntroduceerd 

worden; ook de verhouding tussen het authenticiteits- en het 

conserveringsdebat zullen we behandelen. Tevens zal gekeken worden naar 

de invloed van de toeristische vraag op authenticiteit en de rol van 

authenticiteit in een huismuseum.  

Na de theorie is de praktijk aan beurt; het Anne Frank Huis zal als 

eerste onderzocht worden, daarna volgt het Rembrandthuis. Van beide 

huismusea zal bekeken worden welke keuzes met betrekking tot 

authenticiteit er zijn gemaakt tijdens de verbouwing en/of restauraties. 

Daarnaast zal ik ook de keuzes bij de inrichting en de presentatie belichten. 

Na beide huizen afzonderlijk bekeken te hebben, zal ik een vergelijking 

tussen beide huismusea gaan maken waarin de overeenkomsten en 

verschillen in de omgang met het erfgoed op een rijtje worden gezet.  

In de conclusie zal ik terugkomen op mijn onderzoeksvraag zoals hierboven 

gesteld. 
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1. Huismusea en toerisme 
 

1.1 Huismuseum 
Bij de term ‘huismuseum’ hebben we allemaal wel een idee wat er 

ongeveer mee bedoeld wordt, maar is er een definitie te geven?  

Sinds 1997 bestaat er een internationaal comité voor huismusea, 

genaamd ‘Demhist’1. Dit comité maakt deel uit van de International Counsel 

of Museums (ICOM). De leden van dit comité hebben nog altijd problemen 

met het definiëren van de term ‘huismuseum’. De missie van Demhist is al 

sinds de start: "Make order out of chaos"2. Bij hun eerste bijeenkomst werd 

de volgende definitie van ‘huismuseum’ samengesteld: 

 

"The historic buildings, formerly inhabited, now open to the public, 

showing their original furniture and their collections of historic, cultural, 

national artefacts, preserving the spirit of their illustrious owners and 

strictly linked with the historic memory of a community, would be 

considered a special category of Museums." (Genova, 1997)3 

 

We zijn nu ruim tien jaar verder en nog altijd wordt er gesleuteld aan 

de definitie. Demhist vraagt zich af of de definitie uit 1997 nog toepasbaar is. 

Op het forum van hun website wordt iedereen dan ook uitgenodigd om deel 

te nemen aan de discussie en ideeën aan te dragen om de definitie verder te 

ontwikkelen.4  

De definitie lijkt mij grotendeels in orde, maar “showing their original 

furniture” gaat bijvoorbeeld voor het Anne Frank Huis niet op. Door 

historische redenen staat er niets meer in het huis, maar dit wil niet zeggen 

dat het daardoor geen huismuseum is. Dit kleine probleem zou opgelost 

kunnen worden door ‘and’ te vervangen door ‘or’: “… showing their original 

furniture or their collections of historic, cultural, national artefacts…”.  

                                                 
1 Demhist is de afkorting van het franse "demeures historiques", wat historische huizen betekent.  
  Demhist, http://demhist.icom.museum/aboutdemhist.htm, bezocht 6 mei 2008. 
2 Demhist, http://demhist.icom.museum/forum.htm, bezocht 6 mei 2008. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Naast de verbetering van de definitie werkt Demhist ook aan een model 

om huismusea te kunnen categoriseren. De indeling van de huismusea op 

basis van de categorieën wordt niet bepaald door het soort gebouw, maar 

door de toepassing. Het onderscheid met andere musea wordt gemaakt door 

de residentiële functie. Op dit moment zijn er negen soorten huismusea 

vastgesteld5: 

 

‘Personality houses’ Voormalige huizen van schrijvers, artiesten, musici, 
politici, oorlogshelden, etc. 

‘Collection houses’ Het voormalige huis van een verzamelaar of een huis 
dat tegenwoordig gebruikt wordt om een collectie in 
te tonen. 

‘Houses of beauty’ Het huis zelf wordt als kunstwerk gezien. 
‘Historic Event houses’ In of rond het huis heeft een gebeurtenis 

plaatsgevonden. 
‘Local society houses’ Huismusea opgezet door de gemeenschap zelf als 

sociaal-cultureel middel om de lokale identiteit  te 
tonen, meestal zonder historische reden. 

‘Ancestral homes’ Landhuizen en kleine kasteeltjes die voor publiek 
toegankelijk zijn. 

‘Power houses’ Paleizen en grote kastelen die voor publiek 
toegankelijk zijn. 

‘Clergy houses’ Klooster, abdij of een ander soort religieus gebouw 
met een voormalige woonfunctie die voor publiek 
toegankelijk zijn. 

‘Humble homes’ Inheemse gebouwen, zoals kleine boerderijen, die ons 
inzicht geven in een manier van leven en/of een 
constructie van een gebouw dat verloren is gegaan. 

 

Deze theorie van de verschillende soorten huismusea van Demhist 

zullen we, bij het behandelen van de cases, toepassen op het Anne Frank 

Huis en het Rembrandthuis.   

 

 

1.2 Het ‘interieur’ en het ‘exterieur’ 
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat er geen eenduidige 

definitie van huismuseum bestaat. Ook de begrippen ‘interieur’ en het 

‘exterieur’ zijn alles behalve rechtlijnig.   

                                                 
5 Demhist, http://demhist.icom.museum/CategorizationProject.pdf, bezocht 6 mei 2008. 
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De algemene uitleg van het woord interieur komt neer op “het 

inwendige van een gebouw, huis, vertrek, auto, e.d., m.n. wat de aankleding, 

meubilering en stoffering betreft”.6 Maar het interieur in kunsthistorisch 

perspectief omvat meer: ook de inrichting en het ruimtelijke aspect horen bij 

het interieur. Het komt er op neer dat interieurs niet zomaar kunnen worden 

verplaatst. Dan bestaat er ook nog het interieur in juridische zin; hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen roerende en onroerende zaken. Slechts 

de vastgelijmde of gespijkerde zaken, de onroerende zaken, vallen onder de 

bescherming van de monumentenwet uit 1988. Deze wet biedt alleen geen 

sluitende regelgeving om een interieur in zijn totaliteit te beschermen.7 

Interieurhistoricus Barbara Laan noemt het verschil tussen roerende en 

onroerende zaken de zachte en harde binnenkant van een interieur. Bij de 

zachte binnenkant kunnen we denken aan losse elementen die makkelijk te 

verwijderen zijn, zoals gordijnen en vloerkleden. Vloeren of wanden zijn de 

harde onderdelen van een interieur.8 

Interieurs zijn altijd onderhevig aan veranderingen. Bijna alle 

beschermde gebouwen worden gebruikt; “Als de gebouwen niet zouden 

worden gebruikt zou daarmee de basis voor bescherming welvallen omdat 

gebouwen zonder bestemming in de regel niet te behouden en dus niet te 

beschermen zijn, al was het alleen vanwege de kosten van het dagelijks 

onderhoud”.9 Door het gebruik van een gebouw moet het interieur nog wel 

eens aan de wensen van de moderne gebruiker wordt aangepast. Ook moet 

er vaak rekening worden gehouden met veiligheidsvoorschriften, arbo-

regelingen, milieueisen en brandbeveiliging. Soms komt daar moderne 

apparatuur bij kijken die niet in de oude, kwetsbare huizen past.10 In 

paragraaf 1.4 zullen we hier verder op ingaan. Als er iets van een interieur 

behouden blijft, dan zijn het slechts enkele losse onderdelen van een 

                                                 
6 B. Laan, ‘Hoe veilig is het beschermde interieur in Nederland?’, drs. Barbara Laan interieurhistoricus, 
  www.barbaralaan.com/tekst_veilig.html (1998) bezocht 14 april 2008. 
7 Ibidem. 
8 B. Laan ,‘De poëzie van de Nederlandse binnenruimte’, drs. Barbara Laan interieurhistoricus,  
  www.barbaralaan.com/tekst_poezie.html (2001) bezocht 14 april 2008. 
9 Laan, ‘Hoe veilig’, www.barbaralaan.com/tekst_veilig.html. 
10 Stichting Manifestatie Historisch Interieur 2001, ‘Workshop C: Het historisch interieur in museaal  
    gebruik’, http://www.interieurmanifestatie.nl/site/index2.html, bezocht 6 mei 2008. 



 9

interieur zoals meubels, maar de meeste elementen belanden op een andere 

plek dan waar ze oorspronkelijk stonden.11  

Het exterieur, de buitenkant van gebouwen en steden, geniet wel 

bescherming.12 Nu kan het ‘exterieur’ natuurlijk breed geïnterpreteerd 

worden: het kan de buitenkant van het huis zelf zijn, maar ook zou de 

directe omgeving van het huis bedoeld kunnen worden. De kans is groot dat 

een huis ‘in situ’ behouden blijft, maar niet ‘in context’.13 Dit wil zeggen dat 

een huis er nog staat, maar dat de omgeving, de context, veranderd is. 

In deze scriptie zal ik de termen ‘interieur’ en ‘exterieur’ in de meest 

brede zin gebruiken. 

 

 

1.3 Soorten toeristen 
Volgens Van Dale14 is een toerist “iemand die voor zijn plezier reist”. 

Maar niet iedere toerist is hetzelfde; wat voor de één plezierig is, vindt de 

ander helemaal niets. Er zijn grote verschillen in de manier van reizen, de 

bestemming, de (kwaliteit van de) faciliteiten en de reden om op reis te gaan. 

Al deze verschillende reizigers met verschillende wensen worden door 

Murphy15  in zeven categorieën verdeeld:  

 

 

Soort toerist Doel Aantal toeristen & 
aanpassing 

Explorer 
(ontdekker) 

Zoektocht naar nieuwe 
ontdekkingen en zoekt naar 
interactie met lokale bevolking

Enkeling, accepteert 
plaatselijke normen volledig 

Elite Bezoekt graag ongewone 
plaatsen met lokale hulp 

Zeer klein aantal, past zich 
makkelijk aan 

Off-beat 
(uitzonderlijk) 

Wil ontsnappen aan de massa Klein aantal, maar aanwezig, 
past zich goed aan 

Unusual 
(ongewoon) 

Wil af en toe minder bekend 
gebied ontdekken 

Iets groter aantal, past zich 
redelijk goed aan  

                                                 
11 Laan, ‘Hoe veilig’, www.barbaralaan.com/tekst_veilig.html. 
12 Laan, ‘De poëzie’, www.barbaralaan.com/tekst_poezie.html. 
13 B. Kirshenblat-Gimblett, Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage (California 1998) 
   19-23. 
14 Van Dale woordenboek, www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=toerist,  
    bezocht 7 april 2008. 
15 P.E. Murphy, Tourism. A community approach (New York 1985) 6. 
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Incipient mass 
(beginnende 
massa) 

Reist alleen of in kleine groep, 
zoekt combinatie van gemak 
en authenticiteit 

Snel groeiend aantal, 
toenemende vraag naar 
service en faciliteiten 

Mass (massa) Middenklasse, hun bezoek 
leidt tot toeristische 
ontwikkelingen, weinig 
interactie met lokale bevolking 
(alleen in commercie) 

Grote aantallen, verwacht 
goede faciliteiten 

Charter Komt voor ontspanning naar 
een nieuwe omgeving, maar 
met westerse faciliteiten 

Massale aankomst, 
accepteert geen plaatselijke 
normen en eist goede 
westerse faciliteiten 

 

De ‘ontdekkers’ waren misschien de eerste bezoekers aan de 

huismusea van Anne Frank en Rembrandt. Tegenwoordig zal dit niet meer zo 

zijn. De vele bezoekers die de musea per jaar trekken geven al aan dat deze 

huismusea al lang geen nieuwe, onbekende bestemmingen meer zijn. 

Daarom zijn ook de ‘elite’, de ‘uitzonderlijke’ en de ‘ongewone’ toeristen niet 

de soorten bezoekers die het Anne Frank Huis en het Rembrandthuis 

bezichtigen. De musea zijn overgenomen door de massa. Door de 

massamedia raken veel mensen uit verschillende delen van de wereld en uit 

verschillende lagen van de samenleving bekend met deze historische 

plekken.16 Vooral bij het Anne Frank Huis staat altijd een lange rij om het 

museum te kunnen betreden.  

Toch is het moeilijk om de bezoekers van huismusea in één categorie 

in te delen. Dit komt vooral door het soort museum. Een huismuseum was 

een huis en is dus nooit gemaakt om als museum te dienen. Hoe groot het 

aantal bezoekers ook wordt, de basis van het museum, het huis op zich, zal 

nooit groter worden. De laatste categorie, ‘charter’, zal de bezoeker van beide 

musea dus zeker niet zijn en ook nooit worden. Bovendien zijn de 

onderwerpen van de musea daar te serieus voor; de ‘chartertoerist’ past 

beter bij een pretpark. Dan blijven de ‘massa’ en de ‘beginnende massa’ nog 

over. Ik ben van mening dat de bezoeker van een huismuseum uit beide 

categorieën kan komen. Door de hoeveelheid bezoekers zouden ze tot de 

                                                 
16 K. Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland, 1945-2000 
    (Hilversum 2002) 127. 
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massa behoren, maar ze komen vaak alleen of in kleine groepjes, wat ze tot 

beginnende massa maakt. 

Bij een bezoek aan een historische locatie staat men open om er van te 

leren. Daarnaast wil de bezoeker zich ook emotioneel verbonden voelen met 

het erfgoed. Uit onderzoek is gebleken dat een bezoek aan het Anne Frank 

Huis niet wordt gezien als ‘plezier’ of ‘recreatie’. Voor sommigen is het een 

sociale verplichting om ooit in het Anne Frank Huis te zijn geweest. Deze 

vorm van ‘bedevaart’ moeten we niet verwarren met een recreatief bezoek .17 

 

 

1.4 Huismusea en de internationale toeristenstroom 
In de vorige paragraaf zagen we al dat er een spanningsveld is tussen 

het soort museum en de grote stroom bezoekers. Toerisme is niet neutraal; 

de veranderingen zullen een monument altijd aantasten.18 Een huismuseum 

is oorspronkelijk gebouwd als woonhuis en is niet berekend op hordes 

toeristen. De binnenkant van oude huizen is kwetsbaar, maar toch moeten 

deze vele bezoekers wel allemaal door de smalle en kleine huizen geleid 

worden. Daarbij komt nog dat door de inrichting de beschikbare ruimte 

kleiner wordt gemaakt. Door een huismuseum zal dan eigenlijk altijd een 

constante stroming bezoekers een vaste route volgen. Naast het ontwerpen 

van die route waarbij aan het behoud van het interieur gedacht moet 

worden, moet er ook aan veiligheid gedacht worden. Er mogen niet teveel 

mensen tegelijk in het huis aanwezig zijn en er moet aan de brandveiligheid 

gedacht worden. Dit houdt in dat er aanpassingen gedaan moeten worden. 

Denk bijvoorbeeld aan een ‘uit-bordje’ boven een deur of blusapparatuur. 

Deze voorzieningen geven meestal een visuele inbreuk op het interieur.19 

                                                 
17 Y. Poria, A. Reichel en A. Biran, ‘Heritage site management motivations and expectations’,  Annals of  
    tourism research, 162-178. 
18 P.T. Newby, ‘Tourism: support or threat to heritage?’, in: Ashworth, G.J. and Larkham, P.J. (ed.)  
    Building a  new heritage. Tourism, culture and identity in the new Europe (Londen 1994) 206-228,  
    aldaar 225. 
19 Burkom, F. van ‘A house in Holland… Identity in the future’ in: Pavoni, R. Historic house museums  
    as witnesses of national and local identities. Acts of the third annual DEMHIST Conference,  
    Amsterdam 2002 (Amsterdam 2002) 31-39. 
    Stichting Manifestatie Historisch Interieur 2001, ‘Workshop C’,      
    http://www.interieurmanifestatie.nl/site/index2.html.  
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Dan wil de toerist ook nog geïnformeerd worden20; men wil weten waar 

men naar kijkt. Er kan gekozen worden om door het hele huis tekstborden 

op te hangen met informatie, maar er kan ook van een audiotour gebruik 
gemaakt worden. Ook bij een audiotour zullen vaak nog bordjes opgehangen 

worden, maar dit zijn meestal kleine bordjes met alleen een nummer om de 

juiste tekst te horen. Een nieuwe ontwikkeling in de audiotour is het gebruik 

van sensoren. Als je met de audiotour voorbij een sensor loopt wordt 

automatisch de bijbehorende tekst afgespeeld. Dit systeem wordt al gebruikt 

in het Spoorwegmuseum in Utrecht.21 

 

De toeristenstroom beïnvloedt niet alleen de binnenkant het 

huismuseum, maar ook het geheel. John Urry spreekt over de tourist gaze, 

wat we in het Nederlands ‘de blik van de toerist’ kunnen noemen. “Elke 

maatschappij, sociale groep en historische periode kent een eigen tourist 

gaze”.22 “Erfgoed op zichzelf is ‘waardeloos’ ”23; zolang mensen geen waarde 

toekennen aan bijvoorbeeld de voormalige onderduikplek van Anne Frank, is 

een plek geen bestemming. In het geval van het Anne Frank Huis was het 

boek voor sommigen aanleiding om het huis te bezoeken waar het boek zich 

afspeelt. Het huis was in eerste instantie helemaal geen museum, maar 

steeds meer mensen vonden, onafhankelijk van elkaar, dat de plek bijzonder 

was. Toen het pand met de sloop bedreigd werd, kwamen veel mensen in 

opstand, omdat het huis voor hun erfgoedwaarde had. Doordat de 

massamedia over de dreigende sloop ging berichten, kwam ook het grote 

publiek met het erfgoed in aanraking. 

 De media kunnen ‘de blik van de toerist’ en dus de keuze van de 

toeristische bestemming beïnvloeden. Dit kan op een kleinschalige manier, 

zoals via een boek als dat van Anne Frank, maar ook de massamedia 

kunnen beelden verspreiden van wat de moeite waard is. ‘De blik van de 

                                                 
20 S.K. Meyer en M. Staffhorst ‘Museum excursions during the Demhist and ICN 2002 Conference in  
    Amsterdam’ in: Pavoni, R. New forms of management for historic house museums? Acts of the second  
    annual DEMHIST conference, Barcelona 2001 (Trento 2002) 162. 
21 Observatie tijdens bezoek op 20 oktober 2007. 
22 Ribbens, Een eigentijds verleden, 32. 
23 R. van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, in: R. van der Laarse (ed.), Bezeten van  
    vroeger. Erfgoed,  identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 1-28, aldaar 8. 
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toerist’ is daarom niet passief, maar stuurt de werkelijkheid. Het maakt 

plaatsen tot bestemming.24  

Een land, een bepaald gebied van een land, een stad of een deel van 

een stad kan een enorme verandering doormaken door de opkomst van 

toerisme. Een gebied zal aangepast moeten worden voor de toeristen; denk 

hierbij aan het opzetten van (souvernir)winkels, (museum)café’s, hotels, etc. 

“Er zijn helaas vele voorbeelden van cultureel erfgoed dat door economische 

overexploitatie gevandaliseerd wordt. Kwetsbaar cultureel erfgoed is dan deel 

uit gaan maken van verplichte ‘sightseeing’ van het massatoerisme”.25  

Er moeten keuzes gemaakt worden om de juiste balans tussen de 

kleine musea en de grote aantallen toeristen te vinden. In dit spanningsveld 

tussen groot en klein ligt de authenticiteit. Wat deze authenticiteit precies 

inhoudt zullen we in het volgende hoofdstuk gaan bekijken. 

 

 
 

                                                 
24 Ribbens, Een eigentijds verleden, 132. 
    Van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, 8. 
25 P. de Boer, ‘Geschiedenis, herinnering en  ‘lieux de mémoire’’, in: R. van der Laarse (ed.), Bezeten  
    van  vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering (Amsterdam 2005) 40-58, aldaar 55. 
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2. Authenticiteit en conservering 
 

2.1 Vormen van authenticiteit  
Erfgoed is iets dat wij de moeite waard vinden om te bewaren. Bij een 

huismuseum kan het om (delen van) het exterieur van het huis gaan, maar 

ook om (delen van) het interieur. De wens om iets te bewaren kan 

verschillende redenen hebben: iets is heel oud, iets is door een bepaalde 

persoon gemaakt, iets vertegenwoordigt een belangrijke gebeurtenis, etc. Om 

aan een object waarde toe te kennen moet het echt zijn: echt oud, echt door 

een bepaalde persoon gemaakt of echt met die bepaalde gebeurtenis te 

maken hebben. In de loop der jaren kan er veel met een object gebeurd zijn, 

wat is er dan precies nog echt, ofwel authentiek?  

 

Er zijn veel verschillende opvattingen over de inhoud van het begrip 

‘authenticiteit’. David Lowenthal maakt een driedeling: authenticiteit van het 

materiaal, van het concept en van de context. Bij de materiële authenticiteit 

gaat het om het oorspronkelijke materiaal dat destijds door de maker 

gebruikt is. Het materiaal is echter wel aangetast door de tijd. Met de 

conceptuele authenticiteit wordt het originele idee van de maker bedoeld. De 

oorspronkelijke omgeving of setting is de voorwaarde van de contextuele 

authenticiteit.26 

Ook Robert de Jong onderscheidt drie verschillende soorten van 

authenticiteit. In plaats van de contextuele authenticiteit noemt hij de 

authenticiteit in de zin van geloofwaardigheid; het moet geloofwaardig 

overkomen dat de functie nog te maken heeft met de vorm.27 

Nicole Ex gaat nog een stap verder en introduceert vijf verschillende 

authenticiteitsvormen. Overeenkomstig zijn de materiële en de conceptuele 

authenticiteit. De contextuele authenticiteit wordt door Ex verbonden met de 

                                                 
26 D. Lowenthal ‘Authenticity? The dogma of self-delusion’ in: Mark Jones (red.), Why Fakes matter.  
    Essays on the problems of authenticity. (Londen 1992) 184-192, aldaar 186. 
    D. Lowenthal ‘Art and authenticity’ in: World of art: themes of unity in diversity XXVI International  
    Congress of the history of art, 1989, vol. 3, 843-847, aldaar 843-845. 
27 R. de Jong, ‘Authenticiteit en monumentenzorg / monumentenzorg en authenticiteit’ in: Rijksdienst  
    voor de monumetenzorg, Jaarboek monumentenzorg 1996. Monumenten en bouwhistory (Zwolle  
    1996) 274-282, aldaar 276-279. 
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functionele authenticiteit, waarmee ze de originele gebruiksfunctie bedoelt. 

Zij legt deze link omdat een object dat uit de context is gehaald, vaak ook de 

oorspronkelijke gebruiksfunctie kwijt raakt. Denk aan een gebruiksvoorwerp 

uit de keuken dat in een vitrine in een museum komt te liggen. De nieuwe 

omgeving en functie komen dan niet meer overeen met de oorspronkelijke 

situatie.   

Tevens laat Ex ons kennismaken met nog twee nieuwe categorieën: de 

historische en ahistorische authenticiteit. Deze rubrieken hebben te maken 

met de staat waarin een object verkeert. Bij historische authenticiteit 

accepteert men het object zoals het is, inclusief de  veranderingen, de 

geschiedenis van het object. Daar tegenover staat de ahistorische 

authenticiteit waarbij men de oorspronkelijke toestand als authentiek 

beschouwd. Hiervoor zal een object teruggerestaureerd moeten worden zodat 

het er als nieuw uit komt te zien.28 

Wim Denslagen heeft geen goed woord over voor de ideeën van Nicole 

Ex. Hij is van mening dat ze het te ingewikkeld maakt met vijf soorten van 

authenticiteit. “Dit is niet alleen verwarrend, maar regelrecht misleidend, 

want het zou betekenen dat een kopie van de oorspronkelijke toestand 

dezelfde historische waarde zou kunnen bezitten als de historische 

substantie zelf.” Denslagen wil dan ook dat  het begrip authenticiteit alleen 

voor de materie van het kunstwerk zelf gebruikt wordt. De termen die hij 

gebruikt zijn ‘authenticiteit’ en ‘originaliteit’: “Authentiek is het historische 

object zelf, al of niet beschadigd of veranderd. Origineel is de oorspronkelijke 

toestand.” Een replica zou dan dus nooit authentiek kunnen zijn.29 

De indeling van Ashworth en Howard zal van Wim Denslagen helemaal 

geen goedkeuring krijgen, zij kennen maar liefst zeven verschillende vormen 

van authenticiteit: 

 

 

 

 

                                                 
28 N. Ex, Zo goed als oud. De achterkant van het restaureren (Amsterdam 1993)  
29 W.F. Denslagen, Romantisch modernisme. Nostalgie in de monumentenzorg (Amsterdam 2004) 115-    
    116. 
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Creator Material Function Concept History Ensemble Context 
de 
maker 

het 
materiaal

de 
functie 

het 
concept 

de 
geschiedenis 

het 
geheel 

de 
context 

The 
hand of 
the 
master 

The 
original 
material 

The 
original 
pupose 

The idea 
of the 
creator 

The history of 
the artefact 

The 
integrity of 
the whole 

The 
integrity 
of the 
location 

 

Deze zeven categorieën van Ashworth en Howard hebben betrekking op 

het object zelf. Daarnaast introduceren zij ook nog de authenticiteit van de 

beleving van de gebruiker, de ‘experiential authenticity’. Hierbij gaat het er 

om of de gebruiker van het erfgoed het object als authentiek beleeft.30 

Belangrijk daarbij is de esthetiek, de schoonheid van een voorwerp. Daarbij 

komt vaak nog de tastzin; iets aan mogen raken versterkt de beleving.31 Ook 

de geur kan meespelen. Het wordt soms belangrijker gevonden dat iets 

authenticiteit uitstraalt, dan dat het ook echt authentiek is: “als je de meest 

oorspronkelijke gevoelens wilt laten ervaren, die dat object zou kunnen 

geven, is daar eigenlijk ondergeschikt aan of dat ding zelf, an sich, wel 

helemaal zo oorspronkelijk is.”32 Men heeft hedendaagse ideeën over wat 

(welke vorm) authentiek is en daar moet iets aan voldoen.33 Eigenlijk gaat 

het dus om onze ‘bagage’, hoe wij over bepaalde dingen denken, welk beeld 

wij bij een object hebben. Dit wordt ook wel hyperrealiteit genoemd.34 

Persoonlijk vind ik de ideeën over authenticiteit van Denslagen toch 

iets te beperkt om toe te passen op huismusea. Bij dit soort musea krijgen 

we te maken met veel verschillende onderdelen waaruit een huis bestaat. 

Denk hierbij aan de verschillende facetten van het interieur en het exterieur. 

Het is daarom moeilijk en naar mijn mening zeer kort door de bocht, om 

alles als één geheel te zien en als één geheel op authenticiteit te beoordelen. 

                                                 
30 G.J. Ashworth en P. Howard ‘The evolution of concern for the past.’ in: European heritage planning  
    and management (Exeter, UK 1999) 35-59. 
31 G. Dijkstra, ‘Wat heeft voorrang, hardware of software?’ in: Centraal Laboratorium voor Onderzoek  
    van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, Ethiek van de conservering en restauratie (Amsterdam  
    1993) 45-50, aldaar 46. 
32 A. Lehr, ‘De puntgave techniek van het afblijven’ in: Centraal Laboratorium voor Onderzoek van 
    Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, Ethiek van de conservering en restauratie (Amsterdam 1993)  
    31-37, aldaar 34. 
33 Lowenthal ‘Authenticity?’, 186.     
34 P. van Mensch, ‘Tussen narratieve detaillering en authenticiteit: dilemma’s van een  
    contextgeoriënteerde ethiek’ in: Hendrik Cornelis Maria Kleijn ed., Interieurs belicht. Jaarboek  
    Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zwolle 2001) 46-55, aldaar 48. 
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Ik zal daarom ook de indeling van Ashworth en Howard aanhouden, inclusief 

het gebruik van de term ‘experiential authenticity’. 

 

 

2.2 De beïnvloeding door de toeristische vraag  
Zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien is er een groot verschil 

tussen de ‘experiential authenticity’ en de kunst- of bouwhistorische 

authenticiteit. De toeristische vraag wordt beïnvloed door het gevoel in plaats 

van door de wetenschappelijke criteria. Historicus Rob van der Laarse sluit 

zich daarbij aan: 

 

 “Nauw verbonden met de romantische gedachtewereld waarin we ook 

de museale beleving en toeristische ervaringen situeerden, draait 

erfgoed niet om argumenten maar om gevoelens, niet om bestudering 

maar om verering, niet om plausibele interpretaties maar om een 

absoluut geloof in de eigen versie van het verleden”.35 

 

Eigenlijk komt door deze redenering de authenticiteit in het geding. 

Het denken in termen van authenticiteit is gebaseerd op de kritische 

benadering die in de wetenschap gebruikt wordt. Daarentegen wil de 

bezoeker tegenwoordig alles zelf beleven en zelf de bijbehorende emoties 

ervaren. Deze twee benaderingen staan respectievelijk bekend als history en 

heritage. 

Ook de historicus Lowenthal plaatst history en heritage als twee 

uitersten tegenover elkaar. History is volgens hem de wetenschappelijke 

geschiedschrijving. Meer moeite heeft hij met het definiëren van heritage, 

omdat het ieder mogelijk object en onderwerp kan omvatten uit alle voorbije 

tijden. Heritage is volgens Lowenthal de eigentijdse omgang met erfgoed; het 

“zou het eigen verleden verbinden met eigentijdse overtuigingen en 

bedoelingen waarbij tijdperken, met onvoldoende oog voor context, 

continuïteit en chronologie, door elkaar gemengd worden tot een 

                                                 
35 Van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, 10.  
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prototypisch verleden”.36 Rob van der Laarse voegt daaraan toe: “voor 

Lowenthal is erfgoed geen verkeerde maar een andere omgang met het 

verleden: ‘Nostalgia tells it like it wasn’t’ ”.37 Bij erfgoed kan iets extra 

benadrukt of juist weggelaten worden. Lowenthal: “Veel meer dan bij 

geschiedenis, zou het selecteren, veranderen en bedenken bij erfgoed 

gepaard gaan met overdrijving, doelbewuste onvolledigheid, verzinsels en het 

prijzen van verschillen”.38 In het boek van socioloog Kevin Meethan beschrijft 

A. Game heritage als “not serious history”.39 Kortom, er wordt door de 

wetenschap over het algemeen voornamelijk kritiek op de erfgoedbenadering 

geleverd: de benadering populariseert, vervalst en vercommercialiseert en is 

vooral op emotie gericht. Historie ziet men als serieuze wetenschappelijke 

geschiedschrijving waarbij er redenerend en kritisch naar de geschiedenis 

wordt gekeken. 

Ondanks de verschillen tussen de begrippen history en heritage blijkt 

dat ze toch meer overeenkomsten hebben dan op het eerste gezicht lijkt. Hoe 

serieus history ook lijkt, uiteindelijk kan de objectieve historicus niet 

bestaan; iedere historicus zal invloeden van zijn eigen tijd meenemen in de 

geschiedschrijving. Heritage wordt gezien als niet serieus, maar er wordt wel 

gebruik gemaakt van het werk van de historici om op een verantwoorde wijze 

om te gaan met het verleden. We zien dus een overlap bij twee begrippen die 

compleet anders leken te zijn.  

 

 

2.3 De rol van authenticiteit in een huismuseum  
Uit onderzoek is gebleken dat van alle media het museum als meest 

betrouwbaar wordt gezien. Dit zal waarschijnlijk komen omdat men er op 

vertrouwd dat een museum authentieke voorwerpen toont, “want een 

authentiek object kan niet liegen, denkt de bezoeker”.40 

                                                 
36 Ribbens, Een eigentijds verleden, 29-32. 
37 Van der Laarse, ‘Erfgoed en de constructie van vroeger’, 10.  
38 Ribbens, Een eigentijds verleden, 32. 
39 K. Meethan, Tourism in global society. Place, culture, consumption (New York 2001) 105. 
40 Van Mensch, ‘Tussen narratieve detaillering’, 46. 
    P. van Mensch, ‘Musea van de toekomst: beleving met of zonder voorwerpen?’ in: Culturele biografie  
    Vlaanderen, (Antwerpen 2004), 10.  
    http://www.culturelebiografie.be/library/cbv/documents/musea_van_de_toekomst.pdf. 
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In huismusea zou verwarring kunnen ontstaan over de authenticiteit van het 

interieur. Julius Bryant, directeur van ‘Museums and Collections English 

Heritage’ in Londen zegt dat er daarom een soort traditioneel ‘contract of 

trust’ tussen de museumdirecteur en het publiek moet zijn. Dit houdt in dat 

de voornaamste dingen die te zien zijn, historisch zijn.41 

Een interieur is nogal aan veranderingen onderhevig. Het is daarom 

belangrijk te kiezen welke ‘staat’ van het interieur authentiek is.42 Deze staat 

kan afhangen van de periode die gekozen is als onderwerp van het 

huismuseum. Als het museum een verzameling toont, dan zouden we na de 

dood van de verzamelaar de collectie als compleet kunnen beschouwen.43 Die 

situatie is dan de authentieke staat. Bij het huis van een bekende persoon 

zal voor een bepaalde periode gekozen moeten worden.  

Als een interieur gemusealiseerd wordt, dan wordt de staat waarin het 

verkeerd als het waren ‘bevroren’. Interieurhistoricus Barbara Laan geeft aan 

dat dit de enige manier is om een interieur compleet te kunnen bewaren.44 

Ad de Jong is van mening dat dát juist niet mogelijk is en dat er alleen 

(mooie) fragmenten van het verleden gepresenteerd worden. Deze fragmenten 

mogen niet neergezet worden als het complete verleden want dan worden de 

bezoekers op het verkeerde been gezet.45 Peter van Mensch vindt zelfs dat 

een bevroren interieur ‘een kopie van een origineel dat nooit heeft bestaan’ 

is. Vaak wordt er dan ook nog biografisch element aan toegevoegd waardoor 

er een ‘geënsceneerde authenticiteit’ ontstaat, iets waar Van Mensch zich 

niet in kan vinden ‘vanwege de onterechte suggestie van authenticiteit’. Rik 

Vos heeft daar minder problemen mee: “elke keuze is legitiem, zolang je er 

eerlijk over bent”.46 

                                                 
41 J. Bryant, ‘How to use fakes honestly in historic house museums’ in: Pavoni, R. New forms of  
    management for historic house museums? Barcelona 2001 (Trento 2002) 19-23, aldaar 22. 
42 C.H.F. Smith, ‘Evolving notions of authenticity and interpretation at house museums in the United  
    States’ in: Pavoni, R. New forms of management for historic house museums? Barcelona 2001 (Trento  
    2002) 59-63, aldaar 60. 
43 C.G. Bogaard en M. van Vlierden, Huismusea in Nederland. Kasteel-Museum Sypesteyn en het  
    ontstaan van verzamelaarshuizen in Nederland (ca. 1870-1930) (Zwolle 2007) 177. 
44 Laan, ‘De poëzie’, www.barbaralaan.com/tekst_poezie.html. 
45 A. de Jong, ‘Voorwerp of voorstelling? Een historisch dilemma van openluchtmusea’, Jaarboek    
    Nederlands Openluchtmuseum 1 (1995) 58-79, aldaar 65. 
46 Stichting Manifestatie Historisch Interieur 2001, ‘Congreskrant’ en ‘Workshop C’, beide  
    http://www.interieurmanifestatie.nl/site/index2.html.  
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In de opmerking dat een gemusealiseerd interieur per definitie zijn 

authenticiteit verliest47, zit wel een kern van waarheid. Een interieur hoort 

gebruikt te worden en in bevroren toestand is de functionele authenticiteit 

(Ashworth en Howard) verloren gegaan. Ditzelfde geldt voor een 

huismuseum; het is immers geen huis meer. Wat als we de functionele 

authenticiteit niet belangrijk genoeg vinden? Bij bijvoorbeeld het Anne Frank 

Huis gaat het om het huis zoals het is achtergelaten na de oorlog, op een 

bepaald moment. Het huis had zijn functionele authenticiteit al verloren toen 

de familie niet meer terug kwam. Ik denk dat we als conclusie kunnen 

trekken dat iets met betrekking tot het één authentiek kan zijn, maar met 

betrekking tot iets anders absoluut niet authentiek is. Het is dus belangrijk 

te weten waar je naar kijkt in een museum en dan te bedenken welke waarde 

het heeft in een bepaalde context.   

 

 

2.4 Vormen van conservering  
Er zijn mensen die het verval van objecten accepteren omdat ze vinden 

dat het iets natuurlijks is. Dit kan variëren van ‘passieve euthanasie’ (iets 

vergaat vanzelf want niets is eeuwig) tot ‘actieve euthanasie’ (vernietiging). 

Anderen willen er alles aan doen om erfgoed te behouden. Er zijn meerdere 

redenen waarom we erfgoed willen behouden of beschermen. Iets kan onze 

identiteit bevestigen, we kunnen iets mooi vinden of we handelen uit de ‘vijf 

voor twaalf’ gedachte, wat inhoudt dat iets op het punt van verdwijnen staat 

waardoor we ons realiseren dat we het toch wel echt willen behouden. Het 

behouden van erfgoed kan door middel van conserveren, restaureren of 

kopiëren. De meningen lopen hier al jaren over uiteen en dit 

‘restauratiedebat’ houdt de gemoederen in de monumentenzorg dan ook al 

jaren bezig.48 

 

 

                                                 
47 Stichting Manifestatie Historisch Interieur 2001, ‘Workshop C’,   
    http://www.interieurmanifestatie.nl/site/index2.html.  
48 Ex, Zo goed als oud, 39-49. 
    Ribbens, Een eigentijds verleden, 88-90. 
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Conserveren  

Conserveren is het in stand houden van een object.49 Nicole Ex 

benoemt twee verschillende soorten van conserveren: preventieve en actieve 

conservering. Preventieve conservering houdt in dat er voorzorgsmaatregelen 

worden getroffen om een object op een zo goed mogelijke manier te bewaren. 

Denk hierbij aan klimaatbeheersing, lichtregeling, etc. Bij actieve 

conservering gaat het om het bewerken van een object; een object krijgt een 

behandeling om in de huidige conditie te kunnen blijven bestaan.50 

Volgens J.B. Kist bestaat conservatie echter niet, het is voor hem altijd 

restauratie. Om iets intact te houden gebruikt men nieuwe technieken 

waardoor er toch iets wordt toegevoegd of men behoudt een constructie, 

maar voert die uit met nieuwe onderdelen. 51 

 

Restaureren 

Soms valt iets niet meer te conserveren en is het tijd voor restaureren. 

Viollet-le-Duc (1814-1879) restaureerde in zijn tijd middeleeuwse gebouwen 

‘in de stijl van het origineel’52: 

 

“Restoration… Both the word and the thing are modern. To restore an 

edifice means neither to maintain it, nor to repair it, nor to rebuild it; 

it means to reestablish it in a finished state, which may in fact never 

have actually existed at any given time.” 53  

  

De restauratieopvattingen van Viollet-le-Duc kende vele tegenstanders. In 

Nederland werd Jan Kalf door deze tegenstanders geïnspireerd. Hij vatte de 

Grondbeginselen54, de beginselen van het restaureren gepubliceerd door de 

                                                 
49 Van Dale woordenboek, www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=conserveren 
    bezocht 2 juni 2008 
50 Ex, Zo goed als oud, 66. 
51 J.B. Kist, ‘Ethische problemen bij de conservatie’ in: Centraal Laboratorium voor Onderzoek van 
    Voorwerpen van Kunst en Wetenschap, Ethiek van de conservering en restauratie (Amsterdam 1993)  
    27-30, aldaar 29. 
52 A. Melucco Vaccaro, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage 
    (Los Angeles 1996) 308-313. 
53 E.E. Viollet-Le-Duc ‘Restoration’ in: Historical and Philosophical Issues in the Conservation of  
    Cultural Heritage (Los Angeles 1996) 314-318, aldaar 314. 
54 Volledig: Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude  
    bouwwerken. 
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Nederlandsche Oudheidkundige Bond in 1917, kort samen als ‘behouden 

gaat voor vernieuwen’. In het geval dat iets niet meer te kopiëren was en 

daarom vernieuwd moest worden, dan moest het “niet de vormen vertoonen 

van een vroegeren tijd, en het werk zijn van een kunstenaar”.55 Het moest 

dus duidelijk zijn dat het een nieuw kunstwerk betrof, gemaakt door een 

kunstenaar uit hun eigen tijd.56  

Tijden veranderen en zo ook de opvattingen. Vanaf de jaren zestig van de 

twintigste eeuw gaat het niet meer om de architect, maar om het gebouw 

zelf. Stijlen van verschillende periode mogen naast elkaar bestaan zodat een 

gebouw zijn eigen geschiedenis kan vertellen.57 

Fons Asselsbergs onderscheidt twee vormen van vernieuwing: als 

cultuurbehoud en als scheppingsdaad. Bij cultuurbehoud gaat het om kleine 

aanpassingen, maar het object blijft oud lijken, al is het dat niet. Van een 

scheppingsdaad is sprake als een object veranderd wordt naar aanleiding 

van ideeën uit de huidige tijd.58  Vernieuwing in de tijd van Jan Kalf werd 

dus gezien als scheppingsdaad, terwijl de huidige vernieuwing 

cultuurbehoud is.  

 

Kopiëren 

Als zelfs een restauratie geen zin meer heeft, dan kan men iets laten 

verdwijnen (actief of passief) of laten kopiëren. Zoals in het hele 

restauratiedebat zijn ook hier de meningen verdeeld. In de Renaissance had 

men liever een kopie dan een origineel dat in slechte staat verkeerde. 

Tegenwoordig denken we daar heel anders over; nu wordt een kopie meestal 

als vals gezien. Toch worden kopieën wel eens gebruikt zodat het origineel op 

een veilige plaats bewaard kan worden. Denk hierbij aan een beeld dat op 

een kerk te lijden heeft onder weersinvloeden en om het te kunnen bewaren 

binnen gezet wordt. Ter vervanging plaatst men een kopie. Als dit ‘nieuwe’ 

                                                 
55 W.F. Denslagen, Omstreden herstel. Kritiek op het restaureren van monumenten  (Ruinen 1987) 174. 
56 Ibidem. 
57 Ribbens, Een eigentijds verleden, 88. 
58 F. Asselbergs, Niets is zo veranderlijk als een monument: een pleidooi voor het cultureel argument.  
    (oratie) (Nijmegen 2000) 24. 
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beeld door de kunstenaar zelf gemaakt wordt noemen we deze kopie een 

replica.59 

Welke keuze er ook gemaakt wordt, er zullen altijd mensen zijn die het 

er niet mee eens zijn. Er zijn nu eenmaal verschillende standpunten van 

mensen of organisaties met tegenstrijdige belangen. De algemene opvatting 

over het restaureren zal ook met de tijd blijven veranderen; de norm zal altijd 

worden aangepast. 60 

 

Julius Bryant61 gaat expliciet in op het behoud van gemeubileerde 

historische interieurs. Hij onderscheidt drie verschillende niveaus. Het 

belangrijkste is het terugbrengen in de historische context van objecten die 

verloren zijn gegaan. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen originele 

objecten vervangen worden door bijna gelijke exemplaren uit andere huizen. 

Pas als laatste zou het gebruik van replica’s een oplossing kunnen zijn. 

Daarbij is het belangrijk om duidelijk te vermelden als het om replica’s gaat. 

Bryant ziet replica’s vooral ter vervanging van objecten waarvan niemand 

verwacht dat ze echt zijn, zoals voedsel en dieren. Nieuwe gordijnen, tapijt en 

schilderwerk staan volgens Bryant los van deze indeling. Het is volgens hem 

achtergrond en niet hetgeen waar de bezoeker voor komt. Dit gaat alleen niet 

op voor het behang in het Anne Frank Huis, maar daar zal ik in hoofdstuk 

drie op terug komen. 

 

 

2.5 De verhouding tussen het conserveringsdebat en 

het authenticiteitsdebat 
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat over de begrippen authenticiteit 

en conservering nogal verschillende opvattingen bestaan. Beide debatten 

staan dicht bij elkaar; de authenticiteit heeft invloed op de conservering en 

de conservering heeft invloed op de authenticiteit. Als een object 

geconserveerd wordt kan dit ten koste gaan van (een deel van) de 

                                                 
59 Ex, Zo goed als oud, 61-62. 
60 Kist, ‘Ethische problemen’, 27-30. 
61 Bryant, ‘How to use fakes’, 19-23.  
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authenticiteit. Aan de andere kant kan gekozen worden voor een bepaalde 

authentieke staat, van een bepaalde periode of een bepaalde 

architect/kunstenaar, welke geconserveerd zal worden. Waar het om draait 

in het spanningsveld tussen authenticiteit en conservering is de historiciteit; 

welk punt van de geschiedenis men kiest om naar terug te keren”.62 

 In het geval van een huismuseum gaat het vaak om de bescherming 

van de ‘oorspronkelijke’ situatie, maar soms krijgen latere verbouwingen ook 

bescherming. “Dat de restauraties die de oude interieurs soms geweld aan 

hebben gedaan, nu bescherming verdienen is de grote paradox van de 

monumentenzorg”.63 

In de volgende twee hoofdstukken zullen we bekijken hoe er in de 

praktijk met deze paradox wordt omgegaan. We zullen twee cases 

behandelen: het Anne Frank Huis en het Rembrandthuis. Bij beide 

huismusea zullen we gaan kijken welke keuzes met betrekking tot de 

authenticiteit er zijn gemaakt bij verbouwingen, restauraties en de 

inrichting.  

 

 

 

                                                 
62 Ex, Zo goed als oud, 115. 
63 Laan, ‘Hoe veilig’, www.barbaralaan.com/tekst_veilig.html. 
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3. Case 1: Het Anne Frank Huis 
 

3.1 De geschiedenis van het huis 
Het huis dat tegenwoordig bekend staat als het Anne Frank Huis kent 

een lange geschiedenis. Aan het eind van de 16de eeuw begon een periode 

waarin Amsterdam een grote bloei doormaakte. De handel nam enorm toe en 

Amsterdam werd, voor onder andere hout en graan, de belangrijkste 

doorvoerhaven van Europa. In 1610 werd besloten tot een uitbreiding van de 

stad omdat er ruimtegebrek was ontstaan door de toenemende handel en 

een stijgende groei van de bevolking. Onder meer de Herengracht, 

Keizersgracht en Prinsengracht werden aangelegd. Deze ‘nieuwbouw’ kreeg 

bredere grachten en walkanten bedoeld voor het vervoer van goederen. Ook 

de ruimte tussen de grachten was groter zodat er plaats was voor ruime 

huizen met tuin. 

De plekken aan het water waren zeer geliefd bij de kooplui en de grond 

was dan ook zeer duur. Om toch zoveel mogelijk mensen een plek aan de 

gracht te geven bouwde men smalle, zeer diepe huizen. Deze grachtenhuizen, 

die wel 30 meter diep konden zijn, bestonden vaak uit een voorhuis en een 

achterhuis die met elkaar werden verbonden door een gang, zodat er een 

binnenplaats ontstond. Door deze constructie kon het daglicht in de 

achterste vertrekken van het diepe voorhuis vallen. Het achterhuis verkreeg 

het daglicht meestal door de ramen aan de achterkant, met uitzicht op de 

binnentuin.64 

In 1635 werd het tegenwoordige Anne Frank Huis (Prinsengracht 263) 

samen met het naast liggende pand (op het huidige nummer 265) gebouwd 

door Dirk van Delft.65 In 1739 werd het huis gerestaureerd; de voorkant 

kreeg een nieuwe gevel en er werd een hoger achterhuis gebouwd. Tot het 

pand in 1939 leeg kwam te staan werd het grachtenhuis onder andere 

gebruikt als pakhuis, woonhuis en zelfs als stalruimte voor paarden. Op 1 

december 1940 betrok Opekta, het bedrijf van Otto Frank dat in 

                                                 
64 Anne Frank Stichting, Anne Frank Huis. Een museum met een verhaal (‘s-Gravenhage 1992) 6-8. 
65 Over de persoon Dirk van Delft en zijn werk is helaas weinig bekend. 
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conserveringsmiddel handelde, het huis aan de Prinsengracht 263. Na een 

aantal maanden voorbereidingen treffen werd het achterhuis van maandag 6 

juli 1942 tot vrijdag 4 augustus 1944 gebruikt als onderduikplaats. 66 

Al vanaf 1947, toen de eerste druk van Het Achterhuis in Nederland 

was verschenen, kwamen er al vele Nederlanders de voormalige 

onderduikplaats bezichtigen. Het pand verkeerde echter in slechte staat en 

werd in 1954 verkocht omdat het bedrijf van Otto Frank de hoge kosten van 

een opknapbeurt niet kon betalen. Een jaar later kwam het huis in handen 

van een bedrijf dat het plan had alle panden op de hoek van de 

Prinsengracht en de Westermarkt af te breken om er een groot 

kantoorgebouw neer te zetten. Het publiek uit binnen- en buitenland, dat 

ondertussen door het uitgebrachte dagboek het verhaal van Anne en het 

achterhuis kende, kwam tegen de sloop in opstand.67 

De Anne Frank Stichting werd in 1957 opgericht met het doel “het 

herstellen, zo nodig verbouwen, van het perceel Prinsengracht 263 te 

Amsterdam en speciaal het in stand houden van het daartoe behorende 

achterhuis, zomede het uitdragen van de idealen, aan de wereld nagelaten in 

het dagboek van Anne Frank”.68 De Stichting had meteen de belangrijke taak 

om geld in te zamelen voor de aankoop en restauratie van het huis. Het 

bedrijf dat het pand aan de Prinsengracht 263 in zijn bezit had, schonk het 

nog dat zelfde jaar aan de Stichting. Het Anne Frank Huis werd op 3 mei 

1960 geopend.69 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Anne Frank Stichting, Een museum met een verhaal (1992) 8 & 22.  
    Anne Frank Stichting, ‘De schuilplaats’, Anne Frank Huis    
    http://www.annefrankhuis.nl/content.asp?PID=249&LID=1, bezocht 28 april 2008. 
67 Anne Frank Stichting, Een museum met een verhaal (1992) 76-78. 
68 Ibidem, 80. 
69 Ibidem, 80-81. 
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3.2 De verbouwing en restauraties van het Anne 
Frank Huis 
 

De toestand vanaf 1960 

Voordat het huis als ‘huismuseum’ geopend kon worden moest de 

Anne Frank Stichting er het een en ander veranderen. Inmiddels was het 

naastgelegen Prinsengracht 265 ook in het bezit van de Anne Frank 

Stichting gekomen. Door de kantoren van de stichting daar te vestigen kon 

er meer van het Anne Frank Huis intact blijven. Toch moesten er 

aanpassingen worden gedaan. In het  vroegere magazijn werden een aantal 

tussenmuren weggehaald zodat er een zaal ontstond voor het ontvangen van 

groepen. De verbindingstrap die van de overloop bij het achterhuis naar 

beneden leidt, kreeg te maken met regelgeving. Op last van de brandweer en 

bouw- en woningtoezicht mocht de zeer smalle, steile trap niet gebruikt 

worden door de bezoekers. Om die trap, die voor de onderduikers de 

verbinding met beneden vormde, toch te behouden werd er een glazen plaat 

overheen geplaatst. Ook werd de ingang veranderd; de meest linkse deur 

werd de toegang tot het museum. Het kantoor van Otto Frank en de 

naastgelegen keuken die zich op de eerste verdieping bevinden, werden niet 

opgesteld voor het publiek.70 

Het was dus het belangrijkste om het achterhuis met rust te laten. De 

rest van de ruimte op Prinsengracht 263 en het pand op nummer 265 

konden gebruikt worden voor kantoren en andere faciliteiten als de entree en 

toiletten. 

 

De toestand vanaf 1971 

Het bezoekersaantal bleef maar stijgen, iets wat bij de restauratie van 

het pand niet was voorzien. Balken vertoonden scheuren en het pleisterwerk 

was aan een opknapbeurt toe. Daarnaast moest de routing door het huis 

veranderen om eenrichtingsverkeer te laten ontstaan, om zo de vele 

                                                 
70 Anne Frank Stichting, Een museum met een verhaal (1992) 80-82.  
    Anne Frank Stichting, Over het dagboek van Anne Frank, het huis en de stichting vanaf hun begin tot  
    Vandaag (Voorburg 1978) 29-31.  
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bezoekers beter door te laten stromen. Om dit te realiseren werd de bovenste 

verdieping van het achterhuis verbonden met de zolder van het voorhuis. 

Omdat de ruimte beperkt was moesten er destijds keuzes worden gemaakt: 

 

“Er zijn veel dingen, die aan het verleden herinneren maar de 

bedoeling is niet het verleden te conserveren. Alleen de beide 

verdiepingen en de zolder van het achterhuis dienen in hun 

oorspronkelijke staat te blijven. Het achterhuis moet niet alleen 

‘memorial’ worden, een gedenkteken, maar het moet een deel vormen 

van het huis dat als zodanig instrument voor de vrede is, waar Anne 

op hoopte”.71 

 

Toch zijn er wel een aantal kleine verschillen met de toestand van het 

achterhuis zoals in de tijd van Anne. Zo is het huis een stuk lichter gemaakt 

voor de bezoekers doordat de gordijnen zijn verdwenen en ook het 

verduisteringsmateriaal weggehaald is. Eveneens is het achterhuis nu 

zichtbaar vanuit de overloop met de boekenkast omdat ook daar de ramen 

niet meer afgeplakt zijn. 72 

Na de heropening in 1971 moesten de bezoekers voor het eerst entree 

gaan betalen. Voor die tijd was de Anne Frank Stichting afhankelijk van 

giften om het huis te onderhouden.73 

Deze verbouwing hield geen ontzettend grote veranderingen in; het 

achterhuis hield men in stand en de ruimte bleef beperkt. Voornamelijk ging 

het om het waarborgen van de veiligheid van het steeds groter wordende 

aantal bezoekers.  

 

De toestand vanaf 1999 

In 1990, twintig jaar na de laatste restauratie, kwamen er voor het 

eerst meer dan 600.000 bezoekers. De faciliteiten van het museum waren 

                                                 
71 Anne Frank Stichting, Over het dagboek, 36. 
72 Ibidem. 
    Anne Frank Stichting, Een museum met een verhaal (1992) 84. 
73 Ibidem. 
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sterk verouderd en er was meer ruimte nodig om de grote toestroom van 

bezoekers te kunnen verwerken. 

Het huis op Prinsengracht 263 wilde men helemaal terug brengen naar de 

staat zoals deze was in de periode van de onderduikers. Om dit te realiseren 

werd er een groot project gestart:  'Behoud en toekomst Anne Frank Huis'. 

Op 28 september 1999 kon het vernieuwde museum door koningin Beatrix 

geopend worden.74 

De eerste stap was het bouwen van een nieuw pand naast het de 

huizen op Prinsengracht nummer 263 en 265. De nieuwbouwvleugel van het 

museum, ontworpen door architectenbureau Benthem Crouwel, werd in 

1997 opgeleverd. Alle voorzieningen voor de bezoekers als de in- en de 

uitgang, de toiletten, een café, een museumwinkel, etc. kregen een plek in 

deze nieuwbouw. Hierdoor ontstond er ruimte om in Prinsengracht 263 en 

265 aan de slag te kunnen. 

Het belangrijkste was het terugbrengen van het voorhuis in de 

oorspronkelijke staat. Vanaf de opening van het museum in 1960 had het 

dienst gedaan voor andere doeleinden, zoals de museumingang. Omdat dit 

deel van het huis toch ook tot het erfgoed van Anne Frank behoort, ze 

schreef erover in haar dagboek, moest het ook weer bij het museum 

betrokken worden. 

 

 “Wat het voorhuis betreft zou ik, als het maar enigszins mogelijk is, 

aan restauratie de voorkeur geven, omdat ik wil dat ook in het 

voorhuis de situatie zo blijft als Anne ze in haar dagboek beschreven 

heeft.”75  

 

Deze wens die Otto Frank in 1957 uitsprak kon pas veertig jaar later vervuld 

worden. Zo is het magazijn van Opekta, het bedrijf van de heer Frank, weer 

in oude luister hersteld. Het ziet er weer uit zoals de werkplaats, 

opslagruimte en berging vroeger waren. Er liggen weer klinkers op de vloer 

en de muren zijn weer net als vroeger, maar nu met replicabehang. In de 

                                                 
74 Anne Frank Stichting, ‘Het vernieuwde museum’, Anne Frank Huis,         
    www.annefrank.org/content.asp?PID=254&LID=1, bezocht 28 april 2008. 
75 Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 1999, 4-7, aldaar 7. 
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volgende paragraaf zullen we verder op het behang ingaan. Ook de voorgevel 

is in de oude staat teruggebracht. De oude indeling is terug en de ramen zijn 

voorzien van vooroorlogs draadglas dat oorspronkelijk tot een glaskap uit 

Monnickendam behoorde.  Behalve de indeling van de voorgevel is ook de 

indeling van de kantoren teruggebracht. In de voorkamer op de tweede 

verdieping ligt nog de oorspronkelijke houten vloer.76 

Het kantoor van Otto Frank en de naastgelegen keuken waren nooit 

toegankelijk voor het publiek en zijn daardoor in originele staat bewaard 

gebleven. Zo staan er in het kantoor nog originele archiefkasten en een 

originele brandkast. Nog altijd blijven deze vertrekken gesloten voor het 

publiek in verband met de routing. De gang die naar het kantoor en de 

keuken leidt is te smal voor tweerichtingsverkeer.77 

  Aan het achterhuis moest zo min mogelijk veranderen, maar er 

moesten wel wat aanpassingen gedaan worden aan de moderne tijd. Vooral 

ten behoeve van (brand)beveiliging waren toepassingen nodig als 

brandmelders, rookmelders, brandblusapparaten, vluchtwegen aangegeven 

door groene nooduitganglampen, alarm- en omroepinstallatie.78 Wel is de 

verduistering voor de ramen weer aangebracht, zodat het huis donkerder is 

en de bezoeker beter de sfeer van de onderduikperiode kan beleven.79 

Om een goede routing door het huis te creëren waren er extra 

doorgangen nodig. Deze nieuwe doorgangen zijn te herkennen aan de 

uitvoering in onbehandeld gegalvaniseerd80 staal. 

 

“Restauratie en museale inrichting horen bij elkaar. Het is belangrijk 

om goed te laten zien wat oorspronkelijk is en wat is toegevoegd. 

                                                 
76 Bureau monumenten en archeologie, Prinsengracht 263 Anne Frank Huis,   
    www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/p263.html, bezocht 14 april 2008.  
    Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 1999, 4-7.  
    W. Schoonenberg, ‘Restauratie Anne Frank Huis na 12 jaar voltooid’ in: Vereniging van vrienden    
    van de Amsterdamse Binnenstad Binnenstad 179, jaargang 33, november 1999, 101-102. 
77 E-mail Anne Frank Stichting, ontvangen op 18 juni 2008. 
78 Bureau monumenten en archeologie, Prinsengracht 263,   
    www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/p263.html. 
79 Anne Frank Stichting, Anne Frank Huis. Een museum met een verhaal (Amsterdam 2001) 242. 
80 Met behulp van chemisch opgewekte elektriciteit (=galvanisch) iets met een dunne laag metaal  
    bedekken. Van Dale woordenboek, 
    www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=galvaniseren en  
    www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=galvanisch, bezocht 16 juni 2008. 
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Daarom hebben we oneigenlijke doorbraken tussen de panden overal 

duidelijk laten zien”.81 

 

De laatste ontwikkeling met betrekking tot de restauratie van het Anne 

Frank Huis zijn de werkzaamheden aan de gevel van het pand op 

Prinsengracht 263. In de zomer van 2008 wordt de gevel opnieuw gevoegd en 

geschilderd.82 

De Anne Frank Stichting probeert dus wel duidelijkheid te scheppen 

met betrekking tot de authenticiteit van het Anne Frank huis. Bij het 

betreden van de eerste ruimte van Prinsengracht 263 wordt men door middel 

van een bordje geattendeerd op de authenticiteit:  

 

“Tussen 1996 en 1999 werd het achterhuis van dit pand, het Anne 

Frank Huis, geconserveerd en is in het voorhuis de indeling 

gereconstrueerd zoals die was tijdens de oorlogsjaren”. 

 

De belangrijkste verandering was dus het terugbrengen van het gehele 

pand op Prinsengracht 263 naar de staat zoals door Anne Frank beschreven 

in haar dagboek. Dit kon door het bijbouwen van een nieuwe vleugel waar de 

publieksfaciliteiten een nieuwe plek kregen. 

Toch blijft het museum een woonhuis, dat niet ongelimiteerd 

bezoekers binnen kan laten. Op momenten dat er zich teveel mensen in het 

huis bevinden, worden er even geen nieuwe bezoekers binnengelaten. In 

2007 hebben voor het eerst meer dan een miljoen mensen een bezoek aan 

het Anne Frank Huis gebracht.83 Ondanks de vernieuwingen zal het 

museum altijd moeten blijven veranderen: “Steeds minder bezoekers aan het 

Anne Frank Huis hebben de oorlogsjaren zelf meegemaakt. Dit heeft gevolgen 

voor de informatie die in het museum gegeven wordt en de wijze van 

presentatie”.84 

                                                 
81 Anne Frank Stichting, Anne Frank Huis. Een museum met een verhaal (2001) 243. 
82 E-mail Anne Frank Stichting, ontvangen op 18 juni 2008. 
83 Anne Frank Stichting, ‘Het museum nu’, Anne Frank Huis,  
    www.annefrank.org/content.asp?PID=255&LID=1, bezocht 28 april 2008. 
84 Anne Frank Stichting, Een museum met een verhaal (1992) 94. 
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In de volgende paragraaf zullen we verder ingaan op de presentatie en 

inrichting van het huismuseum van Anne Frank. 

 

 

3.3 De inrichting en de presentatie van het Anne 

Frank Huis   
 

Inrichting 

Zoals we al eerder zagen, heeft een interieur een gebruiksfunctie en 

worden er telkens kleine of grotere aanpassingen gedaan. Een huismuseum 

zal dus moeten kiezen voor een bepaalde staat van het interieur op een 

bepaald moment.    

Bij het Anne Frank Huis is duidelijk gekozen voor het eindstadium. 

Binnen twee weken nadat de onderduikers verraden waren werd het 

achterhuis door de Duitsers leeg gehaald. Gelukkig hadden de helpers toen 

al een aantal persoonlijke bezittingen, zoals het dagboek van Anne, 

meegenomen om later terug te kunnen geven. Vanaf het moment dat de 

onderduikers weg waren had het achterhuis geen functie meer en bleef leeg 

achter. 85  

De belangrijkste reden om het huis niet opnieuw in te richten is dus 

dat er geen spullen  meer zijn, dus dat die ook niet tentoongesteld kunnen 

worden. De Anne Frank Stichting denkt er niet aan om replica’s te plaatsen, 

dit zou de authenticiteit van het huis aantasten. Daarnaast is het weghalen 

van de spullen een onderdeel van de geschiedenis en het lege huis maakt 

daarom misschien wel meer indruk dan een ingericht huis. Tevens bestaan 

er geen foto’s waarop de inrichting van de vertrekken in het achterhuis te 

zien zijn. Daardoor is het moeilijk de kamers exact in te richten zoals ze er 

tijdens de oorlog uitzagen. Met veel hulp was het mogelijk om voor eenmaal 

de kamers in te richten voor het maken van foto’s en films. In het huis zelf

  

                                                 
85 Anne Frank Stichting, Een museum met een verhaal (1992) 58-60. 
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staan twee maquettes, gemaakt in opdracht van Otto Frank, die deze 

inrichting tonen om de bezoeker een idee te geven.86 

 

Een voordeel van een niet ingericht huismuseum is dat er meer ruimte 

ontstaat voor de grote hoeveelheid bezoekers. Een woonhuis is immers nooit 

gebouwd als toeristische attractie. Toch moeten we ons wel realiseren dat de 

huidige functie in schril contrast staat met waar het huis om bekend is 

geworden. Hans Westra, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting 

weet dit mooi te verwoorden:  

 

“De grote paradox van het Anne Frank Huis is dat je mensen een 

indruk wilt geven van de vroegere intimiteit en beklemming op zo’n 

geheime plek, maar dat de belangstelling voor een bezoek 

overweldigend is”.87 

 

Ten slotte moesten ook de details nog kloppen. Er zijn meer 

verduisteringsschermen aangebracht waardoor het huis donkerder is en 

beter de sfeer benadrukt.  Na de oorlog waren veel originele deurknoppen, 

handgrepen, lichtknoppen, lampen, armaturen, etc. verdwenen. Men is op 

zoek gegaan naar soortgelijke onderdelen uit de dezelfde periode. Bijna alles 

is gevonden waardoor het huis nu weer beschikt over een gedetailleerde 

‘inrichting’ zoals in de onderduikperiode. 88 

 

Behang 

Wat nog wel te zien is in het lege huis, zijn een aantal stukken behang. 

Deze delen behang herinneren aan het dagelijks leven tijdens de 

onderduikperiode. Zo had Anne tijdens haar verblijf in het achterhuis de 

muren van haar kamer versierd met foto’s van filmsterren. In de kamer van 

                                                 
86 Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 1999, 5.   
    D. Stam, ‘Feeling the authenticity of Anne Frank’s Wallpaper’ in: Pavoni, R. New forms of  
    management for historic house museums? Acts of the second annual DEMHIST conference, Barcelona 
    2001 (Trento 2002) 65-68, 67.  
87 Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 1999, 6. 
88 Bureau monumenten en archeologie, Prinsengracht 263,   
    www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/p263.html. 
    Anne Frank Stichting, Een museum met een verhaal (2001) 242. 
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de ouders van Anne staan op het behang streepjes waarmee de groei van de 

kinderen werd bijgehouden. Daarnaast hadden ze een kaartje van 

Normandië opgehangen. Dit is zeer belangrijk voor toeristen, omdat dat 

hiermee een brug kan worden geslagen tussen het leven van vandaag de dag 

en het leven dat de onderduikers hadden in een periode die steeds minder 

mensen hebben meegemaakt. Het verzamelen en ophangen van plaatjes van 

idolen gebeurde vroeger, maar tegenwoordig zeker ook nog. Behalve tieners 

zullen dus ook (groot)ouders dit herkennen. Hetzelfde gebeurt met het zetten 

van streepjes om de groei van de kinderen bij te houden. Door het gevoel van 

herkenning van iets dat iedereen doet of heeft gedaan, worden de 

onderduikers dichter bij het leven van de bezoeker gebracht. De bezoeker 

kan zich daardoor realiseren dat de onderduikers ook maar ‘gewoon’ mensen 

waren, net als zij zelf; het zou ieders leven geweest kunnen zijn.         

Helaas is het behang beschadigd geraakt door de vele bezoekers die 

het achterhuis aan hebben gedaan. Mensen hebben jarenlang het behang 

aangeraakt en met slecht weer kwam men met natte jassen en tassen 

binnen. Om de bezoeker een zo realistisch mogelijke ervaring te geven 

kunnen is natuurlijke ventilatie niet mogelijk. De ramen kunnen niet ineens 

open gezet worden want de onderduikers konden dat ook niet, uit angst om 

ontdekt te worden!89 

Het behang in het achterhuis heeft een bijzondere geschiedenis. In de 

jaren vijftig bestond er onzekerheid over het voortbestaan van het huis. Otto 

Frank heeft toen zelf met een scherp mesje de stukken behang met de 

fotoverzameling, de streepjes en het landkaartje verwijderd. Voor de opening 

van het museum in 1960 is het uitgesneden behang weer teruggeplaatst en 

werd een groot deel achter glas geplaatst. Andere stukken behang 

verkeerden in slechte staat; lekkage en mensenhanden hadden hun sporen 

achtergelaten. Deze delen werden vervangen door ander oud behang met een 

ander patroon; het was niet het originele behang, maar het was wel 

afkomstig uit dezelfde periode als het oorspronkelijke behang.90 

                                                 
89 Stam, ‘Feeling the authenticity’, 68.  
    Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 2001, 4 – 13.  
    Meyer en Staffhorst ‘Museum excursions’, 163-164. 
90 Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 2001, 4 – 13. 
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Een tijd lang gebeurd er niets met betrekking tot het onderhoud aan 

het behang. Tot in 1995 het Nederlandse bedrijf Rath & Doodeheefver de 

opdracht kreeg om meer dan 500 rollen replicabehang te maken. Dit behang, 

met drie kleuraccenten erin, is gebaseerd op het stukje behang waar 

groeistreepjes op staan. Het is dus exact nagemaakt en ziet eruit zoals het 

originele behang.91  

Aan het einde van het jaar 1999 werd het museum opnieuw geopend 

na de voltooiing van het project ‘Behoud en toekomst Anne Frank Huis’. 

Tijdens de reconstructie van de kamers in het achterhuis werd er onder het 

behang met een ander motief, een laag van hetzelfde ‘echte’ behang 

gevonden. Men besloot om voor voorlopig toch maar het ‘nieuwe’ (replica) 

behang erover heen plaatsen zodat mensen de muren nog aan konden 

raken: 

 

“Otherwise, there would have been a complete glass wall, which would 

have created psychological distance between the viewer and the object. 

We believed that the replica without glass better enables the visitors to 

experience the simple adolescent room”.92 

 

Het originele behang met de plaatjes werd wel achter glas geplaatst. Omdat 

dit deel in zeer slechte staat verkeerde, werd er een restauratieplan gemaakt 

in samenwerking met restauratiedeskundigen van het Rijksmuseum 

Amsterdam, het Stedelijk Museum Amsterdam en het Instituut Collectie 

Nederland (ICN). Men besloot om de ontbrekende delen niet na te maken en 

te redden wat er te redden viel.  

 

“De plaatjes moeten er na de restauratie uitzien zoals Anne ze heeft 

opgehangen, maar ook zoals ze door de tijd zijn verworden, dus 

inclusief de vochtplekken die in de naoorlogse jaren zijn ontstaan”.93 

 

                                                 
91 Stam, ‘Feeling the authenticity’, 68. 
92 Ibidem. 
93 Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 2001, 13. 
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Tijdens de opknapbeurt werd eerst het oppervlaktevuil verwijderd, 

waarna de plaatjes pas werden losgehaald van het behang. De scheurtjes 

werden gerepareerd en het gehele plaatje kreeg een dunne steunlaag van 

Japans papier. Daarna kon het geheel weer terug op het oorspronkelijke 

behang worden vastgezet. Een aantal plaatjes en kaarten had Anne destijds 

met een punaise op de muur vastgeprikt, welke na de oorlog met plakband 

werden vastgeplakt. De verkleuringen die het plakband heeft achtergelaten is 

nog zichtbaar. Als laatste onderdeel waren er nog de gaten in het behang die 

waren ontstaan door de vroegere glasplaten die de plaatjes bescherming 

boden. Deze gaten werden opgevuld met bijpassend papier. Tijdens deze 

restauratie werd bij het loshalen van plaatjes nog een leuke ontdekking 

gedaan; onder sommige kunstafbeeldingen kwamen kinderkaarten te 

voorschijn.94 

Tijdens het project was er ook weer behang nodig voor het voorhuis. 

Het was zo goed als niet mogelijk om nog echte oude rollen behang te vinden. 

Het goedkope papier uit de jaren veertig was moeilijk te vinden omdat dit 

goedkope behang over algemeen sneller weggegooid werd. Men dacht dat 

echt oud papier misschien een ouder beeld zou geven dat niet 

overeenkomstig zou zijn met het beeld van het replicabehang uit achterhuis. 

Men wilde van het achterhuis de best mogelijke historische ervaring geven, 

dus werd er besloten om voor het voorhuis ook replicabehang te gebruiken. 

Na lang zoeken kwam men terecht bij Cole & Son in Engeland. Het was niet 

geheel duidelijk wat voor behang er vroeger in het voorhuis hing, dus het 

moest niet te opvallend worden. Net zoals vroeger werd het behang niet 

direct aangebracht op de muur, maar op jute bespanning.95 

Ondanks de grote verbouwing van bijna tien jaar terug blijft het 

museum aan het werk om het huis in zo goed mogelijke staat te conserveren. 

Begin 2008 is de klimaatbeheersing in het museum aangepakt. Hierdoor 

hoeven de plaatjes in de kamer van Anne, de groeistreepjes en het 

landkaartje niet langer bloot te staan aan vocht- en 

                                                 
94 Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 2001, 13. 
95 Stam, ‘Feeling the authenticity’, 68. 
    Bureau monumenten en archeologie, Prinsengracht 263,   
    www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/p263.html. 
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temperatuurschommelingen. Daarbij komt ook een enorme verbetering voor 

de bezoekers: ook op warme en drukke dagen zal de temperatuur 

aangenaam zijn.96 

De stukken behang met daarop de plaatjes zijn in het voorjaar van 

2008 na lange tijd wederom onder handen genomen. Op de glasplaat die de 

plaatjes bedekt was de volgende tekst te lezen: “In verband met 

conserveringswerkzaamheden is het originele behang tijdelijk verwijderd. Dit 

is een facsimile”.97 Ik denk dat als de vermelding achterwege was gelaten, 

dat het niemand zou zijn opgevallen dat het niet het originele behang was. In 

het museum hangen de groeistreepjes en het landkaartje naast elkaar. Van 

de groeistreepjes hing er echter een facsimile; het landkaartje was wel het 

origineel. Opvallend was het kleurverschil van het behang bij beide delen. 

Echter, als er niet bij had gestaan dat het behang met de groeistreepjes niet 

echt waren, had ik het zo voor echt aangezien. Dit omdat het behang oud is 

en uit losse delen bestaat dus waarom zouden ze niet beide net een andere 

tint aangenomen hebben. Overigens wordt bij een bezoek aan het museum 

niets vermeld over de echtheid van het behang. Misschien probeert men dit 

ongemerkt te doen, en wil men zeggen dat door het plaatsen van teksten op 

het behang zelf, dat het niet echt is.98  

 

Het dagboek 

In eerste instantie lijkt een dagboek niet belangrijk te zijn voor de 

inrichting van een huis. In het Anne Frank Huis daarentegen, is juist hét 

dagboek van Anne Frank zelf, waar alles mee begonnen is, een waardevolle 

toevoeging. Het huis is leeg, maar het dagboek is er nog wel. Een paar jaar 

geleden is er een facsimile van het dagboek gemaakt. Kosten nog moeite 

werden er gespaard om dit waardevolle dagboek zo exact mogelijk na te 

maken. Zelfs de doorschijnendheid van de dagboekpagina’s moest 

nauwkeurig overeenkomen. Er zijn in totaal twee exemplaren gemaakt; één 

voor de Anne Frank Stichting in Amsterdam en één voor het Anne Frank 

                                                 
96 Anne Frank Stichting, ‘Klimaatbeheersing in Anne Frank Huis aangepakt’, Anne Frank Huis,      
    www.annefrank.org/content.asp?PID=185&LID=1, bezocht 20 mei 2008. 
97 Facsimile = nauwkeurige nabootsing, reproductie. Van Dale Woordenboek  
    www.vandale.nl/vandale/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=facsimile, bezocht 16 juni 2008. 
98 Observatie tijdens een bezoek aan het Anne Frank Huis op 16 juni 2008. 
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Fonds in Basel. Deze reproducties kunnen gebruikt worden voor (cultuur 

historisch) onderzoek of als tijdelijke vervanging van het origineel als deze 

bijvoorbeeld voor conserveringswerkzaamheden even uit de vitrine gehaald 

moet worden. Opvallend is dat de Anne Frank Stichting laat weten opgelucht 

te zijn nu er een exacte kopie in de kluis ligt: 

 

 “Als de originelen om wat voor reden dan ook worden beschadigd of 

verloren zouden gaan, dan hebben we deze prachtige facsimile’s”.99  

 

Ik begrijp het idee dat ze nu nog iets achter de hand hebben mocht er iets 

met het echte exemplaar gebeuren, maar op deze manier klinkt het wel een 

beetje alsof het niet meer uitmaakt wat er met het origineel gebeurt.  

 

 

3.4 Theorie en praktijk 
In deze case hebben we gezien dat het interieur heel breed 

geïnterpreteerd kan worden. In het Anne Frank Huis staan geen meubels, 

dus krijgen andere onderdelen meer aandacht. De Anne Frank Stichting is 

zich bewust van de omgang met authenticiteit. Ze geven dit zelf als reden om 

het huis niet opnieuw in te richten. In deze paragraaf zullen we per 

onderdeel de authenticiteit bepalen, de invloed van het toerisme bekijken en 

daarna zullen we de history en heritage benadering op het Anne Frank Huis 

toepassen. 

 

Authenticiteit van het interieur 

Als we het over het interieur van het Anne Frank Huis hebben, kunnen 

we het over het voor- of achterhuis hebben, maar ook over het hele pand op 

Prinsengracht 263. 

Het voorhuis heeft veel veranderingen ondergaan. Vanaf 1960 deed het 

dienst om verschillende museumfaciliteiten te huisvesten, zoals de entree. 

Bij de laatste grote restauratie die tot 1999 duurde, is het voorhuis weer 

                                                 
99 Anne Frank Stichting, Uniek  in meervoud. De facsimile van de dagboeken van Anne Frank, 
    www.annefrank.org/upload/downloads/Uniekinmeervoud.doc, bezocht 16 juni 2008. 
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naar de oude situatie teruggebracht. Er is dus zoveel van de oude 

oorspronkelijke ruimte weggehaald dat we het voorhuis in het geheel niet 

meer authentiek zouden kunnen noemen. Wel zijn sommige muren en 

trappen nog origineel, dus er is sprake materiële authenticiteit. Ook kunnen 

we het voorhuis authentiek noemen als we het over het concept en het 

geheel hebben. De indeling is weer teruggebracht naar het idee van de maker 

en het voorhuis is weer één geheel.   

In het achterhuis is vooral de sfeer belangrijk. De kamers zijn allemaal 

redelijk donker omdat de ramen, net als in de oorlog, verduisterd zijn. Ook 

de leegte draagt bij aan het gevoel van de bezoeker. Aan deze twee 

onderdelen zouden we de authenticiteit van de geschiedenis kunnen 

toeschrijven. Het huis is leeg, omdat het een onderdeel van de geschiedenis 

is dat huizen van joden werden leeggehaald. Ook de verduistering van de 

ramen is onderdeel van de geschiedenis, het huis was immers een 

onderduikplaats. 

Dan zijn er een aantal onderdelen die zowel in het voor- als in het 

achterhuis voorkomen. Er is veel aandacht besteed aan details, zoals 

deurknoppen en lichtschakelaars. Deze kleine onderdelen zijn wel echt 

afkomstig uit dezelfde periode als de oorspronkelijke onderdelen, maar ze 

hebben nooit dienst gedaan tijdens de onderduikperiode. Het materiaal is 

dus wel degelijk authentiek. Sommige van deze gebruiksvoorwerpen worden 

ook nog echt gebruikt zoals lampen. Bij deze kleine groep kunnen we ook de 

functie als authentiek beschouwen. 

Zoals we in de vorige paragraaf hebben gezien is het behang in het 

Anne Frank Huis een verhaal apart. Het behang in het voorhuis en het 

overgrote deel van het achterhuis is replicabehang en kunnen we niet als 

authentiek zien. Wel kunnen we de conceptuele authenticiteit erkennen in 

het feit dat het behang, net zoals vroeger gebeurde, op jute is bespannen. Dit 

idee van vroeger wordt nog wel in ere gehouden. Dan rest ons nog om de drie 

bijzondere stukjes behang te behandelen: het behang met de groeistreepjes, 

met de plaatjes en met het landkaartje. Ook al zijn ze meerdere malen 

behandeld, ze zijn niet zo veranderd dat ze er weer als nieuw uitzien. Aan 

deze drie bijzondere delen behang kunnen we de authenticiteit van de maker 



 40

koppelen. Anne Frank  is de maker van de compositie van plaatjes op haar 

muur en de hele familie Frank is verantwoordelijk voor het maken van de 

groeistreepjes op het behang. 

Ook het tonen van het dagboek is belangrijk; het is de basis van het 

museum, want het dagboek geeft het lege huis juist inhoud. De Anne Frank 

Stichting probeert alles zo dicht mogelijk bij het dagboek van Anne aan te 

laten sluiten. Niet alleen het dagboek zelf is authentiek, zo ook de context; 

het dagboek bevindt zich immers in het huis waar het geschreven is. 

Tot slot behandelen we de moderne apparatuur ten behoeve van onder 

andere de veiligheid. Deze onderdelen zijn absoluut niet authentiek. Ook de 

extra doorgangen om de doorstroming van de bezoekers te bevorderen 

dragen niet bij aan de authenticiteit van het huis.  

 

Authenticiteit van het exterieur 

Over het exterieur valt iets minder te melden. De gevel is overwegend 

authentiek. Het deel op de begane grond heeft samen met het voorhuis wel 

wat veranderingen ondergaan en is dus de spelbreker wat betreft de 

authenticiteit. Het materiaal, zoals de bakstenen, is nog wel origineel. Ook 

het draadglas is vooroorlogs, al heeft het vroeger nooit tot het huis op 

Prinsengracht 263 toebehoord. Ook hier hebben we dus weer te maken met 

materiële authenticiteit.  

De context van het Anne Frank Huis is wel flink veranderd; door de 

komst van de nieuwbouw van het museum is een deel van de oude buurt 

niet meer zoals deze was in de tijd van de onderduikers. De boom in de 

achtertuin, waarop men vanuit het achterhuis uitkeek, bestaat nog wel, 

maar de vraag is voor hoe lang aangezien de boom in slechte staat verkeerd. 

 

‘Experiential authenticity’ 

De Stichting hecht ook waarde aan de ‘experiential authenticity’. Het 

achterhuis is het belangrijkst en het voorhuis moet er even oud uit zien om 

de geloofwaardigheid te behouden. Tevens wordt er zo goed mogelijk 

geprobeerd de omstandigheden van de onderduikperiode na te bootsen. Alle 

ramen zijn dichtgeplakt, zodat dezelfde situatie als tijdens de oorlog wordt 
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gecreëerd voor een optimale beleving. Daarnaast mogen de bezoekers alles 

aanraken; wat niet aangeraakt mag worden, daar kan men ook niet bij. 

 

 “Wat we proberen te bereiken is dat mensen emotioneel geraakt 

worden en zich persoonlijk betrokken gaan voelen bij wat zich op deze 

plek heeft afgespeeld. We willen de bezoekers de mogelijkheid geven 

zich in te leven in hoe het was om ondergedoken te zitten”.100 

 

Zoals we hebben gezien bij de behandeling van het behang, komt deze 

emotionele betrokkenheid vooral tot uiting in de stukjes behang met de 

groeistreepjes en de plaatjes. Doordat de bezoeker een stukje herkenning 

vindt in iets dat zo uit zijn of haar eigen leven kan komen, voelen de 

bezoekers zich meer verbonden met de onderduikers.  

 

Toerisme 

In het Anne Frank Huis is er sprake van een zeer groot spanningsveld 

tussen het relatief kleine museum en de massale toestroom van bezoekers. 

Het is een klein huis waar jaarlijks meer dan een miljoen mensen op af 

komen. Het boek van Anne Frank is in meer dan vijfenzestig talen 

vertaald,101 dus de bezoekers komen van over de hele wereld. Vooral de 

veiligheidsmaatregelen voor de bezoekers zijn zichtbaar; de rode 

brandmelders en de groene nooduitgangverlichting doen toch enige inbreuk 

aan het interieur. Sinds de verbouwing van 1999 bevinden in ieder geval de 

voorzieningen als de entree, een museumcafé, de toiletten en een 

museumwinkel zich buiten het oude huis. Het Anne Frank Huis heeft geen 

audiotour en ook geen tekstbordjes; dit voorkomt onnodige extra onderdelen 

in een huis die er nooit thuisgehoord hebben. Opvallend is dat er wel is 

gekozen om een aantal teksten op het behang te vermelden. Daarnaast zijn 

er enkele kleine bordjes om aan te geven in welke kamer de bezoeker zich 

bevindt. De bijbehorende informatie kan men terug vinden in de gratis 

museumgids, eigenlijk meer een dunne informatiefolder, waar beknopt het 

                                                 
100 Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 1999, 5. 
101 Anne Frank Stichting, De publicatie van ‘Het Achterhuis’, 
     www.annefrankhuis.nl/content.asp?pid=357&lid=1, bezocht 15 juli 2008. 
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één en ander in staat. Verdere informatie kan men aan het einde van de 

route door het huismuseum krijgen via interactieve computerprogramma’s of 

overal ter wereld via internet.    

 

History en heritage 

Het Anne Frank Huis is populair; lange rijen toeristen staan geduldig 

te wachten om naar binnen te mogen. Ook ‘experiential authenticity’ speelt 

bij het museum een belangrijke rol. Aanraken mag, van bijvoorbeeld het 

behang, om de ervaring maar zo dicht mogelijk bij de bezoeker te brengen. 

Deze ongekende populariteit en mogelijkheid om het huis optimaal te 

beleven zou je makkelijk koppelen aan de heritage benadering. Is dit ook 

echt het geval? Zoals we hebben gezien doet de Anne Frank Stichting er alles 

aan om het huis zo exact mogelijk overeen te laten komen met het boek. In 

verband met ruimtegebrek ging dit in eerste instantie voornamelijk op voor 

het achterhuis, omdat het voorhuis nodig was voor museumfaciliteiten. Nu 

hiervoor extra ruimte is, is het gehele huis teruggebracht naar de staat zoals 

beschreven in het dagboek. Daarbij komt dat de Stichting alle vormen van 

commercialiteit probeert te vermijden. In de museumwinkel is alleen 

educatief materiaal te koop, zoals boeken, DVD’s en ansichtkaarten. 

Toeristenprullaria als pennen en t-shirts met het portret van Anne Frank 

erop zullen ze nooit gaan verkopen.102 

Het is dus niet alleen de heritage benadering waarmee we het Anne 

Frank Huis kunnen verbinden; ook de serieuze history benadering speelt een 

belangrijke rol.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Anne Frank Stichting, Anne Frank Magazine 1999, 6.   
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4. Case 2: Het Rembrandthuis 
 

4.1 De geschiedenis van het huis 
Net als het Anne Frank Huis kent ook het huidige Rembrandthuis zijn 

eigen geschiedenis. Begin zeventiende eeuw werd de groeiende stad 

Amsterdam niet alleen uitgebreid met de bekende grachtengordel, ook aan 

de oostzijde van de stad werd een nieuwe buurt gerealiseerd.  In deze  buurt 

liet de uit Antwerpen afkomstige Hans van der Voort in 1606 twee huizen 

bouwen. Hans ging samen met zijn broer, de schilder Cornelis van der Voort, 

in het hoekhuis wonen en verkocht het naastgelegen pand dat wij 

tegenwoordig kennen als het Rembrandthuis op Jodenbreestraat 4. 

De koper, Pieter Belten, overleed in 1626 en het huis werd eigendom 

van zijn twee kinderen. In 1627/28 werd het huis verbouwd en vergroot 

zodat er meer ruimte was voor de twee gezinnen. Op het voorhuis werd een 

extra verdieping gezet, waardoor de trapgevel verdween en werd vervangen 

door een lijstgevel met een driehoekig fronton. Deze in Hollands-

Classicistische stijl uitgevoerde gevel was zeer modern voor die tijd.  Uit deze 

periode is de huidige gevel afkomstig. Behalve een extra verdieping werd er 

ook een aanbouw gerealiseerd om het huis groter te maken. Wel werd de 

binnenplaats verkleind door deze vier verdiepingen tellende aanbouw achter 

de zijkamer. Deze verbouwing wordt toegeschreven aan Jacob van Campen, 

de architect die later het Stadhuis op de Dam zou ontwerpen.  

Na deze verbouwing hebben de families er niet lang meer gewoond; in 

1633 hadden beide gezinnen het huis verlaten. Het huis werd verhuurd 

totdat Rembrandt in 1639 het pand in de Jodenbreestraat kocht. Hij moest 

hiervoor een bedrag van 13.000 gulden neertellen, wat hij in termijnen 

mocht afbetalen. De prijzen waren wat gedaald in deze oudere buurt, omdat 

de rijke Amsterdammers op de nieuwe grachten gingen wonen. Ondanks dat 

was het bedrag nog altijd hoog in vergelijking met het jaarinkomen van een 

arbeider. De schilder kwam in financiële problemen en werd in 1658 

gedwongen het huis, waar hij onder andere zijn meesterwerk De Nachtwacht 

maakte, te verkopen. Doordat zijn pand flink verzakt was en de buurt 
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minder in trek raakte, was zijn huis minder waard geworden; het leverde 

slechts 11.218 gulden op. De schilder verhuisde naar een huurwoning op de 

Rozengracht, waar hij tot zijn dood in 1669 bleef wonen. 

Om het huis niet verder te laten verzakken werd in 1661 het huis 

ongeveer 85 centimeter opgevijzeld. Daarnaast werd het pand in tweeën 

gedeeld; ieder deel kreeg een eigen ingang. Twee eeuwen later kreeg het huis 

met nog een aantal verbouwingen te maken waarbij onder andere het 

rechterhuis een etagewoning werd en de huizen werden vergroot. 

Ondanks de verbouwingen raakte het huis in slechte staat. In 1906, 

toen de 300e geboortedag van Rembrandt werd herdacht, kwam de schilder 

Jozef Israëls met het idee om in het voormalige woonhuis van Rembrandt 

een museum over de vaderlands kunstenaar te openen. De gemeente 

Amsterdam zag wel iets in het plan van Israëls en kocht het huis voor 

35.000 gulden. Een jaar later kwam het huis in het bezit van de inmiddels 

opgerichte Stichting Rembrandthuis. Het streven van het bestuur was het 

huis terug brengen “in de staat waarin het geacht moet worden verkeerd te 

hebben toen het door de schilder Rembrandt van Rijn werd bewoond”.103 

Over hoe dit doel te realiseren ontstond onenigheid binnen het bestuur van 

de Stichting. In februari 1908 kreeg architect K.P.C. de Bazel de opdracht 

om het voormalige woonhuis van Rembrandt te restaureren. Op 10 juni 1911 

werd het ‘Museum het Rembrandthuis’ geopend door koningin 

Wilhelmina.104 

 

 

4.2 De verbouwing en restauraties van het 

Rembrandthuis 
Het Rembrandthuis heeft twee ingrijpende verbouwingen gehad. In 

deze paragraaf zullen we gaan bekijken wat deze verbouwingen inhielden en 

welke beslissingen er gemaakt zijn. 

                                                 
103 F. Tissink, Museum het Rembrandthuis Amsterdam (Amsterdam 2003) 21. 
104  Ibidem, 14 –21. 
      Bureau monumenten en archeologie Jodenbreestraat 4 “Rembrandthuis”, 
     www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/jodenbr4.html, bezocht 14 april 2008.   
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De toestand vanaf 1911 

Voordat het museum geopend kon worden was een verbouwing nodig, 

die van 1908 tot 1911 duurde. Voor dit enorme project werd architect K.P.C. 

de Bazel aangesteld. Binnen het bestuur van de Stichting Rembrandthuis 

ontstond onenigheid over de manier van restaureren. Uiteindelijk werd 

afstand gedaan van het doel het huis terug brengen “in de staat waarin het 

geacht moet worden verkeerd te hebben toen het door de schilder Rembrandt 

van Rijn werd bewoond”.105 Het probleem was dat het woonhuis een ander 

functie kreeg; het moest als tentoonstellingsruimte gaan dienen voor etsen 

en tekeningen van Rembrandt. Hierdoor kon een zo getrouw mogelijke 

reconstructie van het vroegere woonhuis van Rembrandt niet gerealiseerd 

worden. 

Het nieuwe streven werd “in vaste en strikte aansluiting met het 

verleden, het inwendige gebouw in overeenstemming te brengen met het 

uitwendige aanzien van den gevel”.106 De bedoeling van deze nieuwe 

doelstelling was om de indeling van het huis terug te brengen naar de 

situatie zoals deze was in de tijd van Rembrandt. De tweedeling van 1661 

werd ongedaan gemaakt en het huis werd weer één geheel met één voordeur. 

Het interieur was een ander verhaal; het museum moest geen beeld geven 

van hoe Rembrandt er woonde, maar een eigentijdse stijl krijgen waarin de 

kunst van de meester tot zijn recht zou komen. De Bazel gebruikte nieuwe 

vormen want het moest alles behalve een reconstructie van een zeventiende-

eeuws interieur worden. Tevens moest er duidelijkheid geschapen worden 

voor de bezoeker. Zo zou een inrichting met nieuwe meubelen in oude stijl 

verwarring zaaien.  

Behalve de indeling zoals deze in Rembrandts periode geweest moest 

zijn, werd ook de sfeer van zeventiende eeuw nagebootst. Dit sfeerbeeld werd 

gecreëerd door de balkenzolderingen in het zicht te laten en door het gebruik 

van bepaalde materialen zoals zwart en wit marmer voor de vloer. 107 

                                                 
105 Tissink, Museum het Rembrandthuis, 21. 
106 Vroom, W. ‘De totstandkoming van De Bazels inrichting van het Rembrandthuis’ in: 
     Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 85, 1998-3, 65-72, aldaar 68. 
107 Ibidem, 65-72. 
     B. Laan, ‘Het interieur van het Rembrandthuis. Ontwerp voor een “levende bestemming” in:  
     Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 85, 1998-3, 73-80. 
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De buitenkant van het voormalige woonhuis van Rembrandt werd wel 

in het geheel naar de zeventiende eeuw teruggebracht. De voor- en 

achtergevel werden steen voor steen afgebroken en weer opnieuw 

opgebouwd. De tweede ingang verdween en boven de toegangdeur werd een 

poortje aangebracht. De ramen uit de negentiende eeuw moesten plaats 

maken voor kruiskozijnen uit de zeventiende eeuw met glas-in-lood ramen 

en rode luiken.108  

Er werd een gedenksteen geplaatst om de bezoekers te informeren over 

wat oud en wat nieuw was: 

Rembrandt’s Woning 

1639-1658 

Dit huis, waarvan de oude gevels, muren en zolderingen de indeeling 

aangaven der voornaamste vertrekken, doch waarvan de 

oorspronkelijke vensters ten deele, de deuren, betimmeringen en de 

meubelen geheel verdwenen waren, werd in de jaren 1908-1911 

hersteld, van nieuw ontworpen ruimere trap en betimmeringen voorzien 

en ingericht voor het tentoonstellen van Rembrandt’s etsen en 

teekeningen.109 

 

Ondanks dat het bestuur niet geheel tevreden was met de restauratie 

omdat de doelstelling niet nageleefd kon worden, waren de reacties na de 

opening van het museum lovend.  

In de loop der jaren werden er slechts een aantal kleine wijzigingen 

aangebracht. Omdat de vitrines van De Bazel niet zo goed tegen diefstal 

beschermden, werden deze vervangen door nieuwe vitrines van glas en 

plastic. Ook werden er plastic bakjes voor informatiefolders tegen een muur 

van witte tegels aangeplakt.110   

                                                                                                                                                         
     Museum Het Rembrandthuis, Jaarverslag 1995 (Amsterdam 1995) 24-25.  
108 B. van den Boogert, ‘Het Rembrandthuis: een mooi reconstructieplan’ in: Vereniging van vrienden 
     van de Amsterdamse Binnenstad Binnenstad 168, jaargang 32, januari 1998, 18-19. 
     B. Laan en W. Vroom, ‘Plan voor reconstructie van Rembrandthuis is pure nep’ in: Het Parool, 11   
     december 1997, 11. 
     Bureau monumenten en archeologie Jodenbreestraat 4, 
     www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/jodenbr4.html. 
109 Vroom, ‘De totstandkoming’, 70. 
110 L. Heyting, ‘We weten precies hoe het eruit zag. Het nieuwe en het oude Rembrandthuis.’ NRC  
      Handelsblad, 1 mei 1998, 2. 
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De toestand vanaf 1999 

Het in 1911 geopende Rembrandthuis groeide uit tot een zeer goed 

bezocht museum. Door de groei van het cultuurtoerisme ontstond er een 

grote aanloop van bezoekers uit binnen- en buitenland die het noodzakelijk 

maakte om uit te breiden. De grootscheepse verbouwing bestond uit twee 

delen: het uitbreiden met een nieuwe vleugel en de reconstructie van het 

voormalige woonhuis van Rembrandt. 

In mei 1998 was de nieuwbouw naast het Rembrandthuis klaar. Dit 

nieuwe deel nam de tentoonstellingsfunctie van het oude huis over; op twee 

verdiepingen kregen de etsen en tekeningen een eigen plaats. Tevens 

verhuisde de entree met museumwinkel naar de nieuwe vleugel. Ook 

ontstond er plek voor kantoren en een auditorium voor documentaires, 

lezingen en ontvangsten. Opvallend is de zeer moderne gevel van de 

nieuwbouw die in contrast staat met het oude woonhuis. Verantwoordelijk 

voor dit nieuwe deel zijn de architecten Zwarts en Jansma. Zij ontwierpen de 

gesloten gevel om de oude etsen te beschermen tegen het daglicht. Tevens is 

de nieuwe vleugel uitgerust met de modernste technieken om het klimaat te 

beïnvloeden ten gunste van de kunstwerken.111 

Behalve het creëren van meer ruimte kon er door middel van een 

verbouwing ook tegemoet gekomen worden aan de wensen van de bezoekers: 

zien hoe Rembrandt woonde en werkte in het huis op Jodenbreestraat 4. 

Regelmatig werden bezoekers teleurgesteld door de afwezigheid van een 

inrichting; men miste de schildersezel, zijn bed, een tafel; kortom voorwerpen 

uit het leven van de schilder. 

Op het moment dat de bouw en inrichting van de nieuwbouw gereed was, 

kon men aan het volgende project beginnen: de reconstructie van het 

interieur van het Rembrandthuis. Omdat de etsen en tekeningen niet meer 

in het huis getoond hoefden te worden, veranderde de functie van het huis 

wederom: van prentenkabinet naar woonhuis. Na jaren kon eindelijk de 

                                                 
111 Tissink, Museum het Rembrandthuis, 21-22. 
     Museum Het Rembrandthuis, Jaarverslag 1995, 24-25.  
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oorspronkelijke doelstelling van de Stichting Rembrandthuis ten uitvoering 

worden gebracht. 112 

Men liet een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren door Henk Zantkuyl, 

expert op het gebied van zeventiende-eeuwse Amsterdamse huizen. Dit 

onderzoek was gebaseerd op tekeningen en prenten gemaakt door 

Rembrandt zelf en op een boedelinventaris van de kunstenaar uit 1656. In 

de volgende paragraaf zullen we verder ingaan op de inventarislijst. Naar 

aanleiding van dit bouwhistorisch onderzoek uit 1997, dacht men aan de 

reconstructie te kunnen beginnen. Het Cuypersgenootschap gooide roet in 

het eten; zij stapten naar de rechter om de door Burgemeester en 

wethouders afgegeven vergunning nietig te laten verklaren. De vergunning 

gaf de Stichting Rembrandthuis toestemming om het interieur van De Bazel 

uit 1911 te verwijderen. Het verwijt van het Cuypersgenootschap was dat er 

geen onderzoek was gedaan naar de cultuurhistorische waarde van dit 

interieur van het Rembrandthuis. Dit argument werd gesteund door Barbara 

Laan, lid van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, en Wim 

Vroom, oud-hoogleraar in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Zij waren 

van mening dat de veranderingen voornamelijk om commerciële doeleinden 

gerealiseerd werden. Dit omdat de meeste toeristen waarschijnlijk niet door 

hadden dat de inrichting van De Bazel uit de twintigste eeuw afkomstig was. 

“Zij zullen het interieur als zeventiende-eeuws ervaren, een illusie die wel 

degelijk door de architect is beoogd en dus succesvol is” aldus Laan en 

Vroom. Tevens vonden zij het belangrijk dat de geschiedenis van een pand 

zichtbaar zou blijven. “Het Rembrandthuis spreekt over een reconstructie 

van de zeventiende-eeuwse situatie, maar je krijgt altijd een reconstructie uit 

1998. De zeventiende eeuw is voorbij, die krijg je nooit meer terug”.113 aldus 

het Cuypersgenootschap. “Als het aan het Cuypersgenootschap ligt, moet het 

Rembrandthuis een De Bazelmuseum zijn. Dat is te gek voor woorden” vond 

de directeur van het Rembrandthuis. Het oordeel viel voor hem goed uit; op 

basis van een positief advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

                                                 
112 Tissink, Museum het Rembrandthuis, 21.  
     Laan en Vroom, ‘Plan voor reconstructie’, 11. 
113 Kunstredactie Trouw, ‘Reconstructie blijft vergissing’, Trouw, 7 mei 1998, 23. 
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besloot de rechter de verwijdering van het interieur toe te staan. Een deel 

van het interieur is bij het Drents Museum in Assen terecht gekomen.114 

 

In de ‘keucken’ zijn de balkenzoldering, de bedstee van de dienstmeid, 

de enorme schouw en het aanrecht met keukenkastjes gereconstrueerd. Wel 

is het timmerwerk net zoals in de zeventiende eeuw uitgevoerd met gesmede 

nagels met kop. Ook is de toegang naar de binnenplaats weer teruggebracht. 

De tegels van de schouwmuur zijn voornamelijk zeventiende-eeuws. De 

donkere geglazuurde plavuizen uit dezelfde periode zijn afkomstig uit een in 

de zeventiende eeuw vergaan schip. Deze groene tegels, die oorspronkelijk 

als ballast voor het schip dienden, werden tijdens de restauratie aan het 

huis toegevoegd. 115 

Het ‘voorhuys’ is de hoge hal van de woning. Hier werd een muur 

opgetrokken met daarin twee rechthoekige raampjes met classicistische 

lijsten. Ook werd er een doorgang naar het trappenhuis gereconstrueerd. 

Boven deze volgens klassieke principes vormgegeven poort is één ovaal 

raampje geplaatst. Om bij binnenkomst meteen een goede indruk achter te 

laten zag deze ruimte er altijd representatief uit. Er werd gebruik gemaakt 

van dure materialen of men imiteerde luxe materialen. In de zeventiende 

eeuw werd hout vaak bewerkt zodat het eruit zag als marmer. Dit ‘marmeren’ 

van hout is ook gedaan bij de poort die naar het trappenhuis leidt.116 

De representatieve ruimte waar Rembrandt zijn klanten ontving is de 

‘sijdelcaemer’ (zijkamer). De schoorsteenkap is gereconstrueerd; niet met 

marmer, maar met gemarmerd hout. De zuilen zijn wel van marmer gemaakt 

en oorspronkelijk zeventiende-eeuws. Ook de bedstee komt uit dezelfde 

                                                 
114 B. van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie van het Rembrandthuis voltooid’ in: Vereniging  
     van vrienden van de Amsterdamse Binnenstad Binnenstad 179, jaargang 33, november 1999,  
     99-100. 
     Laan en Vroom, ‘Plan voor reconstructie’, 11. 
     J. van der Kris, ‘De Bazels Rembrandthuis monument’, NRC Handelsblad, 11 december 1997, 11. 
     W.H. Vroom, ‘Uitspraak inzake het Rembrandthuis’ in: Amstelodamum. Maandblad voor de kennis 
     van Amsterdam 85, 1998-3, 256. 
115 Bureau monumenten en archeologie Jodenbreestraat 4, 
     www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/jodenbr4.html.   
     Tissink, Museum het Rembrandthuis, 25-27. 
     Van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie’, 100.  
116 Bureau monumenten en archeologie Jodenbreestraat 4, 
     www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/jodenbr4.html.   
     Tissink, Museum het Rembrandthuis, 30. 
     Van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie’, 100. 
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periode, maar dan uit een woning in Culemborg. De marmeren vloer 

uitgevoerd in de kleuren zwart en wit die in de sijdelcaemer en in het 

voorhuys ligt, stamt nog uit de tijd van de restauratie door De Bazel. 117   

De ‘Sael’ was de woon- en slaapkamer van Rembrandt. De echte 

zeventiende-eeuwse bedstee die in deze ruimte staat is een bruikleen van het 

Rijksmuseum. Ook een schouw mocht in de Sael niet ontbreken. Men kon in 

het bezit komen van een schouwkap van eikenhout waarop vroeg 

zeventiende-eeuwse ornamenten zitten die gelijkenis vertonen met de 

versiering van het datumplakaat op de voorgevel. Ook de figuren van man en 

vrouw waarop de schoorsteenkap rust, zijn afkomstig uit de vroege 

zeventiende eeuw. Tegen de achterwand van de schoorsteen zijn tegeltjes met 

gekleurde bloemen uit 1620 geplaatst. 118 

Op het noorden, aan de straatkant ligt de ‘groote schildercaemer’, het 

atelier van Rembrandt. Dit vertrek, het grootste van het huis, strekt zich uit 

over de hele breedte van het pand. De lambrisering van De Bazel heeft plaats 

moeten maken voor wit gepleisterde muren. In de ruimte staan twee 

schouwen tegenover elkaar; beide zijn gereconstrueerd. Ook hier zijn de 

schouwmuren bedekt met zeventiende-eeuwse tegeltjes. De zuilen van beide 

schouwen zijn afgietsels van vroeg zeventiende-eeuwse zuilen uit het 

Stedelijk museum van Alkmaar. Op basis van afbeeldingen is ook het motief 

van de glas-in-loodramen teruggebracht. In de volgende paragraaf zal ik nog 

uitvoerig ingaan op de inrichting van dit atelier. 119 

De laatste ruimte is de ‘kunstcaemer’ waar Rembrandt zijn 

verzameling kunst en rariteiten van over de hele wereld had opgesteld. Deze 

voorwerpen werden gebruikt ter inspiratie van een kunstwerk. Ook op deze 

ruimte zal ik terugkomen in de volgende paragraaf. 120 

                                                 
117 Bureau monumenten en archeologie Jodenbreestraat 4, 
     www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/jodenbr4.html.   
     Tissink, Museum het Rembrandthuis, 34-35. 
     Van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie’, 99-100. 
118 Van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie’, 99. 
     Tissink, Museum het Rembrandthuis, 41. 
119 Bureau monumenten en archeologie Jodenbreestraat 4, 
     www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/jodenbr4.html.   
     Tissink, Museum het Rembrandthuis, 46. 
     Van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie’, 100. 
     A. Haijtema, ‘Het licht van Rembrandt is als vanouds’, De Volkskrant, 16 juli 1999, 10.  
120 Van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie’, 100. 
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Bij de restauratie van 1999 is de spiltrap in de plaats gekomen van een 

rechte trap. De trap van eikenhout loopt rond een spil met circa twintig 

centimeter doorsnede naar boven. Langs de spil hangt een touw om aan vast 

te houden; tegen de wand zorgt een gesmede leuning voor steun tijdens het 

traplopen.121 

 

 

4.3 De inrichting en de presentatie van het 
Rembrandthuis   

Aan het eind van de vorige paragraaf kwam in grote lijnen de nieuwe 

inrichting van de vertrekken in het huis al aan de orde. In dit geval hadden 

de inrichting en de verbouwing zeer veel met elkaar te maken. Nu zullen we 

verder ingaan op de details, namelijk het inventaris van het museum. 

 

Inventaris 

Vanaf het moment dat het museum in 1911 de deuren voor de eerste 

maal opende, was het huis van Rembrandt geen woonhuis meer, maar een 

tentoonstellingsruimte. De inrichting was vanzelfsprekend gericht op de 

functie; het huis stond vol met verschillende soorten vitrines, wandkasten en 

platenkasten. Het huis was nog nooit in deze staat geweest dus er werd als 

het ware een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van het pand 

toegevoegd.122   

In 1998 werd het Rembrandthuis terug gebracht naar een andere 

moment uit de geschiedenis: “in de staat waarin het geacht moet worden 

verkeerd te hebben toen het door de schilder Rembrandt van Rijn werd 

bewoond”.123  

Na de uitgebreide verbouwing zoals we die in de vorige paragraaf 

hebben behandeld, zijn de  voorwerpen aan de beurt. In 1656 zat Rembrandt 

zo diep in de schulden dat hij failliet verklaard werd. Zijn huis werd in beslag 
                                                                                                                                                         
     Tissink, Museum het Rembrandthuis, 53. 
121 Bureau monumenten en archeologie Jodenbreestraat 4, 
     www.bmz.amsterdam.nl/adam/nl/huizen/jodenbr4.html.   
     Van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie’, 100. 
122 Laan, ‘Het interieur’, 77.  
123 Tissink, Museum het Rembrandthuis, 21. 
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genomen en per ruimte in het huis werden al zijn bezittingen exact 

genoteerd. In de zeventiende eeuw werd bij een faillissement altijd een 

boedelinventaris opgesteld.  

 

“In bijna alle gevallen zijn boedelinventarissen officiële akten, 

opgemaakt door instellingen of notarissen, voorzien van specifieke 

formuleringen, gezegeld, gedateerd en ondertekend door getuigen”.124  

 

We kunnen er dus van uitgaan dat we de inventarislijst die bij het 

faillissement van Rembrandt is opgesteld, een relatief betrouwbare bron is 

om de inhoud van het huis te bepalen.125 

Door de boedelinventaris wist men dus precies welke voorwerpen 

Rembrandt had verzameld in zijn ‘kunstcaemer’. Deze voorwerpen varieerden 

van bijzondere opgezette dieren tot wapens en van glas- en aardewerk tot 

afgietsels van antieke sculpturen. Van de originele collectie van de 

kunstenaar is niets meer over; alles werd bij zijn faillissement verkocht aan 

verschillende partijen. Met aanwijzingen van de inventarislijst is men op zoek 

gegaan naar overeenkomstige voorwerpen. Ze zijn in de kamer geplaatst op 

volgorde van vermelding in de boedelinventaris. 126 

Zo uitgebreid als het de boedelbeschrijving over de ‘kunstcaemer’ is, zo 

weinig staat erin vermeld over het atelier van Rembrandt, de ‘groote 

kunstcaemer’. Opvallend is dat er geen schilderspullen op de inventarislijst 

stonden. Men veronderstelt dat de materialen niet verkocht werden, zodat de 

kunstenaar kon blijven werken. Om toch een zo realistisch mogelijke 

reconstructie van het atelier te realiseren, kon er gebruik worden gemaakt 

van tekeningen die Rembrandt en zijn leerlingen hadden gemaakt waarop 

het atelier was afgebeeld.  

Aan schilderspullen uit de zeventiende eeuw is tegenwoordig niet meer 

te komen; deze gebruiksvoorwerpen werden na veelvuldig gebruik 

                                                 
124 M. Roscam Abbing, Rembrant toont sijn konst: bijdragen over Rembrandt-documenten uit de periode 
     1648-1756 (Leiden 1999) 61. 
125 Tissink, Museum het Rembrandthuis, 24. 
     Roscam Abbing, Rembrant toont, 61. 
126 Van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie’, 100. 
     Tissink, Museum het Rembrandthuis, 55. 
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weggegooid. Er zat dus niets anders op dan nieuwe zeventiende-eeuwse 

materialen te creëren. Zo zijn de schildersezel, een schilderstafeltje, een 

tekentafel, een werkbank voor het wrijven van verf, een kruk, een bak voor 

penselen, spanramen, paletten, penselen, potten en flessen allemaal uit deze 

tijd.127 

 

Scherven 

Ondanks dat het huis ingericht is met replica’s van ‘oude’ voorwerpen 

en zeventiende-eeuwse objecten die niet van Rembrandt zijn geweest, is er 

toch nog iets wat wel echt aan Rembrandt heeft toebehoord. Tijdens de 

restauratie werd er een zinkput, een soort afvalput gevonden op de 

binnenplaats van het huis bij de keuken. Voordat huizen op het riool waren 

aangesloten had men een beerput zoals deze waar de wc op uitkwam. De 

put, waar men eveneens keukenafval in gooide, was nergens op aangesloten 

en moest dan ook wel eens geleegd worden. Dit was waarschijnlijk gebeurd 

voordat Rembrandt in het huis kwam wonen, want er werden geen oudere 

vondsten gedaan. Wat er wel werd gevonden waren een hoop scherven die 

naar alle waarschijnlijkheid van Rembrandt en zijn familie zijn geweest.   

De belangrijkste vondst zijn twee grapen. Dit zijn een soort kookpotten 

met één of twee oren, staand op drie pootjes. Één van de potten was aan de 

binnenkant bedekt met een witte laag, wat een mengsel van krijt en lijm 

bleek te zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat deze pot diende voor het 

aanmaken van grondingen voor op doeken en panelen. In de andere pot zat 

een aanslag van loodwit; de kans is groot dat Rembrandt tijdens het 

schilderen zijn gebruikte penselen daarin zette. 

Andere vondsten zijn niet direct aan de schilder of zijn atelier te 

koppelen, het zijn meer gebruiksvoorwerpen uit het dagelijks leven van de 

familie. Er kwamen voornamelijk  scherven keramiek uit de put naar boven. 

Daarnaast werd er ook speelgoed gevonden, zoals geglazuurde knikkers van 

gebakken klei, welke gemaakt zouden zijn rond het midden van de 

                                                 
127 B. van den Boogert, ‘Rembrandts atelier gereconstrueerd’ in: Vereniging van vrienden van de  
     Amsterdamse Binnenstad Binnenstad 186, jaargang 35, februari 2001, 2-30, aldaar 2. 
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zeventiende eeuw. Ook werd er een tinnen lepel en een kantklosje en een 

boterspaan van buxushout gevonden.  

Helaas is het niet honderd procent zeker dat de spullen door 

Rembrandt en zijn familie gebruikt zijn. Het zou kunnen zijn dat er 

voorwerpen bij zitten die van zijn leerlingen of van buurkinderen geweest 

zijn. Wat wel zeker is, is dat de vondsten afkomstig zijn uit de periode dat 

Rembrandt in het huis woonde. Ze geven dus wel een beeld van het leven in 

en om het huis.128 

 

Presentatie 

De bedoeling was om het huis te laten zien zoals het door Rembrandt 

gebruikt werd; hij moest, bij wijze van spreken, zo terug kunnen komen en 

weer verder kunnen werken. Bij de presentatie van het huis moest er 

rekening gehouden worden met verschillende voorwerpen uit verschillende 

periodes. Alle voorwerpen, oud en nieuw, moesten er gebruikt uitzien en 

dezelfde periode uitstralen. De nieuwe schilderspullen werden onder andere 

bewerkt met chemicaliën. Behalve de voorwerpen moest ook de ruimte 

dezelfde sfeer weergeven. De schoorsteenkappen en zuilen kregen een ouder 

uiterlijk mee, de vloer verloor zijn glans en de witte muren werden 

kunstmatig verouderd.129 

Een ander onderdeel van de presentatie was de integratie van moderne 

techniek. Als het hele huis eruit ziet alsof het halverwege de zeventiende 

eeuw is, kan er niet ineens moderne apparatuur hangen die voor de 

klimaatbeheersing zorgt. Doordat het huis in z’n geheel opnieuw werd 

ingericht kon deze techniek in de nieuwe schouwen worden verwerkt. Helaas 

kon niet alles zo goed worden weggewerkt; moderne verwarmingselementen 

zijn wel zichtbaar. Behalve met moderne elementen, heeft het museum ook 

                                                 
128 Tissink, Museum het Rembrandthuis, 28-29. 
     J.M. Baart, ‘De afvalput van Rembrandt. Opgravingen op de binnenplaats van het Rembrandthuis’      
     in: Museum het Rembrandthuis, Kroniek van het Rembrandthuis, 99/1-2, 16-23. 
     Museum het Rembrandthuis, ‘Vondsten uit de beerput’, Museum het Rembrandthuis, 
     www.rembrandthuis.nl/cms_pages/index_sub.php?url=/2004/beerputvondsten.html&path=3,3& 
     nav_lang=nl, bezocht 15 juni 2008. 
129 Van den Boogert, ‘Rembrandts atelier gereconstrueerd’, 2-3.  
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te maken met veiligheidsvoorschriften. Zo is men verplicht om goed zichtbaar 

de groene nooduitgangbordjes op te gangen.130  

Bij een bezoek aan museum Het Rembrandthuis kan men gebruik 

maken van een audiotour. Door het hele huis hangen er dan ook kleine 

bordjes met nummers die corresponderen met de tekst van de audiotour.131   

 We kunnen wel concluderen dat het huis voornamelijk ‘nep’ is. 

Het huis is nu geworden wat Jan Veth, verantwoordelijk voor de aanstelling 

van De Bazel, destijds wilde voorkomen: “een quasi-historisch document, dat 

inderdaad een vervalsching was”.132 

 

 

4.4 Theorie en praktijk 
Sinds de verbouwing van 1999 is het Rembrandthuis een echt 

huismuseum geworden; het toont nu het huis zoals Rembrandt er gewoond 

heeft. Voor de verbouwing diende het huis als een tentoonstellingsruimte. 

Opvallend is dat bij beide renovaties het restauratiedebat een grote rol 

speelde. In beide gevallen ontstonden er verschillende meningen over hoe 

men met het huis om moest gaan. Deze case geeft een goed voorbeeld van de 

paradox van de monumentenzorg. Het interieur van De Bazel, wat eigenlijk 

niet in het huis thuishoorde, was ook deel geworden van de geschiedenis van 

het Rembrandthuis.  

 In deze paragraaf zullen we authenticiteit van de behandelde 

onderdelen van het Rembrandthuis aan de orde stellen. Daarna bekijken we 

de beïnvloeding door het toerisme en de omgang met history en heritage 

benaderingen.  

 

 

 

De authenticiteit van het interieur 

                                                 
130 Van den Boogert, ‘Bouwkundige reconstructie’, 100. 
131 Museum Het Rembrandthuis, ‘Openingstijden en prijzen’, Museum Het Rembrandthuis,        
     www.rembrandthuis.nl/cms_pages/index_sub.php?url=/2004/openingstijden.html&path=0,0& 
     nav_lang=nl, bezocht 14 juni 2008. 
132 Stichting Rembrandthuis, Korte Gids (Amsterdam 1911) 3. 
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Door alle verbouwingen die het huidige Rembrandthuis ondergaan 

heeft, is er nog weinig authentiek. Wel zouden we kunnen zeggen dat de 

indeling authentiek is; het idee van de maker is weer teruggebracht. In dit 

geval spreken we van conceptuele authenticiteit. 

De spullen waarmee het huis is ingericht kunnen we in drie 

verschillende categorieën indelen. De eerste categorie bestaat uit de 

nagemaakte voorwerpen, zoals de schilderspullen. Deze voorwerpen zijn niet 

authentiek te noemen.  

Ten tweede zijn er onderdelen die wel echt uit de zeventiende eeuw 

afkomstig zijn, alleen in die tijd nooit tot het huis behoort hebben. We 

hebben het dan vooral over de groene plavuizen, tegels, bedsteden, 

schoorsteenonderdelen en veel voorwerpen uit de kunstcaemer. We hebben 

hier te maken met de materiële authenticiteit. De voorwerpen op zich zijn 

authentiek; ze zijn echt afkomstig uit de zeventiende eeuw.  

De laatste categorie bestaat uit voorwerpen die echt aan Rembrandt en 

zijn familie hebben toebehoord. De vondsten uit de afvalput zijn echt oud en 

zijn naar alle waarschijnlijkheid van Rembrandt geweest. Deze voorwerpen 

kunnen we echt authentiek noemen. 

Bij de laatste verbouwing is er een nieuwe spiltrap gemaakt. De trap is 

gloednieuw, maar het ontwerp ervan komt overeen met hoe men vroeger een 

dergelijke soort trap maakte. De trap op zich of het materiaal is dus niet 

authentiek, maar het concept van de spiltrap zouden we wel als authentiek 

kunnen beschouwen. 

 

De authenticiteit van het exterieur 

Na het interieur zullen we nu de authenticiteit van het exterieur 

analyseren. De gevel op zich is niet authentiek meer, omdat De Bazel deze 

opnieuw heeft opgebouwd. Hij deed dit wel met dezelfde bakstenen, dus (de 

overgrote meerderheid van) het materiaal van de gevel is wel authentiek. We 

zouden de gevel nog wel conceptuele authenticiteit kunnen toekennen, 

omdat het naar een idee van De Bazel is gemaakt.  
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De contextuele authenticiteit is helemaal verloren gegaan. De buurt 

ziet er niet meer zo uit als in de tijd van Rembrandt. De grootste verandering 

in de omgeving is toch wel de nieuwbouw van het museum zelf. 

 

 ‘Experiential authenticity’ 

Naast de authenticiteit van objecten hebben we ook te maken met de 

‘experiential authenticity’: de beleving van de bezoeker op het vlak van 

authenticiteit. Een grote stap is gezet door het inrichten van het huis. Toen 

het huis nog de functie van een tentoonstellingsruimte had, was het voor de 

bezoeker moeilijk om het museum als het voormalige woonhuis van de 

schilder te zien. Nu het huismuseum ingericht is, kan de bezoeker ervaren 

hoe het leven van Rembrandt in de zeventiende eeuw geweest moet zijn. De 

inrichting van het huis ziet eruit alsof alles nog dagelijks gebruikt wordt en 

alsof de meester ieder moment weer verder zou kunnen gaan met schilderen. 

Bovendien zijn alle voorwerpen in het huis, zowel oud als nieuw, aan elkaar 

aangepast. Het lijkt nu alsof alles even oud is, ondanks het zeer grote 

verschil in leeftijd.  

Wel zouden we kunnen zeggen dat het interieur van De Bazel 

authentiek was; het was echt ontworpen door De Bazel. Enige kanttekening 

is dat het niet in de context van het huis paste en bijna niets met Rembrandt 

te maken had. 

 

Toerisme 

Rembrandt is waarschijnlijk voor toeristen één van de bekendste 

Nederlanders. Ondanks dat de schilder volop in de publiciteit staat, werd hij 

in 2006 weer extra in de schijnwerpers gezet naar aanleiding van zijn 

vierhonderdste geboortejaar.133  

De massale aandacht van de toerist heeft ook in het Rembrandthuis 

ervoor gezorgd dat er aanpassingen aan het interieur gedaan moesten 

worden. Vooral de veiligheid is belangrijk; denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

groene nooduitgangbordje. Daarnaast speelt ook de informatiebehoefte van 

                                                 
133 Stichting Rembrandt 400 Website Rembrandt 400 http://www.holland.com/rembrandt400/consumer/nl/,  
     bezocht 14 juli 2008. 
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de bezoeker een rol. In de kamers hangen bordjes met informatie en met een 

verwijzing naar de bijbehorende audiotourtekst. Veel andere voorzieningen 

zoals toiletten, de entree en de museumwinkel zijn in de nieuwe situatie naar 

de nieuwbouwvleugel verplaatst en kunnen geen inbreuk aan het interieur 

doen. 

 

History en heritage 

In museum het Rembrandthuis wordt gebruikt gemaakt van zowel de 

history als heritage benadering. De inrichting van het huidige museum is 

voornamelijk gebaseerd op feiten, op history, op de boedelinventaris en 

afbeeldingen gemaakt door Rembrandt en zijn leerlingen. Ook zijn er in het 

museum echte zeventiende-eeuwse voorwerpen te vinden, zoals een bedstee. 

Ze willen niet alleen laten zien hoe Rembrandt leefde, maar ook hoe een 

zeventiende-eeuws huis eruit zag. 

Daarnaast vindt het museum de ‘experiential authenticity’ ook 

belangrijk en maken ze dus gebruik van de heritage benadering. Er is 

eigenlijk niets meer in het huis dat aan Rembrandt en zijn familie heeft 

toebehoord, op een paar scherven na, maar het museum wil wel dat de 

bezoeker het idee heeft bij de schilder op bezoek te zijn. Het huis is zo 

ingericht dat het lijkt alsof Rembrandt ieder moment weer thuis zou kunnen 

komen. Ook zijn alle nieuwe voorwerpen zo behandeld dat ze even oud lijken 

als de echte oude objecten.  

In het volgende hoofdstuk zullen we deze bevindingen vergelijken met 

de case van het Anne Frank Huis. 
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5. Een vergelijking tussen de cases van het 

Anne Frank Huis en het Rembrandthuis 
 

Huismusea 

Beide huizen zijn sinds de laatste grote verbouwing aan het eind van 

de twintigste eeuw echte huismusea geworden. Het hele huis waar 

Rembrandt en Anne Frank gewoond en gewerkt hebben is hersteld in de 

staat zoals zij het gekend hebben. 

Naar mijn mening valt het Anne Frank Huis naast ‘Personality house’ 

(Demhist) ook nog onder een andere categorie; het huis is een historisch 

voorbeeld van een onderduikplek uit de Tweede Wereldoorlog en staat voor 

een culturele historische periode. Ik zou het Anne Frank Huis dan ook willen 

plaatsen bij de Demhist categorie ‘Historic Event house’. 

Deze zelfde categorieën vind ik ook toepasbaar op het Rembrandthuis; 

een van de bekendste Nederlandse schilders heeft in het huis gewoond en 

het huis zelf is een voorbeeld van een Hollands zeventiende-eeuws huis.  

In beide gevallen zijn dus aan het huismuseum dezelfde ideeën 

verbonden; het huis op zich is erfgoed, maar ook het idee van de persoon die 

er gewoond heeft, is erfgoed. 

 

Historiciteit 

Het grootste verschil tussen beide huismusea is de inrichting; het 

Anne Frank Huis is leeg gebleven terwijl het Rembrandthuis opnieuw gevuld 

is met spullen. Bij het Anne Frank Huis is men uitgegaan van het 

eindstadium. Het huis is in opdracht van de Duitsers leeg gehaald nadat de 

onderduikers verraden waren. Behalve dat dit een deel van het verhaal is, 

zijn er geen spullen meer, dus kunnen die ook niet tentoongesteld worden.  

Bij het Rembrandthuis heeft men bij de laatste verbouwing gekozen 

voor een inrichting waarbij de bezoeker een idee kan krijgen van het 

interieur een zeventiende-eeuws huis en het interieur van het voormalige 

woonhuis van Rembrandt. Ook alle spullen van Rembrandt zijn verdwenen 
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dus moest het huis gevuld worden met oude, niet van Rembrandt afkomstige 

zeventiende-eeuwse artikelen tot nagemaakte voorwerpen. 

Het Anne Frank Huis wil bewust het huis niet meer (her)inrichten, 

omdat dit de authenticiteit van het huis aantast. In het Rembrandthuis is 

men hier niet zo mee bezig; belangrijker vinden zij het om een zo getrouw 

mogelijk beeld van het voormalige woonhuis van de bekende meester te 

geven. Beide musea zijn eerlijk over het feit dat niet alles wat ze presenteren 

even authentiek is. Toch lopen ze er niet mee te koop en is er vaak 

onduidelijkheid over wat er dan wel en niet nagemaakt is. 

 

Authenticiteit 

Om de authenticiteit van beide huismusea te vergelijken zullen we, net 

als bij de cases, gebruik maken van de zeven soorten van authenticiteit zoals 

opgesteld door Ashworth en Howard. Het is belangrijk om verschillende 

lagen van authenticiteit te onderscheiden, omdat een huismuseum uit 

verschillende onderdelen bestaat. 

 

De authenticiteit van het interieur 

We beginnen met de authenticiteit van het interieur van de 

huismusea. Het Anne Frank Huis is niet als één geheel te beoordelen; het 

voorhuis en het achterhuis hebben verschillende ontwikkelingen 

doorgemaakt. Het voorhuis heeft verschillende functies gehad, terwijl het 

achterhuis altijd zo goed mogelijk geconserveerd is gebleven. Het achterhuis 

is dus authentieker dan het voorhuis. We hebben het dan vooral over de 

materiële authenticiteit. Ook kunnen we het concept authentiek noemen als 

we het over het geheel hebben. De indeling van het hele pand op 

Prinsengracht 263 is weer teruggebracht naar het idee van de maker. Wel 

zijn er een aantal nieuwe doorgangen gemaakt om een goede route voor de 

bezoekers te creëren wat de authenticiteit natuurlijk wel aantast. Door de 

vele veranderingen die aan het huidige Rembrandthuis zijn aangebracht, is 

het huis minder authentiek dat het Anne Frank Huis. Ook bij het 

Rembrandthuis zouden we kunnen zeggen dat de indeling authentiek is met 

betrekking tot het concept; de huidige indeling van het huis komt overeen 
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met het idee van de maker. Het Rembrandthuis bezat echter met de 

inrichting van De Bazel wel de authenticiteit van de maker. Het hele 

interieur was een creatie, een kunstwerk van de architect. Ten gevolge van 

de verwijdering van het interieur van De Bazel en de nieuwe inrichting is 

deze soort authenticiteit in het Rembrandthuis verloren gegaan. Hierbij 

moeten we wel opmerken dat het interieur van De Bazel niets met 

Rembrandt te maken had en niet in de context van het huis paste. 

De conceptuele authenticiteit komt bij beide musea nog in een ander 

onderdeel naar voren. In het Anne Frank Huis is de manier van behangen, 

het bespannen van het papier op jute, net als vroeger gedaan. Het 

Rembrandthuis is in het bezit van een spiltrap die, ondanks dat het een 

recent exemplaar is, gemaakt is zoals ze vroeger waren. In beide gevallen is 

het materiaal niet oud en dus niet authentiek, maar is het uitgevoerde 

concept wel origineel. 

De authenticiteit van de geschiedenis is toepasbaar op het Anne Frank 

Huis en dan voornamelijk het achterhuis. De geschiedenis is daar duidelijk 

zichtbaar: de ruimtes waar een familie ondergedoken heeft gezeten in de 

oorlog en de lege kamers omdat het huis is leeggehaald. Deze categorie 

kunnen we echter niet op het Rembrandthuis betrekken. Er is zoveel aan het 

huis veranderd in alle jaren en een deel van de geschiedenis is weggevaagd 

door het verwijderen van het interieur van De Bazel.  

In beide voormalige woonhuizen bevinden zich een aantal oude 

onderdelen, die echt oud zijn en uit de betreffende periode afkomstig zijn. Dit 

zijn bijvoorbeeld de zeventiende-eeuwse tegels in het Rembrandthuis en de 

vooroorlogse lichtschakelaars in het Anne Frank Huis. Deze voorwerpen zijn 

authentiek, maar niet als het om originele exemplaren gaat die door 

Rembrandt of Anne Frank gebruikt zijn. Het gaat hierbij dus om de materiële 

authenticiteit. 

Dan zijn er in beide huizen ook objecten die wel tot de bewoners 

hebben toebehoord. In het Rembrandthuis gaat het om de vondsten uit de 

beerput en bij het Anne Frank Huis om het dagboek van Anne en de stukjes 

behang met plaatjes, groeistreepjes en het landkaartje. Vooral de 

authenticiteit van de context is belangrijk; de bezittingen van de voormalige 
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bewoners zijn nog in het huis aanwezig. Bij de drie behangdelen uit het Anne 

Frank Huis hoort ook nog de authenticiteit van de maker. Daarentegen zal 

Rembrandt de voorwerpen niet zelf gemaakt hebben. 

Tot slot analyseren we de authenticiteit van het geheel. Hoewel men in 

het Rembrandthuis doet voorkomen alsof alles bij elkaar hoort, is dit 

eigenlijk niet zo. Oud en nieuw staat door elkaar heen, waardoor het 

eigenlijk niet bij elkaar past. Het plaatje van het Anne Frank Huis lijkt 

redelijk compleet, maar er zijn ook mensen, vooral kinderen, die toch moeite 

hebben met het lege huis. Bij dit huismuseum zijn eveneens oud en nieuw 

door elkaar gebruikt, dus ook hier zal de authenticiteit niet zonder 

problemen toegekend worden. 

 

De authenticiteit van het exterieur 

Van beide musea is het materiaal waaruit de gevels bestaan nog wel 

authentiek te noemen. De gevel van het Anne Frank Huis is redelijk 

onaangetast gebleven; alleen op de begane grond heeft de pui een aantal 

veranderingen ondergaan. De gevel van het Rembrandthuis is door De Bazel 

helemaal opnieuw neergezet. Hierdoor kunnen we wel het concept als 

authentiek aanmerken; het is gemaakt naar het idee van De Bazel. 

Beide huizen zijn de contextuele authenticiteit helemaal kwijt geraakt. 

De buurten hebben flinke veranderdingen ondergaan en vooral hun eigen 

nieuwbouw heeft niets meer te maken met de buurt zoals in de tijd van 

Rembrandt of Anne Frank. Als we kijken naar de huizen in het algemeen 

hebben ze ook hun functionele authenticiteit verloren; het zijn geen 

woonhuizen meer, maar musea.  

 

We kunnen concluderen dat het Anne Frank Huis over het algemeen 

de meeste authentieke elementen bezit. Dit zou te verklaren kunnen zijn 

doordat de Stichting er ook bewuster mee bezig is dan de Stichting 

Rembrandthuis. Ook was er meer bewaard gebleven. In het Rembrandthuis 

wilde men een zo goed mogelijk beeld geven van de inrichting van het huis 

van de schilder. Omdat er niets meer van over was, hebben ze gekozen om 

sommige onderdelen na te laten maken. Het verwijderde interieur van De 
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Bazel had wel veel authentieke waarde, maar dit interieur had eigenlijk niets 

te maken met het huis zoals Rembrandt er gewoond heeft. 

 

‘Experiential authenticity’ 

Behalve aan de authenticiteit van objecten hechten beide musea 

waarde aan ‘experiential authenticity’: de beleving van de bezoeker op het 

vlak van authenticiteit. Overeenkomstig is dat beide musea zich bewust 

hebben bezig gehouden met de uitstraling van hun huis; alles moest er even 

oud uit zien. Bij het Anne Frank Huis speelde dit vooral bij het behang in het 

voor- en achterhuis, terwijl het bij het Rembrandthuis meer om losse 

objecten ging. 

Een groot verschil is dat het Rembrandthuis het leven van Rembrandt 

wil laten zien middels een ingericht huis en het Anne Frank Huis de 

voormalige onderduikplek juist leeg wil laten. Het Rembrandthuis wil door 

alle spullen een sfeer creëren die je terug laat gaan in de tijd alsof de schilder 

er nog woont. In het Anne Frank Huis geven de lege donkere kamers juist 

een extra lading aan de geschiedenis van het huis en de onderduikers. De 

verbinding met het leven van de bezoeker zit in kleine dingen: de 

groeistreepjes op het behang en de foto’s van bekende mensen aan de muur. 

 

Toerisme 

Tegenwoordig wil je als toerist alles zelf zien en beleven. Ergens naar 

kijken is niet meer genoeg; men wil zich emotioneel verbonden voelen. Dit is 

mogelijk geworden doordat veel mensen meer geld te besteden hebben en 

men steeds sneller over de hele wereld kan reizen. 

Rembrandt en Anne Frank zijn iconen van de Nederlandse cultuur. 

Wie naar Nederland komt, moet op wat voor manier dan ook met deze iconen 

in aanraking komen. Het Rembrandthuis en vooral het Anne Frank Huis 

krijgen per jaar vele toeristen te verwerken. Om ieders veiligheid te 

waarborgen krijgt ieder huismuseum te maken met maatregelen ten behoeve 

van de bescherming van bezoekers en medewerkers. Zo moeten ook het 

Rembrandthuis en het Anne Frank Huis moderne apparatuur als 

brandblussers, rookmelders, nooduitgangaanduidingen, etc. in het 
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huismuseum plaatsen; ook al past het niet in het interieur, het moet toch 

aanwezig zijn. 

Faciliteiten die de toeristen verwachtenm, zoals de museumwinkel, de 

entree en toiletten, hoeven in beide huismusea geen onnodige ruimte meer in 

te nemen sinds ze buiten de huizen geplaatst zijn. 

Met betrekking tot het geven van informatie aan bezoekers heeft een 

museum meer keus. Het Rembrandthuis heeft, in tegenstelling tot het Anne 

Frank Huis, gekozen voor een audiotour. Hierdoor hangen er in het 

voormalige woonhuis van de schilder meer informatiebordjes aan de muur. 

Het Anne Frank Huis gebruikt informatiebordjes alleen om aan te geven in 

welke kamer de bezoeker zich bevindt. In de gratis informatiefolder, die in 

vele talen te verkrijgen is, kan dan de bijbehorende informatie doorgelezen 

worden. 

 

History en heritage 

We hebben gezien dat in beide musea zowel de history als de heritage 

benadering wordt gehanteerd. Ook al gaan beiden terug naar een geheel 

verschillende periode, er werd op bijna dezelfde wijze informatie verkregen. 

Een belangrijke bron was beeldmateriaal; voor de tijd van Rembrandt waren 

dat tekeningen en schilderijen en voor het Anne Frank Huis waren er foto’s. 

Daarnaast gebruikten beide musea geschreven bronnen om de feiten te 

achterhalen. Het dagboek van Anne Frank bepaalde de inrichting van het 

Anne Frank Huis, terwijl een boedelinventaris de informatieverstrekker voor 

het Rembrandthuis was.   

Ook het gebruik van objecten die echt zeventiende-eeuws of 

vooroorlogs zijn, kunnen we onder de history benadering scharen. Het zijn 

wel originele oude  voorwerpen die de geschiedenis tonen.  

Het Anne Frank Huis hanteert nog een andere manier om serieus 

genomen te worden; ze proberen alle vormen van commercie tegen te gaan. 

Zo verkopen ze in de museumwinkel geen toeristenprullaria, maar alleen 

educatief materiaal. 

Naast deze ‘serieuze’, feitelijke manier van het gebruiken van 

geschiedenis, hechten de musea ook waarde aan de heritage benadering. De 
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beleving van de bezoeker, de ‘experiential authenticity’, speelt in beide 

musea een belangrijke rol. Soms moet de geschiedenis beïnvloed worden, 

door bijvoorbeeld het kunstmatig ouder maken van voorwerpen, zodat het 

totaalplaatje klopt of door het ophangen van replicabehang zodat de 

bezoeker de muren gewoon aan kan raken. De beleving is belangrijk; men 

moet zich in kunnen leven in de rol van onderduiker of men moet denken 

dat Rembrandt ieder moment binnen zou kunnen komen lopen. 
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6. Conclusie 
Na het uiteenzetten van het theoretische kader van deze scriptie en de 

toepassing hiervan op de twee cases, namelijk die van het Anne Frank Huis 

en het Rembrandthuis, gaan we terug naar de centrale onderzoeksvraag 

zoals in de inleiding gesteld. In deze scriptie hebben we gekeken wat er 

gebeurt met de authenticiteit in het spanningsveld tussen de 

grootschaligheid van het toerisme en de kleinschaligheid van een 

huismuseum als het Anne Frank Huis en het Rembrandthuis. 

 

We hebben gezien dat er veel verschillende soorten huismusea 

bestaan. Het Anne Frank Huis en het Rembrandthuis behoren sinds hun 

verbouwingen eind twintigste eeuw tot dezelfde categorie huismusea: 

‘Personality house’ en ‘Historic Event house’. Dit wil zeggen dat zowel het 

huis op zich, als het huis als woon- en werkplek van een bekende persoon, 

als erfgoed gezien kan worden. 

Ook hebben we gekeken naar de debatten met betrekking tot 

authenticiteit en conservering. Om deze soorten authenticiteit en 

conservering op huismusea toe te kunnen passen hebben we gekozen voor 

een brede interpretatie van de begrippen. Er is gebleken dat met betrekking 

tot het één iets authentiek kan zijn, maar met betrekking tot iets anders 

juist weer niet. Huismusea bestaan uit verschillende onderdelen en zijn 

daarom moeilijker als één geheel te beoordelen.  

Met betrekking tot het interieur van beide huismusea kunnen we 

concluderen dat vooral de conceptuele authenticiteit belangrijk is. Het 

voorhuis van het Anne Frank Huis en het gehele Rembrandthuis hebben veel 

veranderingen ondergaan; alleen het achterhuis van het Anne Frank Huis is 

nog redelijk onveranderd. Beide huizen zijn weer teruggebracht naar de oude 

indeling; het oorspronkelijke concept is weer vormgegeven. Daarbij komt dat 

sommige onderdelen van het interieur wel nieuw zijn, maar dan wel zijn 

gemaakt naar exact het oude idee. Zo is in het Anne Frank Huis het behang 

op jute bespannen en bezit het Rembrandthuis een originele spiltrap. 
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Een andere vorm van authenticiteit die we kunnen toekennen is de 

materiële authenticiteit. Het is dus vooral het materiaal, zoals de tegels in 

het Rembrandthuis en de details als lichtschakelaars in het Anne Frank 

Huis, wat wel authentiek is. We kunnen het authentiek noemen omdat het 

zeventiende-eeuws of vooroorlogs is, niet omdat het aan Rembrandt of Anne 

Frank toebehoorde.  

Aan het Anne Frank Huis, en dan voornamelijk het achterhuis, hebben 

we ook de authenticiteit van de geschiedenis toegekend. De kamers waar de 

familie tijdens de oorlog heeft ondergedoken gezeten zijn leeggehaald, zoals 

dit tijdens de oorlog zo vaak gebeurde bij Joden. Deze gebeurtenis is in het 

Anne Frank Huis duidelijk zichtbaar.  

Bij het Rembrandthuis is er juist een deel van de geschiedenis 

verwijderd: het interieur van De Bazel. Dit interieur was als creatie van 

architect De Bazel authentiek met betrekking tot de maker. Wel moeten we 

hierbij de aantekening maken dat het interieur van De Bazel niet paste in de 

context van het Rembrandthuis. 

Wat wel in de context van de huizen past, zijn de objecten die echt aan 

Anne Frank en Rembrandt hebben toebehoord. Door het behouden van deze 

objecten, zoals het dagboek van Anne Frank en de scherven uit de afvalput 

van Rembrandt, krijgen de huizen extra waarde.   

Omdat beide huizen niet meer bewoond worden, maar nu als museum 

dienen, zijn ze de functionele authenticiteit kwijtgeraakt. Ook de contextuele 

authenticiteit hebben ze verloren; de buurten waarin de huizen staan zijn 

aan enorme veranderingen onderhevig geweest.  

Het grootste verschil tussen het Rembrandthuis en het Anne Frank 

Huis is de wijze waarop ze de ‘experiential authenticity’ ofwel de authentieke 

beleving oproepen; het Rembrandthuis is ingericht, terwijl het Anne Frank 

Huis bewust leeg is gelaten. Beide musea hebben dus hun eigen, zeer 

verschillende insteek om de beleving van het huis zo dicht mogelijk bij de 

bezoeker te brengen. 

In vergelijking met het Rembrandthuis heeft het Anne Frank Huis de 

meeste authentieke onderdelen. Er is meer van het oorspronkelijke huis 

bewaard gebleven, omdat er minder verbouwingen zijn geweest.  
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In hun handelswijze gebruiken beide musea zowel de history als de 

heritage benadering. Veel feitelijke informatie werd verkregen door middel 

van beeldmateriaal en geschreven bronnen. Daarnaast worden er in de 

musea ook echte oude objecten gebruikt. Tot de heritage benadering behoort 

het inspelen op de ‘experiential authenticity’, waardoor de geschiedenis voor 

de bezoeker kloppend wordt gemaakt.  

 

Het is dus gebleken dat huismusea en de authenticiteit van 

huismusea worden beïnvloed door het toerisme. Dit komt enerzijds door de 

kleinschaligheid van dit soort musea en anderzijds door de grootschaligheid 

van het toerisme.  

We hebben gezien dat de stroom toeristen vanaf de opening van beide 

in deze scriptie behandelde huismusea alleen maar gegroeid is. Iedere dag 

komen er zeer veel toeristen naar de voormalige woonhuizen. Een 

huismuseum is en blijft gebouwd als woonhuis voor een aantal mensen en 

niet voor een grote toestroom van mensen. Om toeristen te ontvangen zijn er 

bepaalde faciliteiten nodig. Denk hierbij aan de entree, een ontvangstruimte, 

toiletten, een museumcafé en een museumwinkel. Daarnaast moet ook aan 

de veiligheid van de bezoeker gedacht worden. De route moet goed afgesteld 

worden zodat er geen onveilige situaties ontstaan. Eveneens moeten er 

faciliteiten aanwezig zijn om brandveiligheid te garanderen.  

Een ander punt is de informatievoorziening. De bezoeker wil 

geïnformeerd worden, maar er wordt wel inbreuk gedaan aan het interieur 

van een huismuseum door het ophangen van informatiebordjes.  

Bovendien heeft de bezoeker een verwachtingspatroon; als iets er niet 

uitziet zoals de verwacht, dan kan dat afbreuk doen aan de authenticiteit. 

Beide musea houden zich dan ook bezig met ‘experiential authenticity’. In de 

huismusea moet alles dezelfde oude uitstraling hebben, zodat de bezoeker 

zich een voorstelling kan maken van hoe het vroeger was.  

Deze twee cases illustreren dus duidelijk hoe in het spanningsveld 

tussen de grootschaligheid van het toerisme en de kleinschaligheid van een 

huismuseum de authenticiteit in het geding kan komen. 
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