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Abstract 

In The Netherlands there is a growing interest in interior-ensembles. The Dutch Agency for 

Cultural Heritage focuses on raising awareness about the importance of interior-ensembles. 

Currently, these ensembles are in danger of splitting up, being sold or damaged. Because the 

phenomenon is international, this research looks beyond borders to discover inspirational 

examples of how to preserve interior-ensembles.  

 With the use of the heritage theories Spirit of Place and the ‘sector, factor, vector’ 

concept, this thesis focuses on how foreign countries deal with the conservation of interior-

ensembles and how these approaches can be inspirational for the conservation of Dutch 

ensembles. The research focuses on three case studies to gain a deeper understanding of 

how the interior-ensemble is understood and preserved within their specific context. The 

case studies are the Anchers Hus in Denmark, the Rotes Haus in Germany, and Skoklosters 

Slott in Sweden. Using a biographical methodology, an analysis is made of the history of the 

interior-ensembles and the way in which they present their story to the world. With a critical 

discourse analysis, as used within the Authorized Heritage Discourse, the leading 

international discourse on the preservation of historic interiors is analysed and identified.  

 In conclusion, I argue that the analyses of the case studies show that there are 

many ways of understanding and preserving interior-ensembles. The case studies move from 

a static sector-approach to a more dynamic vector-approach. This dynamic way of 

conserving the interior-ensemble seems to add multiple advantages. By developing the 

interior-ensemble, a broader awareness is created while the gain of many perspectives and 

stories do more justice to the story of the interior-ensemble. The ensembles of Anchers Hus 

and Skoklosters Slott show how their interiors are used to keep developing the story of their 

location. The Rotes Haus shows how an interior-ensemble can be used to tell the story of a 

regional identity. And in Denmark, where, as in the Netherlands mobile objects are not 

legally protected as monuments, they offer advice and financial support for mobile objects if 

an extraordinary relationship with the building is present. 

The insights provided by the analysis of the case studies create a more 

comprehensive and broader understanding of how interior-ensembles can be preserved. The 

research identifies valuable starting points that offer inspiring possibilities for a better 

conservation of interior-ensembles in The Netherlands. 
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Inleiding 

 

‘Een onmiddellijk contact met het verleden, een sensatie even diep als het zuiverste 

kunstgenot, een (lach niet) bijna ekstatische gewaarwording van niet meer mij zelf te wezen, 

van over te vloeien in de wereld buiten mij, de aanraking met het wezen der dingen, het 

beleven der Waarheid door de historie’ – Johan Huizinga 

 

Aanleiding en probleemstelling 

Er waait een nieuwe wind door de wereld van historische interieurs in Nederland. Een 

verschuiving van ‘kijken doe je met je ogen’ naar het actief opwekken van de hierboven 

beschreven ‘historische sensatie’ van Johan Huizinga uit 1920.1 Een voorbeeld van deze 

strategie is te vinden in de Museumhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser. De vereniging 

richt zich de komende jaren op het openen van 35 museumhuizen, waarin de beleving van 

de bezoeker centraal staat. ‘In de Museumhuizen geen gefluister of afzetkoortjes. Ga zitten 

op de stoelen, kijk in de kast of bak koekjes in de keuken…’.2 Bij de museumhuizen is het huis 

de kern van de museale beleving. Het verhaal van het huis wordt verteld aan de hand van de 

bewoners, inrichting en afwerking.3 Bij de vereniging gaat het om een integrale blik op het 

huis waarmee alle aspecten van het gebouw, waaronder de architectuurgeschiedenis, 

interieurgeschiedenis en gebruiks- en bewonersgeschiedenis belicht kunnen worden. 

 Dit geheel van gebouw, interieur, en bijbehorende collecties wordt in Nederland ook 

wel een interieurensemble genoemd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

definieert de term als volgt: ‘Een interieurensemble is een samenhangend geheel van 

onroerende en roerende zaken van (cultuur)historisch, artistiek, wetenschappelijk of 

technisch belang. Het gaat om een gebouw met een of meer ruimtes inclusief de 

bijbehorende inrichting.’4 De term ‘ensemble’ in deze context verscheen voor het eerst in 

het rapport Van object naar samenhang: de instandhouding van ensembles van onroerend 

 
1 Johan Huizinga, “Het Historisch Museum,” De Gids Jaargang 84 (1920), 251-262. 
https://www.dbnl.org/tekst/_gid001192001_01/_gid001192001_01_0016.php. 
2 ‘Over Museumhuizen’, Vereniging Hendrick de Keyser, geraadpleegd 1 juni 2021, 
https://www.museumhuizen.nl/nl/over-museumhuizen. 
3 Vereniging Hendrick de Keyser, Jaarverslag 2018 (Rotterdam: Veenman+, 2019), 7. 
https://www.hendrickdekeyser.nl/sites/hdk_hdekeyser/files/inline-files/Jaarverslag-HdK-2018.pdf 
4 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Theoretisch Kader Interieurensembles, (Amersfoort: RCE, 2018), 6.  
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en roerend cultureel erfgoed van de Werkgroep Onroerend/roerend uit 2004.5 De werkgroep 

deed in opdracht van het Directeurenoverleg Cultuurdiensten onderzoek naar 

mogelijkheden om ensembles in situ in stand te houden. Een van de aanleidingen voor het 

onderzoek was de gevoeligheid van ensembles voor opsplitsing door functieverlies of 

vererving, vervreemding en slijtage. De instandhouding van interieurensembles bleek geen 

plaats te hebben in de overheidszorg voor het cultureel erfgoed, iets dat tot op heden nog 

onveranderd is. Het belang van het ensemble werd in het rapport beschreven als enerzijds 

bestaande uit de materiële bron van de eigen geschiedenis en die van de historische 

identiteit van de samenleving, en anderzijds de immateriële dimensie wanneer de 

historische functie nog behouden is gebleven. In het rapport werd geconcludeerd dat 

instandhouding door vergroting van kennis en draagvlak over interieurs het motto moest 

zijn.6  

De overheid erkent de waarde van deze interieurensembles, maar vindt een 

gelijkwaardige bescherming zoals die van rijksmonumenten te ver gaan. De reden daarvoor 

is de toename in administratieve lasten voor eigenaren en gemeenten en het vergaande 

ingrijpen in het eigendomsrecht.7 Zorgvuldige omgang met historische interieurs én 

interieurensembles wil de overheid bevorderen door handreikingen, best practices, en 

adviezen te creëren. De RCE speelt daarin een grote rol. Als onderdeel van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voeren ze wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat 

samen met het ministerie gemaakt wordt.8 Op het gebied van interieurensembles 

ontwikkelen en delen ze kennis door middel van adviezen, kennisbijeenkomsten en 

vernieuwende publicaties.9 Tussen 2015 en 2019 werd gestart met het ‘Programma 

Interieurs’ met daarbinnen onder meer het project ‘Interieurensembles’. Dat project had ten 

doel om ‘draagvlak voor, kennis over en bewustwording te creëren om bij te dragen aan de 

 
5 Werkgroep Onroerend/roerend, Van object naar samenhang: de instandhouding van ensembles van 
onroerend en roerend cultureel erfgoed, (Zeist, Den Haag, Amsterdam: Directeurenoverleg Cultuurdiensten, 
2004). 
6 Ibidem, 7. 
7 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed 
(Erfgoedwet), memorie van toelichting, (Den Haag: Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015), 21. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34109-3.pdf. 
8 ‘Over ons’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geraadpleegd 8 juni 2021, 
https://www.cultureelerfgoed.nl/over-ons. 
9 ‘Interieurs’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geraadpleegd 8 juni 2021, 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/interieurs. 
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instandhouding van deze monumentale combinaties’.10 Het eindresultaat van het project 

was onder andere een toonbeeldenlijst van ruim 70 ensembles die als voorbeeld dienen om 

de bijzondere verhalen van dit erfgoed te vertellen.11 Na afloop van het ‘Programma 

Interieurs’ en het project ‘Interieurensembles’ bleken de gezette stappen om het 

interieurensemble te beschermen nog ontoereikend. Op dit moment is er daarom een 

publicatie in ontwikkeling die als doel heeft om de veelzijdigheid van interieurensembles via 

een integrale benadering te tonen. Daarnaast tracht de publicatie een breder publiek te 

bereiken en te dienen als fundament voor toekomstige discussies en gedachtegangen. 

 

Integrale benadering 

Deze toekomstige publicatie is het onderwerp geweest van mijn afstudeerstage bij de RCE. 

Gedurende deze stage werden de kaders voor de publicatie vastgesteld. Het toepassen van 

een integrale benadering op de in het boek voorkomende interieurensembles wordt gezien 

als essentieel om de vele facetten van een ensemble goed weer te kunnen geven. Deze 

facetten van het interieur bestaan onder andere uit de samenhang tussen de omgeving, het 

gebouw, het interieur, de collectie, en de immateriële aspecten zoals bijvoorbeeld verhalen, 

tradities en ambachten. In de Nederlandse monumentenzorg bestaat er geen eenduidige 

manier om het interieur te waarderen en te beschrijven, zo bestaan er geografische 

afbakeningen maar kunnen deze ook thematisch van aard zijn (zoals één gebouwtype, één 

interieurelement zoals de schouw, of het oeuvre van één kunstenaar). Uit de vele 

verschillende benaderingen die toe te passen zijn, blijkt ook de veelzijdigheid van het 

onderwerp. Dat maakt het tegelijkertijd lastig om alle aspecten van het interieur te kunnen 

beschermen. 

 

Bescherming 

Vanuit het rapport Van object naar samenhang werden een aantal aanbevelingen gedaan 

die zich voornamelijk richten op het bevorderen van kennis en bewustwording over de 

waarde van interieurensembles. Vanwege de nauwe relatie met het privédomein werd 

wetgeving op het gebied van ensembles afgeraden. Wel werd aanbevolen om de 

 
10 ‘Programma Interieurs’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geraadpleegd 8 juni 2021, 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/interieurs/programma-interieurs. 
11 ‘Interieurensembles’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geraadpleegd 8 juni 2021, 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/interieurs/interieurensembles. 
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aanwezigheid van een interieurensemble op te nemen in het rijksmonumentenregister bij 

het monument. In 2016 werd deze aanbeveling door middel van de Erfgoedwet opgevolgd. 

Onder artikel 3 is het mogelijk om een rijksmonument samen met cultuurgoederen aan te 

wijzen als ensemble, wanneer er sprake is van een onderlinge samenhang van bijzondere 

cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis.12 Deze aanwijzing heeft voor de eigenaar 

geen rechtsgevolgen (noch juridisch, noch financieel) maar is bedoeld om bewustwording te 

creëren. Tot op heden zijn er nog geen ensembles door de minister aangewezen, hoewel zij 

nog steeds bedreigd worden met bijvoorbeeld opsplitsing door verkoop en sloop. Zo merkte 

Coert Peter Crabbe, architectuurhistoricus en auteur van het boek Huizen van Fortuin uit 

2020, tijdens het 17e Interieurplatform van de RCE van 21 maart 2021 op dat hij zo’n 15 jaar 

geleden betrokken was bij een inventarisatieproject van historische interieurs in Amsterdam 

Zuid. Op dit moment is 25 tot 30 procent van de toen geïnventariseerde interieurs 

verdwenen.13 Ook bouwhistoricus Gabri van Tussenbroek maakt zich er zorgen over. Als 

medewerker Monumenten en Archeologie bij de gemeente Amsterdam stelt hij dagelijks 

met de sloop (soms moedwillig) van bijzondere interieurdelen te maken te hebben.14 Het 

interieurensemble wordt nog steeds bedreigd, ondanks alle inspanningen.  

 

Buitenland 

Voor de oplossing van dit probleem is er door de werkgroep Onroerend/roerend al eens ter 

inspiratie naar het buitenland gekeken. Daarbij is gekeken naar buitenlandse wetgeving op 

het gebied van monumenten en hun interieurs. Destijds gekozen landen waren Frankrijk, 

België (Vlaanderen) en Engeland. Er werd een korte toelichting gegeven op de heersende 

wetgeving, maar daarbij werd niet ingegaan op nationaal, regionaal en lokaal beleid en ook 

werden er geen casestudies onderzocht.15 Ook binnen andere projecten is nog niet eerder 

op het gebied van interieurensembles naar het buitenland gekeken, terwijl er veel 

erfgoedrelaties tussen Nederland en andere landen bestaan. Ook op het gebied van 

 
12 ‘Erfgoedwet: Artikel 3.3. Aanwijzing van ensemble’, Overheid.nl, geraadpleegd 2 juni 2021, 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2020-04-01. 
13 Coert Peter Crabbe maakte deze opmerking tijdens het online 'Wat hebben we in huis?' van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed dat op 12 maart 2021 gehouden werd.  
14 Ton Damen, ‘Bouwhistoricus: ‘verbouwingen slopen historische interieurs’. Het Parool, geraadpleegd 25 juni 
2021, https://www.parool.nl/nieuws/bouwhistoricus-verbouwingen-slopen-historische-
interieurs~b6024382/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. 
15 Werkgroep Onroerend/roerend, Van object naar samenhang, 33-36. 
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interieurensembles, die een internationaal cultureel fenomeen zijn. De toekomstige 

publicatie van de RCE, die zojuist al benoemd werd, gaat naast Nederlandse voorbeelden 

ook bijzondere buitenlandse interieurensembles bevatten. Het doel daarvan is de rijkdom 

van deze ensembles te tonen die mogelijk ter inspiratie voor de bescherming en het behoud 

van Nederlandse ensembles kunnen dienen.  

Opzet van het onderzoek 

Met de eerder geschetste integrale blik die in de publicatie gebruikt zal worden, is nog maar 

beperkt vanuit Nederland naar buitenlandse interieurensembles gekeken. Daarom zullen in 

dit onderzoek enkele buitenlandse interieurensembles binnen hun wettelijke context 

worden onderzocht. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds is het doel om een 

beter begrip te krijgen van de manier waarop interieurensembles in andere landen zijn 

ontstaan en in stand gehouden worden. Anderzijds wordt gepoogd inspiratie op te doen 

voor het behoud van Nederlandse interieurensembles, zowel op wettelijk gebied als binnen 

de uitvoerende monumentenzorg. Omdat eerder onderzoek zich gericht heeft op de landen 

Frankrijk, Engeland en België wordt er in deze studie bewust naar andere landen gekeken 

dan die vanuit de traditionele Nederlandse architectuurhistorie vaker onderzocht zijn. 

Binnen het onderzoek worden drie interieurensembles als casestudie binnen hun context 

geanalyseerd: Anchers Hus in Denemarken, het Rotes Haus in Duitsland, en Skoklosters Slott 

in Zweden. De onderzoeksvraag luidt: 

 

Hoe kan de manier van instandhouding van de interieurensembles Anchers Hus, het Rotes 

Haus en Skoklosters Slott binnen hun context ter inspiratie dienen op de instandhouding van 

interieurensembles in Nederland? 

 

Om een volledig antwoord op deze vraag te krijgen zijn er vier deelvragen geformuleerd: 

1. Wat is de huidige stand van zaken op het gebied van interieurensembles in 

Nederland?  

2. Wat is het leidende discours op het gebied van interieurensembles binnen 

internationale erfgoedorganisaties? 

3. Hoe gaan de organisaties van Anchers Hus, Rotes Haus, en Skoklosters Slott om met 

het behoud van hun interieurensemble? 
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4. Welke plek heeft het interieur binnen de landelijke en regionale monumentenzorg in 

Denemarken, Duitsland en Zweden? 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 ‘Methodologie en theoretisch kader’ wordt als eerste een verantwoording 

gegeven van de gemaakte keuzes, toegepaste methoden en gebruikte theorieën in dit 

onderzoek. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ‘Het interieurensemble in Nederland: een 

introductie’ een schets gegeven van de huidige positie van interieurensembles in Nederland. 

Hoofdstuk 3 ‘Interieurensembles: een internationale blik’ gaat vervolgens in op de manier 

waarop internationale erfgoedorganisaties kijken naar interieurensembles en de manier 

waarop erfgoed theorieën uit andere erfgoedsectoren van toepassing zijn op het onderwerp.  

Vervolgens worden in hoofdstuk 4, 5 en 6 de casestudies geanalyseerd. Deze hoofdstukken 

beginnen met een ontstaansgeschiedenis van de locaties, waarna een korte beschrijving en 

waardering volgt. Vervolgens wordt ingegaan op de manier waarop het ensemble zelf het 

verhaal van de locatie vertelt en presenteert. Daarna volgt een uiteenzetting van de 

landelijke en regionale context waarbinnen het museum opereert, die in gaat op wetgeving 

en de praktische uitvoering daarvan. Tot slot volgt de conclusie waarin beargumenteerd 

wordt welke aspecten van de instandhouding van buitenlandse ensembles inspirerend 

kunnen zijn voor het behoud ervan in Nederland. 
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1. Methodologie en theoretisch kader 

Zoals in de inleiding duidelijk is geworden, is er op het gebied van de bescherming van 

interieurensembles nog weinig naar het buitenland gekeken. Het doel van deze scriptie is 

dan ook om inspiratie op te doen uit het buitenland voor de instandhouding van 

interieurensembles in Nederland op basis van enkele casestudies. In dit hoofdstuk wordt een 

verantwoording gegeven van de toegepaste methoden en theorieën. Eerst wordt een 

verantwoording gegeven van de onderzochte casestudies. Vervolgens worden de in dit 

onderzoek gebruikte methoden toegelicht. Tot slot volgt een toelichting op het theoretisch 

kader dat van toepassing is op deze scriptie.  

1.1 Case Studies 

In de zoektocht naar relevante landen en casestudies is met een aantal zaken rekening 

gehouden. Zo was het ten eerste van belang dat de landen waarin de casestudie zich bevindt 

lidstaat is van de Council of Europe. De Council of Europe is een mensenrechtenorganisatie 

met 47 lidstaten die zich richt op het behoud van mensenrechten, democratie en de 

rechtstaat. Door middel van conventies wordt er onder meer overeenstemming in de 

bescherming van cultureel erfgoed vastgesteld.16 In 1998 stelde de Committee of Ministers 

van de Council of Europe de Recommendation No. R (98) 4 vast.17 Daarmee worden de 

lidstaten aanbevolen om maatregelen te treffen om een integrale conservering van 

historische complexen bestaande uit onroerende en roerende zaken te beschermen. In 

hoofdstuk 3 zal inhoudelijk op deze aanbeveling worden ingegaan. Daarnaast is er gezocht 

naar landen waar nog niet eerder in dit kader onderzoek naar was gedaan. Dat zorgde 

ervoor dat landen als België, Frankrijk en Engeland afvielen, gezien die in het rapport Van 

object naar samenhang al aan bod waren gekomen. Wel werd het van belang geacht dat er 

een duidelijk aantoonbare relatie tussen de casestudies en Nederland is. Vervolgens is er 

gezocht naar een mix van een nationaal museum, een historisch huis als onderdeel van een 

groter museum, en een historisch huis in eigendom van een particuliere stichting. In overleg 

met Eloy Koldeweij, interieurspecialist bij de RCE, zijn de locaties Anchers Hus in 

 
16 Council of Europe, Corporate film (Straatsburg), geraadpleegd 2 juni 2021, 
https://www.coe.int/en/web/about-us/videos. 
17 Council of Europe, Recommendation No. R (98) 4: on measures to promote the integrated conservation of 
historic complexes composed of immovable and movable property, (17 maart 1998), 
https://rm.coe.int/09000016804eda6b. 
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Denemarken, het Rotes Haus in Duitsland, en Skoklosters Slott in Zweden als casestudy 

gekozen.  

 Anchers Hus in Denemarken was het huis van kunstenaarskoppel Anna en Michael 

Ancher. Al geruime tijd wordt het huis als museum opengesteld en sinds 2014 maakt het 

onderdeel uit van het regionale Skagens Kunstmuseer. Dit interieurensemble is gekozen als 

casestudie, omdat het een goed voorbeeld van een interieur van een kunstenaarshuis is 

zoals deze ook in Nederland aanwezig zijn.18 

 Skoklosters Slott in Zweden is een kasteel dat in opdracht van veldheer Carl Gustav 

Wrangel gebouwd is in de 17e eeuw. Het spectaculaire interieur is nagenoeg intact gebleven. 

Eén van de zalen bevat de overblijfselen van een 17e -eeuwse bouwplaats, omdat die nooit is 

afgemaakt. Daarnaast heeft het kasteel een bijzondere band met Nederland: verschillende 

bouwmaterialen zoals de dakpannen, Italiaans marmer en vele gereedschappen zijn door 

Wrangel in Amsterdam besteld. 

Naast de ensemble-gerelateerde redenen om voor deze ensembles te kiezen, zijn er 

ook meer algemene redenen geweest om de landen Denemarken en Zweden te 

onderzoeken. Beide hebben namelijk historische banden met Nederland. Zo waren 

bijvoorbeeld kunstenaars van de Amsterdamse School, waaronder Michel de Klerk, zeer 

geïnteresseerd in Scandinavië. Tussen 1910 en 1911 maakt De Klerk een studie/huwelijksreis 

naar Denemarken en Zweden. Daarnaast wijdt het tijdschrift Wendingen: Maandblad voor 

bouwen en sieren in 1927 twee uitgaven aan de bouwkunst in Denemarken en Zweden.19 

Ook is het interessant om twee Scandinavische landen met elkaar te vergelijken om zo 

overeenkomsten en verschillen te ontdekken in wetgeving en beleid op het gebied van 

monumentenzorg. 

 De derde casestudie is het Rotes Haus in Duitsland. Dit koopmanshuis werd rond 

1870 gebouwd door lakenproducent en handelaar Johann Heinrich Scheibler. Het huis bevat 

een zeer bijzondere trappartij die vermoedelijk geen gelijke kent ter wereld. Tijdens de bloei 

van de lakenhandel waren er onder andere handelsbanden met Rotterdam. Daarnaast ligt 

 
18 Voorbeelden zijn Herengracht 401 (voorheen Castrum Peregrini) in Amsterdam waarin zich het atelier van 
Giséle d’Ailly- van Waterschoot van der Gracht bevindt, en gesamtkunstwerk De Tempelhof in Winssen dat 
door kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas is ontworpen; 
‘About’. Herengracht 401, H401, geraadpleegd 25 juni 2021, https://h401.org/about/; 
Huub en Adelheid Kortekaas, ‘De Tempelhof’, geraadpleegd 25 juni 2021,  
https://huubenadelheid-kortekaas.nl/nl/projecten/de-tempelhof/. 
19 Wendingen: maandblad voor bouwen en sieren, serie 8 (1927) nummer 4 en 5. 
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het Rotes Haus in Monschau, op ongeveer één uur afstand van de Nederlandse grens in 

Zuid-Limburg. Gezien deze plaats zo vlakblij Nederland ligt, is het interessant om te kijken op 

welke manier Duitsland met dit interieurensemble omgaat. Omdat de verschillende Duitse 

deelstaten allemaal hun eigen wetgeving maken is bij deze casestudie ook getracht om deze 

verschillen en overeenkomsten in kaart te brengen. Om de casestudies goed met elkaar te 

kunnen vergelijken worden deze op een aantal categorieën onderzocht:  

- Geschiedenis (ontstaan van het interieurensemble t/m het hedendaagse gebruik); 

- Beschrijving van het gebouw, interieur en collecties; 

- Waardering (op basis van de landelijke standaarden); 

- Biografische analyse (welk verhaal wordt er bij het ensemble verteld?) 

- Landelijke context (wetgeving/beleid op het gebied van historische interieurs en de 

uitwerking daarvan in de praktijk). 

Deze informatie is vergaard door middel van een studie naar de in Nederland beschikbare 

literatuur over de casestudies. Daarnaast is er gebruikt gemaakt van interviews met 

medewerkers van het Anchers Hus, het Rotes Haus en Skoklosters Slott.  Ook hebben 

interviews met de landelijke monumentenzorg van Zweden en Denemarken plaatsgevonden. 

Omdat de nationale Duitse monumentenzorg en die van de deelstaat Noordrijn-Westfalen 

niet hebben meegewerkt aan dit onderzoek, is er een extra analyse van de Duitse wetgeving 

per deelstaat gemaakt om op die manier een beeld te krijgen van de plaats van het interieur 

in de Duitse monumentenzorg. Een volledige lijst van de geïnterviewden is terug te vinden in 

bijlage 1. 

1.2 Erfgoedbiografie 

Op de casestudies wordt een biografische onderzoeksmethode toegepast. Deze functioneert 

in dit onderzoek als lens die in staat stelt om de veelzijdigheid van de interieurensembles zo 

goed mogelijk weer te geven. Het toepassen van deze methode is een recente ontwikkeling 

in de museumwereld. Hij werd eerder toegepast op de benadering van musea en collecties. 

Kate Hill, plaatsvervangend hoofd van de School of History and Heritage van de University of 

Lincoln (USA), beschrijft de wetenschappelijke toepassing van de biografie op musea in haar 

boek Museums and Biographies – Telling Stories About People, Things and Relationships. Ze 

stelt dat het bestuderen van de biografie van musea en objecten ervoor kan zorgen dat de 

constructie van het huidige verhaal van het museum wordt blootgelegd. Daardoor kan de 
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biografie tevens een instrument zijn om nieuwe verhalen en relaties tussen mensen, musea 

en objecten toe te voegen aan het bestaande narratief. Daarnaast stelt ze dat de biografie 

een manier biedt om de relaties tussen mensen, objecten, en musea beter te begrijpen en 

kan bijdragen aan de ontwikkeling van musea.20 Het hoofdstuk Significant Lives: Telling 

Stories of Museum Architecture van Suzanne Macleod, Professor Museum Studies aan de 

University of Leicester (UK), wordt specifiek gewijd aan biografie in relatie tot 

(museum)architectuur. Macleod stelt dat deze biografische benadering van het 

museumgebouw kan bijdragen om de complexe processen die gepaard gaan met het 

bouwen van en het omgaan met een museum beter te kunnen begrijpen. Ze benadrukt dat 

dit voor elke soort architectuur belangrijk is, omdat gebouwen vaak gezien worden als een 

statisch eindproduct van een enkele architect.21 De benadering van Macleod is daarmee ook 

toepasbaar op andere gebouwcategorieën. Ze stelt namelijk vast dat er een algemene 

ontwikkeling is binnen de architectuurgeschiedenis die zich steeds meer richt op het zien van 

architectuur als een proces van sociale en culturele productie. Dat maakt dat architectuur 

ook over macht en identiteit gaat, stelt ze.22  

 Op het gebied van interieurensembles kan deze manier van kijken een bijdrage 

leveren aan het beter begrijpen van de vele betekenissen die een ensemble kan bevatten. 

Het toepassen van deze biografische onderzoeksmethode zorgt ervoor dat de veelzijdigheid 

van de interieurensembles van de casestudies beschreven en geanalyseerd kan worden.  

1.3 Critical discours analyse 

Om de onderzochte casestudies binnen een groter kader te kunnen plaatsen en een 

vergelijking te maken met de Nederlandse situatie is het noodzakelijk om een schets te 

geven van de dominante erfgoedbenaderingen die ook van toepassing zijn op de benadering 

van interieurensembles. Dit wordt gedaan in hoofdstuk 3 aan de hand van een critical 

discours analyse (CDA). Een critical discours analyse is een interdisciplinaire 

methodologische aanpak om de relaties tussen discours en praktijk zichtbaar te maken door 

middel van een analyse van tekstuele en gesproken bronnen. In dit onderzoek wordt de CDA 

gebruikt om de sociale processen van betekenisgeving van historische interieurs en het 

 
20 Kate Hill (ed), Museums and Biographies – Stories, Objects, identities, (Suffolk: Boydell & Brewer, 2012), 2.  
21 Suzanne Macleod, Significant Lives: Telling Stories of Museum Architecture, in Kate Hill (ed), Museums and 
Biographies – Stories, Objects, identities, (Suffolk: Boydell & Brewer, 2012), 103-118. 
22 Ibidem, 105. 
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heersende denken over het behoud hiervan in kaart te brengen. Professor Laurajane Smith, 

hoofd Centre for Heritage and Museum Studies aan de Australian National University, 

beschrijft deze benadering in relatie tot erfgoed in haar boek Uses of Heritage uit 2006. Ze 

beargumenteert dat erfgoed naast de praktijk van het behouden ervan, ook bestaat uit 

economische, sociale, culturele, betekenis-gevende en identiteitsvormende processen. Al 

deze praktijken maken deel uit van het discours en vormen het tegelijkertijd.23 Het discours 

en de praktijk kunnen volgens Smith dus niet los van elkaar gezien worden. Door middel van 

een CDA worden in dit onderzoek de heersende denkwijzen over historische 

interieurs/interieurensembles blootgelegd en wordt gekeken wat de gevolgen hiervan zijn 

voor de praktijk van instandhouding ervan.  

1.4 Theoretisch kader 
Om de verschillende wijzen waarmee de casestudies omgaan met het behoud van hun 

interieurensemble goed te kunnen analyseren wordt er gebruik gemaakt van het concept 

Spirit of Place, zoals die door internationale erfgoedorganisaties worden uitgelegd. De Spirit 

of Place bevindt zich in de essentie van het interieurensemble, in de combinatie van 

materiële en immateriële elementen ervan. Ook het concept van authenticiteit hangt hier 

nauw samen mee. Deze theorie wordt gebruikt om binnen de casestudies te kunnen bepalen 

hoe de interieurensembles gewaardeerd worden en wat de gevolgen voor het behoud 

daarvan zijn. In hoofdstuk 3 wordt deze theorie nader uitgelegd.  

Ook wordt er gebruik gemaakt van het erfgoedconcept ‘sector, factor, vector’ 

afkomstig uit de sector ruimtelijke ontwikkeling. Dit concept gaat uit van drie benaderingen 

van erfgoed; de statische sectorbenadering, de meebewegende factorbenadering, en de 

participerende vectorbenadering. Dit concept stelt in staat om in de casestudies te 

analyseren welke rol het interieurensemble speelt binnen de organisatie die het beheert. 

Ook dit concept wordt in hoofdstuk 3 nader uitgelegd.  

 

 

 

 
23 Laurajane Smith, Uses of Heritage (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006), 12-13. 
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1.5 Covid-19 

Vanwege de kaders waarbinnen deze scriptie is geschreven, waaronder de heersende Covid-

19 maatregelen, was het niet mogelijk om de locaties zelf te bezoeken. Dit is niet 

belemmerend geweest voor de uitkomsten van het onderzoek, omdat het onderzoek zich 

richt op de essentie van het interieurensemble in plaats van een volledige inventarisatie 

ervan. 
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2. Het interieurensemble in Nederland: een introductie 

De aandacht voor historische interieurs in Nederland groeit. Dat is te zien door vele 

inventarisatieprojecten, lezingen en publicaties over het onderwerp. Om de positie van de 

omgang met interieurensembles in Nederland straks goed te kunnen plaatsen in het bredere 

discours en om een goede vergelijking met de casestudies te kunnen maken, wordt in dit 

hoofdstuk een analyse gedaan van de huidige stand van zaken van het onderwerp in 

Nederland.  

2.1 Definitie 

De definitie van ‘interieur’ wordt binnen de monumentenzorg op verschillende manieren 

uitgelegd. Interieurhistoricus Barbara Laan gaf in haar artikel Achter gesloten deuren. 

Bronnen voor interieurhistorisch onderzoek 1800-1950 voor het eerst een definitie die zowel 

de nagelvaste als roerende elementen omvat: ‘een samenstel van één of meer ruimten 

(structuur, onderlinge relatie en ruimtelijke verhoudingen), de afwerking daarvan (wanden, 

vloeren en plafonds) en de inrichting (roerende zaken).’24 Het rapport Van object naar 

samenhang van de werkgroep Onroerend/roerend uit 2004 legde voor het eerst de nadruk 

op het belang van de samenhang tussen de ruimten, hun afwerking en de bijbehorende 

collectie door middel van het gebruik van de term ‘ensemble’. Daarnaast ontwikkelde de 

werkgroep vier categorieën waarmee de samenhang van een interieurensemble geduid kan 

worden: 

a) Samenhang door historische continuïteit: de samenhang wordt bepaald door 

continuïteit van bezit en gebruik; 

b) Samenhang door samenstelling: de samenhang wordt bepaald door de samenstelling 

of vervaardiging in één periode, maar niet volgens een integraal architectonisch 

concept; 

c) Samenhang door totaalontwerp: de samenhang wordt bepaald door een integraal 

architectonisch concept, dit wordt ook wel gesamtkunstwerk genoemd; 

d) Samenhang door herkomst: de onderdelen van het ensemble bevinden zich niet 

langer op de oorspronkelijke locatie.25 

 
24 B. Laan, e.a. “Achter gesloten deuren. Bronnen voor interieurhistorisch onderzoek 1800- 
1950,” in Jaarboek Cuypersgenootschap XVI (Rotterdam: Uitgeverij 010, 2000), 111-112. 
25 Werkgroep Onroerend/roerend, Van object naar samenhang, 17. 
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De bovenstaande definities worden in het werkveld breed gedragen en zullen daarom ook 

het uitgangspunt zijn van waaruit dit onderzoek wordt gedaan.  

2.2 Interieurensembles en de Erfgoedwet 

In Nederland zijn de nagelvaste onderdelen van interieurensembles in rijksmonumenten 

wettelijk beschermd onder de Erfgoedwet uit 2016. Onder ‘monument’ wordt verstaan: 

‘Onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed’.26 Zo zijn dus naast het exterieur 

ook de nagelvaste interieuronderdelen zoals een schouw, stucplafond of wandbetegeling 

beschermd als onderdeel van het monument.27 Alle roerende zaken zoals bijvoorbeeld 

meubilair, huisraad, verzamelingen en schilderijen zijn uitgesloten van bescherming onder 

het rijksmonument.  

Een uitzondering geldt voor roerende objecten die zijn aangewezen als ‘beschermde 

cultuurgoederen’, voorheen onder de Wet tot behoud van cultuurbezit. Voorwerpen die in 

eigendom van particulieren en private rechtspersonen zijn, kunnen onder de Erfgoedwet 

worden beschermd wanneer deze onvervangbaar (er is nagenoeg geen gelijksoortig 

cultuurgoed) en onmisbaar (het object heeft een symboolfunctie, schakelfunctie of 

ijkfunctie) zijn voor Nederland. Een aanwijzing als beschermd cultuurgoed heeft als gevolg 

dat ze bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de minister naar het buitenland mogen. 

Toch biedt deze bescherming geen garantie voor het behoud van een ensemble op de 

locatie die juist zo belangrijk is voor de betekenis ervan. Binnen Nederland mag een 

beschermd cultuurgoed namelijk gewoon verhandeld worden.28 

Middels de Erfgoedwet is het mogelijk voor de minister van OCW om een 

rijksmonument samen met cultuurgoederen aan te wijzen als ensemble, wanneer er sprake 

is van een onderlinge samenhang die van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke 

betekenis is.29 ‘Cultuurgoederen’ wordt in de wet als ‘roerende zaak die deel uitmaakt van 

cultureel erfgoed’ uitgelegd.30 Een aanwijzing als ensemble heeft geen gevolgen voor de 

 
26 ‘Erfgoedwet: Artikel 1.1 begripsbepalingen’, Overheid.nl, geraadpleegd 2 juni 2021, 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2020-04-01#Hoofdstuk1. 
27 ‘Burgerlijk Wetboek Boek 3, Artikel 3.3’, Overheid.nl, geraadpleegd 2 juni 2021, 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005291/2020-01-01. 
28 ‘Verplichtingen voor de eigenaar’, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, geraadpleegd 25 juni 2021, 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/beschermde-cultuurgoederen/verplichtingen-eigenaar. 
29 ‘Erfgoedwet: Artikel 3.13. Aanwijzing van ensemble’, Overheid.nl, geraadpleegd 2 juni 2021, 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2020-04-01. 
30 ‘Erfgoedwet: Artikel 1.1 begripsbepalingen’, Overheid.nl, geraadpleegd 2 juni 2021, 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037521/2020-04-01#Hoofdstuk1. 
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eigenaar, omdat bijvoorbeeld een vergunningsplicht te veel administratieve lasten voor een 

eigenaar of gemeente met zich mee zou brengen. Ook zou bescherming te ver ingrijpen op 

het eigendomsrecht. De memorie van toelichting verduidelijkt de toevoeging van het artikel 

‘ensembles’ in de wet: ‘voor de interieurensembles wordt ingezet op vergroting van kennis 

en bewustzijn, attitudeverandering en verbeterde omgangsnormen en niet op introductie 

van nieuwe regels’.31 De huidige wetgeving zorgt er dus voor dat zowel een gebouw als een 

collectie beschermd kan zijn, maar nooit de bijzondere samenhang die juist zo waardevol is 

bij interieurensembles. 

2.3 Vervolgprojecten 

De afgelopen jaren heeft de RCE flink ingezet op het vergroten van kennis en bewustzijn 

over interieurensembles. De in 2017 gepubliceerde Toonbeeldenlijst is hier een voorbeeld 

van. Ook wordt er via de website de mogelijkheid geboden voor mensen om zelf een 

ensemble aan te dragen. Daarnaast organiseert de RCE twee keer per jaar het 

‘Interieurplatform’ waarbij uiteenlopende aspecten van interieurs door middel van 

wisselende thema’s worden belicht door sprekers van verschillende disciplines.32 De 

publicatie die op dit moment in ontwikkeling is heeft ten doel om interieurensembles stevig 

te positioneren in het werkveld. Door de veelzijdigheid en interdisciplinariteit van het 

onderwerp te belichten wordt ook het bewustzijn en de kennis over interieurensembles 

vergroot.  

 Parallel daaraan is op te merken dat de algehele interesse voor historische interieurs 

in Nederland toeneemt. In 2017 deed het Gelders Genootschap in opdracht van de RCE met 

de publicatie Meer zicht op monumentale interieurs een eerste voorzet om de voorraad en 

conditie van interieurs in rijksmonumenten in Nederland in kaart te brengen. Daarbij werd 

de prognose gedaan dat van de in totaal 55.044 interieur in rijksmonumenten, er 7% (3.854) 

een interieurensemble is.33 Ook in andere delen van het land worden er inventarisaties 

 
31 Tweede Kamer der Staten-Generaal, Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed 
(Erfgoedwet), memorie van toelichting, 13-14. 
32 Thema’s als kleur, inventarisatie, verhalen, ensembles, herbestemming en sport- en spel hebben de 
afgelopen jaren tijdens het Interieurplatform in het voetlicht gestaan, zie: Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, Overzicht Interieurplatforms 1-15, Amersfoort: RCE, 2019. 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/interieurs/documenten/publicaties/2019/01/01/overzicht-
eerdere-interieurplatforms. 
33 Gelders Genootschap, Monumentale interieurs in Nederland: verborgen en kwetsbaar erfgoed (Arnhem: 
Studio026, 2016), 48.  
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gedaan van interieurs. Zo is de Stichting Interieurs in Fryslân sinds 2013 bezig met een 

inventarisatie van Friese woonhuisinterieurs vanwege de onbekendheid en snelle 

verdwijning ervan.34 Daarbij richten zij zich in principe alleen op nagelvaste onderdelen, 

tenzij een roerend voorwerp een sterke samenhang met het gebruik van het interieur heeft. 

Ook het immateriële aspect wordt in het onderzoek niet meegenomen.35 Sinds 2019 wordt 

er door het Gelders Genootschap een inventarisatieproject van interieurs in de Oost-

Achterhoek uitgevoerd, in opdracht van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. 

Daarbij wordt niet alleen de materialiteit van het interieur in kaart gebracht, maar is er ook 

aandacht voor de bijbehorende verhalen die door middel van de inbreng van lokale kennis 

wordt vergaard. Door middel van lezingen, workshops en een jaarboek proberen de 

gemeenten de eigenaren/beheerders van interieurs te betrekken bij de zorg ervoor.36  

De voorbeelden van actuele interieurprojecten tonen aan dat elk project een andere 

insteek heeft. De prognose voor de voorraad en conditie van interieurs in Nederland heeft 

bewustwording gewekt en aangetoond op welke manier onderzoek naar interieurs in 

rijksmonumenten gedaan kan worden. De projecten in Friesland en de Oost-Achterhoek zijn 

beide van meer lokale aard maar verschillen toch ook sterk van elkaar. Waar in Friesland 

gericht wordt op een compleet overzicht van historische interieurs in de provincie, richt het 

project in de Oost-Achterhoek zich meer op de manier waarop interieurs bij kunnen dragen 

aan de regionale identiteit door middel van hun materialiteit in combinatie met de 

bijbehorende verhalen. 

2.4 Conclusie 

Met de komst van de Erfgoedwet in 2016 is het mogelijk geworden om interieurensembles 

samen met een rijksmonument aan te wijzen. De aanwijzing heeft geen rechtsgevolgen voor 

de eigenaar. Hoewel het in de wet mogelijk is om zowel een gebouw, een collectie als een 

individueel object te beschermen, is de wet ontoereikend wat betreft de bescherming van 

de bijzondere samenhang tussen deze aspecten die juist voor een interieurensemble 

kenmerkend is. Dat heeft ervoor gezorgd dat de RCE en andere erfgoedorganisaties die 

pleiten voor de instandhouding van historische interieurs/interieurensembles zich moeten 

 
34 ‘Over ons’, Stichting Interieurs in Fryslân, geraadpleegd 25 juni 2021, https://interieursinfryslan.nl/over-ons. 
35 ‘Inventarisaties’, Stichting Interieurs in Fryslân, geraadpleegd 25 juni 2021, https://interieursinfryslan.nl/het-
project/inventarisaties. 
36 ‘Toekomst van historische interieurs in de Achterhoek’, Gelders Genootschap, geraadpleegd 25 juni 2021, 
https://www.geldersgenootschap.nl/projecten/toekomst-van-historische-interieurs-in-de-achterhoek.aspx. 
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richten op het vergroten van het algemeen bewustzijn over de waarde ervan. De diverse 

initiatieven verschillen in aanpak, waarbij het interieur steeds een andere rol speelt. Het 

zorgt ervoor dat er in Nederland niet één nationale strategie is om de instandhouding van 

interieurensembles te waarborgen. 
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3. Interieurensembles: een internationale blik 

Om in kaart te brengen op welke manier het onderwerp historische 

interieurs/interieurensembles gepositioneerd is binnen de internationale monumentenzorg 

wordt het internationale discours daarover in dit hoofdstuk uiteengezet. Dit heeft het doel 

om de casestudies die gepresenteerd worden in hoofdstuk 4, 5 en 6 te kunnen analyseren 

zodat inspirerende aspecten van de instandhouding van de aanwezige interieurensembles 

kunnen worden geïdentificeerd. Allereerst worden de opvattingen van leidende autoriteiten 

zoals DEMHIST en ICOMOS op het gebied van historische interieurs geïntroduceerd en 

geanalyseerd. Zoals in de inleiding naar voren is gekomen maken interieurensembles 

onderdeel uit van veel andere erfgoedsectoren. Daarom worden er vervolgens twee 

relevante benaderingen, Spirit of Place en het concept ‘sector, factor, vector’, toegelicht, 

waarna gekeken wordt hoe deze van toepassing kunnen zijn op het onderwerp 

interieurensembles. 

3.1 Internationale benadering historische interieurs 

Council of Europe 

In 1998 deed de Council of Europe de aanbeveling naar haar lidstaten om maatregelen te 

treffen om de integrale conservering van historische complexen bestaande uit onroerende 

en roerende zaken te bevorderen. Deze aanbeveling was het resultaat van het in 1993 

gehouden congres ‘The Preservation of Historical Complexes and their Movable Heritage’ in 

Madrid. In Nederland resulteerde de aanbeveling in het opzetten van de werkgroep 

Onroerend/roerend, die in de inleiding en vorige hoofdstukken al werd besproken.37 De 

aanbeveling vloeide tevens voort uit artikel 1 van de Conventie van Granada uit 1985, waarin 

onder monument wordt verstaan: ‘all buildings and structures of conspicuous historical, 

archeological, artistic, scientific, social or technical interest, including their fixtures and 

fittings’.38 Daarmee wordt dus het belang van zowel onroerende als roerende zaken voor 

een monument benoemd. In de aanbeveling wordt gesteld dat roerend erfgoed deel 

uitmaakt van de onvervangbare uitdrukking van de rijkdom en diversiteit van het Europees 

cultureel erfgoed. Omdat het gezien wordt als integraal onderdeel van het complex, leidt 

 
37 Eloy Koldeweij, ‘De aandacht voor historische interieurs in Nederland, een vogelvlucht vanuit historisch 
perspectief’ Desipientia Kunsthistorisch Tijdschrift, jaargang 17, nr. 2 (2010), 35-40. 
38 Council of Europe, Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, (Granada: 1985), 
https://rm.coe.int/168007a087. 
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verspreiding ervan tot een onherstelbaar verlies omdat het toekomstige generaties 

onthoudt van een deel van hun gemeenschappelijk Europees erfgoed.39  

De aanbevelingen tot bescherming ervan richten zich op het inventariseren van deze 

complexen, het vaststellen van wettelijke maatregelen en het bevorderen van particuliere 

initiatieven. Daarnaast wordt lidstaten aangeraden om publieke bewustwording en 

betrokkenheid te vergroten door deze als onderdeel van de culturele identiteit te 

bestendigen. Openstelling van historische complexen wordt aangemoedigd, rekening 

houdend met de instandhouding van het erfgoed, en de rechten van de eigenaar.40 In het 

document wordt lidstaten met name aanbevolen om wetgeving ten behoeve van de 

bescherming van historische ensembles vast te stellen. Ook is er het onderdeel Public 

awereness and enhancement, waarbij in artikel 27 wordt gesteld dat het van belang is om 

historische ensembles te erkennen als onderdeel van de culturele identiteit, bron van 

inspiratie en creativiteit voor toekomstige generaties.  

De aanbeveling laat veel ruimte voor de lidstaten om er zelf hun invulling aan te 

geven. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat Nederland zich met name richt op het 

vergroten van kennis en bewustzijn over de waarde van interieurensembles. Ook op het 

gebied van wetgeving is er in Nederland voor gekozen om te richten op het vergroten van 

bewustwording in plaats van juridische/financiële rechtsbescherming.  

3.2 Spirit of Place 

Naast de waarden van het tastbare interieurensemble zoals die hierboven door de Council of 

Europe worden benoemd, is een vaak terugkerend thema binnen de monumentenzorg de 

‘ontastbare’ Spirit of Place die ook onderdeel uitmaakt van een ensemble. Op internationaal 

niveau wordt deze Spirit of Place in meerdere erfgoedsectoren van belang geacht, zowel op 

het gebied van gebouwd erfgoed als binnen het werkveld van historische huismusea.   

Binnen de International Council on Monuments and Sites41 (ICOMOS) werd de term 

Spirit of Place in 2008 door Professor Mert Nezih Rifaioğlu gedefinieerd zoals die binnen de 

architectuurgeschiedenis voor het eerst geïntroduceerd werd door de Noorse architectuur 

 
39 Council of Europe, Recommendation No. R (98) 4: on measures to promote the integrated conservation of 
historic complexes composed of immovable and movable property, (17 maart 1998). 
40 Ibidem. 
41 ICOMOS is een internationale organisatie die zich door middel van onder andere internationale verdragen 
richt op de conservering en bescherming van gebouwen en locaties die tot ‘ons’ cultureel erfgoed behoren.  
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theoreticus Christian Norberg-Schulz.42 Norberg-Schulz stelde dat de Spirit van een plaats 

(ook wel Genius Loci) bestaat uit de weergave van fysieke eigenschappen van een plek en de 

interpretaties van de menselijke ervaringen van de plek.43 Binnen deze definitie komen dus 

zowel het gebouw, het interieur, haar collecties én de menselijke beleving samen. Samen 

bevatten deze de essentie van de locatie, ofwel Spirit of Place. In 2008 werd door ICOMOS 

de Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of Place aangenomen.44 Deze is erop 

gericht om het aspect Spirit of Place mee te nemen in stappen die gezet worden om 

cultureel erfgoed te beschermen, omdat deze bijdraagt aan de betekenis ervan. Volgens 

ICOMOS bestaat de Spirit of Place uit zowel materiële (omgevingen, gebouwen, 

landschappen, routes, objecten) als immateriële elementen (herinneringen, verhalen, 

geschreven documenten, festivals, herdenkingen, rituelen, traditionele kennis waarden, 

texturen, kleuren, geuren, etc.). Daarnaast wordt erkent dat de Spirit of Place een construct 

van een gemeenschap is dat met de tijd en cultuur kan veranderen. Om het te beschermen 

en over te dragen naar volgende generaties is communicatie en participatie van 

erfgoedgemeenschappen nodig, volgens ICOMOS. Het betrekken van jongere generaties en 

diverse erfgoedgemeenschappen bij het maken van beleid over het beheer van de Spirit of 

Place wordt aanbevolen.45  

Ook in de internationale museumwereld is het een actueel onderwerp. Binnen de 

International Council of Museums (ICOM) houdt met name het DEMHIST-comité, dat zich 

richt op conservering en management van huismusea, zich er mee bezig. In 2011 was het 

thema van de jaarlijkse DEMHIST conferentie ‘Catching the Spirit – Theatrical Assets of 

Historic Houses and their Approaches to Reinventing the Past’.46 Onderwerpen als 

 
42 Christian Norberg-Schulz, Genius loci, towards a phenomenology of architecture, (New York: Rizzoli, 1980). 
43 Mert Nezih Rifaioğlu, “Understanding and preserving spirit of place by an integrated methodology in 
historical urban contexts,” 16th ICOMOS General Assembly and International Symposium: ‘Finding the spirit of 
place – between the tangible and the intangible, Quebec, 29 september – 4 oktober 2018; 
https://www.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/77_pdf/77-GVES-282.pdf ICOMOS, Quebec, 2008. 
44 ICOMOS, Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of the Place, (Québec: 2008), 
https://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-646-2.pdf. 
45 Ibidem. 
46 DEMHIST is een comité van de International Council of Museums, de naam ervan is afkomstig van het woord 
‘demeures historiques’, ofwel historische huizen. Het comité fungeert als platform voor professionals om 
ideeën uit te wisselen over de conservering, restaureren en presentatie van historische huizen door middel van 
een website en conferenties. (‘What is DEMHIST?’ Website DEMHIST, geraadpleegd 16 juni 2021, https://icom-
demhist.org/what-is-demhist/.) 



 

21 

authenticiteit en immaterialiteit kwamen aan bod.47 De in de inleiding geïntroduceerde 

‘historische sensatie’ zoals historicus Johan Huizinga die definieerde, houdt nauw verband 

met deze Spirit of Place. Huizinga legt in zijn beschrijving van de historische sensatie de 

nadruk op het immateriële, namelijk de beleving en het gevoel (met woorden als ‘sensatie’, 

‘ekstatisch’, ‘aanraking’ en ‘beleven’) in combinatie het aanwezig zijn van de ‘waarheid’.48 

Museoloog Peter van Mensch ziet een tweestrijd tussen ‘beleving’ en ‘waarheid’ en stelt in 

zijn lezing op de DEMHIST conferentie dat het concept van authenticiteit hierbij belangrijk is. 

Hij duidt dat als: ‘is it what is says it is?’ en stelt daarbij dat dit gevoel van authenticiteit en 

‘historische sensatie’ gebaseerd is op het vertrouwen van de aanschouwer.49  

Authenticiteit lijkt één van de voorwaarden te zijn om de Spirit of Place te kunnen 

ervaren. In 1965 werd de term door ICOMOS gebruikt in het Charter van Venetië, waarin 

richtlijnen voor de conservering en restauratie van monumenten werden vastgesteld. Het 

begrip kreeg geen nadere uitleg.50 In 2005 verscheen het Nara Document on Authenticity, 

voortkomend uit de World Heritage Convention dat gehouden werd in 1994 in Japan.51 Het 

begrip authenticiteit werd daar uitgelegd als de afspraak binnen een erfgoedgemeenschap, 

waarin is overeengekomen welke bronnen als geloofwaardig en waarheidsgetrouw worden 

aangezien in relatie tot originele en latere karakteristieken van het erfgoed en haar 

betekenis. Ook wordt er gesproken van verschillende aspecten van authenticiteit inclusief 

(maar niet gelimiteerd): vorm en design, materiaal en substantie, gebruik en functie, 

tradities en technieken, locatie en omgeving, geest en gevoel.52 De definitie van 

authenticiteit kan dus op verschillende manieren ingevuld worden door erfgoedorganisaties. 

De vorm van authenticiteit die voor een organisatie die een interieurensemble beheerd het 

meest waardevol wordt geacht, is bepalend voor de manier waarop er met de materiële en 

immateriële aspecten van het ensemble wordt omgegaan. 

 
47 DEMHIST, Catching the Spirit – Theatrical Assets of Historic Houses and their Approaches to Reinventing the 
Past, Proceedings of the ICOM/DEMHIST international conference, Antwerp, 17-20 oktober 2011, 7. 
48 Johan Huizinga, “Het Historisch Museum” De Gids, Jaargang 84, 1920, 251-262. 
https://www.dbnl.org/tekst/_gid001192001_01/_gid001192001_01_0016.php 
49 Peter van Mensch, “Catching the Space between Objects”, Proceedings of the ICOM/DEMHIST international 
conference, Antwerp, 17-20 oktober 2011, 13-18. 
50 ICOMOS, International Charter for the conservation and restauration of monuments and sites (The Venice 
Charter 1964), 1964, https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf. 
51 ICOMOS, The Nara Document on Authenticity, 1994, https://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf. 
52 Ibidem. 
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3.3 Sector, Factor, Vector 

Binnen de erfgoedwereld is in 2017 het ‘sector, factor, vector’ concept ontwikkeld door Joks 

Janssen, Erik Luiten, Hans Renes en Eva Stemeijer.53 Dit concept gaat uit van drie mogelijke 

benaderingen van erfgoed binnen de ruimtelijke ontwikkeling: de sector, factor en vector 

benadering. Belangrijk om op te merken is dat de drie benaderingen in de praktijk door 

elkaar heen gebruikt worden. Ze worden als volgt gedefinieerd: 

- Sectorbenadering: een traditionele manier van de interpretatie van erfgoed. De 

‘collectie’ is hierbij de belangrijkste eigenschap. Aan het erfgoed wordt het liefst zo 

min mogelijk veranderd. Ook bestaat er een expertise die bepaald waarom iets 

waardevol is en daarom beschermd moet worden. De geschiedenis bepaald wat er 

met de ‘collectie’ moet gebeuren. 

- Factorbenadering: een vrij recente benadering die zich kenmerkt door actieve 

herbestemming. De ‘collectie’ wordt geselecteerd op basis van nut/potentie in plaats 

van cultuurhistorische waarden. Het object en haar context houden nauw verband 

met elkaar. Vanuit het erfgoed en haar omgeving wordt er gekeken naar wat er met 

de ‘collectie’ mogelijk is. Deze benadering is markt/exploitatie gedreven. 

- Vectorbenadering: Deze benadering wordt steeds vaker toegepast. Hij kenmerkt zich 

door bescherming van erfgoed door co-creatie. Lekenexpertise is hierbij belangrijk. 

Het gaat om groepen mensen die een bepaalde waarde met een ‘collectie’ 

associëren, los van de historische waarden. Er is een focus op biografieën en 

narratieven die gecreëerd worden door de gemeenschap. De toekomst van het 

erfgoed wordt bepaald door de continuïteit van het verleden en heden, waarbij de 

samenleving bepaald wat het volgende hoofdstuk wordt. 

Op 27 mei 2021 werd het symposium ‘Wat? Water!: Klimaatveranderingen en 

buitenplaatsen’ gehouden door de Nederlandse Kastelenstichting en ICOMOS Nederland. 

Professor Eric Luiten paste toen zijn sector, factor, vector concept toe op de manier waarop 

er plaats is voor erfgoed binnen de omgang met water in Nederland.54 Daaruit bleek dat zijn 

 
53 Joks Janssen, Eric Luiten, Hans Renes en Eva Stegmeijer, “Heritage as sector, factor and vector: 
conceptualizing the shifting relationship between heritage management and special planning,” in European 
Planning Studies 25(2017)9: 1654-1672, DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1329410 (geraadpleegd 
25 juni 2021). 
54 Nederlandse Kastelenstichting en ICOMOS, Symposium ‘Wat? Water! Klimaatverandering en buitenplaatsen’ 
(Nederland: Livestream HS Events B.V), 27 mei 2021. 
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concept op meerdere erfgoedsectoren is toe te passen, waaronder interieurensembles. 

Binnen de sectorbenadering passen bijvoorbeeld veel ensembles die als een tijdscapsule 

bewaard zijn gebleven, waarbij er veel waarde wordt gehecht aan de materialiteit ervan. Een 

voorbeeld daarvan is de zojuist beschreven aanbeveling van de Council of Europe uit 1998 

die zich nadrukkelijk richt op de waarde en het behoud van de materialiteit van ensembles. 

Daarnaast past ook de totstandkoming van de Toonbeeldenlijst van de RCE binnen deze 

benadering. Hoewel het voor de particulier met een ensemble mogelijk is om die aan te 

melden voor de lijst, bepalen experts bij de RCE of er ook daadwerkelijk sprake is van een 

ensemble en wat de waarde ervan is. Ook de factorbenadering wordt in Nederland 

toegepast. In de inleiding werden kort de museumhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser 

benoemd, waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om het interieurensemble te benutten 

als publiekstrekker. Daarnaast wordt ook steeds meer gekozen voor de vectorbenadering op 

het gebied van interieurensembles. Steeds vaker wordt er door beherende organisaties 

ruimte gemaakt voor nieuwe verhalen en perspectieven die onderdeel uitmaken van de 

geschiedenis van een ensemble. De hierboven beschreven benadering van de Spirit of Place 

zoals die door DEMHIST wordt gedefinieerd past goed binnen een vectorbenadering. Spirit of 

Place richt zich namelijk sterk op de interpretatie van het erfgoed door de beschouwer, 

waardoor nieuwe verhalen en perspectieven kunnen worden toegevoegd aan de bestaande 

geschiedenis. 

3.4 Conclusie 

Door in kaart te brengen welke internationale opvattingen er zijn over historische interieurs 

op internationaal niveau is ontdekt dat deze zich zowel in de monumentenzorg als in de 

museumwereld bevinden. Internationale erfgoedorganisaties zoals de Council of Europe en 

ICOMOS richten zich op het behoud van ensembles door middel van het vergroten van 

kennis en bewustzijn en via wettelijke mogelijkheden. Onder ensembles verstaan zij de 

samenhang van materiële en immateriële elementen. Een van deze elementen die betekenis 

aan het ensemble geeft is de Spirit of Place, die bestaat uit de fysieke eigenschappen van 

een plek en de interpretatie van de beschouwer. In de internationale monumentenzorg 

wordt dit aspect vormgegeven door het fysieke erfgoed in combinatie met immateriële 

aspecten zoals herinneringen, rituelen, tradities en herdenkingen. Om deze te bewaren is 

communicatie en participatie met erfgoedgemeenschappen nodig, waarbij diverse partijen 
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betrokken dienen te worden bij het maken van beleid en beheersplannen. ICOMOS stelt 

namelijk dat de Spirit of Place een constructie is van verschillende sociale processen. Ook in 

de museumwereld speelt de Spirit of Place een rol, hoewel de focus binnen historische 

huismusea ligt op de beleving van de bezoeker. Het historisch huismuseum bevindt zich op 

het snijvlak van conservering en reconstructie, waarbij het museum richtinggevend is in de 

constructie van de Spirit of Place. Bij beide benaderingen van de Spirit of Place speelt 

authenticiteit een rol. Deze kan zich in vele elementen van gebouwd erfgoed en historische 

huismusea bevinden, maar bij allen ligt de nadruk op vertrouwen en waarheidsgetrouwheid.  

Naast de benadering van het ensemble als geheel door middel van Spirit of Place, 

leent ook de sector, factor, vector benadering zich voor de instandhouding van 

interieurensembles. De rol van interieurensembles in instandhoudingsprocessen kan 

daarmee geïdentificeerd worden. De sectorbenadering gaat uit van een statische omgang 

met interieurensembles, de factorbenadering van een meebewegende omgang, en de 

vectorbenadering richt zich op instandhouding door middel van een participerende omgang.  

In de volgende hoofdstukken wordt gekeken op welke manier de Spirit of Place door 

de casestudies gezien wordt en wat de gevolgen daarvan zijn voor de interieurensembles. 

Ook wordt de sector, factor, vector benadering toegepast op de casestudies en gekeken 

welke inzichten dit oplevert ten aanzien van de instandhouding van interieurensembles. 
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4. Anchers Hus, Denemarken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Inleiding 

Anchers Hus was het kunstenaarshuis van het in Deense kunstenaarskoppel Anna en Michael 

Ancher, gelegen aan Markvej 2-4 in Skagen. In 1884 kwamen zij er wonen en verbouwden ze 

het in hun eigen stijl. Na hun dood vertrok ook hun dochter Helga Ancher uit het huis 

waarna het in 1967 werd geopend als museum. In 2014 werd het museum onderdeel van 

het Skagens Kunstmuseer, een door de Deense Staat erkend museum dat naast Anchers Hus 

ook het Skagens Museum en het Drachmanns Hus beheert.55 In dit hoofdstuk wordt eerst 

een geschiedenis van de totstandkoming van het museumhuis beschreven waarna een 

beschrijving van het huis wordt gedaan. Daarop volgt een analyse van de waardering van het 

huis en haar interieur. Vervolgens wordt ingegaan op de manier waarop het museum het 

verhaal van het huis, haar interieur en bijbehorende collecties vertelt. Tot slot wordt het 

huis binnen haar landelijke context op het gebied van monumentenzorg geplaatst. 

4.2 Geschiedenis 

Anna Ancher (1859 – 1935) werd geboren als Anna Kirstine Brøndum in de Deense 

vissersplaats Skagen. Haar welgestelde familie was eigenaar van de lokale herberg (Hotel 

 
55 ‘Anchers Hus’, Skagens Kunstmuseer, geraadpleegd 17 juni 2021, 
https://skagenskunstmuseer.dk/museer/anchers-hus/; 
‘Organisation’, Skagens Kunstmuseer, geraadpleegd 17 juni 2021, 
https://skagenskunstmuseer.dk/om-museerne/organisation/. 

Afb. 1: Interieur Anchers Hus 
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Brøndum) en kruidenierswinkel.56 In de jaren 70 van de 19e eeuw werd Skagen zeer populair 

onder Deense kunstenaars, auteurs en denkers. Deze kunstenaars werkten in de duinen en 

verbleven bij de familie Brøndum. Anna kreeg hierdoor een interesse in kunst en ging ook 

zelf aan de slag.57 Kunstenaar Michael Ancher (1849 – 1927) bezocht Skagen voor het eerst 

in 1874 en ontmoette Anna toen zij 14 was. Van 1875 tot 1878 volgde Anna lessen aan de 

schilderschool voor vrouwen van Vilhelm Kyhn. Anna en Michael trouwden in 1880 op haar 

21ste en kregen drie jaar later hun dochter Helga (1883 – 1964).58 Nadat Helga geboren was 

verhuisden ze naar Markvej 2, nu bekend als Anchers Hus.59 Het huis werd niet ingericht met 

de dan in Denemarken heersende Klunkestil, maar bestond uit een verzameling van allerlei 

soorten meubilair en voorwerpen in verschillende stijlen en uit verschillende periodes.60 

Daarnaast beschikte het huis over een grote verzameling kunstwerken, gemaakt door de 

Anchers zelf of door hun kunstenaarsvrienden (afb. 1).61 In 1913 werd het huis vergroot door 

architect Ulrik Plesner (1930 – 2016), die ook de uitbreiding van de haven en andere delen 

van Skagen ontwierp. Michael en Anna bleven er tot hun dood in 1927 en 1935 wonen. 

Helga verhuisde na haar moeders dood naar Hotel Brøndum dat nog steeds in handen van 

haar familie was. Toen ze stierf in 1964 liet ze het huis na aan de Helga Ancher Stichting die 

speciaal was opgericht met het doel dat er niets aan het huis en haar interieur veranderd 

zou worden. Na een drie jaar durende restauratie opende het museum haar deuren in 

1967.62 In principe is het huis nog precies zoals het in 1934 na Anna’s dood is achtergelaten. 

Sinds de fusering van het huis met het Skagens Kunstmuseer in 2014 is een 

inventarisatieproject gestart van alle objecten in het huis. Daarbij wordt van elk voorwerp 

beoordeeld of het onderdeel is van de oorspronkelijke collectie. Volgens het museum 

bevindt de authenticiteit van de plek zich in dit onveranderde interieur. Toch doen ze actief 

onderzoek naar de manier waarop het huis ook voor herhaalbezoekers interessant blijft.63 

 
56 ‘Anna Ancher’, Skagens Kunstmuseer, geraadpleegd 17 juni 2021, 
https://skagenskunstmuseer.dk/kunstnere/anna-ancher/. 
57 Thin Green Line Productions, Anna Ancher – Kunsten at fange en soltråle, (Denemarken: 2019). 
https://vimeo.com/513306927. 
58 Ibidem. 
59 Ella Reitsma, Het huis van de kunstenaar: herinneringen aan een leven, (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2001), 150-157. 
60 De Deense Klunkestil is de benaming voor een interieurstijl die populair was rond 1870-1910. Kenmerkend 
waren zwaar gestoffeerde meubelen en gordijnen met franjes en kwastjes. 
61 ‘Anchers Hus’, Website Skagens Kunstmuseer. 
62 Reitsma, Het huis van de kunstenaar, 150-157. 
63 ‘Velkommen hjem – designteoretiske perspektiver på oplevelser i et husmuseum’, Website Skagens 
Kunstmuseer, geraadpleegd 18 juni 2021, https://skagenskunstmuseer.dk/om-
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Omdat de familie Ancher meer dan 50 jaar in het huis heeft gewoond zijn er meerdere 

versies van het tonen van het interieur mogelijk. Door de objecten flexibel mee te laten 

doen met bijvoorbeeld feestdagen en seizoenen krijgt ook de herhaalbezoeker weer een 

nieuwe beleving van het interieur. Daarnaast wordt er door middel van onderzoek steeds 

nieuwe verhalen toegevoegd aan het huis. Het museum stelt dat omdat er zoveel verhalen 

te vertellen zijn, ze door middel van de collectie steeds een andere focus op het geheel 

kunnen geven. Als voorbeeld noemen ze de focus op sociale, design- en culturele 

geschiedenis, religie, tradities en architectuur.64  

 

 
museerne/udviklingsprojekter/bevaringen-af-anchers-hus/velkommen-hjem-designteoretiske-perspektiver-
paa-oplevelser-i-et-husmuseum/. 
64 Ibidem. 

Afb. 2: Anchers Hus in vogelvlucht 
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4.3 Beschrijving van het gebouw, interieur, collecties 

Anchers Hus is een vrijstaand, rood geschilderd huis bestaande uit drie bouwdelen met elk 

een zadeldak met wolfseinden. De omlijsting van de ramen, deuren en de daklijst zijn wit 

geschilderd (afb. 2). Het huis is opgetrokken in vier fases. Het meest noordelijke deel werd 

gebouwd tussen 1827 en 1837. Het tussengebouw is in twee fases tot stand gekomen, een 

eerste uitbreiding met drie kamers in 1840, en een toevoeging van vier kamers in 1860. De 

laatste bouwfase betreft het in het zuiden gelegen langwerpige bouwdeel, dat haaks op de 

andere bouwdelen is geplaatst (afb. 3). Deze laatste fase is gebouwd tussen 1913-1914 door 

architect Ulrik Plesner en diende als studio voor Michael Ancher.65  

 Ook het nagelvaste interieur kan door middel van deze vier fases uiteengezet 

worden. Het oudste gedeelte kenmerkt zich door gebeitste houten vloeren, een 

lijmverfafwerking op de wanden en soms een lambrisering of kachel-nis. De balkenplafonds 

 
65 ‘Sag: Anna og Michael Anchers Hus, Skagen’, Website Fredede & Bevaringsvaerdige Bygninger, geraadpleegd 
18 juni 2021. https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=22367924 

Afb. 3: Ontwerptekening Anchers Hus door Ulrik Plesner 
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zijn soms gepleisterd. In de deurspiegels en de omlijsting ervan zijn door Michael Ancher 

schilderingen van vogels aangebracht (afb. 4 en 5). Het tussengebouw bevat zowel houten 

als gegoten vloeren en stucplafonds. Ten opzichte van de rest van het huis bevat de studio 

van Michael Ancher hoge balkenplafond, daarnaast zijn er nissen, en is er een bakstenen 

schouw aanwezig (afb. 6 en 7).66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijbehorende roerende elementen van het interieur bestaan uit meubilair, 

huisraad, persoonlijke eigendommen, verzamelde objecten en kunstwerken van de familie 

Ancher en hun vrienden. Het zijn ruim 3.000 voorwerpen bij elkaar die allemaal recent 

geïnventariseerd zijn.67 Veel van deze objecten zijn waardevol vanwege de unieke relatie die 

 
66 ‘Sag: Anna og Michael Anchers Hus, Skagen’, Website Fredede & Bevaringsvaerdige Bygninger. 
67 Pernille Siegumfeldt, ‘Museumsfolk fandt kulturskat på et loft: "Føjer nye facetter til dansk kunsthistorie”’, 
Akademikerbladet, 2 maart 2020, geraadpleegd 25 juni 2021, 

Afb. 4: Door Michael Ancher beschilderde deur Afb. 5: Westkamer Anchers Hus 

Afb. 6: ontwerptekening schouw in Michael’s studio door 
Ulrik Plesner 

Afb. 7: uitgevoerde schouw in Michael’s studio 
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zij hebben met het huis en de familie Ancher. Een voorbeeld daarvan is een broche in de 

vorm van een anker. Het museum veronderstelt dat het een cadeau van Michael aan Anna 

was ter ere van hun bruiloft in 1880. Op verschillende foto’s en schilderijen waar Anna op 

wordt afgebeeld is de broche te zien (afb. 8 en 9). De broche werd in 2017 door het museum 

gevonden tijdens een inventarisatie van de collectie.68 Ook andere voorwerpen in het huis 

beschikken over zo’n unieke relatie met het huis, zoals de koperen vaas in het schilderij 

‘Pigen med solsikkerne’ uit 1893 van Michael Ancher (afb 10).69 Toch zijn niet alle objecten in 

het huis origineel. De Japanse papieren lantaarn is een replica van het origineel dat vanwege 

zijn fragiliteit in het depot bewaard wordt. De lantaarns werden door de familie bij 

tuinfeesten naar buiten verplaatst om zo de tuin te kunnen verlichten.70 De originele lamp is 

vermoedelijk afkomstig van de Toshugu tempel in Nikko, Japan. De replica is in 1983 

gemaakt in Kyoto (afb. 11).71 

 

 
https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2020/marts/museumsfolk-fandt-kunstskat-paa-et-loft-3000-
genstande-foejer-nye-facetter-til-dansk-kunsthistorie. 
68 Anchers Hus (@Anchershus), “It needs a bit of polishing to remove decades of tarnish, but this is the real 
thing; Anna Ancher’s brooch,“ Instagram foto, 7 april 2017, https://www.instagram.com/p/BSkomynF-N9/. 
69 ‘Hemmelige rum åbnet efter 85 år: Se de glemte skatte ‘, Website Nordjyske, geraadpleegd 18 juni 2021, 
https://nordjyske.dk/nyheder/nordjylland/hemmelige-rum-aabnet-efter-85-aar-se-de-glemte-
skatte/5d6f21e4-febc-494e-9bb6-75ec80440ade. 
70 Anchers Hus (@Anchershus), “These Japanse paper lanterns are hanging in Anchers Hus – but what is the 
Anchers family’s relation to Japanese aper lanterns?” Instagram foto, 11 november 2020, 
https://www.instagram.com/p/CHcB3J0qjgO/. 
71 Anchers Hus (@Anchershus), “The Anchers were avid art collectors. Japanese objects spread around the 
house testifies to the great interest the artists had for Japanese aesthetics,” Instagram foto 31 mei 2019, 
https://www.instagram.com/p/ByH7-U9BRJY/. 

Afb. 8: Teruggevonden broche van Anna Ancher Afb. 9: Schilderij waarop Anna Ancher de broche draagt 
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4.4 Waardering 

Sinds 1970 is het gebouw een beschermd monument, in paragraaf 4.6 wordt er nader 

ingegaan op de betekenis hiervan voor gebouwen in Denemarken in het algemeen. In de 

door de Deense Staat gedane waardestelling van het gebouw en het nagelvaste interieur 

wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën: omgevingswaarden, cultuurhistorische 

waarden, architectonische waarden, en dragende instandhoudingswaarden.72 De 

omgevingswaarden zitten met name in de kenmerkende bouwstijl van het huis die 

overeenkomt met andere gebouwen in Skagen en daardoor de historisch-culturele omgeving 

van de stad in stand houdt. De cultuurhistorische waarden van het exterieur bevinden zich in 

 
72 ‘Sag: Anna og Michael Anchers Hus, Skagen’, Website Fredede & Bevaringsvaerdige Bygninger. 

Afb. 10: museumsinspektør Andreas Bjerre met de koperen vaas die ook op het schilderij achter hem is afgebeeld 

Afb. 11: Japanse lantaarn 
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de ligging van het huis die typerend is voor Skagen: door de huizen oost-west te situeren 

hoeven ze zo min mogelijk weerstand te bieden aan de westenwind. In het interieur wordt 

de cultuurhistorische waarde getypeerd door het uitzonderlijk goed bewaard gebleven 

interieur van de tijd dat de Anchers er woonden. Ook wordt er waarde ontleent aan het feit 

dat Ulrik Plesner zowel het exterieur als het nagelvaste interieur van de studio ontwierp. Tot 

slot worden ook de sanitaire voorzieningen van belang geacht voor de cultuurhistorische 

waarden van het gebouw. De architectuurhistorische waarden bevinden zich enerzijds in het 

oudere gedeelte van het huis, vanwege de traditionele bouwstijl. Anderzijds is de nieuwere 

aanbouw van Plesner van architectuurhistorisch belang vanwege de neobarokke bouwstijl 

die tot uiting komt in onder andere de vormentaal van de kroonlijsten en het sterke rood-

witte contrast. De architectonische waarde komt in het interieur tot uiting vanwege de 

‘eksemplarisk, autentisk atmosfære’ (exemplarische, authentieke sfeer) die bewaard is 

gebleven.73 De ‘bærende fredningsværdier’, ofwel ‘dragende instandhoudingswaarden’ 

kunnen gedefinieerd worden als de essentie van de omgevings-, cultuurhistorische- en 

bouwkundige waarden. Ze zijn bedoeld als leidraad voor toekomstige werkzaamheden aan 

het gebouw.74 Voor Anchers Hus zijn deze instandhoudingswaarden te vinden in het goed 

bewaard gebleven exterieur waaronder de individuele bouwdelen, het dak, ramen, deuren, 

schoorstenen en materiaalgebruik benoemd worden. In het interieur zijn deze waarden 

gekoppeld aan de plattegrond en indeling, en alle onderdelen die tot stand gekomen zijn in 

de tijd dat de Anchers er woonden, inclusief de vloeren, wanden, plafonds, geschilderde 

deuren, en haarden.75 

4.5 Biografische analyse 

Het verhaal van Anchers Hus wordt in het museum met name mondeling verteld door 

gidsen. Door middel van kleine ingrepen in het interieur wordt er de sfeer gecreëerd alsof de 

familie nog steeds in het huis woont. Museumsinspektør Andreas Bjerre vertelt dat ze 

bijvoorbeeld hoeden en jassen aan de kapstok hangen om bezoekers welkom te laten 

voelen, omdat de familie Ancher ook zeer gastvrij was. Daarnaast werden vorig jaar enkele 

slaapkamers opengesteld die nooit eerder bezocht konden worden. De slaapkamers zijn 

 
73 ‘Sag: Anna og Michael Anchers Hus, Skagen’, Website Fredede & Bevaringsvaerdige Bygninger. 
74 Kulturarvstyrelsen, Vejledning: Vurdering af Fredningsværdier, (Kopenhagen: Kulturarvsstyrelsen, 
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/bygninger/dokumenter/Vejledning_til_vurdering_af_fredning
svaerdier.pdf 
75 ‘Sag: Anna og Michael Anchers Hus, Skagen’, Website Fredede & Bevaringsvaerdige Bygninger. 
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gereconstrueerd en het verhaal dat er verteld wordt richt zich ook op het 

reconstructieproces en de gebruikte bronnen daarvoor.76 Bjerre wijdt daarnaast uit over de 

omgang van het museum met het begrip authenticiteit. Hij stelt dat er in principe alleen 

originele objecten worden getoond, hoewel dit voor textilia anders ligt. Door zonlicht 

beschadigde gordijnen worden gereconstrueerd door een fabriek in Schotland waarbij ze 

geproduceerd worden door machines uit 1910, op basis van patronen uit die tijd. Op die 

manier blijft het nieuwe gordijn dicht bij het origineel en blijven er gordijnen aanwezig in het 

huis. Bjerre stelt dat een andere vorm van authenticiteit zou verdwijnen wanneer het 

museum ervoor zou kiezen om helemaal geen gordijnen op te hangen.77 

 De afgelopen 15 jaar heeft het Skagens Kunstmuseer regelmatig tentoonstellingen 

georganiseerd over de kunstenaars in Skagen. Van de in totaal 29 tentoonstellingen, 

kwamen er in 12 daarvan werken van Anna en Michael Ancher voor (zie bijlage 3).78 In het 

geval van Anna werden er twee tentoonstellingen over haar werk en leven georganiseerd: 

Anna (jeg) Anna (Anna (ik) Anna) in 2009 en Anna Ancher, Sommerens store særudstilling 

(Anna Ancher, de grote speciale zomertentoonstelling) in 2020. In de eerste tentoonstelling 

werd er aandacht besteed aan haar succes als vrouwelijk kunstenaar. De aanleiding van de 

tentoonstelling was de aandacht voor vrouwelijke kunstenaars van de afgelopen jaren, 

waarbij een feministische invalshoek werd gekozen. Het museum wilde het verhaal van Anna 

Ancher hier aan toevoegen.79 Er werd gekozen voor 12 thema’s: het licht, het lege interieur, 

de religieuze, de kamer van de vrouw, handwerk, mijn moeder, de familie, de blinde, de 

kunst van het plukken, de mensen uit Skagen, in de tijd van de herfst, en het stedelijk 

landschap. De tentoonstelling uit 2020 focuste op het werk van Anna middels de thema’s 

religie, licht, pastel, kleur, landschap, vereenvoudiging en dagelijks leven.80 

Tentoonstellingen over Michael gaan over specifieke aspecten van zijn werk zoals 

Skawskum - Med Michael Ancher til søs (Scavenger schuim, met Michael Ancher op zee) in 

2014, Michael Ancher og kvinderne fra Skagen (Michael Ancher en de vrouwen van Skagen), 

 
76 Andreas Bjerre, museumsinspektør Anchers Hus, interview door auteur op 21 juni 2021 via e-mail (zie bijlage 
2). 
77 Ibidem. 
78 In 4 van de 29 tentoonstellingen is het onbekend of er een relatie met de Anchers werd weergegeven. 
79 ‘Anna (jeg) Anne, En hyldest til Anna Ancher’, Website Skagens Kunstmuseer, geraadpleegd 18 juni 2021, 
https://skagenskunstmuseer.dk/udstillinger/anna-jeg-anna/. 
80 ‘Anna Ancher, Sommerens store særudstilling’, Website Skagens Kunstmuseer, geraadpleegd 18 juni 2021, 
https://skagenskunstmuseer.dk/udstillinger/anna-ancher/. 
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in 2018 en Svigermor, Michael Anchers tegninger af Ane Brøndum (Schoonmoeder, Michael 

Anchers tekeningen van Ane Brøndum) in 2018. Uit de tentoonstellingshistorie blijkt dat er 

ruim aandacht is voor de familie Ancher dat zich met name uit in tentoonstellingen over het 

werk van Anne en Michael Ancher. In het geval van Anna komt daarbij ook haar persoonlijke 

leven aan bod en wordt er bewust voor gekozen een nieuw (feministisch) perspectief toe te 

voegen aan het al bestaande verhaal. 

 Het Instagramaccount van Anchers Hus bestaat sinds 2015 en bevat 349 berichten. 

Deze bestaan uit een mix van foto’s van het exterieur, interieur, foto’s van de Anchers, en in 

het huis aanwezige objecten en kunstwerken. Middels de foto’s worden er veel verhalen 

over de Anchers en bijbehorende objecten verteld. Een voorbeeld is een in hout gesneden 

paardje dat een verjaardagscadeau voor Helga was met daarop een Deens gedichtje (afb. 

12).81 Een ander voorbeeld is een post over het schilderij ‘En akvarelmalerske’ uit 1898 door 

Michael Ancher waarop een aquarelverfset wordt afgebeeld die ook in de collectie werd 

teruggevonden.82  

 

 

 

 

 

 

 
81 Anchers Hus (@Anchershus), “This horse was a birthday gift for Helga,” Instagram foto 23 september 2020, 
https://www.instagram.com/p/CFdwH37BDCu/. 
82 Anchers Hus (@Anchershus), “Så har vores museumsinspektør fundet en akvarelæske på 1. sal i Anchers Hus 
under den samlingsgennemgang, der pågår i huset,” Instagram foto 9 juli 2020, 
https://www.instagram.com/p/CCa4HqmsMaU/. 

Afb 12: Houten paardje als 
verjaardagscadeau voor 
Helga. Op de nek is een 
gedichtje geschreven:  
Helga’s Horse  
as birthday guest 
with wishes come  
for winter and summer  
to burn and bite! 
to smoke and ride! 
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4.6 Landelijke context 

De bescherming en instandhouding van Anchers Hus en haar inventaris valt juridisch gezien 

onder twee wetten: de Museumsloven uit 2014 (museumwet), en de wet op de bescherming 

en instandhouding van gebouwen uit 2001. In Denemarken is de uitvoerend autoriteit van 

de wet het Slot- og Kulturstyrelsen (Agentschap voor Paleizen en Cultuur). Zij adviseren de 

minister van cultuur en geven uitvoering aan de door de Staat geformuleerde doelen. 

Daarnaast zijn ze in het beheer van subsidies, beoordelen ze bouwaanvragen, en verspreiden 

ze informatie over cultureel erfgoed.83 

 

Museumwet 

De Museumsloven stamt uit 2014 en heeft enerzijds als doel om cultureel en natuurlijk 

erfgoed in Denemarken veilig te stellen door middel van activiteiten en samenwerking van 

professionele en economisch duurzame musea. Anderzijds richt de wet zich op het 

ontwikkelen van de betekenis van cultureel en natuurlijk erfgoed in interactie met de wereld 

om ons heen.84 De wet is van toepassing op alle staatsmusea en door de staat erkende 

musea (ontvangers van staatssubsidies).85 Zij hebben de taak om erfgoed (cultureel en 

natuurlijk) te verzamelen, registreren, conserveren, onderzoeken en verspreiden. Deze taken 

hebben drie doelen: 

1) Kennis over erfgoed actualiseren, toegankelijk en relevant maken; 

2) Ontwikkelen van het gebruik en de betekenis van cultureel erfgoed voor burgers en 

gemeenschappen; 

3) Beschermen van erfgoed voor toekomstig gebruik. 

Anchers Hus behoort tot een door de staat erkend cultuurhistorisch museum. Dat heeft als 

gevolg dat het museum aan voorwaarden moet voldoen om aanspraak op subsidie te 

maken. In relatie tot het gebouw en de collectie moet het museum bijvoorbeeld een 

professionele standaard hebben en mag het museum niet zomaar objecten in bruikleen aan 

een ander museum geven.86 Andreas Bjerre stelt dat het Skagens Kunstmuseer jaarlijks een 

 
83 ‘Organisation og ledelse’, Slot- og Kulturstyrelsen, geraadpleegd 19 juni 2021, https://slks.dk/om-
styrelsen/organisation-og-ledelse/. 
84 ‘Museumsloven: Hoofdstuk 1, paragraaf 1, artikel 1’, Retsinformation, geraadpleegd 18 juni 2021. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/358 
85 ‘Museumsloven: Hoofstuk 1, paragraaf 1, artikel 3’, Website Retsinformation.  
86 ‘Museumsloven: Hoofdstuk 6, paragraaf 14’, Website Retsinformation.  
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vaste subsidie ontvangt, die gedeeltelijk voor Anchers Hus bestemd is. Ook voor 

projectmatige conserveringsprojecten kan een subsidieaanvraag worden verstrekt door het 

Slot- og Kulturstyrelsen. 

 

Wet op de bescherming en instandhouding van gebouwen 

De Deense Bygningsfedningsloven (Wet op de bescherming en instandhouding van 

gebouwen) uit 2001 richt zich op het beschermen van historische gebouwen met een 

architectonische, cultuurhistorische of ecologische waarde die karakteristiek zijn voor 

maatschappelijke ontwikkelingen in woon-, werk- en productieomstandigheden.87 Onder de 

bescherming vallen het gebouw, bouwdelen, en bijbehorende bouwomgeving zoals hofjes, 

pleinen, stoepen, tuinen en parken. Ook het nagelvaste interieur is middels deze wet 

beschermd.88 De gevolgen van een juridische bescherming is dat de eigenaar verplicht is het 

pand in goede staat te onderhouden. Daarnaast is de eigenaar verplicht een vergunning aan 

te vragen bij werkzaamheden die verder gaan dan regulier onderhoud.89 De roerende 

onderdelen maken geen deel uit van de juridische bescherming. Wel is het voor eigenaren 

mogelijk om ondersteuning in de vorm van leningen, subsidies, deskundige hulp, 

projectvoorbereiding en materialen aan te vragen bij het ministerie van leefmilieu en 

Energie. Deze ondersteuning is ook bedoeld ter ondersteuning van de instandhouding van 

het inventaris dat niet onder de juridische bescherming van de wet valt. Voorwaarde is dat 

de inventaris van belang is voor het cultuurhistorische geheel of dat er een bijzondere relatie 

is tussen de voorwerpen en het gebouw.90 Volgens Andreas Bjerre is er regelmatig contact 

met het Slot- og Kulturstyrelsen. Dat gaat dan met name over het inwinnen van advies over 

de zorg voor de collectie, maar in sommige gevallen ook wanneer er een wijziging aan het 

monument plaats moet vinden.91 

 

 

 

 
87 ‘Bygningsfredning- og bevaringsloven: Hoofdstuk 1, artikel 1’, Retsinformation, geraadpleegd 18 juni 2021, 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2001/911 
88 Luna Dyre, Arkitekt MAA Fredede Bygninger, Center for KulturarvSlots-og Kulturstyrelsen, interview door 
auteur op 14 juni 2021. 
89 Bygningsfredning- og bevaringsloven: Hoofdstuk 3, artikel 9, 10’, Retsinformation. 
90 Bygningsfredning- og bevaringsloven: Hoofdstuk 4, artikel 16’, Retsinformation. 
91 Andreas Bjerre, interview 21 juni 2021. 
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In de praktijk 

Luna Dyre, Functionaris en architect MAA bij het Slot- og Kulturstyrelsen is werkzaam binnen 

de afdeling ‘Center for restaurering og projekter’. In een interview geeft ze aan dat de Wet 

op de bescherming en instandhouding van gebouwen bescherming biedt aan het gehele 

perceel van het gebouw, inclusief de nagelvaste binnenkant.92 In het geval van Anchers Hus 

vallen daar bijvoorbeeld ook de beschilderde binnendeuren onder. De bescherming van 

roerende onderdelen valt volgens haar onder de Museumwet wanneer het gebouw een 

museumfunctie heeft. Van een interieur in Denemarken zijn dus alleen de nagelvaste 

onderdelen beschermd wanneer het gebouw als monument is aangemerkt. Dyre stelt dat er 

op dit moment niet gekeken wordt naar een betere bescherming van roerende 

interieuronderdelen binnen de overheid. In de praktijk merkt ze dat er aanvragers van 

vergunningen open staan voor advies vanuit het Slot- og Kulturstyrelsen. Wanneer roerende 

onderdelen zoals bijvoorbeeld verlichting, meubilair of textiel verloren dreigt te gaan, wordt 

er door de afdeling advies gegeven over mogelijkheden tot behoud.  

4.7 Conclusie 

Anchers Hus was het woonhuis en de studio van kunstenaarskoppel Anna en Michael 

Ancher. Bijzonder aan het huis is dat het precies zo is achtergelaten als toen de Anchers er 

nog woonde. De gehele inventaris van ruim 3000 objecten is nog aanwezig waaronder 

meubilair, kunstwerken en verzamelde objecten. Tegenwoordig heeft het huis een 

museumfunctie. De instandhouding van het ensemble in combinatie met het tentoonstellen 

ervan zorgt ervoor dat er bepaalde behoudskeuzes zijn gemaakt. In het tentoonstellen van 

het interieur staat de beleving van de bezoeker centraal, waarbij gekozen wordt voor een 

benadering van de Spirit of Place door middel van het behoud van de authentieke sfeer. Dit 

uit zich bijvoorbeeld in de reconstructie van de gordijnen, waarbij het belang van het feit dat 

er op die plek altijd dat soort gordijnen hingen zwaarder weegt dan het behoud van het 

originele materiaal. Ook het wisselen van de collectie met de jaargetijden en feestdagen is 

hier een voorbeeld van, omdat het museum daarmee steeds een nieuwe ervaring biedt en 

de collectie gebruikt zoals die ook gebruikt werd toen de Anchers er nog woonden. Daarmee 

faciliteert het museum tegelijkertijd herhaalbezoekers en wordt het bewustzijn over het 

belang van het behoud van Anchers Hus voor de geschiedenis van Skagen vergroot.  

 
92 Luna Dyre, interview 14 juni 2021. 
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Daarnaast laat Anchers Hus zien dat het doen van wetenschappelijk onderzoek nieuwe 

perspectieven oplevert die geen afbreuk doen aan de Spirit of Place en authenticiteit van het 

geheel, maar die juist verrijken. Waar de sectorbenadering het ensemble als statisch 

behandeld om deze niet aan te tasten, laat deze casestudy zien dat het meebewegen met de 

collectie door nieuwe verhalen toe te voegen middels een factor- of vectorbenadering juist 

bevorderlijk voor het behoud van het interieurensemble is, omdat daarmee het draagvlak 

voor het behoud ervan vergroot wordt. Daarnaast zet Anchers Hus ook sterk in op het tonen 

van hun ensemble via diverse digitale middelen, waarmee nieuwe doelgroepen kunnen 

worden bereikt en er een wisselwerking tussen beschouwer en interieurensemble kan 

ontstaan. Deze wisselwerking via digitale middelen zoals sociale media is een voorbeeld van 

hoe middels een vectorbenadering het interieurensemble in stand gehouden kan worden 

door kennis en draagvlak over het ensemble te vergroten. 

 De manier waarop het interieurensemble door middel van wetgeving is beschermd 

lijkt sterk op het Nederlandse stelsel. Zowel het gebouw als de nagelvaste binnenkant is door 

de wet beschermd, de roerende voorwerpen zijn van bescherming uitgesloten. Toch is het 

voor deze roerende elementen wel mogelijk om ondersteuning vanuit de overheid te krijgen 

wanneer er sprake is van een bijzondere samenhang tussen de elementen en het gebouw. 

Het laat zien dat er met een soortgelijke wetgeving als in Nederland, toch mogelijkheden zijn 

om eigenaren te faciliteren en te ondersteunen in het behouden van een interieurensemble. 

Daarnaast wordt er door de landelijke monumentenzorg gevraagd en ongevraagd 

geadviseerd over het behoud van roerende voorwerpen die een bijzondere samenhang 

hebben met een monument. Deze integrale manier van werken, waarbij zorg voor het 

gebouw, het interieur en de collecties niet als afzonderlijk van elkaar worden gezien blijkt 

bevorderlijk voor de instandhouding van het ensemble. 
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5. Rotes Haus, Duitsland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Inleiding 

Het Rotes Haus werd rond 1760 in opdracht van de lakenhandelaar en koopman Johann 

Heinrich Scheibler gebouwd in Monschau (Duitsland) en ontleent haar naam aan de rode 

kleur van de gevel. Het interieur in rococostijl is bijna in haar geheel bewaard gebleven (afb. 

13). Het huis diende als fabriek, winkel en woonhuis van de familie Scheibler. In 1963 werd 

het huis door de toenmalige familie Scheibler en het Landschaftsverband Rheinland 

toegankelijk gemaakt voor het publiek middels de Stichting Scheibler- Museum Rotes Haus.93 

In dit hoofdstuk zal eerst de geschiedenis en totstandkoming van het huis worden toegelicht, 

waarna dieper wordt ingegaan op de waarde en betekenis van het huis. Tot slot wordt er 

ingegaan op de landelijke context waarin het museum opereert. 

5.2 Geschiedenis 

Johann Heinrich Scheibler (1705 – 1765) werd geboren in Volberg en stamde uit een familie 

van Lutherse predikanten en theologen. Door de aantrekkende economie in de 18e eeuw 

besloot hij niet in de voetsporen van zijn vader te treden maar in de leer te gaan bij 

lakenfabrikant Matthias Offermann in Imgenbroich. In 1724 trouwde hij met de dochter van 

Matthias, Maria Agnes Offermans. Door het huwelijk kwam Scheibler in bezit van de 

grootste textielfabrieken in Monschau. Scheibler verbeterde het maakproces van de stoffen 

 
93 Landschaftsverband Rheinland, The Red House in Monschau, (Monschau). 
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/berdasdezernat_1/lvrnetzwerkkulturelleserbe_1/dokumente_174
/Informationsflyer_Rotes_Haus_Monschau_Englisch_2018.pdf 

Afb. 13: Trap in het Rotes Haus in Monschau 
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en leverde daarmee een hoge kwaliteit laken af wat ervoor zorgde dat zijn bedrijf snel 

groeide.94 De Duitse stad Monschau maakte vanaf het begin van de 17e eeuw tot en met de 

19e eeuw een bloeitijd door vanwege de alsmaar groeiende productie van laken. Diverse 18e 

-eeuwse koopmanshuizen dateren nog uit deze tijd. Het eerste koopmanshuis in Monschau 

was dat van de familie Scheibler: het Rotes Haus. 95 Tegen het einde van zijn leven gaf 

Johann Heinrich opdracht tot de bouw van het huis voor 90.000 Thalers. Vanwege 

ontbrekend archiefmateriaal kan het huis niet precies gedateerd worden. Afgaande op de 

gevelsteen wordt aangenomen dat het in 1769 voltooid was. Het huis wordt op basis van 

vergelijkend onderzoek toegeschreven aan de architect Johann Joseph Couven (1701 – 

1763).96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huis bestaat uit twee delen: links het woongedeelte ‘Zum goldenen Helm’, en 

rechts het bedrijfsgedeelte ‘Zum Pelikan’ dat beschikt over een kelder voor het wassen en 

verven van de wol (afb. 14).97 Na de dood van Johann Heinrich Scheibler in 1765 bewoonde 

zijn jongste zoon Wilhelm het huis ‘Zum goldenen Helm’ samen met zijn vrouw Theresia 

Elisabeth Böcking. Diens broer Ernst woonde tot zijn dood in ‘Zum Pelikan’. Als Wilhelm in 

 
94 Paul Schoenen, Das Rote Haus in Monschau (Köln: M. Dumont Schauberg, 1968), 22, 23, 24. 
95 Ibidem, 9-11. 
96 Ibidem, 56 
97 Rheinischer verein für denkmalpflege und heimatschutz, Das Rote Haus in Monschau, Rheinische 
Kunststätten, heft 8/1966, (Neuss: Gesellschaft für Buchdruckerei AG, 1966), 3. 

Afb. 14: Het Rotes Haus in 
Monschau 
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1797 overlijdt erft zijn zoon Alexander de fabriek en het huis ‘Zum goldenen Helm’. In 1862 

verkoopt hij het aan Josef Schneider, waardoor het uit familiebezit raakt. Kort daarna koopt 

Albert Christoffel beide huizen op en woont hij in ‘Zum Pelikan’ tot 1896. ‘Zum goldenen 

Helm’ wordt aan verschillende families verhuurd.98  

 

Wording tot museum 

Nadat Keizer Wilhelm II in 1908 zijn belangstelling voor het interieur van het huis kenbaar 

maakt, slaan de erfgenamen Carl Johann Heinrich Scheibler (1852-1920) uit Keulen en de 

broers Bernhard en Alexander Scheibler de handen ineen om het huis terug in de familie te 

kopen.99 Bettinna Gonnerman, de huidige beheerder van het Rotes Haus, vertelt dat Carl 

Johann Heinrich dit vanuit een interesse naar zijn familiegeschiedenis deed.100 Hij deed 

verschillende aankopen om het huis weer in 18e -eeuwse stijl in te kunnen richten. Carl 

Johann Heinrich was daarnaast honorair consul in Nederland en ontving vanwege zijn 

verdiensten het Ridderkruis van de Orde van Oranje Nassau, vertelt Gonnermann. Zijn zoon 

Hans Carl (1887-1963) bouwde voort op de ideeën van zijn vader om het Rotes Haus te 

behouden. In 1931 opende hij het huis voor het eerst voor publiek. De huidige stichting werd 

opgericht nadat het gebouw ‘Zum Pelikan’ veel schade had geleden van de Tweede 

Wereldoorlog, waarna het Landschaftsverbond Rheinland (LVR) de restauratie van het pand 

op zich nam. In 1963 werden de twee huizen onder deze stichting bijeengebracht onder de 

naam Stiftung Scheibler- Museum Rotes Haus Monschau. Gonnerman stelt dat de stichting 

zich nog steeds kenmerkt door de nauwe samenwerking tussen de familie en LVR die samen 

het huis proberen te behouden als bijzonder interieurmonument en om het verhaal van de 

geschiedenis van de Rheinische lakenindustrie dichter bij het publiek te brengen.101 

4.3 Beschrijving gebouw, interieur en collecties 

Het Rotes Haus kenmerkt zich in het straatbeeld door haar grootsheid en rode gevel. De 

gevel telt acht vensterassen en beschikt over een kelder, begane grond, vier verdiepingen en 

een zolder. Omdat het pand twee huizen bevat zijn er op de begane grond twee voordeuren 

 
98 Schoenen, Das Rote Haus in Monschau, 55-59. 
99 Schoenen, Das Rote Haus in Monschau, 55-59. 
100 Bettina Gonnermann, Beheerder Rotes Haus namens de Stiftung Scheibler- Museum Rotes Haus Monschau, 
Interview door auteur op 28 mei via e-mail (zie bijlage 4). 
101 Ibidem. 
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aanwezig die elk met een bordestrap worden ontsloten (afb. 15 en 16).  Achter beide 

voordeuren bevindt zich een hal met trap. De eikenhouten, zelfondersteunende trap in ‘Zum 

goldenen Helm’ strekt zich uit over drie verdiepingen en is rijk gedecoreerd met 

houtsnijwerk (afb 17). Deze monumentale trap dient als pronkstuk en om de representatieve 

ruimtes van het woonhuis te ontsluiten. De trapleuning bevat een groot scala aan 

iconografie. De vier jaargetijden, dagdelen, elementen en arbeidsprocessen van de 

textielindustrie zijn in cartouches weergegeven (afb.)102 De trap in ‘Zum Pelikan’ is kleiner 

dan die in ‘Zum goldenen Helm’, maar is ook rijk versierd met beeldhouwwerk waarbij de 

jaargetijden en de maanden van het jaar door middel van Putti zijn afgebeeld (afb. 18). De 

trap wordt gedateerd rond 1767, afgaande van een tijdens restauratiewerkzaamheden 

aangetroffen opschrift.  

 

 

 

 
102 Rheinischer verein für denkmalpflege und heimatschutz, Die Treppen des Rotes Hauses in Monschau, 
Rheinische Kunststätten, heft 335/1988, (Neuss: Neusser Druckerei und Verlag GmbH), 4-17. 

Afb 15: Plattegrond begane grond Rotes Haus Afb. 16: Voordeur Rotes Haus 
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Ten opzichte van het trappenhuis is het woonhuis ‘Zum goldenen Helm’ minder decoratief 

afgewerkt. Het huis bevat binnendeuren met houtsnijwerk die aan hetzelfde atelier kunnen 

worden toegeschreven als die van de trappen.103 Boven de binnendeuren in de hal en op de 

eerste verdieping bevinden zich nog originele geschilderde bovendeurstukken met daarop 

putti, landschappen met een man en vrouw, en een slapende herdersjongen afgebeeld, allen 

populaire motieven in de Rococo-periode.104 De plafond- en wandafwerking verschillen per 

kamer. De meeste plafonds zijn stucplafonds met een eenvoudige decoratie. Ook de 

wandafwerking is divers, zowel geschilderd papierbehang als marmering en textiele 

wandbespanning komen voor in het huis. De vloeren variëren van planken, parket tot 

natuurstenen vloeren.  

Veel schilderijen die nu aanwezig zijn in het huis zijn kopieën naar 17e -eeuwse 

Hollandse Meesters, vermoedelijk zijn deze in het laatste kwart van de 18e eeuw 

opgehangen.105 Daarnaast zijn er enkele familieportretten aanwezig. De drie marmeren 

schouwen op de eerste verdieping maken onderdeel uit van het oorspronkelijke huis. Omdat 

het huis een tijdlang buiten het eigendom van de familie Scheibler was, is er veel 

oorspronkelijk meubilair verloren gegaan. De huidige inrichting is bijeengebracht na de 

terugkomst van het huis in de familie in 1908. Daarbij is een aantal oorspronkelijke objecten 

gebruikt, maar is er ook veel aangevuld met ander meubilair uit de Rococo periode.106 

Enkele objecten kunnen door stilistische kenmerken wel tot de oorspronkelijke inventaris 

worden gerekend, zoals de grote kast waarop het wapen van Scheibler-Böcking is afgebeeld 

(afb. 19 en 20). De twee kamers aan de rechterzijde van de hal hebben een directe 

 
103 Schoenen, Das Rote Haus in Monschau, 47. 
104 Ibidem, 48. 
105 Ibidem, 50. 
106 Ibidem, 51. 

Afb 17: Trap in het Rotes Haus met houtsnijwerk Afb. 18: houtsnijwerk van een putti die doeken maakt 
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verbinding met het van oorsprong commerciële huis ‘Zum Pelikan’. Nu zijn de kamers als 

museale functie ingericht, waarbij een stalenboek met alle stoffen die de Scheibler familie 

produceerde tussen 1735 en 1810 het hoogtepunt is. Ook in de keuken is meubilair van de 

familie terug te vinden: op een haardplaat is wederom het familiewapen van Scheibler te 

zien (afb. 21).107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
107 Schoenen, Das Rote Haus in Monschau, 53. 

Afb. 19: Kast met het wapen Scheibler-Böcking Afb. 20: detail van de kast met het 
familiewapen 

Afb. 21: Haardplaat met het wapen 
Scheibler 
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Afb. 22: Eetkamer met beschilderd behang 

Afb. 23: kabinet met beschilderd behang 
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5.4 Waardering 

Het Rotes Haus is een geregistreerd monument onder de deelstaat Nordrhein-Westfalen. 

Hoewel de waardestellingen van monumenten in de gemeente Monschau niet openbaar 

zijn, heeft de lokale erfgoedvereniging wel een beschrijving van de meest waardevolle 

elementen van het gebouw gedaan.108 In hun beschrijving van het monument focussen ze 

met name op de functie van het gebouw als fabriek en woonhuis. Kenmerken voor de 

dubbele functie van de lakenfabriek zijn terug te vinden in de kelder, voordeuren, en hijsbalk 

aan de rechter zijgevel. In het interieur is vooral de eikenhouten trap van het huis ‘Zum 

goldenen Helm’ zeer waardevol vanwege de artistieke kwaliteit van het houtsnijwerk 

waarvan de vormgeving kenmerkend is voor de Rococo. Tevens getuigt de trap van een 

betrokken opdrachtgever, omdat enkele decoraties het productieproces van de 

lakenindustrie laten zien met specifieke processen die Scheibler zelf had uitgevonden. 

Daarnaast wordt het geheel van meubilering waardevol geacht vanwege het geven van een 

realistisch beeld van de 18e -eeuwse wooncultuur (afb. 22 en 23). Ook de twee stalenboeken 

zijn van hoge waarde vanwege de documentaire waarde die de grote diversiteit en kwaliteit 

van de stoffen van Scheibler aantonen. Tot slot wordt de invloed van de familie Scheibler op 

de lakenindustrie en de stad Monschau benadrukt. Scheibler had meer dan 4000 mensen in 

dienst in zijn lakenindustrie waarmee hij heeft bijgedragen aan de bloei van de stad in de 18e 

eeuw.109 

 

5.5 Biografie 

Volgens Betinna Gonnerman zit de waarde van het interieur in de eenheid die het gebouw, 

haar interieur en collecties vormen. Deze eenheid geeft een gedetailleerd beeld van de 

wooncultuur uit de 18e en 19e eeuw. De volledige inrichting in combinatie met de 

familieportretten geven volgens Gonnerman een levendige indruk “als ob das Haus nur kurz 

verlassen wurde und tatsächlich noch genutzt wird”.110 Bezoekers krijgen een rondleiding 

waarbij de gidsen de focus leggen op het dagelijks gebruik van individuele kamers en 

objecten. Het museum hecht veel waarde aan de authenticiteit van het oorspronkelijke 

materiaal in het huis, hoewel de inrichting van de kamers reconstructies zijn die uit het begin 

 
108 ‘Rotes Haus’, ISG Monschau, geraadpleegd 20 juni 2021, https://www.isgmonschau.de/52.html. 
109 Ibidem. 
110 Bettina Gonnermann, interview 28 mei 2021. 
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van de 20ste eeuw stammen. Desondanks is het interieur grotendeels origineel, met 

uitzondering van het meubilair dat in veel gevallen niet oorspronkelijk bij de inrichting 

hoorde maar wel uit dezelfde tijd stamt. Het behoud ervan zorgt ervoor dat compromissen 

gedaan moeten worden ten aanzien van de presentatie ervan. Zo stelt Gonnerman dat er 

gebruik wordt gemaakt van historische verlichting, omdat moderne verlichting afbreuk zou 

doen aan de algehele sfeer. Ook wordt er een limiet gesteld aan het aantal bezoekers van 

het huis om de monumentale trap zo veel mogelijk te ontlasten.111 Voor de komende jaren 

richt het tentoonstellingsbeleid zich met name op het woonhuis ‘Zum goldenen Helm’, 

waarbij de rol van de familie Scheibler binnen de regionale geschiedenis van de 

lakenindustrie als focus wordt gekozen. Het doel voor de toekomst is een betere weergave 

van de oorspronkelijke dubbele functie van het huis als woonhuis en commercieel gebouw. 

Enkele onderwerpen die in de toekomst worden uitgelicht zijn de productie van laken, 

handelsroutes, arbeidsomstandigheden rond 1800, mode & patronen, en de economische 

en sociale banden van de familie Scheibler.112  

5.6 Landelijke context 

Wetgeving 

Gebouwd erfgoed in Monschau is beschermd onder de Gesetz zum Schuts und zur Pflege der 

Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Wet tot bescherming en zorg van monumenten 

in de Deelstaat Nordrhein-Westfalen) uit 1980.113 Het doel van de monumentenstatus is dat 

een gebouw wordt beschermd, in stand wordt gehouden, wetenschappelijk onderzocht 

wordt en opengesteld wordt voor publiek (binnen redelijke eisen).114 Onder monumenten 

worden zaken verstaan waarvan het behoud en gebruik van algemeen belang is. Het 

publieke belang is aanwezig wanneer een monument van betekenis is voor de geschiedenis 

van mensen, steden en nederzettingen of voor de ontwikkeling van arbeids- en 

productieomstandigheden en er artistieke, wetenschappelijke, etnologische of 

stedenbouwkundige redenen zijn om deze te behouden en te benutten.115 Er wordt 

 
111 Bettina Gonnermann, interview 28 mei 2021. 
112 Ibidem. 
113‘Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen’, RECHT.NRW.DE, 
geraadpleegd 20 juni 2021, 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=224&bes_id=4488&menu=0&sg=0&a
ufgehoben=N&keyword=Denkmalschutz#det375858. 
114 Ibidem. 
115 Ibidem. 
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onderscheid gemaakt tussen architecturale monumenten, monument-gebieden, roerende 

monumenten en archeologische monumenten. Een architecturaal monument wordt 

gedefinieerd als bouwwerk, delen van bouwwerken, tuinen, begraafplaatsen, parken en 

andere door mensen ontworpen delen van een landschap. Ook een historische uitrusting 

kan als monument worden aangemerkt wanneer die nagelvast aan het monument is 

verbonden en daarmee een eenheid vormt. Opvallend is dat de focus op arbeids- en 

productieomstandigheden in de wet ook sterk tot uiting komt in de waardering van het 

Rotes Haus. Deze focus is niet in alle Duitse deelstaten aanwezig. Omdat elke deelstaat een 

eigen wetgeving op het gebied van monumentenzorg heeft zijn er nuanceverschillen (bijlage 

5). Zo richten de deelstaten Badem-Würtemburg en Bremen zich ook op het lokaal 

historische belang en ligt de focus bij de deelstaten Brandenburg, Bremen, Hessen, Sachsen-

Anhalt, Schleswig-Holstein en Thüringen ook op technisch belang. 

Onder het wetsartikel ‘Bewegliches Denkmal’ is het mogelijk om ook roerende zaken 

van een gelijke bescherming te voorzien als nagelvaste monumenten, wanneer er sprake is 

van een uitzonderlijk belang dat refereert aan een historische locatie.116 In 2019 waren 757 

roerende voorwerpen als monumenten aangewezen, tegenover ruim 80.000 gebouwde 

monumenten117. Een mogelijke verklaring voor dit lage aantal is net als in de Nederland het 

verregaande ingrijpen in het eigendomsrecht van eigenaren. In het geval van ieder soort 

monument moet er namelijk een vergunning worden aangevraagd wanneer de eigenaar iets 

aan het monument wil wijzigen, verwijderen of verplaatsen. De toezichthoudende en 

uitvoerende autoriteit is in de deelstaat Nordrhein Westfalen enerzijds de hogere 

monumentenautoriteit (stadsdelen en districtsbesturen) en anderzijds de lagere 

monumentenautoriteit (de gemeenten). 

  Op landelijke niveau is er de Kulturgutschutzgestz (Wet bescherming 

cultuurgoederen) die vergelijkbaar is met artikel 4 van de Nederlandse Erfgoedwet 

(voorheen Wet tot behoud van cultuurbezit). De wet maakt het mogelijk om roerende 

cultuurgoederen aan te merken als nationaal erfgoed met als gevolg dat deze niet zomaar 

geëxporteerd mogen worden.118 Onder deze wet vallen ook collecties van publieke 

instellingen. 

 
116 ‘Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen’, Website RECHT.NRW.DE. 
117 vhttps://denkmalpflege.lvr.de/de/metanavigation/meta_faqs.html 
118 ‘Kulturgutschutz’, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, geraadpleegd 
25 juni 2021, https://www.mkw.nrw/kultur/arbeitsfelder/kulturgutschutz. 
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Praktijk 

De Stichting Scheibler-Museum Rotes Haus is opgericht door enkele familieleden van de 

Scheibler familie en het Landschaftsverband Rheinland (LVR). Die laatste heeft als taak om 

het culturele landschap van het Rheinland te behouden. Beheerder Betinna Gonnerman 

geeft aan dat de stichting met behulp van deze constructie financiële en organisatorische 

middelen ontvangt om het huis te exploiteren als museum.119 In de statuten is vastgelegd 

dat het LVR verplicht is om het Rotes Haus als architectonisch monument in stand te 

houden, uit te breiden als museum, en toegankelijk te maken voor publiek. Om aan de 

hierboven beschreven monumentenwet te voldoen wordt gebruik gemaakt van het bureau 

Denkmalpflege van het LVR. Zo worden zij ingezet om bijvoorbeeld advies in te winnen over 

restauraties. Voor financiering op projectmatige basis wordt subsidie aangevraagd bij de 

deelstaat Nordrhein-Westfalen, stelt Gonnermann.120 Subsidie voor cultureel erfgoed kan bij 

het LVR worden aangevraagd voor projecten die gericht zijn op het behoud van onder 

andere monumenten, archeologie, de Rheinlandse geschiedenis en folklore.121 

5.7 Conclusie 

Het Stiftung Scheibler- Museum Rotes Haus omvat de panden ‘Zum goldenen Helm’ en ‘Zum 

Pelikan’, het woonhuis en de lakenfabriek van Johann Heinrich Scheibler dat werd gebouwd 

rond 1760. De familie Scheibler profiteerde van de bloei van de lakenindustrie in Monschau 

op dat moment en droegen er ook aan bij. Vanaf 1963 is het open voor publiek.  

 De familiestichting die het Rotes Haus beheert hecht veel waarde aan zowel de 

authenticiteit van het oorspronkelijke materiaal als het behoud van de sfeer van het 

interieurensemble. Dit levert een spanningsveld op, omdat een statische conservering van 

het huis ook gevolgen heeft voor de beleving van de sfeer ervan. Om de waardevolle 

collectie van het Rotes Haus te beschermen wordt het huis alleen door middel van een 

rondleiding getoond. Ook wordt er een limiet gesteld aan het aantal bezoekers dat het huis 

en de monumentale trap mogen betreden. Tegelijkertijd wordt geprobeerd een sfeer weer 

te geven alsof de bewoners elk moment binnen kunnen treden. Deze sfeer wordt 

bewerkstelligd door de volledige inrichting van de ruimtes te reconstrueren en het verhaal 

 
119 Bettina Gonnermann, interview 28 mei 2021. 
120 Ibidem. 
121 Landschaftsverband Rheinland, Förderrichtlinie für die Regionale Kulturförderung aus GFG-Mitteln des 
Landschaftsverbandes Rheinland, 2021, 
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturfoerderung/2021_rekufoe/Foerderrichtlinie_Mrz_2021.pdf. 
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van het dagelijks gebruik van de ruimten aan bezoekers te vertellen. Het behoud van het 

interieurensemble van het Rotes Haus is een voorbeeld van hoe een sectorbenadering van 

het interieur ervoor kan zorgen dat de authenticiteit van het materiaal zo lang mogelijk 

bewaard kan blijven. Het gevolg ervan is dat andere authenticiteiten zoals sfeer en gevoel 

minder goed behaald kunnen worden. De familiestichting wil in de toekomst meerdere 

facetten van het interieurensemble laten zien dan zij nu doen. Door andere aspecten van de 

geschiedenis uit te lichten die passen bij de identiteit van de plek en de regio beweegt het 

museum meer richting een factorbeweging die ruimte biedt voor deze nieuwe 

perspectieven.  

Deze toekomstwens wordt mogelijk gemaakt door de bescherming van het huis en 

haar nagelvaste interieur onder de monumentenwet van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. 

Die richt zich specifiek op de bescherming van monumenten ten behoeve van het behoud 

van de betekenis van ontwikkelingen in arbeids- en productieomstandigheden in de 

deelstaat. Roerende zaken kunnen alleen als monument worden aangewezen wanneer deze 

een uitzonderlijke band heeft met een locatie, dit is een monumentenvorm die nog niet vaak 

is toegepast. Het Landschaftsverband Rheinland biedt de mogelijkheid om subsidie aan te 

vragen ten behoeve van de instandhouding van cultureel erfgoed dat van belang is voor de 

geschiedenis van het Rheinland. Het Rotes Haus maakt gebruik van deze financiering voor 

het behoud van hun interieur. Deze regionale benadering zorgt voor een groot scala aan 

initiatieven die bijdragen aan het behoud van de identiteit van de regio waar 

interieurensembles onderdeel van uitmaken. 
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6. Skoklosters Slott, Zweden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Inleiding 

De bouw van Skoklosters Slott werd in 1654 gestart in opdracht van Carl Gustav Wrangel. 

Hoewel hij zich in 1630 inschreef bij de Universiteit in Leiden verkoos hij een militaire 

carrière in het Zweedse leger. Voor hem was het kasteel een uiting van zijn economische 

macht en invloed. Het kasteel, haar interieur en bijbehorende collecties zijn uitzonderlijk 

goed bewaard gebleven.122 Op dit moment is Skoklosters Slott een museum onder het 

Statens Hisoriska Museer, het nationale historische museum van Zweden.123 Eerst zal de 

geschiedenis van Skokloster Slott worden toegelicht, waarna een beschrijving en waardering 

van het kasteel, haar interieur en collecties volgt. Daarna wordt er ingegaan op de manier 

waarop het museum zelf het verhaal van Skokloster Slott vertelt. Tot slot wordt er ingegaan 

op de landelijke bescherming van het kasteel, waarbij de Swedish National Heritage Board 

aan het woord gelaten wordt. 

 
122 Bengt Kylsberg, Skokloster: reflections of a great era (Stockholm: Byggförlaget, 1997), 6-7. 
123 ‘Organisation’, Website Statens Historiska Museer, https://shm.se/om-myndigheten/organisation/, 
geraadpleegd 22 juni 2021. 

Afb. 24: niet voltooide feestzaal Skoklosters Slott 
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6.2 Geschiedenis 

Skoklosters Slott is gelegen aan het Mälermeer, hemelsbreed zo’n vijftig kilometer ter 

noordwesten van Stockholm (afb. 25). De opdracht tot de bouw van Skoklosters Slott werd 

in 1654 door Carl Gustav Wrangel gegeven aan architecten Nicodemus Tessin de Oudere en 

Caspar Vogel. De bouwmeester was Hendrich Anundsson en ook Wrangel zelf was nauw bij 

de bouw betrokken. Vanaf 1668 werd er aan de bouw van het interieur begonnen. 124 

Skokloster was op dat moment niet het enige kasteel in aanbouw. Ook Läcko Slott kreeg 

haar huidige uiterlijk in opdracht van Magnus Gabriel De la Gardie in de 17e eeuw. Deze 

eeuw was voor Zweden een periode van grote welvaart door de overwinningen die Zweden 

behaalde tijdens de Dertigjarige oorlog tussen 1618 en 1648. Het zorgde ervoor dat de 

aristocratie landgoed kreeg toegewezen waarop paleizen konden worden gebouwd om op 

die manier meer landbouw te creëren.125 

 Carl Gustav Wrangel werd geboren op de plek waar nu Skoklosters Slott staat, in het 

‘Stenen Huis’. Hij was militair en werd in 1646 benoemd tot veldmaarschalk en raadsman 

van het Zweedse leger. In Zweeds Pommeren werd hij enkele jaren later gouverneur-

generaal. Zijn bezit beperkte zich niet tot Skokloster, ook in Pommeren, Stockholm en op het 

platteland bezat hij landgoederen en woningen. Omdat hij in Skokloster geboren was liet hij 

 
124 Bengt Kylsberg, Skokloster: reflections of a great era (Stockholm: Byggförlaget, 1997), 49-50. 
125 Susanna Scherman, Landhuizen in Zweden (Amsterdam: Architectura & Natura Pers, 2010), 8. 

Afb. 25: Skoklosters Slott 
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op die plek zijn familiekasteel bouwen.126 Doordat Wrangel een flink Europees netwerk had 

opgebouwd kon hij zichzelf voorzien van de meest luxe goederen. Door middel van zijn 

bouwproject toonde hij zijn invloed en macht naar de buitenwereld.127 Wrangel overleed in 

1676 wanneer het kasteel nog steeds in aanbouw was. De bouw stopte daarna geleidelijk 

onder leiding van zijn dochter Margareta Juliana en haar man Nils Brahe. Al in de 18e eeuw 

zag men Skoklosters Slott als groots monument van de 17e eeuw.128 In de 19e eeuw was het 

kasteel in bezit van graaf Magnus Brahe, hij voerde enkele veranderingen aan het exterieur 

en interieur door om het 17e -eeuwse uiterlijk van het kasteel te herstellen dat verloren was 

gegaan tijdens een 18e -eeuwse restauratie. Na ruim drie eeuwen was het gebouw aan 

restauratie toe. Nadat de Zweedse Staat het in 1967 kocht van de familie, werd er een 

grootschalige restauratie in gang gezet onder leiding van architect Ove Hidemark. Het 

uitgangspunt was zo min mogelijk in te grijpen in het gebouw en alleen traditionele 

technieken en materialen toe te passen.129  

 In de huidige beheersvorm is Skoklosters Slott een staatsmuseum dat als taak heeft 

de ‘kennis van en interesse in de Zweedse geschiedenis te bevorderen en het culturele 

erfgoed dat de autoriteit beheert te behouden en ontwikkelen’.130 Daarnaast heeft het 

museum sinds 1998 een actieve vereniging ‘Vrienden van Skoklosters Slott’ die als doel heeft 

nationaal en internationale belangstelling voor het kasteel op te wekken.131  

6.3 Beschrijving gebouw, interieur en collecties 

Skoklosters Slott heeft een vierkante plattegrond met binnenplaats en op elke hoek een 

toren. Het in bakstenen opgetrokken gebouw bestaat uit een begane grond, twee 

verdiepingen en een zolder. Het dak beschikt over zwart geglazuurde Hollandse pannen, en 

de daken van de toren zijn bekleed met koperplaat.132 De elf vensterassen zijn evenredig 

verdeeld over de witgepleisterde gevel (afb. 25). 

 
126 Scherman, Landhuizen in Zweden, 30. 
127 Rebecka Millhagen, “Makt och ära: Skokloster – ett slott från stormaktstiden” Kulturvärden nr. 2 1998, 3-9. 
128 Kylsberg, Skokloster: reflections of a great era, 52-54. 
129 Millhagen, “Makt och ära: Skokloster – ett slott från stormaktstiden,”3-9. 
130 ‘Statens Historiska Museer’, Website Statens Historiska Museer, https://shm.se/, geraadpleegd 22 juni 2021 
(vrije vertaling). 
131 ‘Skoklosters Slotts Vänner’, Website Skoklosters Slott, https://skoklostersslott.se/sv/vanforening, 
geraadpleegd 22 juni 2021. 
132 ‘Håbo Skokloster’, Website Bebyggelseregistret, http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21400000356364, 
geraadpleegd 22 juni 2021. 
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Op de begane grond bevinden zich de dienstvertrekken, waaronder de wasruimtes en 

keukens. De eerste verdieping bestaat aan de oostkant uit de vertrekken van Wrangel, 

waaronder de Koningszaal, salons, slaapkamers, en kleedkamers. Aan de westzijde van de 

eerste verdieping zijn de 19e -eeuwse vertrekken van Magnus Brahe gelegen (afb. 26). Op de 

tweede verdieping bevinden zich de gastenkamers en de feestzaal die nooit voltooid is 

geraakt (afb. 24).133 De collectie van het museum bestaat uit ruim 50.000 objecten 

waaronder zich schilderijen, gebruiksvoorwerpen, porselein, siervoorwerpen, zilver, 

meubilair en wapens bevinden. Deze collectie is samengesteld door verschillende families 

gedurende de gehele bestaansperiode van Skoklosters Slott. 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Koningszaal is een van de meest spectaculaire ruimtes van het kasteel en ontleent 

haar naam aan de koningsportretten die er hangen. De zaal was oorspronkelijk als eetzaal 

bedoeld en bevat een voor Zweden uniek stucplafond uit 1663/64 gemaakt door Hans Zauch 

(afb. 25 en 27).135 In de hoeken van het plafond zijn de vier continenten Amerika, Azië, Afrika 

en Europa afgebeeld.136 Daarnaast zijn de wanden in 1930 bekleed met goudleer dat 

 
133 Scherman, Landhuizen in Zweden, 33. 
134 Kylsberg, Skokloster: reflections of a great era, 9. 
135 Scherman, Landhuizen in Zweden, 35. 
136 Kylsberg, Skokloster: reflections of a great era, 14-15. 

Afb. 26: Plattegrond begane 
grond Skoklosters Slott 
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afkomstig is uit de bouwtijd van het kasteel. Ook is er een bijzondere schouw aanwezig met 

houtsnijwerk van Marcus Hebel en ernaast een tegelkachel uit 1670, geleverd door Marcus 

Thim.137 De slaapkamer van de graaf is rijk gedecoreerd met een bijzonder stucplafond, 

goudleer, een statiebed en geweven wandtapijten gemaakt rond 1630 in Gouda.138 

Vanaf 1700 werd de westzijde van de eerste verdieping bewoont door de familie Brahe. De 

eetkamer van de familie is bekleed met goudleer dat er in 1728 is aangebracht. De schouw in 

deze eetkamer is evenals die in de eetkamer van Wrangel van de hand van Marcus Hebel en 

stamt uit de eerste fase van het kasteel. De statieslaapkamer van Brahe stamt uit 1672 en is 

zowel qua vaste afwerking als meubilering bijzonder. Zowel het plafond als de alkoof en het 

bed bevatten veel decoratief stuc- en/of houtsnijwerk en beschilderingen (afb. 26).139 In 

deze slaapkamer verbleef koning Karl XI van Zweden op 16-jarige leeftijd toen hij samen met 

zijn moeder Hedvig Eleonora een bezoek aan het kasteel bracht.140 De gastenkamers op de 

tweede verdieping hebben hun huidige uiterlijk verkregen rond 1830-1840 en zijn vernoemd 

naar Europese steden zoals Antwerpen, Middelburg en Genève. Op deze verdieping bevindt 

zich ook de unieke onafgemaakte feestzaal die vanaf de 17e eeuw nagenoeg onveranderd is 

gebleven en in de rest van de wereld geen gelijke kent.141  

Op de bovenste verdieping is de bibliotheek gelegen die voor het grootste gedeelte 

door Carl Gustav Wrangel is samengesteld (afb. 30). Toch bestaat de huidige collectie van 

ruim 30.000 boeken ook uit boeken van de families Brahe, Bielke en Scheffer. De 

boekencollectie zelf bestaat uit titels van 1466 tot 1840 en behelst diverse onderwerpen 

zoals geografie, botanica, en handboeken over oorlogsvoering.142 Op deze verdieping is ook 

een arsenaal gehuisvest met daarin geweren, pistolen en zwaarden, maar ook rariteiten 

zoals een Groenlandse kajak, Indiaanse objecten en opgezette dieren (afb. 31). Ook de 

draaibankkamer stamt uit de bouwtijd en bevond zich in eerste instantie op de bovenste 

verdieping. In de huidige situatie is hij in één van de torenkamers gelegen (afb. 32). De 

 
137 Scherman, Landhuizen in Zweden, 35. 
138 Kylsberg, Skokloster: reflections of a great era, 18. 
139 Scherman, Landhuizen in Zweden, 41. 
140 Kylsberg, Skokloster: reflections of a great era, 24. 
141 ‘Byggnad och restaurering’, Website Skoklosters Slott, geraadpleegd 23 juni 2021, 
http://skoklostersslott.se/sv/slottet-samlingarna/byggnad-och-restaurering. 
142 Kylsberg, Skokloster: reflections of a great era, 32-35. 
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kamer bevat draaibanken en gereedschap uit Nederland, bedoelt om de kunst van het 

draaien te leren; een populaire traditie voor de aristocratie in Europa.143 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
143 Kylsberg, Skokloster: reflections of a great era, 46. 

Afb. 27: Koningszaal 

Afb. 29: Detail plafond Koningszaal 

Afb. 28: Statieslaapkamer 
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Afb. 30: Bibliotheek 

Afb. 31: Arsenaal 

Afb. 32: Draaikamer 



 

58 

6.4 Waardering 

Skoklosters Slott is een manifestatie van macht en rijkdom, gebouwd door de in Zweden zeer 

invloedrijke Carl Gustav Wrangel. Zowel het exterieur als het interieur zijn de overblijfselen 

van een zo goed als onveranderde 17e -eeuwse biotoop. Daarmee geeft het inzicht in de 

manier van leven van de bewoners van het kasteel.144 De in de vorige paragraaf beschreven 

collectie is van zeer hoge cultuurhistorische en wetenschappelijke waarde, omdat deze een 

uniek inkijkje bieden in het Zweden van 350 jaar geleden. Daarnaast zijn deze waarden ook 

voor Nederland van groot belang, gezien het grote aantal objecten dat afkomstig is uit 

Nederland. Ook het bijbehorende archief, dat nu in het Nationaal Archief in Stockholm 

wordt bewaard, draagt bij aan deze waarde.145 De 17e -eeuwse stucplafonds, 

schoorsteenmantels, met goudleer bekleedde wanden, houtsnijwerken, tegelkachels en 

meubilair zijn uniek in haar soort en stammen veelal uit de bouwtijd van het kasteel. Ook de 

19e -eeuwse toevoegingen door Magnus Brahe zijn van hoge waarde en zijn getuigen van zijn 

invloed op het gebouw.146 Het Statens historiska museer waardeert en conserveert het 

kasteel als één geheel en probeert daarmee de identiteit ervan, als sprekend voorbeeld van 

een cultuur, te vangen. Alle lagen van de tijd wordt een bijzondere kwaliteit toegeschreven 

vanwege hun bijdrage aan het geheel, stelt museumdirecteur Jessica Söderqvist.147 Volgens 

Söderqvist bevindt de Spirit of Place zich in het geheel van het ensemble en in het feit dat 

het door de jaren heen zo goed bewaard is gebleven. De authenticiteit ervan zit volgens haar 

met name in de originele conditie waarin het interieur zich grotendeels bevind. 

6.5 Biografie 

Skoklosters Slott maakt gebruik van een vaste tentoonstelling en een afwisseling van 

tijdelijke tentoonstellingen (bijlage 7). In de permanente presentatie wordt de nadruk gelegd 

op de mensen achter het kasteel en haar collecties, en wordt hun verhaal verteld aan de 

hand van de inrichting, schilderijen, boeken en wereldbollen. Daarnaast zijn er drie ruimtes 

ingericht als tentoonstellingszalen. In de eerste zaal wordt aandacht besteed aan de luxe 

voorwerpen uit de collectie van het kasteel. Deze worden in een bredere Europese context 

 
144 Carin M. Bergström, “Skokloster Castle – one of the world’s foremost Baroque museums” Museum 
Internationaal 53:2, 36-40, https://doi.org/10.1111/1468-0033.00310. 
145 Ibidem. 
146 Scherman, Landhuizen in Zweden, 35. 
147 Jessica Söderqvist, museumdirecteur Skoklosters Slott, interview door auteur op 13 augustus 2021 via e-mail 
(zie bijlage 6). 
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van de 17e eeuw geplaatst (afb. 33). Ook wordt er aandacht besteed aan 

gebruiksvoorwerpen die gebruikt werden door de bewoners van het kasteel, maar ook de 

werklieden zoals de timmermannen en huishoudsters. Daarnaast is één zaal ingericht als 

pronkkamer waar zilver, goud en edelstenen uit de collectie tentoongesteld zijn.148 

 De tijdelijke tentoonstellingen richten zich zowel op de eigen collectie als op het 

exposeren van kunstwerken van moderne kunstenaars. Museumdirecteur Söderqvist stelt 

dat in de thematische tentoonstellingen vaak een relatie met het interieur wordt gezocht. 

Een voorbeeld hiervan is wanneer er paardenshows worden gehouden in de tuin, er een 

speciale rondleiding langs de zadelkamer wordt gegeven en objecten waar het 

paardenthema in terug komt worden uitgelicht. Nu is er een sterke focus op de 17e -eeuwse 

inrichting van het kasteel. In de toekomst wordt er mogelijk meer aandacht aan de 18e, 19e 

en 20ste eeuw besteed, stelt ze.149  

 Söderqvist stelt dat musea steeds meer digitaal worden, een ontwikkeling waar 

Skoklosters Slott actief gebruik van maakt om zichzelf te presenteren. Op de website van het 

museum worden ook digitale middelen ingezet om de collectie zichtbaar te maken. Zo wordt 

er bijvoorbeeld een film getoond over het schilderij ‘Vertumnus’ van Arcimboldo uit 1590 en 

de manier waarop het in de collectie van Skokloster is gekomen (afb. 34).150 In de film wordt 

het schilderij in de bredere context geplaatst van het weergeven van personen door middel 

van bijvoorbeeld fruit, bloemen of boeken dat zijn oorsprong vindt in Italië. Ook wordt 

ingegaan op de iconografie van het schilderij dat gelinkt wordt aan andere weergaven van de 

metamorfoses van Ovidius in het kasteel.151 Andere verhalen in relatie tot objecten die door 

middel van deze digitale tentoonstellingen worden verteld zijn de geschiedenis van een 

daguerreotype van Magnus Brahe, de werking van een ontstekingsuurwerk in 3d uit de 17e 

eeuw, en een 3d-model van een klok in de vorm van een mechanische leeuw.152 Daarnaast 

maakt het museum actief gebruik van een YouTube-kanaal waar recentelijk de videoserie 

 
148 ‘Drömmar om Skokloster – mellan slagfältet och stjärnhimlen’, Website Skoklostes Slott, 
https://skoklostersslott.se/sv/drommar-om-skokloster-mellan-slagfaltet-och-stjarnhimlen, geraadpleegd 23 
juni 2021. 
149 Jessica Söderqvist, interview op 13 augustus 2021. 
150 ‘Vertumnus – Mer än en fruktgubbe’, Website Skoklosters Slott, 
https://skoklostersslott.se/sv/vertumnus/vertumnus, geraadpleegd 23 juni 2021.  
151 Skoklosters Slott, Vertumnus - årstidernas gud - på Skoklosters slott, Zweden: 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=aOGFUzqiAyc&t=352s 
152 ‘Digitala utställningar’, Skoklosters Slott, geraadpleegd 23 juni 2021, https://skoklostersslott.se/sv/digitala-
utstallningar?page=1. 
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‘Couples of the Castle’ op is verschenen. In de 11-delige serie wordt er door middel van korte 

video’s ingegaan op het verhaal achter de portretten van Skoklosters Slott.153  

Daarnaast wordt ook Google Arts & Culture ingezet als tentoonstellingsmiddel. 

Daarin worden 10 verhalen verteld over de collectie. Deze gaan over zeer uiteenlopende 

onderwerpen: het architectonisch ontwerp van het kasteel, misvattingen over de 17e -

eeuwse slaapcultuur, het verhaal van enkele Indiaanse voorwerpen uit de collectie afkomstig 

uit Noord-Amerika, en de reis van Magnus Brahe naar Napoleon in Parijs in 1811.154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 Skoklosters Slott, Couples of the Castle, Zweden: 2021, 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpNpKXue_7KJeZp3LJf3FS7bCTm0CzDNg. 
154 ‘Skokloster Castle’, Website Google Arts & Culture, 
https://artsandculture.google.com/search/exhibit?p=skokloster-castle, geraadpleegd 23 juni 2021. 

Afb. 33: Tentoonstellingszaal 1 

Afb. 34: ‘Vertumnus’ door Arcimboldo uit 1590 
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6.6 Landelijke context 

In Zweden kan een gebouw van de staat tot rijksmonument worden benoemd wanneer deze 

van zichzelf een hoge cultuurhistorische waarde heeft of deel uitmaakt van een gebied met 

een zeer hoge cultuurhistorische waarde.155 Binnen de Kulturmiljölagen (Wet Culturele 

Omgeving) wordt een architectonisch monument zeer breed gezien, naast gebouwen 

kunnen ook bruggen, parken en tuinen als monument worden aangewezen. Een voorwaarde 

voor een monument is dat die stevig verankerd is in de grond en dus als onroerend gezien 

kan worden.156 De Zweedse Riksantikvarieämbete (Nationaal Erfgoed Bestuur) heeft het 

toezicht op de Kulturmiljölagen, terwijl de Zweedse provincies de wet in praktijk uitvoeren 

wat betreft de vergunningverlening.157 Cathrine Mellander Backman, senior adviseur bij de 

Riksantikvarieämbetet, stelt dat er op dit moment geen verschil is tussen de bescherming 

van het exterieur en het nagelvaste interieur van een monument. Wel geeft ze aan dat 

roerend erfgoed op dit moment moeilijk binnen de huidige Zweedse wetgeving te 

beschermen is. In de praktijk merkt ze deze problematiek met name binnen leegstaande 

kerkgebouwen, waarbij het interieur door de kerk verkocht wordt. Een betere bescherming 

is volgens haar wenselijk en wordt hopelijk ook werkelijkheid in de toekomst.158  

Daarnaast heeft een interieurensemble zoals Skoklosters Slott te maken met de 

Förordning (2014: 1079) med instruktion för Stagens historiska museer (Wet op 

Staatshistorische Musea). Deze wet schrijft voor dat Staatsmusea als taak hebben om de 

Zweedse geschiedenis te vertellen en toegankelijk te maken, terwijl het cultureel erfgoed 

behouden en ontwikkeld wordt. Het staatsmuseum is verplicht om goed voor hun collectie 

te zorgen door bijvoorbeeld de collectie te registreren en er wetenschappelijk onderzoek 

naar te doen. Ook moet een staatsmuseum de collectie voor het publiek toegankelijk maken 

en educatieve activiteiten uitvoeren.159 Voor Skoklosters Slott gaan deze twee aspecten niet 

 
155 ‘Förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen’, Sveriges Riksdag, geraadpleegd 23 juni 2021, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2013558-om-
statliga-byggnadsminnen_sfs-2013-558. 
156 Riksantikvarieämbetet, Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen, Byggnadsminnen (Stockholm: 
Riksantikvarieämbetet, 2014). http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1235054/FULLTEXT01.pdf. 
157 ‘Ansvar, lagar och andra regelverk’, Website Riksantikvarieämbetet, geraadpleegd 23 juni 2021, 
https://www.raa.se/lagar-och-stod/ansvar-lagar-och-andra-regelverk/. 
158 Cathrine Mellander Backman, senior adviseur Riksantikvarieämbetet, interview door auteur op 26 juni 2021 
via e-mail (zie bijlage 8). 
159 ‘Förordning (2014:1079) med instruction för Statens historska museer’, website Sveriges Riksdag, 
geraadpleegd 23 juni 2021, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-20141079-med-instruktion-for_sfs-2014-1079. 



 
62 

altijd goed samen. Carin M. Bergström, voormalig directeur van het kasteel, stelt dat het 

museum jaarlijks ongeveer 50.000 bezoekers krijgt, wat een grote invloed heeft op de 

conditie van de collectie. Stof, vuil, daglicht, en elektrische verlichting brengen grote schade 

met zich mee, die bijvoorbeeld in het textiel van de collectie zichtbaar wordt. Daarnaast 

geeft Bergström aan dat ook fysieke schade aan trappen, vloeren en meubilair toeneemt 

door het grote aantal bezoekers.160 Daardoor is het museum genoodzaakt om preventieve 

maatregelen te nemen op het gebied van de conservering van bijvoorbeeld de 

boekencollectie, objecten van metaal en textilia. Wat betreft die laatste categorie is er bij 

wijze van uitzondering voor gekozen om reconstructies te maken wanneer het originele 

materiaal verloren is gegaan.161 

6.7 Conclusie 

Skoklosters Slott is het resultaat van een grootse bouwcampagne die rond 1654 door Carl 

Gustav Wrangel geïnitieerd werd. In 1967 behoeft het kasteel een noodzakelijke restauratie 

en wordt het aangekocht door de Zweedse Staat. Na de restauratie krijgt het kasteel een 

functie als staatsmuseum waarmee het toegankelijk wordt voor publiek.  

 Het Statens Historiska Museer behoud het interieurensemble door zo min mogelijk in 

te grijpen op het gebouw, het interieur en de collecties. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen de verschillende tijdslagen die aanwezig zijn, ze worden elk op hun eigen kwaliteit 

gewaardeerd. Enerzijds richt het museum zich daarmee sterk op het behoud van de Spirit of 

Place door middel van het behoud van de materiële authenticiteit van het geheel. Toch 

worden er net als bij Anchers Hus ook uitzonderingen gemaakt: op het gebied van textiel 

wordt er gekozen voor reconstructie wanneer het originele materiaal verloren is gegaan. Dat 

maakt dat ook aan het behoud van de authentieke sfeer in Skoklosters Slott veel waarde 

wordt gehecht. 

De Zweedse museumwet zorgt ervoor dat het Statens Historiska Museer als taak 

heeft om Skoklosters Slott te behouden, te ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek naar 

te doen. Deze drie aspecten gaan binnen de organisatie van het kasteel hand in hand. 

Wetenschappelijk onderzoek wordt ingezet om steeds nieuwe perspectieven en verhalen 

toe te voegen aan de bestaande collectie. Jaarlijks worden er nieuwe tentoonstellingen 

 
160 Bergström, “Skokloster Castle – one of the world’s foremost Baroque museums”, 36-40. 
161 Ibidem. 
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gecreëerd die nieuw licht werpen op een bepaald element van het kasteel, waarbij ook het 

interieur vaak een rol speelt. Skoklosters Slott toont net als Anchers Hus aan dat onderzoek 

bij kan dragen aan de ontwikkeling van het interieurensemble waardoor deze voor 

doeleinden als presentatie kan worden ingezet. Door te kiezen voor deze factorbenadering 

waarbij de collectie niet als statisch wordt gezien maar juist als meebewegend, worden 

mogelijkheden gecreëerd om het interieurensemble te verrijken.  

Skoklosters Slott is een voorbeeld van een interieurensemble waarin het 

spanningsveld tussen toegankelijkheid en behoud zichtbaar wordt. Het openstellen van het 

interieur heeft tot gevolg dat het te lijden heeft onder slijtage van bezoekers. Het is een 

probleem dat ook in Nederland het interieurensemble bedreigd. Een van de oplossingen 

voor dit probleem lijkt het museum gevonden hebben in het breed inzetten op digitale 

middelen. Door middel van films, digitale 3d-modellen van objecten en ruimten, en sociale 

media maakt het kasteel hun interieurensemble op een, voor de collectie, minder 

schadelijke manier toegankelijk. Deze digitale middelen dragen tevens bij aan het creëren 

van een groot draagvlak voor het behoud van het kasteel en zorgen ervoor dat er een 

wisselwerking tussen publiek en museum kan plaatsvinden. Hierin kan de vectorbenadering 

worden teruggezien die ertoe leidt dat naast wetenschappelijk onderzoek, ook 

publiek/bezoekersverhalen een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de 

collectie waardoor die ook in de toekomst kan blijven meebewegen met de behoeften van 

het museum en het publiek.  
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Conclusie 

Interieurensembles worden in Nederland bedreigd. In dit onderzoek is daarom gekeken naar 

de manier waarop andere landen met dit erfgoed omgaan. Het doel van het onderzoek was 

tweeledig: enerzijds is getracht de uniciteit en waarde van enkele buitenlandse 

interieurensembles in kaart te brengen. Anderzijds is gekeken naar de manieren van 

instandhouding van de ensembles binnen hun landelijke context ter inspiratie voor de 

Nederlandse situatie. Interieurensembles die binnen dit kader zijn onderzocht zijn het 

Anchers Hus (Denemarken), het Rotes Haus (Duitsland) en Skoklosters Slott (Zweden). De 

hoofdvraag van dit onderzoek luidde:  

 

Hoe kan de manier van instandhouding van de interieurensembles Anchers Hus, het Rotes 

Haus en Skoklosters Slott binnen hun context ter inspiratie dienen op de instandhouding van 

interieurensembles in Nederland? 

 

Ten eerste is gekeken naar de huidige stand van zaken op het gebied van interieurensembles 

in Nederland. Daaruit bleek dat het onderwerp de laatste tijd aan belangstelling heeft 

toegenomen. Omdat de Erfgoedwet zich richt op het behoud van ensembles door middel 

van het vergroten van bewustzijn en kennis over het onderwerp in plaats van een wettelijke 

bescherming, wordt voor het behoud van interieurensembles door diverse partijen hierop 

ingezet. Ook binnen de internationale context is er geen eenduidige manier om de 

instandhouding van interieurensembles te waarborgen. Een benadering die goed op het 

behoud van interieurensembles is toe te passen is die van Spirit of Place, die bestaat uit de 

samenhang tussen materiële en immateriële elementen van erfgoed. De manier waarop de 

authenticiteit van een ensemble wordt gezien kan richting geven aan de wijze van 

instandhouding van het interieur. Zo kan authenticiteit zich in het materiaal bevinden, maar 

ook in bijvoorbeeld sfeer of gebruik. Ook het erfgoedconcept ‘sector, factor, vector’, 

afkomstig uit de sector ruimtelijke ontwikkeling blijkt goed toe te passen op de 

instandhouding van interieurensembles. Onder de sectorbenadering wordt het 

interieurensemble als statisch gezien, waarbij er weinig ruimte is voor verandering. Bij een 

factorbenadering beweegt het ensemble mee met ontwikkelingen die voor instandhouding 

kunnen zorgen. De vectorbenadering zorgt voor instandhouding van het ensemble door 
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middel van een participerende omgang. In de casestudies werd middels een biografische 

onderzoeksmethode geanalyseerd wat de gevolgen voor de instandhouding van 

interieurensembles zijn bij deze verschillende benaderingen en welke inzichten dit oplevert. 

 De drie casestudies hebben aangetoond dat het doen van wetenschappelijk 

onderzoek loont. Het kan gezien worden als invulling van de factorbenadering waarbij 

onderzoek zorgt voor ontwikkelingsmogelijkheden die bij kunnen dragen aan de 

instandhouding van het interieurensemble. In de casestudies kan gezien worden hoe 

wetenschappelijk onderzoek nieuwe verhalen en perspectieven creëert die de Spirit of Place 

verrijkt. Waar de sectorbenadering kiest voor een statische instandhouding met als 

uitgangspunt dat elke verandering de materiële authenticiteit teniet doet, bewijzen de 

casestudies dat ontwikkeling via een factor- of vectorbenadering juist verschillende vormen 

van authenticiteit zoals sfeer, gebruik en traditie verrijken. Het toevoegen van nieuwe 

verhalen en perspectieven blijkt zeer geschikt om de verschillende facetten van het 

interieurensemble in kaart te brengen. De casestudies laten zien dat het tevens bijdraagt aan 

het faciliteren van herhaalbezoekers, wat vervolgens weer bijdraagt aan het vergroten van 

bewustzijn en draagvlak voor het behoud van interieurensembles. Deze benadering van 

interieurensembles is inspirerend voor Nederland, omdat dit past bij de koers die er op dit 

moment gevaren wordt. 

 Ook werd aangetoond dat er een spanningsveld bestaat tussen het toegankelijk 

maken van interieurensembles en het behoud ervan. Slijtage door bezoekers zorgt ervoor 

dat de materiële authenticiteit verloren gaat. Inzet van digitale middelen om de collectie 

toegankelijk te maken kan hiervoor een oplossing bieden. Anchers Hus en Skoklosters Slott 

laten zien dat de inzet van sociale media, digitale tentoonstellingen en bijvoorbeeld 3d 

modellen van ruimten en objecten enerzijds zorgen voor het behoud van oorspronkelijke 

materialen. Anderzijds creëert het mogelijkheden voor andere manieren van interactie met 

de toeschouwer, waardoor er een wisselwerking optreedt die bron is voor nieuwe verhalen 

en perspectieven. Deze wisselwerking en participatie is kenmerkend voor een 

vectorbenadering, die naast het ontwikkelen van de collectie door onderzoek en participatie 

ook ten gevolg heeft dat draagvlak voor het behoud van interieurensembles kan worden 

gecreëerd.  

 Op het gebied van wetgeving is de Deense situatie inspirerend voor Nederland. De 

monumentenwetgeving is daar vergelijkbaar met Nederland, waarbij het gebouw en het 
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nagelvaste interieur beschermd is maar niet de roerende voorwerpen of bijzondere 

samenhang. Toch is het binnen deze wetgeving mogelijk om overheidssteun in de vorm van 

advies en financiering aan te vragen voor roerende voorwerpen wanneer die deel uitmaken 

van een bijzondere samenhang met het gebouw. Het faciliteert eigenaren om zorg te dragen 

voor hun interieurensemble terwijl er geen rechtsgevolgen aan verbonden zijn. Ook in de 

praktijk blijkt dat eigenaren van monumenten vaak welwillend zijn om het ensemble te 

behouden. De landelijke Deense monumentenzorg adviseert daarom gevraagd en 

ongevraagd over zowel het gebouw, het nagelvaste interieur, als roerende voorwerpen die 

er deel van uitmaken. Deze integrale benadering van het interieur door monumentenzorgers 

is een inspirerende werkwijze voor de Nederlandse situatie.  

 Binnen de Duitse wetgeving werd door middel van de casestudie duidelijk dat elke 

deelstaat sterk inzet op het behoud van hun regionale identiteit. De monumentenwetgeving 

is eveneens vergelijkbaar met Nederland, maar maakt het ook mogelijk om overheidssteun 

te krijgen voor erfgoed dat bijdraagt aan het versterken van de regionale identiteit. De 

casestudie het Rotes Haus laat zien dat het interieurensemble onderdeel uitmaakt van het 

erfgoed dat het karakter van de deelstaat bepaald. Op projectbasis krijgen zij daarom 

financiering voor het behoud van het ensemble. Ook in Nederland lenen interieurensembles 

zich goed voor het karakteriseren van de regionale identiteit. Het kan inspirerend zijn om 

nader te onderzoeken welke rol provincies en gemeenten kunnen spelen in het behoud van 

interieurensembles als onderdeel van een groter regionaal karakter. 

Dit onderzoek heeft aangetoond hoe verschillende benaderingen van 

interieurensembles kunnen bijdragen aan het behoud ervan. De casestudies laten zien dat zij 

in plaats van een statische sectorbenadering steeds vaker kiezen voor een dynamischere 

factor- of vectorbenadering. Met name binnen de vectorbenadering liggen kansen om 

interieurensembles in Nederland te behouden. Door een vectorbenadering te durven kiezen 

wordt er meer recht gedaan aan verschillende authenticiteitsvormen van het 

interieurensemble, doordat er vele facetten en perspectieven kunnen worden belicht. 

Daarnaast maakt deze benadering het mogelijk om het ensemble te laten meebewegen met 

de behoeften van overheden, organisaties, en publiek. Tevens wordt het draagvlak voor het 

behoud ervan vergroot. Een blik over de grens heeft dan ook waardevolle 

aanknopingspunten geïdentificeerd die inspirerende mogelijkheden bieden om de 

instandhouding van interieurensembles in Nederland te verbeteren.  
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Afbeelding 5: Skagens Kunstmuseer, De westkamer in Anchers Hus. (Anchers Hus 

(@Anchershus), “The west room in Anchers Hus with bests of Anna and Michael Ancher, 

both made in 1884 by Peder Severin Krøyer”, foto op Instagram op 12 juli 2018, 

https://www.instagram.com/p/BlI25frgaA9/.) 

 

Afbeelding 6: Ulrik Adolph Plesner, Michael Anchers atelier og bolig, Skagen Opført. Atelier 

og bolig for maleren Michael Ancher a; Skagen; Markvej 2, 1911, Danish National Art Library, 

inv.nr. 10642 a-xl. (Danish National Art Library, 

http://www.kunstbib.dk/en/collections/architectural-drawings/samlingen/000033263/12, 

geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 7: Skagens Kunstmuseer, Studio Michael Ancher. (Skagens Museum, “Michael 

Ancher’s Studio – portrait of J.F. Willumsen, a study for Ancher’s ‘Art critics’”, foto op 

Pinterest, https://nl.pinterest.com/pin/431853051742428733/?d=t&mt=login). 

 

Afbeelding 8: Anchers Hus (@Anchershus), “It needs a bit of polishing to remove decades of 

tarnish, but this is the real thing; Anna Ancher’s brooch,“ Instagram foto, 7 april 2017, 

https://www.instagram.com/p/BSkomynF-N9/. 
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Afbeelding 9: Michael Ancher, Juledag 1900, 1903, olieverf op doek, 142 x 221 cm, 

Brøndums Hotel, Skagen. (Anchers Hus (@Anchershus), “It needs a bit of polishing to 

remove decades of tarnish, but this is the real thing; Anna Ancher’s brooch,“ Instagram foto, 

7 april 2017, https://www.instagram.com/p/BSkomynF-N9/.) 

 

Afbeelding 10: Nordjyske, “museumsinspektør Andreas Bjerre met de koperen vaas die ook 

op het schilderij achter hem is afgebeeld”. (‘Hemmelige rum åbnet efter 85 år: Se de glemte 

skatte ‘, Website Nordjyske, geraadpleegd 18 juni 2021, 

https://nordjyske.dk/nyheder/nordjylland/hemmelige-rum-aabnet-efter-85-aar-se-de-

glemte-skatte/5d6f21e4-febc-494e-9bb6-75ec80440ade). 

 

Afbeelding 11: Anchers Hus (@Anchershus), “These Japanse paper lanterns are hanging in 

Anchers Hus – but what is the Anchers family’s relation to Japanese aper lanterns?” 

Instagram foto, 11 november 2020, https://www.instagram.com/p/CHcB3J0qjgO/. 

 

Afbeelding 12: Anchers Hus (@Anchershus), “This horse was a birthday gift for Helga,” 

Instagram foto 23 september 2020, 

https://www.instagram.com/p/CFdwH37BDCu/. (Fotograaf: Helene Hoyer Mikkelsen). 

 

Afbeelding 13: Steffen Heinz Caronna, Freitragende Treppe "Rotes Haus" Monschau Eifel, 

2010. (Wikimedia Commons, https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Rotes_Haus_Treppe.jpg, 

geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 14: Monschau, Laufenstraße 10, Rotes Haus, ±1760. (LepoRello, Monschau: Rotes 

Haus, 2014, Wikimedia Commons, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monschau_Rotes_Haus_2014_08_22.jpg, 

geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 15: Stefan Winter, Erdgeschoss Monschau/Rotes Haus, 1967. (Schoenen, Paul. 

Das Rote Haus in Monschau. Köln: M. Dumont Schauberg, 1968, 35.) 

 

Afbeelding 16: Patrick Damiaens, Bezoek aan ‘Das Rotes Haus’ in Monschau, 2012. 

(https://ornamentsnijder.blogspot.com/2012/08/het-rode-huis-in-monschau-das-

rotes.html, geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 17: Patrick Damiaens, Bezoek aan ‘Das Rotes Haus’ in Monschau, 2012. 

(https://ornamentsnijder.blogspot.com/2012/08/het-rode-huis-in-monschau-das-

rotes.html, geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 18: Beeldarchief Monheim GmbH, Wohnhaus „Zum goldenen Helm“, 

freitragende Eichenholztreppe, Geländer mit Bildkartuschen. Darstellungen von Putten bei 

der Tuchmacherei: Das Scheren, 2009. (https://bildarchiv-

monheim.de/BildarchivMonheim/showImage.jsf?fileName=67378.jpg, geraadpleegd 24 juni 

2021). 
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Afbeelding 19: Schrank im gelben Zimmer mit WAppen Scheibler-Böcking. (Schoenen, Paul. 

Das Rote Haus in Monschau. Köln: M. Dumont Schauberg, 1968, 41-42). 

 

Afbeelding 20: Schrank im gelben Zimmer mit WAppen Scheibler-Böcking. (Schoenen, Paul. 

Das Rote Haus in Monschau. Köln: M. Dumont Schauberg, 1968, 41-42). 

 

Afbeelding 21: Ofenplatte mit Scheibler-Wappen am Küchenkamin. (Schoenen, Paul. Das 

Rote Haus in Monschau. Köln: M. Dumont Schauberg, 1968, 41-42). 

 

Afbeelding 22: Monschau, Eetkamer met beschilderd behang. 

(https://www.monschau.de/de/erleben/sehenswuerdigkeiten-entdecken/Rotes-Haus-1Z/, 

geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 23: Landschaftsverband Rheinland, Kabinett. 

(https://www.lvr.de/de/nav_main/kultur/berdasdezernat_1/organisation_1/lvrnetzwerkkult

urelleserbe/Inhaltsseite.jsp, geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 24: Holger Ellgaard, Skokloster ofullbordade salen, 2013. (Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skokloster_ofullbordade_salen_2013a.jpg, 

geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 25: Holger Ellgaard, Skokloster slott, fasad mot väst, 2018. (Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skokloster_slott,_juli_2018aa.jpg, geraadpleegd 

24 juni 2021). 

 

Afbeelding 26: Caspar Vogel/ Mathias Spieler, Skoklosters slott, ritningar plan 2-4, 2013. 

(Wikimedia Commons: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skokloster_planer_2,_3,_4.jpg, geraadpleegd 24 

juni 2021). 

 

Afbeelding 27: Jens Mohr, Kungssalen. (Wikimedia Commons, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interi%C3%B6r._Kungssalen_-_Skoklosters_slott_-

_87267.tif, geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 28: Jens Mohr, Alkoven i Brahevåningen. (Wikimedia Commons, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interi%C3%B6r._Alkoven_i_Brahev%C3%A5ningen

_-_Skoklosters_slott_-_87261.tif, geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 29: Holger Ellgaard, Skokloster Kungssalen tak “Fyra världsdelar: Afrika”, 2013. 

(Wikimedia Commons, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skokloster_Kungssalen_tak_Afrika_2013.jpg, 

geraadpleegd 24 juni 2021). 
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Afbeelding 30: Skoklosters Slott, Biblioteket. (https://skoklostersslott.se/sv/slottet-

samlingarna/biblioteket, geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 31: Skoklosters Slott, Wrangels rustkammare. 

(https://skoklostersslott.se/sv/wrangels-rustkammare, geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 32: Skoklosters Slott, Svarvkammaren. (https://skoklostersslott.se/sv/slottet-

samlingarna/svarvkammaren, geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 33: Skoklosters Slott, Rum 1. Lyx för ett fåtal. 

(https://skoklostersslott.se/sv/drommar-om-skokloster-mellan-slagfaltet-och-stjarnhimlen, 

geraadpleegd 24 juni 2021). 

 

Afbeelding 34: Giuseppe Arcimboldo, Vertumnus, 1590, olieverf op doek, 70 x 58 cm, 

Skoklosters Slott, Zweden, inv.nr. SKO 11615. (Jens Mohr, Wikimedia Commons, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Portr%C3%A4tt,_Rudolf_II_som_Vertumnus._Guisepp

e_Arcimboldo_-_Skoklosters_slott_-_87582.jpg, geraadpleegd 24 juni 2021). 
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1. Gegevens geïnterviewden 
 

Denemarken 

Naam: Andreas Bjerre 

Functie/Organisatie: Museumsinspektør, Anchers Hus, Denemarken 

Datum: 21 juni 2021 

Contactgegevens: abj@skagenskunstmuseer.dk 

 

Naam: Luna Dyre 

Functie/Organisatie: Arkitekt MAA Fredede Bygninger, Slots-og Kulturstyrelsen, Denemarken 

Datum: 14 juni 2021 

Contactgegevens: lud@slks.dk 

 

Duitsland 

Naam: Bettina Gonnerman 

Functie/Organisatie: Gids en beheerder, Stiftung Scheibler- Museum Rotes haus, Duitsland 

Datum: 28 mei 2021 

Contactgegevens: rotes-haus@t-online.de 

 

Zweden 

Naam: Jessica Söderqvist 

Functie/Organisatie: Museumdirecteur, Skoklosters Slott, Zweden. 

Datum: 13 augustus 2021 

Contactgegevens: jessica.soderqvist@shm.se 

 

Naam: Cathrine Mellander Backman 

Functie/Organisatie: Senior adviseur, Riksantikvarieämbetet, Zweden 

Datum: 26 juni 2021 

Contactgegevens: backman@raa.se 
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2. Interview Andreas Bjerre, Anchers Hus, 21 juni 2021 via e-mail 
 

1. Do you receive support for the care of the interior of Anchers Hus and its related 

collections/objects? 

Yes, depending on the project, we often hire external conservators to help. They can help us 

with specific conservation problems as well as offering best practice with the prevention of 

further damage. For example, for the past year, we have had a textile conservator work on a 

lot of the textiles in the house.  

2. Is this support from national, regional and/or local organizations? 

We draw on both regional and national expertise.  

3. Do you have contact with these organizations frequently or incidental? 

We usually initiate contact when we have a specific project/problem that require expertise 

that we don’t have in house. 

4. Are these interactions about heritage-laws and regulations you have to follow, or 

does this also involve sharing advice, knowledge and expertise about caring for and 

maintaining the building, interior and collections? 

For the most parts, the advice we seek is about caring for the building, interior, and 

collections. However, last summer, we contacted the national authorities about permission 

the replace a door that was completely rotten.  

5. Is the conservation of the interior and collections of Anchers Hus financially 

supported by national, regional or local authorities or heritage organizations? For 

example by project-subsidies, tax benefits, or collective purchases, insurances 

etc. ?  

Skagens Kunstmuseer receive a yearly financial grant from the authorities. This grant covers 

roughly 17% of our total budget. The museum have two painting conservators employed, and 

these two of course spend a part of their time on the house museums. The ministry of culture 

also has a project pool for collection care. We often apply for these grants, and sometimes 

we receive money for at specific conservation project.  

We do not receive any professional guidance regarding the preservation of our house 

museums from the authorities.  

(I’m interested in the way interiors and its collections are under the attention by 
these organizations. With this question I would like to know if these authorities are 
supportive of conserving the interior and its collections of Anchers Hus. Instead of 
getting a picture of financial flows, my question has to do with if you are receiving a 
helping hand from these authorities and organizations.) 
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6. In what way does the new organization structure since 2014, under the wings of 
the Skagens Kunstmuseer, benefits the management, conservation and 
communication specifically for the interior and its collections? 
 

Since the fusion of the three museums, the staff has grown significantly. This means that we 
have more resources and specialized personnel to work with the house museums. This has 
meant an increased number of conservation projects as well as exhibition development 
projects.  

 
7. Could you elaborate on the history of the house between the opening as a museum 

under the foundation by Helga Ancher, and the merging with the Skagens 
Kunstmuseer?  
 

The foundation carried out a series of conservation campaigns over the years. The 

conservation was largely focused on the artworks, and the limited resources were naturally 

focused on this. In addition, the foundation arranged a number of special exhibitions in the 

neighbouring building, Saxilds Gård.  

8. Are there specific conditions that the museum must meet, with regard to the 
interior and associated collections, that arise from the legacy of Helga Ancher and 
her foundation? 
 

No, not from the Helga Ancher Foundation. The Helga Ancher Foundation was a private 
foundation and was therefore free to do as they pleased. Since the fusion, Anchers Hus has 
been a “State-acknowledged” museum (I don’t know the correct English term for this 
definition), and is there under a specific set of laws, that says that we are now obliged to 
preserve the collections in the house.  
 

9. What is the long term perspective of the future of Anchers Hus? Is the connection 
to the Skagens Kunstmuseer guaranteed? 
 

We will continue to preserve the collections and the building, as well as work on creating a 
better experience for our guests. The connection to Skagens Kunstmuseer is guaranteed.  

 

10. How is the story of the coherence between the interior and its collections told? I’m 

particularly interested in the stories about the relation between interior and 

collections instead of the story of for example an individual artwork or piece of 

furniture. 

As it is now, a lot of the communication with our guests is done orally. We have introductions 

to the house and its history on a regular basis. In addition, last year we opened the family’s 

bedrooms to the public for the first time ever, after having recreated its interiors. Here, a lot 

the story is about the recreation process and the sources used.  
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11. How is the unity of the house, its interiors (including the painted doors for 

example), and its related collections maintained? Is there a distinction between 

these aspects? Is this unity protected by Danish laws?  

The house itself and the collection is under the laws of the ministry of culture.  

12. How would you describe the heritage value and quality of Anchers Hus, its interior 

and related collections? 

Anchers Hus, with its collections, is quite unique in a Danish setting. To have such a large 

collection of artworks and personal belongings, related to one of Denmark’s most well know 

artist couples, in its original setting is not seen elsewhere in the country. The condition of the 

collections is not in bad shape either.  

13. What characterises the ‘spirit of the place’ of Anchers Hus? And how are you trying 

to communicate and conserve this? 

We try to create an atmosphere and sense of “home” in Anchers Hus. This year, for example, 

we places hats and coats in the entrance hall, to give a feeling the family still living in the 

house. The family was very hospitable, and we aim at giving our guests the same feeling. 

What role does authenticity play versus presentation and reconstruction in the present 

display of the various rooms? 

Authenticity is a concept with a lot of different meanings. We strive to only display original 

objects that belonged to the family. But textiles, such as curtains, have only in a few 

instances survived the many years of direct sunlight. When replacing a blonde curtain with a 

copy, we get the new ones produced in a factory in Scotland, where they use machines from 

the 1910s, after the patterns from the old curtains. These are the type of machines that could 

have produced the original curtains. So when we have to insert a copy, we try our best at 

getting close to the original materials, production methods and style. The alternative would 

we to have no curtains in the house, at that would disturb a different kind of authenticity.  

14. Do you foresee a future in which more activities of Anchers Hus (tours, exhibitions, 

events) will be focused on the house, the interior (for example, specific rooms like 

the kitchen) and its related collections? 

Yes, very much so.  

15. If not, why so? 

 

16. A current trend in Dutch museum houses is to be more public friendly than ever 

before. The Hendrick de Keyser Society, owner of over 430 important historical 

buildings all over the country, has opened the first 13 museum houses of a total of 

35 during the next few years, following this strategy: "Not only will you learn about 

the architecture, history and the people who lived there, you will also experience it 

yourself, first hand. There is no need to whisper, there are no barriers, you can sit 

on the furniture, look inside the cupboards, and even bake "kniepertjes" in the 

kitchen………" See also: https://www.museumhuizen.nl/en 

https://www.museumhuizen.nl/en
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What are your thoughts on this approach? 

 

Is the furniture in which you can sit original? I am very interested in new forms of presenting 

the houses and their history. If the interiors are copies, I find it very important to make sure 

that all visitors know this, so that they are not misled.  
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3. Tentoonstellingshistorie Skagens Kunstmuseer 2005 – 2020 
 

Titel & Datum Locatie Onderwerp  Relatie met Anchers 
Hus? 

At male sit Privatliv  
18 juni 2005 – 11 
september 2005 

Skagens 
Museum 

Privéleven van de Skagen-
kunstschilders 

Ja 

Altid som aldrig før  
31 januari 2009 – 19 
april 2009 

Skagens 
Museum 

Skagen door de ogen van 14 
hedendaagse fotografen 

Nee 

ANNA (jeg) ANNA  
2 mei 2009 – 31 
augustus 2009 

Skagens 
Museum 

Een eerbetoon aan Anna Ancher 
vanuit feministisch oogpunt langs 
de thema’s licht, het lege 
interieur, religie, de kamer van de 
vrouw, mijn moeder, de familie, 
de blinde, de kunst van het 
plukken, bevolking van Skagen, in 
de tijd van de herfst, landschap 

Ja 

Dagens vejr, 
Nærværets kunst 
19 april 2010 – 29 
augustus 2010 

Skagens 
Museum 

Belangstelling voor het 
buitenleven door Deense 
kunstenaars in beeldende kunst 
en literatuur 

Onbekend  

KRØYER 
4 mei 2012 – 2 
september 2012 

Skagens 
Museum 

Nieuw licht op het internationale 
aspect van het werk en leven van 
PS Krøyer 

Nee 

Skawskum - Med 
Michael Ancher til søs 
1 februari 2014 – 20 
april 2014 
 

Skagens 
Museum 

Het afbeelden van vissers en de 
zee door Michael Ancher 

Onbekend 

TUXEN - farver, friluft 
og firster 
3 mei 2014 – 14 
september 2014 

Skagens 
Museum 

Het leven en werk van Laurits 
Tuxen 

Nee  

Solskin, Anna Ancher 
og lyset 
26 maart 2015 – 1 
november 2015 

Anchers 
Hus 

De manier waarop Anna Ancher 
het licht vastlegde in haar werken 

Onbekend 

Samling & samtid 
1 mei 2015 – 31 
oktober 2015 

Skagens 
Museum 

14 hedendaagse kunstenaars in 
dialoog met werken van de 
kunstenaarskolonie 

Nee 

På papir 
13 februari 2016 – 10 
april 2016 

Skagens 
Museum 

De werken op papier van de 
Skagens kunstenaarskolonie 

Ja 

I bølgen blå  
22 april 2016 – 21 
augustus 2016 

Skagens 
Museum 

Het weergeven van badende 
kinderen door JF Willumsen 
 
 
 

Nee 
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Sort Gul Rød, 
Skagensmalernes 
rammer og fiskernes 
by 
11 maart 2016 – 18 
december 2016 

Skagens 
Museum 

De architecturale en historische 
ontwikkeling van Skagen in de tijd 
van de kunstenaarskolonie 
 
 
 
 

Onbekend 

Ophængt. 454 værker 
fra samlingen 
13 februari 2016 – 28 
december 2016 
 

Skagens 
Museum 

Tentoonstelling waarbij 454 
werken worden weergegeven 
zoals in de Parijse salon 

Ja 

Arven fra Anchers, 
Skjulte skatte fra 
Anchers Hus 
9 september 2016 – 
23 april 2017 

Skagens 
Museum 

249 werken uit het depot van 
Anchers Hus  

Ja 

Ved bordet, 
Mennesker, mad og 
nature morte 
12 mei 2017 – 27 
augustus 2017 

Skagens 
Museum 

De betekenis van de tafel als 
motief 

Ja 

Bølle, Thorvald 
Bindesbølls keramik 
13 februari 2016 – 25 
februari 2018 

Skagens 
Museum 

Keramiek van Thorvald Bindesbøll Nee 

Björck & Rantzau, 
Together we get 
somewhere 
2 juni 2017 – 29 
december 2017 

Skagens 
Museum 

Het resultaat van kunstenaar 
Jacob Rantzau (1973) die in het 
atelier van Krøyer werkte 

Nee 

Admiralens 
fødselsdag, Sangen til 
John 
6 april 2019 – 31 
december 2020 

Skagens 
Museum 

Tekeningen van Krøyer die hij 
maakte te gelegenheid van de 
verjaardag van de broer van Anna 
Ancher, John Brøndum 

Ja 

Fokus, Fikspunkter fra 
samlingen 
2 februari 2017 – 30 
december 2018 

Skagens 
Museum 

Hoogtepunten van de collectie 
van de Skagens 
kunstenaarskolonie 

Ja 

Fanget i gips, Axel 
Lochers 
teaterstatuetter 
16 september 2017 – 
2 april 2018 

Skagens 
Museum 

Gipswerken van Axel Locher 
(1879 – 1941)  

Nee 

Michael Ancher og 
kvinderne fra Skagen 
21 april 2018 – 26 
augustus 2018 

Skagens 
Museum 

Het afbeelden van vrouwen door 
Michael Ancher 

Ja 
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Svigermor, Michael 
Anchers tegninger af 
Ane Brøndum 
24 maart 2018 – 23 
september 2018 

Skagens 
Museum 

Het afbeelden van de moeder van 
Anna Ancher door Michael 
Ancher 

Ja 

So long – fra kælder 
til nye samlinger 
15 september 2018 – 
30 december 2018 

Skagens 
Museum 

Afscheidstentoonstelling van 35 
werken die in bruikleen worden 
gegeven aan andere musea 
 
 
 

Nee 

Viggo Johansen, 
Studier af landskaber 
13 oktober 2018 – 17 
maart 2019 

Skagens 
Museum 

Aquarellandschappen van Viggo 
Johansen  

Nee 

Johannes Wilhjelm, 
fra Italien til Skagen 
26 januari 2019 – 28 
april 2019 

Skagens 
Museum 

Solotentoonstelling van Johannes 
Wilhjelm (1868 – 1938) 

Nee 

Mesterværker, Krøyer 
på bestilling 
15 mei 2019 – 8 
september 2019 

Skagens 
Museum 

Werken in opdracht van PS 
Krøyer 

Nee 

Sort/Hvid, en 
fotoudstilling om 
familien Ancher 
1 april 2019 – 31 
oktober 2019 
 

Saxilds 
Gaard 

Fototentoonstelling van de 
familie Ancher 

Ja 

JEG ER HAV, Holger 
Drachmann med pen 
og pensel 
28 september 2019 – 
12 maart 2020 

Skagens 
Museum 

De zee als motief in de werken 
van Holger Drachmann 

Nee 

Anna Ancher, 
Sommerens store 
særudstilling 
13 juni 2020 – 18 
oktober 2020 

Skagens 
Museum 

Het werk en leven van Anna 
Ancher 

Ja 
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4. Interview Bettina Gonnermann, Rotes Haus, 28 mei 2021 via e-mail 
 

1. Erhalten Sie Unterstützung bei der Erhaltung des Interieurs des Roten Hauses und 

der damit verbundenen Sammlungen/Objekte? 

Ja 

2. Wird dies von nationalen, regionalen und/oder lokalen Behörden oder 

Organisationen unterstützt? 

Die Unterstützung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit Sitz in Köln. 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) arbeitet als Kommunalverband mit rund 19.000 

Beschäftigten für die 9,7 Millionen Menschen im Rheinland. Mit seinen 41 Schulen, zehn 

Kliniken, 20 Museen und Kultureinrichtungen, vier Jugendhilfeeinrichtungen, dem 

Landesjugendamt sowie dem Verbund Heilpädagogischer Hilfen erfüllt er Aufgaben, die 

rheinlandweit wahrgenommen werden. Der LVR ist Deutschlands größter Leistungsträger für 

Menschen mit Behinderungen und engagiert sich für Inklusion in allen Lebensbereichen. 

„Qualität für Menschen“ ist sein Leitgedanke. Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise 

im Rheinland sowie die StädteRegion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des LVR. In der 

Landschaftsversammlung Rheinland gestalten gewählte Mitglieder aus den rheinischen 

Kommunen die Arbeit des Verbandes. 

Der LVR mit dem Dezernat für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, die vielfältige Kulturlandschaft des Rheinlandes zu bewahren. Hierbei gilt 

es, neue Ideen umzusetzen und gleichzeitig den Bestand und den Ausbau vorhandener 

Einrichtungen zu sichern. Dies war und ist das Ziel von Politik und Verwaltung des 

Landschaftsverbandes. 

Im Jahr 1963 haben der Landschaftsverband Rheinland (LVR) und Herr Hans Carl Scheibler die 

Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau gegründet, die seitdem mit finanzieller und 

organisatorischer Unterstützung durch den LVR das Rote Haus in Monschau als Museum 

betreibt. Das Rote Haus Monschau ist Mitglied im Netzwerk Industriekultur des 

Landschaftsverbandes Rheinland. 

 

3. Ist die Zusammenarbeit mit diesen Organisationen eng oder sporadisch? 

Die Zusammenarbeit ist sehr eng, da der LVR Gründungsmitglied der Stiftung Scheibler-

Museum Rotes Haus ist und sich im Rahmen der Stiftungssatzung verpflichtet hat, das Rote 

Haus und seine Einrichtung als Einheit zu verwalten, es als Baudenkmal zu erhalten, als 

Museum auszubauen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

4. Sind diese Interaktionen über Gesetze und Vorschriften, die Sie befolgen müssen, 

geregelt, oder geht es dabei auch um den Austausch von Beratung, Wissen und 

Know-how über die Pflege und Pflege des Gebäudes, des Interieurs und der 

Sammlungen?  
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Antwort siehe auch unter Frage 3. 

Das Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG NW) gibt die Rahmenbedingungen zum 

Schutz und der Pflege des Roten Hauses als Denkmal ebenfalls vor.  

Es findet ein intensiver Austausch bzgl. Pflege des Gebäudes und Interieurs mit dem LVR-Amt 

für Denkmalpflege im Rheinland mit Sitz in der ehemaligen Abtei Brauweiler in Pulheim statt. 

Die Fachleute der Restaurierungswerkstatt dieses Amtes beraten regelmäßig bei 

anstehenden Restaurierungsmaßnahmen.  

5. Erfährt die Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau in Form von anderen 

(Kulturerbe-) Institution in den Fragen Management, Öffentlichkeitsarbeit und 

Kommunikation Unterstützung? 

Nein. 

6. Wird der Erhalt des Innenraums und der Sammlungen des Roten Hauses von 

nationalen, regionalen oder lokalen Behörden oder Kulturorganisationen finanziell 

unterstützt? Zum Beispiel durch Projektzuschüsse, Steuervergünstigungen, 

Sammelkäufen, Versicherungen usw.? (Ich interessiere mich insbesondere für die 

Art und Weise, wie Innenräume und seine Sammlungen von diesen Organisationen 

betreut werden. Mit dieser Frage möchte ich herausfinden, ob diese 

Organisationen die Erhaltung des Innenraums und seiner Sammlungen des Roten 

Hauses unterstützen. Statt sich ein Bild über die Finanzströme zu machen, zielt 

meine Frage darauf ab, ob Sie von diesen Behörden und Organisationen eine 

helfende Hand erhalten.) 

Wie oben erwähnt, wird die Unterhaltung und Pflege des Innenraums des Museums aus den 

Mitteln der Stiftung und des Landschaftsverbands Rheinland getragen. Es finden fortlaufend 

und je nach Bedarf Restaurierungsmaßnahmen z.B. an einzelnen Objekten oder auch an fest 

eingebautem Interieur statt.  

In Einzelfällen werden restauratorische Projekte aber auch durch Förderprogramme des 

Landes auf Projektantrag mit finanziell unterstützt. 

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige kulturelle Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

7. Was hat die Familie und die Stiftung dazu bewogen, dem Roten Haus eine museale 

Funktion zu geben? 

Im Prinzip begann die Entwicklung des Roten Hauses zum Museum mit dem Kölner 

Großindustriellen und Kulturkenner Carl Johann Heinrich Scheibler (1852-1920), einem 

direkten Nachfahren des Erbauers. Er brachte den Helmhausteil 1909 in Familienbesitz 

zurück, um das Gebäude und die Einrichtung vor dem Verfall zu bewahren und das kulturelle 

Erbe zu erhalten. Sein Engagement lag hauptsächlich darin, sowohl die Geschichte als auch 

die Genealogie der Unternehmerfamilie Scheibler zu recherchieren und niederzuschreiben. 

Das umfangreiche Archiv dazu brachte er ins Rote Haus, dessen Mobiliar er gleichzeitig durch 
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Ankäufe aus dem Kunsthandel und durch Familienerbstücke im Stil des Lütticher-Barocks 

vervollständigte. [Er war übrigens auch niederl. Honorarkonsul und ihm wurde das 

Ritterkreuz des niederl. Ordens von Oranien-Nassau verliehen.] Zu seiner Zeit nutzte die 

Familie das Rote Haus allerdings ausschließlich als Wochenend- und Sommersitz, begann 

aber bereits damit, es im Familien- und Bekanntenkreis zu zeigen, was das seit 1909 geführte 

Gästebuch anschaulich belegt.  

Auf dieser Grundlage aufbauend setzte sein Sohn Hans Carl Scheibler (1887-1963) die 

Bemühungen um die Einrichtung des Roten Hauses und den Erhalt des Gebäudes fort. 

Außerdem führte er die genealogischen Forschungen zum Familienarchiv intensiv weiter. 

Hans Carl Scheibler war der Erste, der das Rote Haus dann ab 1931 der Allgemeinheit als 

Museum zur Besichtigung zur Verfügung stellte. Die Hintergründe dafür lagen sicherlich in 

seinem familiären Umfeld. Neben den kunst- und kulturgeschichtlichen Bemühungen seines 

Vaters war bereits sein Verwandter und Kunsthistoriker Ludwig Scheibler (1848-1921) im 

Direktorium des Kölner Wallraf-Richartz-Museum tätig, seine Ehefrau Lotte geb. Müller 

studierte an der Kölner Werkschule, beteiligte sich an der Gründung der Künstlervereinigung 

GEDOK und ihre Tante war die Kunstsammlerin Helene Kröller-Müller, die sich auch bereits 

ab 1910 mit dem Gedanken trug, Ihre Sammlung der Öffentlichkeit zu präsentieren [heute im 

Kröller-Müller-Museum in Otterloh, NL]. Hans Carl Scheibler selbst war Förderer der Kölner 

Kunstszene, Schriftführer der Wallraf-Richartz-Gesellschaft, leitete den Verein der Freunde 

des Wallraf-Richartz-Museums und war jahrelang Leiter des Kölnischen Kunstvereins (KKV). 

[Auch Hans Carl war niederl. Generalkonsul und setzte sich für die Einrichtung eines Deutsch-

Niederländischen Instituts an der Universität Köln ein] Hans Carl Scheibler setzte sich zudem 

dafür ein, dass ein Teil des städtischen Heimatmuseum Monschaus ins Erdgeschoss des 

rechten Hausteils „Zum Pelikan“ einzog und zeigte diesen Teil von 1931-1939 zusammen mit 

seinem Helmhausteil. Weiterhin wurden allerdings die oberen Etagen von der Familie als 

Wochenend- und Sommersitz genutzt. 

Die Überführung in eine Stiftung schließlich entwickelte sich aus den Umständen des 2. 

Weltkriegs heraus, in dem das Rote Haus unter anderem durch die Besatzung und bedingt 

durch einen Dachbrand 1944 enorm gelitten hatte. Vor allem die rechte Hausseite zum 

Pelikan, damals noch der Stadt Monschau gehörend, zeigte Jahre später enorme konstruktive 

Folgeschäden. Da die Gesamtsubstanz des Gebäudes gefährdet war, suchte Hans Carl 

Scheibler daraufhin die Unterstützung des in seiner Heimatstadt sitzenden 

Landschaftsverbands Rheinland. Der LVR, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, 

Kulturdenkmäler wie das Rote Haus für die Öffentlichkeit zu erhalten, kaufte den 

Pelikanhausteil und begann ihn zu renovieren und die Einrichtung zu restaurieren. Um beide 

Haushälften wieder zusammenzuführen übertrugen 1963 der LVR den rechten Hausteil und 

Hans Carl Scheibler den linken Hausteil mit seiner Einrichtung und dem Familienarchiv in die 

von beiden zusammen gegründete Stiftung des privaten Rechts unter dem Namen Stiftung 

Scheibler-Museum Rotes Haus Monschau, mit dem Zweck, das Rote Haus und seine 

Einrichtung als Einheit zu verwalten, es als Baudenkmal zu erhalten, als Museum auszubauen 

und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
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Kurz gesagt, die vielfältigen kulturellen und kunsthistorischen familiären Hintergründe der 

Familie Scheibler und das Interesse des LVR als höherer Kommunalverband des öffentlichen 

Rechts, den Bürgern die Kulturlandschaft des Rheinlands zu bewahren, haben zur musealen 

Nutzung des Roten Hauses geführt. 

8. Wie würden Sie den Charakter der Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus 

Monschau beschreiben? (in 1 oder 2 Sätzen) 

Der Charakter der Stiftung Scheibler-Museum Rotes Haus ist geprägt durch die bis heute 

anhaltende Beziehung und Mitwirkung der Familie Scheibler und durch die Unterstützung des 

Landschaftsverbands Rheinlands, die gemeinsam versuchen, das Rote Haus als Denkmal der 

Wohnkultur und der Geschichte der rheinischen Tuchindustrie zu erhalten und der 

Öffentlichkeit näher zu bringen.  

9. Inwieweit ist die Familie aktiv in die Verwaltung, die Darstellung des Hauses nach 

Außen und die Präsentation des Innenraums eingebunden? 

Der jeweilige Rechtsnachfolger des Stifters Hans Carl Scheibler - zurzeit ist das sein Enkel 

Aurel Scheibler - ist neben zwei weiteren Personen aus den Reihen des LVR Mitglied des 

dreiköpfigen, ehrenamtlichen Vorstandes der Stiftung, der über die Grundsätze der Stiftung 

entscheidet. 

10. Wie wird die Verknüpfung zwischen dem Innenraum und seinen Sammlungen 

vermittelt? 

Hierbei interessiere ich mich besonders für Beispiele des Zusammenhangs von 

Interieur und Sammlungen, anstatt die Vermittlung eines individuellen 

Familienporträts.  

Der Innenraum des Museums und seine Sammlung bilden eine Einheit. Sowohl die historische 

Gestaltung der Türen, Wände, Decken und Böden als auch das sich darin befindende zur 

Sammlung gehörende teils originale Mobiliar spiegeln gemeinsam die bürgerliche 

Wohnkultur des 18. und 19 Jahrhunderts wider. Die Besonderheit des Roten Hauses als 

Museum ergibt sich daraus, dass das Bauwerk selbst mit seiner Inneneinrichtung den 

wichtigsten Bestand der Darstellung bildet. Die Vermittlung erfolgt durch das Begehen der 

vollständig und bis ins Detail eingerichteten Räume, die zusammen mit den vielen 

Familienporträts den äußerst lebendigen Eindruck hinterlassen, als ob das Haus nur kurz 

verlassen wurde und tatsächlich noch genutzt wird. Auch das Beschreiten der historischen 

Treppen bietet einen fließenden und authentischen Übergang zwischen den einzelnen 

Wohnraumetagen und der Inneneinrichtung. Persönliche Führungen oder schriftliche 

Kurzführer vermitteln zurzeit zusätzlich die einzelnen Funktionen der Räume und die 

Verwendung und Besonderheiten der Einrichtungsgegenstände bzw. einzelner Objekte des 

täglichen Gebrauchs. Eine Benutzung der Sammlungsobjekte ist dabei ausgeschlossen.  

 

11. Wie würden Sie den kulturhistorischen Wert und die Qualität des Roten Hauses, 

dessen Interieur und die damit verbundenen Sammlungen beschreiben? 
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Das Rote Haus ist ein repräsentatives hochrangiges Zeugnis der rheinischen Kultur-, Sozial- 

und Wirtschaftsgeschichte. Das im Stil des Spätbarock errichtete Gebäude als funktionale 

Einheit von Wohnhaus, Kontor, Lager und Produktionsstätte, die weit über die Region hinaus 

reichende Unternehmensgeschichte der Tuchmacherfamilie Scheibler sowie die in einer 

seltenen Geschlossenheit erhaltene und kunsthistorisch bemerkenswerte Inneneinrichtung 

bilden als Gesamtheit ein einzigartiges, begehbares historisches Denkmal der bürgerlichen 

Wohnkultur und der Geschichte der rheinischen Tuchindustrie vom späten 18. bis zum Beginn 

des 19. Jahrhunderts.  

12. Was zeichnet den "genius loci" des Roten Hauses aus? Und wie versuchen Sie, dies 

zu kommunizieren und zu erhalten? 

?  

13. Welche Rolle spielt Authentizität im Vergleich zur Präsentation und Rekonstruktion 

in der aktuellen Darstellung der verschiedenen Räume? 

Die Stiftung versucht, die Authentizität der einzelnen Wohnräume im größtmöglichen 

Umfang wiederzugeben (wobei es sich i.a. um im 20. Jahrhundert rekonstruierte, 

nachempfundene Wohn-Ensembles handelt, die nicht 1:1 überliefert waren). Restaurierungen 

erfolgen im Sinne des Denkmalschutzes immer unter der Prämisse, den letztmalig 

nachzuweisenden Urzustand wiederherzustellen oder aufgrund von wissenschaftlichen 

Recherchen einen zeitlich vergleichbaren Zustand zu erreichen.  

Der Charme des Roten Hauses liegt gerade in der Präsentation der möglichst authentischen 

Einrichtung und dem in weiten Teilen im Originalzustand erhaltenen Gebäude. Kompromisse 

in der Präsentation werden dadurch z.B. bei der Beleuchtung gemacht, da durch die 

historische Innenausstattung mit Kristalllüstern eine zeitgemäße und bessere Beleuchtung 

nicht durchführbar wäre, ohne den Gesamteindruck zu zerstören. Auch steht die Präsentation 

z.B. hinter der Erhaltung der historischen Treppen zurück, so dass stets nur eine begrenzte 

Anzahl an Besuchern gleichzeitig das Museum besichtigen können. 

Bei erforderlichen Maßnahmen bzgl. des Besucherverkehrs, gesetzlicher Vorgaben zum 

Brand- und Objektschutz oder bei Neugestaltung der musealen Ausstellungsfläche wird 

größter Wert auf die Erhaltung der Originalsubstanz des Hauses und des Gesamteindrucks 

des historischen Wohnensembles gelegt, so dass die Umsetzung stets nur durch minimal 

invasive und behutsam abgestimmte Eingriffe erfolgt. 

14. Aus der Sicht von niederländischen Kunst- und Architekturhistorikern ist das Rote 

Haus eine einzigartige Zeitkapsel, die nur wenige Kollegen kennen. Wie schätzen 

unsere deutschen Kollegen das Rote Haus, seine Innenräume und seine Sammlung? 

Zumindest regional bzw. landesweit (d.h. in NRW) ist das Rote Haus einschlägig bekannt und 

als hochrangiges, in mancherlei Hinsicht einzigartiges Denkmal anerkannt. 
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15. Sehen Sie in der Zukunft mehr Angebote im Roten Haus (Touren, Ausstellungen, 

Veranstaltungen) die das Haus, sein Interieur (z.B. bestimmte Räume wie die 

Küche) und die damit verbundenen Sammlungen in den Mittelpunkt stellen? 

Im kommenden Jahr wird die bisherige überwiegende Wohnraumausstellung im linken 

Hausteil durch eine Neuausstellung rund um den Themenkomplex der Scheibler’schen sowie 

regionalen vor- bzw. frühindustriellen Tuchproduktion erweitert. Damit soll dem Besucher 

unter anderem die ursprüngliche und wirtschaftsgeschichtlich bedeutsame doppelte 

Funktionalität des Gebäudes als Wohn- und Geschäftshaus mit Woll- und Tuchlager unter 

dem Dach, Kontor im Erdgeschoss sowie Wollwäsche im Keller besser vermittelt werden. Der 

in diesem Zusammenhang bereits in seiner Entstehungszeit dafür genutzte rechte Hausteil 

wird umgestaltet. Die komplexen Themen wie z.B.  

- das Rote Haus als Fabrikationsstätte 

- ehemalige Produktionsanlagen in Monschau und der Region  

- Produktionsschritte der vorindustriellen Tuchherstellung 

- Handelswege und das Verlagssystem 

- Arbeitsbedingungen um 1800 

- Mode und Muster 

- wirtschaftliche und soziale Verflechtungen der Familie Scheibler 

- historische Entwicklung Monschaus 

können nicht wie im Wohnhausteil durch reine Begehung der noch vorhandenen 

Räumlichkeiten für sich selbst sprechen. Unter Berücksichtigung der Substanz und der 

Konzeption der vorhandenen Wohnraumausstellung wird - mit einer Mischung aus den noch 

vorhandenen Räumlichkeiten, mit Einbeziehung der das Gewerbe betreffenden historischen 

Objekte (Arbeitsschritte der Tuchherstellung aus den Bildkartuschen der Treppe des Hauses, 

Stoffmusterbücher etc.) sowie mit moderat eingesetzter aktueller Museumstechnik - dem 

Bedürfnis des heutigen Museumsbesuchers und gleichzeitig der Präsentation zur historischen 

Geschichte des Hauses und der Region Rechnung getragen.  

Gleichzeitig wird die vorhandene Wohnraumausstellung durch digitalen Informationszugang 

im Museum ergänzt, so dass der Besucher selbstständig seinen Interessen folgend zu 

speziellen Räumen oder Sammlungsgegenständen vertiefende Erläuterungen erhalten kann. 

Da der Erhalt der Originalsubstanz des Hauses und seiner Einrichtung im Vordergrund steht, 

sind besondere Veranstaltungen oder z.B. eine Benutzung der Küche oder einzelner Räume 

nicht vorgesehen.  

 

16. Wenn nicht, warum? 

-  
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17. Wie sieht die langfristige Perspektive für das Rote Haus aus? Wird das Haus von der 

nächsten Generation auf ähnliche Weise geschützt werden? 

Durch die Gründung der auf Ewigkeit ausgerichteten Stiftung und die vertraglich 

festgeschriebene Verpflichtung des LVR zum Erhalt des Hauses ist der Schutz des Roten 

Hauses auch für die Zukunft gesichert und kann von nachfolgenden Generationen im Rahmen 

der Vorstandsbeteiligung mitgestaltet werden. 

18. Ein aktueller Trend in der niederländischen Museumslandschaft ist, noch offener 

und besucherfreundlicher zu sein, jemals zuvor. Die Hendrick de Keyser Stiftung, 

Eigentümer von über 430 bedeutenden historischen Gebäuden im ganzen Land, hat 

in den letzten Jahren die ersten 13 Museumshäuser von insgesamt 35 eröffnet. In 

einem Auszug aus deren Strategiepapier heißt es: "Not only will you learn about 

the architecture, history and the people who lived there, you will also experience it 

yourself, first hand. There is no need to whisper, there are no barriers, you can sit 

on the furniture, look inside the cupboards, and even bake "kniepertjes" in the 

kitchen………". (Siehe: https://www.museumhuizen.nl/en) 

Was denken Sie über diesen Ansatz? 

Sicherlich sorgt dieser Ansatz dafür, dass ein Gebäude für den Besucher noch erlebbarer und 

intensiver begreifbar wird, allerdings führt die Benutzung und freie Handhabung der 

gezeigten Sammlung und Räume unweigerlich im Laufe der Zeit zu deren Beschädigung und 

höherer Abnutzung. Ein solches Vorgehen ist mit den originalen und teils einzigartigen und 

damit unersetzlichen Ausstellungsstücken im Roten Haus nicht vorstellbar. Diese wären im 

schlimmsten Fall für die nachfolgenden Generationen verloren oder nur durch 

kostenintensive Restaurierungen zu erhalten. Bei einer derart freizügigen und schrankenlosen 

Besichtigung besteht außerdem die Gefahr, dass der Respekt und die Wertschätzung für die 

Sammlung und das Gebäude verloren geht. 

Die im kommenden Jahr neu einzurichtende Ausstellung zum sozial- und 

wirtschaftshistorischen Kontext des Roten Hauses wird aber einzelne interaktive „hands-on“ 

Elemente vorsehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.museumhuizen.nl/en
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5. Vergelijking wetgeving monumentenzorg Duitse Deelstaten 
 

Deelstaat en jaartal 
inwerkingtreding wetgeving 

Uitgangspunten en definitie Belangen 

   

Badem-Württemberg 
 
1983, laatste wijziging 2017 

- Cultuurmonumenten (zaken, het 
geheel van zaken en delen van 
zaken) 

- Algemeen belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Artistiek belang 
- Plaatselijk historisch 
belang 

Bayern (Beieren) 
 
1973, laatste wijziging 2021 

- Door de mens gemaakte dingen 
of delen daarvan uit een 
vervlogen tijdperk (bouwwerken, 
roerende voorwerpen, tuinen, 
ensembles, bodemmonumenten) 

- Algemeen belang 
- Historisch belang 
- Artistiek belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Etnologisch belang 

Berlin (Berlijn) 
 
1995, laatste wijziging 2020 

- Bouwkundige monumenten, 
omgevingsmonumenten, 
tuinmonumenten, 
bodemmonumenten 

- Algemeen belang 
- Historisch belang 
- Artistiek belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 

Brandenburg 
 
2004 

- Monumenten als bronnen en 
getuigenissen van de menselijke 
geschiedenis en het culturele 
landschap (bouwkundig, tuinen, 
gebieden, roerende zaken, 
verzamelingen, 
bodemmonumenten) 

- Algemeen belang 
- Historisch belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Technisch belang 
- Artistiek belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 
- Etnologisch belang 

Bremen 
 
2018 

- Cultuurmonumenten 
(onroerend: bouwkundige 
monumenten, interieurs, tuinen, 
omgeving; ensembles; roerende 
monumenten; 
bodemmonumenten) 

- Algemeen belang 
- Historische belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Artistiek belang 
- Technologisch belang 
- Plaatselijk historisch 
belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 

Hamburg 
 
2013 

- Bouwkundige monumenten, 
ensembles, tuinmonumenten, 
bodemmonumenten, roerende 
monumenten 

- Algemeen belang 
- Historisch belang 
- Artistiek belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Karakteristiek belang 
voor het stadsbeeld 
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Hessen 
 
2016 

- Cultuurmonumenten als 
bronnen en getuigenissen van de 
menselijke geschiedenis en 
ontwikkeling 

- Algemeen belang 
- Artistiek belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Technisch belang 
- Historisch belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 

Mecklenburg-Vorpommern  
(Mecklenburg-Voor-Pommeren) 
 
1998, laatste wijziging 2010 

- Monumenten als bronnen van 
geschiedenis en traditie 
- Geschiedenis van mensen, 
steden en nederzettingen; 
- Ontwikkeling van arbeids- en 
economische omstandigheden 
(bouwwerken, tuinen, 
begraafplaatsen, parken, 
landschap, historische werktuigen 
indien ze een eenheid vormen 
met het monument, roerende 
monumenten, 
bodemmonumenten) 

- Algemeen belang 
- Artistiek belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Historisch belang 
- Etnologisch belang 
- Stedenbouwkundig 
belang  

Niedersachsen (Nedersaksen) 
 
1978, laatste wijziging 2011 

- Cultuurmonumenten 
(bouwkundige monumenten, 
bodemmonumenten, roerende 
monumenten, monumenten van 
geologische geschiedenis) 

- Algemeen belang 
- Historisch belang 
- Artistiek belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 

Nordrhein-Westfalen 
(Nordrhein-Westfalen) 
 
1980 

- Geschiedenis mensen, steden, 
nederzettingen; 
- Geschiedenis Arbeids- en 
productieomstandigheden 
(bouwwerken, landchappen, , 
historische werktuigen indien ze 
een eenheid vormen met het 
monument, gebieden, roerende 
monumenten, 
bodemmonumenten) 

- Algemeen belang 
- Artistiek belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Etnologisch belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 

Rheinland-Pfalz (Rijnland-Palts) 
 
1978, laatste wijziging 2021 

- Voorwerpen uit een vervlogen 
tijdperk 
- Getuigenissen van intellectuele 
of artistieke creativiteit 
- Getuigenissen van ambachtelijke 
of technische activiteit 
- Getuigenissen van historische 
gebeurtenissen of ontwikkelingen 
(onroerend, roerend, gebieden 

- Algemeen belang 
- Historisch belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Artistiek belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 
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Saarland 
 
2018 

- Culturele monumenten als 
bewijs van menselijke 
geschiedenis en lokale 
karakteristieken 
- Door de mens gemaakte 
voorwerpen of delen daarvan uit 
vroegere tijdperken 
- Bouwkundige monumenten, 
bodemmonumenten, roerende 
cultuurmonumenten, 
monumentgebieden 
 
 

- Algemeen belang 
- Historisch belang 
- Artistiek belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 

Sachsen (Saksen) 
 
1993, laatste wijziging 2019 

- Cultuurmonumenten 
- Door de mens gemaakte dingen, 
delen en overblijfselen ervan 
(gebouwen, nederzettingen, 
landschappen, werken uit de 
geschiedenis van productie en 
transport, plaatsen/objecten die 
verband houden met 
wetenschappelijke faciliteiten of 
systemen, steensporen, 
onroerende archeologische 
voorwerpen, werken van 
beeldende kunst en ambachten, 
collecties 

-Historisch belang 
- Artistiek belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Stedelijk en 
Landschappelijk belang 

Sachsen-Anhalt (Saksen-Anhalt) 
 
2005 
 

- Geschiedenis mensen en 
cultuurlandschap 
- Representatieve getuigenissen 
van menselijk leven uit vervlogen 
tijden (bouwwerken; 
landschappen; structuren; 
archeologische voorwerpen; 
archeologische structuren; 
roerende monumenten zoals 
gereedschap, apparaten, 
huishoudelijke artikelen, schepen, 
wapens, sieraden, 
kostuumonderdelen, kleding, 
rituele voorwerpen, kunst- en 
ambachtsvoorwerpen, munten en 
penningen; kleine monumenten 
zoals grenspalen, 
oriëntatiepunten etc.) 

- Algemeen belang 
- historisch belang 
- Cultureel – artistiek 
belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Ritueel (traditie) belang 
- Technisch 
Wetenschappelijk belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 
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Schleswig-Holstein (Sleeswijk-
Holstein 
 
2014 

- Herinnering aan het verleden 
(plaatsen, roerende en 
onroerende voorwerpen, 
immateriële bewijzen zoals taal, 
gebruiken, ambachten, muziek) 
- Monumenten als materiële 
getuigen van menselijke activiteit, 
documentatie van historische 
gebeurtenissen en 
ontwikkelingen, artistieke 
prestaties, technische prestaties, 
sociale realiteit 
- Gebouwen, archeologische 
monumenten, door de mens 
ontworpen landschappen, 
roerende monumenten 
 
 

- Algemeen belang 
- Historische waarde 
- Wetenschappelijke 
waarde 
- Artistieke waarde 
- Technische waarde 
- Stedenbouwkundige 
waarde 
- Cultureel 
landschappelijke waarde 

Thüringen 
 
2014 

- Cultuurmonumenten als 
bronnen en getuigenissen van 
menselijke geschiedenis en 
geologische ontwikkeling 
- Gebouwde monumenten, 
omgevingsmonumenten, 
landschapsmonumenten, 
historische productiefaciliteiten, 
bodemmonumenten 

- Algemeen belang 
-Historisch belang 
- Artistiek belang 
- Wetenschappelijk belang 
- Technisch belang 
- Etnologisch belang 
- Stedenbouwkundig 
belang 
- Karakteristiek belang 
voor het stadsbeeld 

 

Bronnen: 

Badem-Würtemberg: https://www.landesrecht-

bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=DSchG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true 

Bayern: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayDSchG/true 

Berlin: https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-DSchGBE1995rahmen 

Brandenburg: https://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-211719 

Bremen: https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.124518.de 

Hamburg: http://www.landesrecht-

hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-

DSchGHA2013rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs&st=lr 

Hessen: https://lfd.hessen.de/sites/lfd.hessen.de/files/HDSCHG-GVBl%2018.2016_0.pdf 

Mechlenburg-Vorpommern: http://www.lexsoft.de/cgi-

bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=187863,1 
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Niedersachsen: 

http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=DSchG+ND&psml=bsvorisprod.psml

&max=true&aiz=true 

Nordrhein-Westfalen: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=5720031106092634017 

Rheinland-Pfaltz: 

http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/94i/page/bsrlpprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-

DSchPflGRPrahmen&documentnumber=1&numberofresults=56&doctyp=Norm&showdoccase=1&do

c.part=X&paramfromHL=true 

Saarland: http://www.lexsoft.de/cgi-

bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=162435469375716900&sessionID=9348213061339135508&sourc

e=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=432206,3 

Sachsen: http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=171232,1 

Sachsen-Anhalt: https://lvwa.sachsen-

anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/LVWA/LVwA/Dokumente/3_wirtschaft_kult

ur_verbrschutz_bau/304_denkmal/DenkmSchG_i.d.F.v._20.12.2005_A4_-_aktualisiert.pdf 

Schleswig-Holstein: https://www.gesetze-

rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=DSchG+SH&psml=bsshoprod.psml&max=tru

e&aiz=true 

Thüringen: 

https://www.kyffhaeuser.de/kyf/tl_files/download/formulare/denkmalschutz/Thueringer_Denkmals

chutzgesetz.pdf 
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6. Interview Jessica Söderqvist, Skoklosters Slott, 13 augustus 2021 via e-mail  
 

1. Do you receive support for the care of the interior of Skoklosters Slott and 

its related collections/objects? 

Yes, Skokloster Castle receive governmental support for (amongst other things) the care of 

the collections/objects from the Ministry of Culture. 

The building itself is cared for by the National Property Board Sweden (Statens 

Fastighetsverk). 

2. Is this support from national, regional and/or local organizations? 

The support is national. 

3. Do you have contact with these organizations frequently or incidental? 

The director of Skokloster Castle and colleagues have frequent meetings with the National 

Property Board Sweden.  

The director of the National Historical Museums (Statens historiska museer) has frequent 

meetings with the Ministry of Culture/ Minister of Culture. These meetings however do not 

only regard the collections, but the organization in general. 

4. Are these interactions about heritage-laws and regulations you have to follow, or 

does this also involve sharing advice, knowledge and expertise about caring for and 

maintaining the building, interior and collections? 

The laws and regulations are stipulated elsewhere, in official document, already known to 

everyone attending these meetings. 

During the meetings with the National Property Board Sweden Skokloster Castle discuss 

ongoing and plan for future maintenance of the building. 

5. Is the conservation of the interior and collections of Skoklosters Slott financially 

supported by national, regional or local authorities or heritage organizations? For 

example by project-subsidies, tax benefits, or collective purchases, insurances 

etc. ?    

The governmental support the National Historical Museums (and the National Property 

Board Sweden) receives is tax benefits.  

(I’m interested in the way interiors and its collections are under the attention by 
these organizations. With this question I would like to know if these authorities are 
supportive of conserving the interior and its collections of Skoklosters Slott. Instead 
of getting a picture of financial flows, my question has to do with if you are 
receiving a helping hand from these authorities and organizations.)  
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6. As far as I understood the poor condition of the castle was the main reason for the 
takeover by the Swedish State in 1967. Is that correct? Could you refer me to 
specific literature on the acquisition (perhaps in Swedish)? 

 
It was a combination of the political will to abolish entailed estates and the costs for the 
castle being overwhelming for a private person in the 1960s that lead up to the sale. 
To the best of my knowledge there is no literature on this topic. The original documents are 
in the Swedish National Archives. 

7. In which way does the new organization structure, under the wings of the Statens 
Historiska Museer, benefits the management, conservation and communication 
specifically for the interior and it’s collections? 

 
The benefit being that the areas are divided between the Collections department focusing on 
management and conservation and the museum working with communicating the collections 
through guided tours and exhibitions. But, of course, we work closely together on all of these 
matters.  

 

8. How is the story of the coherence between the interior and its collections told? I’m 

particularly interested in the stories about the relation between interior and 

collections, instead of the story of for example an individual family portrait. 

One of the things making Skokloster Castle unique is the fact that it has been an entailed 

estate where the things added to the interior and collections have been preserved as a unit 

throughout the centuries. This is something that we tell on a frequent basis on guided tours, 

exhibitions and publications. 

9. How would you describe the heritage value and quality of Skoklosters Slott, its 

interior and related collections? 

Skokloster Castle is irreplaceable and therefore of great heritage value. The collections are 

unique. Not necessarily every object by itself, but the way that they are preserved and 

presented, as a unit in its original interior and environment. 

10. What characterises the ‘spirit of the place’ of Skoklosters Slott? And how are you 

trying to communicate and conserve this? 

See question 8. 

11. What role does authenticity play versus presentation and reconstruction in the 

present display of the various rooms? 

See question 8 once again. Skokloster Castle never undergoes any permanent 

reconstructions. And perhaps not part of the question, but as museums become increasingly 

digital there is also a craze for authenticity. Which of course tend to be a way of presenting 

Skokloster Castle.  

 

12. Is there a differentiation in policy with regard to conservation of 17th century 

objects versus the collection of the 18th and 19th century?  
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Since the building itself and the collection is cared for and preserved by two different 

authorities is it important to have an ongoing discussion and cooperation in all conservation 

actions. Leaking roof and windows for example are high risks to the collections and a 

cooperation between the involved authorities is necessary to avoid serious damages. 

The National Property Board Sweden always use contract conservation experts while the 

National Historical Museums have employed conservators with a high understanding of the 

objects and the history of the building and collections. In many cases the conservators know 

each other well and have good professional relations enabling knowledge exchange. 

Every conservator is educated and aware of the ICOM code of ethics of the profession. As a 

conservator you must know the history of earlier conservation and analyze the risks and 

threats to the building, interiors and objects. The age, period or value of each object does not 

matter. In the case of Skokloster every object has its own story, and this must be kept as 

undisturbed as possible with respect to preservation options. This might be the general 

policy. There is no differentiation in policy regarding the age of the objects in the collection. 

13. From the perspective of Dutch art, architecture, interior historians, Skokosters Slott 

is an incredibly unique time capsule that only a few colleagues know about. How 

do our Swedish colleagues estimate/appreciate the castle, its interior and 

collection? 

In the same manner as the Dutch colleagues. Skokloster Castle is not only an “empty shell”, 

but a complete environment. Lots of museum colleagues and university researchers visit 

Skokloster Castle for this very reason. There is so much knowledge to be drawn from the still 

intact interior and collection. 

14. Is there as much appreciation from the Swedish State for the castle as for its 

interiors and related collections? 

Difficult to answer on behalf of the Swedish state, but I would say that they appreciate 

Skokloster Castle in general as a unit: park, castle, interior and collection.  

15. Do you foresee a future in which more of Skoklosters Slotts activities (tours, 

exhibitions, events) will be focused on the castle, the interior (for example, specific 

rooms like the kitchen) and its related collections? 

The general tours already highlight the castle itself, the interior and collections as well as the 

people that lived and worked here. I would say that there are no plans to alter the existing 

tours. Possibly by somewhat adding more information regarding the 18th, 19th and 20th 

century. Today there is a focus on the 17th century. 

Special tours can be ordered and on request show other interiors and collections than a 

regular tour, for example the library. 

Regarding the temporary exhibition each summer I would say that they generally focus on a 

topic related to the castle, its interiors, collections or historical inhabitants. In 2021s 

exhibition, The Garden of Dreams, for example we focus on the park at Skokloster Castle and 

objects from our collections related to this subject. 
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The events are rather diverse, but most of them have a connection to the interiors and the 

collections (for example, when we have horse shows in the park we take the opportunity to 

have guided tours on the saddle chamber and paintings with different horse themes).  

16. If not, why so? 

Because Skokloster Castle offer this already today. But perhaps I do not understand your 

question above to its full extent? 

17. A current trend in Dutch museum houses is to be more public friendly than ever 

before. The Hendrick de Keyser Society, owner of over 430 important historical 

buildings all over the country, has opened the first 13 museum houses of a total of 

35 during the next few years, following this strategy: "Not only will you learn about 

the architecture, history and the people who lived there, you will also experience it 

yourself, first hand. There is no need to whisper, there are no barriers, you can sit 

on the furniture, look inside the cupboards, and even bake "kniepertjes" in the 

kitchen………" See also: https://www.museumhuizen.nl/en 

What are your thoughts on this approach? 

 

As much as I do enjoy the public approach enabling the visitors to learn not only by watching 

and listening, but through physical approach, I believe that by doing so the interior and the 

collection/the objects will not last for more than a couple of decades in its original condition. 

Thereby preventing future generations from enjoying and learning from this unique time 

capsule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.museumhuizen.nl/en
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7. Tentoonstellingshistorie Skoklosters Slott 
 

Titel Inhoud 

Barockt? [Barok?] 
16 juni 2012 – 30 september 2012 

Expositie van de Franse moderne keramist 
Christine Eyde Viennet 
 

Min skattkammare [mijn schatkist] 
1 juni 2013 – 30 september 2013 

Onbekend 

A Frozen Tale 
7 juni 2014 – 30 september 2014 

Expositie van de fotoserie ‘A Frozen Tale’ van 
kunstfotograaf Alexia Sinclair rondom 
beroemde historische bezoekers van het kasteel 

Vertumnus  
7 juni 2014 – 30 september 2014 

Tentoonstelling rondom het schilderij 
‘Vertumnus’ van Giuseppe Arcimboldo. De 
focus lag op de totstandkoming van het 
schilderij en de komst vanuit Praag naar 
Skoklosters Slott. Aanvullend werden er door 
hedendaagse kunstenaars kunstwerken rondom 
het thema ‘bloemen’ en ‘fruit’ getoond 

Barockfesten [Barokfestival] 
6 juni 2015 – 27 september 2015 

Tijdens deze tentoonstelling werd Skoksloters 
Slott in feeststemming omgetoverd door 
voorwerpen uit de collectie te presenteren 
zoals tijdens een 17e -eeuws banket 

PRAKT & MAKT [Pracht & Macht] 
6 juni 2016 – 25 september 2016 

Een tentoonstelling waarin de uitbundige 
levensstijl van de adel , specifiek graaf Per 
Braha de Jongere en zijn vrouw Kristina Katarina 
Stenbok, wordt getoond door middel van 
portretten, wapens en interieurs. Er wordt een 
beeld gegeven van de 17e -eeuwse levensstijl, 
familiegeschiedenis en inrichting 

Skoklosters slott @ Vasamuseet 
30 mei 2015 – 30 september 2016 

Objecten vanuit Skokloster Slott vertellen in het 
Vasamuseet (overblijfselen van een in 1628 
gezonken schip) het verhaal van de verspreiding 
van ideeën, goederen en ziekten gedurende de 
17e -eeuwse scheepvaart 

Jane Austens värld [De wereld van Jane Austen] 
1 juni 2017 – 1 oktober 2017 

Tentoonstelling van kostuums uit de 
verfilmingen van de boeken van Jane Austen. 
Voor deze tentoonstelling werden enkele 
gastenkamers tijdelijk opengesteld. Het verhaal 
van kostuums, de rol van de vrouw en etiquette 
werd verteld 

Drömmar om Skokloster – mellan slagfältet och 
stjärnhimlen [Dromen van Skokloster – tussen 
het slagveld en de sterrenhemel] 
28 juni 2017 – 31 december 2020 

Onbekend 

Vaste presentatie 
Drömmar om Skokloster – mellan slagfältet och 
stjärnhimlen [Dromen van Skokloster – tussen 
het slagveld en de sterrenhemel] 
21 mei 2019 – 31 december 2020 

Tentoonstelling over het verhaal van Skokloster 
aan de hand van objecten uit het kasteel 
verspreid over 3 thema’s:  
1) Luxe voor enkelen (rijkdom en curiosa) 
2) Gebruikt, opgeslagen, bewaard (alledaagse 
voorwerpen) 
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3) De zilveren kamer – schitterende 
oogverblindende pracht (voorwerpen van zilver, 
goud en edelstenen) 

Slottets skatter [De schatten van het kasteel] 
9 juni 2017 – 14 april 2021 

Onbekend 

Drömmarnas park – Barockens längtan efter 
prakt, lust och nöje [Het dromenpark – het 
barokke verlangen naar pracht, lust en plezier] 
5 juni 2021 – 20 mei 2021 

Tentoonstelling over het tuinontwerp van de 
familie Wrangel in de 17e eeuw op basis van 
tuinbouwliteratuur uit die tijd afkomstig uit de 
bibliotheek van het kasteel 
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8. Interview Cathrine Mellander Backman, Riksantikvarieämbetet, 24 juni 2021 via e-

mail 
 

1.      In what way is the protection of listed buildings (exterior), and their immovable 

interior, secured in laws and/or policies in Sweden?   
(for example: if the owner of a listed building wants to replace/remove a stucco-

ceiling or 18th century fireplace that has important heritage values, how is he 

restricted of that by legal instruments?)  

The listed buildings which are privately owned in Sweden are protected by the Historical 

Environment Act, Kulturmiljölagen, 3rd chapter. Every decision of a listed building includes 

regulations of both the exterior and the immovable interiors. In some cases the whole interior 

is protected/regulated but in other cases only parts of the interior is protected. If a private 

owner decides to make changes he/she must ask for a permit to do changes from the County 

Administrative Board. 

If a listed building is owned by the Swedish state, as national monuments, these buildings are 

protected by a special regulation, Förordning om statliga byggnadsminnen. In that case 

changes are needed of the exterior or immovable interiors a permit has to be issued by the 

Swedish National Heritage Board. 

2.      Is there a difference in level of legal protection between the building (exterior), 

and its immovable interior? Is this legal protection the same for governmental 

listed buildings and individual listed buildings?  

 
No, there is no difference between the legal protection regarding the exterior and the 

interior. At least when it deals with immovable interior parts. But if it is movable parts this is 

difficult to protect. Regarding the second question, please see answer above. 

 
3.      How do you experience the implementation of these laws and regulations 

regarding the practice of the conservation of historic interiors (immovable and 

movable aspects) in general in Sweden? 

  
I experience the implementation of the regulations as quite good and so also for the practise 

of the conservation. But of course there is always the question of finance which is difficult. 

We have governmental funding of 460 000 000 (SEK) every year for all private-owned listed 

buildings but this does not cover the costs by far. 

 
4.      From the Riksantikvarieämbetet point of view, is there the desire for a better legal 

protection regarding the cohesion between immovable and movable aspects of 

historic interiors in Sweden? If so, what would a better legal protection look like?  

 
Yes, absolutely. There is great difficulties in protecting movable aspects. I know that in 

Belgium there is a manor house where the whole interior is made by Gustav Klimt and also 

the movable parts have been protected. There is a similar case in Norway where a villa by a 
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famous architect has been protected in all parts, down to tables and chairs. This was possible 

because they claimed the artist’s and the architect’s original intensions. So, it is difficult but 

obviously it can be done with approximately the same legal instruments as we have in 

Sweden.  

 
5.      What is the current policy regarding historic interiors in general in Sweden (for 

example in churches, town halls and country houses)? Is it a task of the 

Riksantikvarieämbtet to research, make assessments and to share knowledge 

about them?   

This is absolutely a task for Riksantikvarieämbetet! We experience today great difficulties in 

protecting the interiors in the churches even if the regulations here are even more strict then 

for privately-owned listed buildings (Historic Environment act, 4th chapter). Many of the 

churches are not used and the Swedish church is selling out large parts of its building-stock.  

 

 

 


