
A c h t e r   d e   s c h e r m e n   v A n   d e   s t i j l k A m e r  

Ze kwamen in grote kratten binnen bij Het Nieuwe Instituut, de onttakelde 
stijlkamers die al jaren in het depot van het Amsterdam Museum stonden. 
De ‘Empirekamer’ wordt voor het eerst in 40 jaar weer opgebouwd.  Het uit-
pakken is een spannende bezigheid. De restauratoren leggen zorgvuldig de 
lijsten en ornamenten als puzzelstukjes op grote tafels. Zij bouwen de ka-
mer geleidelijk op: plank voor plank, paneel voor paneel. Het publiek kan de 
werkzaamheden volgen en krijgt letterlijk een kijkje achter de schermen van 
de stijlkamer (afb. 0 a. en b.). 

De stijlkamers zijn afkomstig uit het Stedelijk Museum in Amster-
dam waar zij tot in de jaren zeventig te zien waren. Ze waren opgesteld in 
de noordelijke vleugel van de begane grond, aan de zijde waar nu het Van 
Goghmuseum staat (afb. 1). In die zalen was geen moderne kunst te zien zo-
als in de rest van het museum, maar de collectie van de weduwe Lopez Su-
asso, die ze aan de stad Amsterdam schonk. Het legaat bestond grotendeels 
uit kunstnijverheid en enkele oude schilderijen. Tijdens de bouw van het 
Stedelijk Museum (1892-1895) werden in de stad verschillende oude woonhui-
zen en interieurs bedreigd door sloop of verval. Een aantal kamers vond men 
zo bijzonder dat ze in de zalen van het Stedelijk werden opgenomen. Deze 
‘stijlkamers’ vormden een passend decor voor de collectie van mevrouw Su-
asso die veel empiremeubelen bezat.

Het Nieuwe Instituut neemt de stijlkamers als aanleiding voor de 
tentoonstelling 1 : 1   s t i j l k A m e r s   b y   A n d r e A s    
A n g e l i d A k i s die van februari tot april 2015 te zien is in de 
grote zaal (afb. 2). Ze worden opnieuw tot leven gewekt door architect en 
kunstenaar Andreas Angelidakis, die met zijn installatie reflecteert op mu-
seale tentoonstellingsmodellen: de stijlkamer en de ‘white cube’. Het is een 
ontdekkingsreis langs fragmenten van de geschiedenis en een zoektocht naar 
nieuwe creatieve mogelijkheden voor het historische materiaal. Dit roept 
de vraag op waarom juist nu aandacht wordt besteed aan het fenomeen van de 
stijlkamer. Wat roept de stijlkamer anno 2015 bij mensen op? 

De stijlkamers die zijn gebruikt in de opstelling van Het Nieuwe Insti-
tuut zijn: de Empirekamer, de Groene kamer, de Beuningkamer en de Jacob de Wit 
kamer (afb. 3a t/m d). De Beuningkamer is tegenwoordig opgesteld in het nieuwe 
Rijksmuseum nadat enkele onderdelen te zien waren op de Rococotentoonstelling 
in 2001. Onderdelen van de Empirekamer werden in het Amsterdams Historisch 
Museum (het tegenwoordige Amsterdam Museum) opgesteld voor een tentoonstel-
ling in 2004-2005. Toen al bleek hoezeer de kamer een samenstelling was van 
originele, aangepaste en ook veel nieuw bijgemaakte onderdelen. 

De stijlkamers zijn grotendeels achttiende-eeuws en hebben dienst 
gedaan als representatieve ontvangstvertrekken van rijke Amsterdamse bur-
gers. Twee ervan zijn in rococostijl en twee in neoclassicistische stijl 
uitgevoerd. De authenticiteit is voor ‘stijlkamerbegrippen’ relatief groot, 
want ook drie plafonds zijn bewaard gebleven; een complete kamer met bij-
behorend ameublement en textiel is heel erg zeldzaam, zeker als het gaat om 
de achttiende eeuw (afb. 4). 

In het Stedelijk Museum verdwenen de stijlkamers in 1975 naar depot. 
Onder Willem Sandberg, vanaf 1945 directeur van wat toen nog de Gemeente-
lijke Musea heette, vonden er ingrijpende veranderingen plaats in de mu-
seuminrichting. De stijlkamers moesten wijken omdat Sandberg meer ruimte 
nodig had voor moderne schilderijen. Hij wilde de stijlkamers overbrengen 
naar een nieuwe locatie, namelijk naar het Museum Willet-Holthuysen, een 
grachtenhuis dat eveneens aan de stad Amsterdam was gelegateerd inclusief 
de interieurs en collectie (afb. 5). 



Net als in het Rijksmuseum van architect P.J.H. Cuypers werden ook de 
wanden van de museumzalen in het Stedelijk van architect A.W. Weissman ge-
leidelijk aan wit geschilderd. Zijn witte museumzalen maakten Willem Sand-
berg tot de vader van de ‘white cube’, de ultieme presentatievorm van kunst 
zonder context. De schilderkunst maar ook de toegepaste kunst had zich 
geleidelijk ontwikkeld tot een autonome kunst die geen context nodig had, 
vond men. 

De ontwikkeling van het stijlkamermodel in de Nederlandse musea kan 
worden voorgesteld als een geschiedenis van opkomst, neergang en wederge-
boorte. In de grote West-Europese musea van de negentiende eeuw werd deze 
wijze van presenteren geschikt geacht voor zowel historische, volkskun-
dige als kunstopstellingen. Vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw 
is een duidelijke neergang in de waardering zichtbaar, die het gevolg was 
van veranderende opvattingen over museale presentatie. De stijlkamer kreeg 
het moeilijk, in het bijzonder in enkele musea die zich meer als kunstmu-
seum gingen profileren, waaronder het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum 
in Amsterdam. Sinds eind twintigste eeuw is er sprake van een hernieuwde 
belangstelling. Men is teruggekomen van het idee dat kunst, maar ook kunst-
nijverheid beter tot zijn recht zou komen in een neutrale omgeving. 

g e s c h i e d e n i s   v A n   d e   s t i j l k A m e r

De stijlkamer, opgevat als een gereconstrueerd interieur in een museum, 
kent een lange geschiedenis en wortelt in de negentiende eeuw. Het ver-
schijnsel kan in verband worden gebracht met het ontstaan van de kunstge-
schiedenis als wetenschap en het museum als schatkamer van ons cultureel 
erfgoed.

Het woord stijlkamer is een samenstelling van de woorden s t i j l 
en k A m e r en verwijst als zodanig enerzijds naar de architectuur als 
een verzameling van kamers en anderzijds naar de vormgeving daarvan: het 
handschrift of de stijl waarin het vertrek is uitgemonsterd en ingericht. 
Meestal behelst een stijlkamer niet meer dan een combinatie van verschil-
lende elementen zoals kamerbetimmeringen en inrichting met dezelfde stijl-
kenmerken of uit dezelfde periode. Eenheid van ontwerp of herkomst is er 
meestal niet, ofschoon dit wel vaak een streven is van de inrichters. Soms 
is de periode heel ruim genomen en kan dan een hele eeuw beslaan. Niet zel-
den is er sprake van een reeks modelkamers, bij voorbeeld uit de zestiende 
en latere eeuwen, dan wel uit de middeleeuwen, renaissance, barok of vorm-
gegeven in Lodewijkstijlen, neostijlen of moderne stijlen (afb. 6). 

De oorsprong van deze wijze van presenteren ligt echter niet in de 
kunsthistorische hoek, maar in kringen van verzamelaars van ‘oudheden’, 
mensen met een cultuurhistorische belangstelling. In Nederland zijn genoot-
schappen zoals het Fries Genootschap en het Koninklijk Oudheidkundig Ge-
nootschap de pioniers op dit terrein. Men sprak aanvankelijk van ‘antieke’ 
of ‘historische’ kamers. De eerste tentoonstelling van Nederlandse oudheden 
werd gehouden in de zalen van de kunstenaarsociëteit Arti et Amicitiae in 
1854, want naast oudheidkundigen hadden ook kunstenaars belangstelling voor 
antieke voorwerpen. De kunstenaars gebruikten de voorwerpen als rekwisie-
ten voor hun in het verleden gesitueerde schilderijen, en later ook om hun 
ateliers van een passend decor te voorzien. 

De methode van categoriseren van architectuur- en interieurvormge-
ving naar stijlperioden, de stilistiek, vierde hoogtij in de laatste de-
cennia van de negentiende eeuw toen de stijlkamer ontstond. Dit verklaart 
de nadruk op het stilistische aspect, vaak ten koste van zaken als de ge-
bruiksfunctie en de opdrachtgever/bewoner van de kamer. Stijlkamers geven 

ook een beeld van hoe mensen in het verleden leefden. Deze typologische 
component verwijst naar het gebouwtype van het woonhuis. Zelden verwijst 
het begrip naar gebouwen die voor de uitoefening van bepaalde (niet-hui-
selijke) werkzaamheden zijn ontwikkeld zoals stadhuizen of beursgebouwen. 
Hoewel museale opstellingen over het kerkelijk en bestuurlijk leven in het 
oorspronkelijke Rijksmuseum heel vergelijkbare kenmerken vertoonden als die 
over het huiselijk leven (afb. 7). 

In de negentiende eeuw zijn talloze historische interieuronderdelen 
in musea, maar ook in woonhuizen beland zoals schoorsteenpartijen, schil-
deringen op doek, wandtapijten, trappen, vloer- en wandtegels, houtsnij-
werk, stuc,  glas in lood en soms ook hele kamerbetimmeringen. Deze interi-
eurfragmenten en ‘moving rooms’ kwamen door sloopwerkzaamheden op de markt 
en vonden hun weg naar openbare en particuliere verzamelingen en inboedels. 
Ze werden gewaardeerd om hun grote schoonheid of omdat ze historisch in-
teressant waren. Het alomvattende historisch bewustzijn van de negentien-
de-eeuwse samenleving was van fundamenteel belang voor deze waardering. 
Stijlkamers bevinden zich dus meestal in een museale context, maar ook als 
woonhuisinterieur was de stijlkamer in de mode, vooral in de late negen-
tiende en het begin van de twintigste eeuw (afb. 8).

Behalve het mobiele aspect is ook het ruimtelijke aspect een wezen-
lijk kenmerk van de stijlkamer.  Een kamer is immers een driedimensionaal 
gegeven: een samenstel van (meestal vier) wanden, vloer en plafond, al of 
niet voorzien van een verplaatsbare inrichting (afb. 9 a, b en c). Anders 
dan in een (historisch) interieur is bij de stijlkamer de ruimtelijke rela-
tie tot zijn omgeving meestal secundair en in veel gevallen niet zoals deze 
was bedoeld. Dat wil zeggen dat de oriëntatie op de windrichtingen niet per 
se is zoals in de oorspronkelijke setting en dat de relatie met de vertrek-
ken waarmee de kamer in verbinding stond vaak niet meer aanwezig is. De 
toegang kan veranderd zijn en de wanden met elkaar verwisseld. Stijlkamers 
doen vaak geen recht aan de gelaagdheid in de tijd zoals een historisch in-
terieur dat wel kan doen.

Ondanks gekunstelde situaties, gebrek aan materiële authenticiteit, 
anachronismen en niet bij elkaar horende meubels en afwerkingen, is de 
stijlkamer als representatiemiddel sinds het ontstaan ervan bijna onver-
minderd populair geweest. Dit kan in belangrijke mate worden toegeschreven 
aan de evocatieve kracht van de stijlkamer als 1:1 representatiemodel: de 
stijlkamer spreekt tot de verbeelding.  Als zodanig is de stijlkamer ver-
want aan decorontwerp waarbij het oproepen van de illusie van een leef-
omgeving centraal staat, zoals ook het geval kan zijn bij theaterdecors, 
modelwoningen, showrooms, beursstands, (reclame)fotografie, filmsets en game-
werelden. 

De redenen om stijlkamers te willen presenteren liepen uiteen van 
het tonen van een (chronologisch) overzicht van de (meestal Nederlandse) 
interieurgeschiedenis tot het geven van een beeld van het wonen in het ver-
leden. Soms lag de nadruk op de kunstwaarde en toonde men de collectie 
toegepaste kunst tegen de achtergrond van kamerbetimmeringen. In andere 
gevallen lag de nadruk op de historische waarde en werd het sociale leven 
getoond zoals bij voorbeeld een historische eetcultuur.



t o e k o m s t   v A n   d e   s t i j l k A m e r

Hoe gaan musea vandaag de dag om met oude stijlkamers en welke visie 
blijkt daaruit? 

In het Rijksmuseum wordt in de nieuwe opstelling een strakke inde-
ling per eeuw gehanteerd. In de meeste zalen is voor een gemengde opstel-
ling gekozen van kunstvoorwerpen en historische voorwerpen. Kunstnij-
verheid en schilderijen, gebruiksvoorwerpen en beeldhouwwerken zijn in 
aantrekkelijke ensembles gegroepeerd, waarbij de associatieve betekenis 
zeker een meerwaarde vormt. Er zijn nog slechts twee stijlkamers opgesteld 
waaronder de genoemde Beuningkamer. Deze kamers zijn, evenals de overige 
interieurfragmenten in de museumopstelling, als zelfstandige kunstobjecten 
opgevat. De betekenis die ze hadden in de context van het dagelijks leven 
is daar ondergeschikt aan. In de Beuningkamer is het achterliggende verhaal 
van de huisbijeenkomsten van een groep gelovigen van de Amsterdamse Broe-
dergemeente dan ook secundair. Het vertrek is niet ingericht en de aangren-
zende vertrekken worden niet genoemd. De mensen en het leven dat zich hier 
heeft afgespeeld blijven onzichtbaar. Is dit de toekomst van de Nederlandse 
stijlkamer, een levenloos omhulsel?

Aan de andere kant van het spectrum staat het Gemeentemuseum in Den 
Haag. De reeks stijlkamers uit de begintijd van het museum van H.P. Berla-
ge, waarin de kamers netjes zijn ingepast, is nog steeds aanwezig en wordt 
intensief bij het tentoonstellings- en activiteitenprogramma betrokken. Het 
nieuwe programma lijkt goed toegerust om de stijlkamers nieuw leven in te 
blazen. Het is mooi  om te zien hoe object en ruimte (het opgestelde Delfts 
aardewerk en de historische interieurafwerking) elkaar kunnen versterken 
en een evenwichtig beeld opleveren in de spiegelende wereld van ontwerper 
Marcel Schmalgemeijer. Ook het moderne ontwerp profiteert van de stijlka-
meromgeving: het voegt zich vanzelfsprekend, maar geeft ook commentaar op 
het verleden (afb. 10).

In 2006 nam het Amsterdam Museum het initiatief om de stijlkamers 
van het Stedelijk beter te documenteren. De aanleiding was het vooruitzicht 
dat de kamers een plaats zouden krijgen in een huis naast Museum Willet-
Holthuysen. Ook werden plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuw depot. 
Zal er in de toekomst plaats zijn voor een aansprekend beeld van het wonen 
aan de grachten van Amsterdam? Of blijft dat een mooie droom?

In 2010 benaderde de directie van De Appel, centrum voor hedendaagse 
kunst, het Amsterdam Museum met een aanvraag voor de herplaatsing van een 
achttiende-eeuwse stijlkamer uit het Stedelijk (de Groene kamer) in het 
oorspronkelijke gebouw aan de Prins Hendrikkade 142 waar De Appel in 2012 
de deuren zou openen. Het museum wilde de aanvraag graag honoreren maar 
de eigenaar van het pand – de gemeente Amsterdam – vond het te kostbaar om 
het plan uit te voeren. Verrassend genoeg verstrekte De Appel daarna een 
opdracht aan beeldend kunstenaar Barbara Visser, die een wandkleed ont-
wierp geïnspireerd op de kratten waar het in stukken gezaagde stucplafond 
in was opgeborgen. Het werd geëxposeerd op een tentoonstelling in De Appel 
in 2013 (afb. 11). Ook dit is een manier om met de stijlkamer om te gaan: 
als inspiratiebron voor hedendaagse kunst.

Musea spelen onmiskenbaar een rol in de waarderingsgeschiedenis van 
het Nederlandse interieur, van interieurstijlen en van interieurontwerpers 
door middel van hun tentoonstellings- en presentatiebeleid. Het is duidelijk 
waarom het Stedelijk Museum de door Rietveld ontworpen Harrensteinkamer 
heeft aangekocht en opgesteld in het nieuwe Stedelijk. De waardering voor 
Gerrit Rietveld als ultramodern architect en interieurontwerper sluit goed 
aan bij de positionering als museum voor moderne kunst. Het is veelzeggend 

dat het Piet Kramer interieur afkomstig uit hetzelfde huis als de Rietveld-
kamer thans in het depot van het Amsterdam Museum staat. Zou het Stedelijk 
er wat mee willen doen als het de grote overzichtstentoonstelling over de 
Amsterdamse School gaat samenstellen?

Ook internationaal is de laatste decennia een herwaardering gaande 
van de stijlkamer als presentatiemodel en als presentatiedoel. In de jaren 
negentig heropenden in het Victoria and Albert Museum de fameuze en bij het 
publiek zeer geliefde British Galleries (afb. 12). De naam alleen geeft al 
blijk van nationale trots. Deze stijlkamers demonstreren de liefde van veel 
Britten voor het historische interieur. Ook bij de Fransen is de affiniteit 
met interieurdecoratie en de trots op het verleden schijnbaar grenzeloos. 
Dit blijkt althans uit de ongelofelijke inspanningen en geldbedragen die 
gemoeid waren met het restaureren en herinrichten (en niet te vergeten ver-
gulden) van de voormalige Franse paleizen. Recent nog werd in de noordvleu-
gel van het Louvre de nieuwe opstelling van laat zeventiende en achttiende-
eeuwse decoratieve kunst in fraaie stijlkamers opgeleverd (afb. 13). 

In Nederland lijken deze sentimenten minder mee te spelen, of wordt 
trots niet op de interieurgeschiedenis geprojecteerd, wat in de negentiende 
eeuw wel gebeurde. In die tijd werden stijlkamers als nationaal symbool ge-
presenteerd, zoals bij de oud-Hollandse kamers in het Rijksmuseum. Tegenwoor-
dig wordt alleen in het nieuwe Fries Museum in termen van identiteit gedacht. 
De Hindeloper kamer wordt er als icoon van Friesland ingezet (afb. 14 a.  
en b.). Of zouden we de ensceneringen die Marcel Wanders onlangs in het Stede-
lijk maakte ook in dat licht kunnen plaatsen: trots op Nederlands design?

Op de internationale tentoonstellingen die vanaf 1851 in diverse we-
reldsteden plaats vonden bleek niet alleen de oud-Hollandse maar ook de 
Hindeloperkamer het goed te doen. Toen Nederland in 1877 kennis maakte met 
deze stijlkamer opgesteld op de historische tentoonstelling in Leeuwarden, 
was er geen weg meer terug. Als bouwpakket en reizend promotiemateriaal 
werd de Hindeloperkamer opgesteld bij verschillende gelegenheden en in di-
verse grote steden in Europa, te beginnen met de wereldtentoonstelling van 
1878 in Parijs. Regionale sentimenten werden destijds moeiteloos opgenomen 
in het cultureel nationalisme dat aan de basis lag van de samenstelling van 
nationale collecties en het oprichten van nationale musea zoals het Rijks-
museum in Amsterdam. Stijlkamers worden in de buitenlandse musea getoond 
om een beeld te geven van het interieur in een bepaalde tijd. Maar tegen-
woordig gaat het ook om het verhaal van de bewoner, zoals bij de apparte-
menten van de dochters van Lodewijk XV in Versailles. Behalve de grands ap-
partements van de Zonnekoning krijgen we een kijkje achter de schermen en 
enig inzicht in andere aspecten van het hofleven.

Bovendien worden de lagen in de tijd tegenwoordig meer gekoesterd: 
een achttiende-eeuwse kamer is vaak ook in de negentiende eeuw in gebruik 
gebleven en dat mag inmiddels gezien worden. Een voorbeeld is de eetkamer 
van keizer Napoleon in het zomerpaleis in Compiègne, die werd ook gebruikt 
door Napoleon III en is dus ingericht met een mengeling van objecten uit 
twee perioden. Napoleon III gebruikte zowel stoelen uit zijn eigen tijd als 
bij voorbeeld een klok uit de tijd van zijn illustere voorganger (afb. 15). 

Vanwege deze herwaardering in buitenlandse en Nederlandse musea is 
het belangrijk om juist nu aandacht te vragen voor de problematiek van de 
stijlkamers uit het Stedelijk Museum, die zich in het depot van het Amster-
dam Museum bevinden. Het permanent tentoonstellen van stijlkamers is immers 
allerminst vanzelfsprekend. De aandacht voor het onderwerp past bovendien 
bij de behoefte van het museumpubliek om zich in het verleden te kunnen 
wanen, om kennis te maken met hoe men vroeger woonde en bovenal om te kun-
nen meeleven met de mensen van toen.
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0A.  Foto door Johannes Schwartz van de kratten waarin de stijlkamer-
 fragmenten uit het Stedelijk Museum binnen kwamen bij Het 
 Nieuwe Instituut. 

0B.  Foto van de lattenconstructie met daaraan bevestigd delen van de 
 kamerbetimmering afkomstig uit de Empirekamer in de opstelling 
 van Andreas Angelidakis. Foto: Johannes Schwartz

1.  De huidige plattegrond van de begane grond van het Stedelijk 
 Museum in Amsterdam met daarin zaal 14 tot en met 21 en de 
 Lopez Suassokamer. Deze geeft de huidige situatie weer met 
de zaalnummering uit 1975 toen de stijlkamers werden ontmanteld. 
Afbeelding: Amsterdam Museum

2.  Digitale vogelvluchttekening van de installatie van architect en kunstenaar Andreas Angelidakis in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam: 
 A tot en met F; een opstelling van zes kamers met gebruikmaking van onderdelen en projecties van vier van de acht stijlkamers uit het Stedelijk Museum. 
 Afbeelding: Het Nieuwe Instituut

Een stijlkamer kan het museumbezoek tot een belevenis maken, dat is sinds 
de uitvinding van het concept evident. In de loop van twee eeuwen zijn daar 
verschillende methoden voor ontwikkeld. Schijnbaar toevallig gearrangeerde 
gebruiksvoorwerpen zoals de restanten van een ontbijt of een opengeslagen 
krant met leesbril kunnen de indruk wekken dat de bewoner net even is weg-
gelopen. Levensgrote poppen, maar ook suppoosten of acteurs in historische 
kledij verhogen het theatrale effect als of het verleden werkelijk tot leven 
komt. Tegenwoordig worden alle zintuigen bespeeld en kunnen zelfs geluiden 
(muziek, keukengeluiden, gesproken woord) en geuren (open vuur, bereiding 
van voedsel) bijdragen aan de ‘tijdmachine-ervaring’ zoals in Hampton Court 
in Londen. De illusie van de historische werkelijkheid is helemaal compleet 
zodra de bezoeker ook nog wordt uitgenodigd om zelf deel te nemen aan het 
spektakel door zich bij voorbeeld te verkleden of recepten te bedenken voor 
in het receptenboek van de kasteelheer zoals in het Kasteel van Gaasbeek 
bij Brussel (afb. 16). 

t o t   b e s l u i t

In Het Nieuwe Instituut ligt het accent op de stijlkamer als presentatiemo-
del, waarbij kwesties van authenticiteit en reconstructie aangeroerd wor-
den. Andreas Angelidakis laat zien hoe de white cube de stijlkamer als het 
ware uit het museum verdreef. Beide modellen zijn een construct van een be-
paalde tijd en het resultaat van een opvatting over tentoonstellingsvormge-
ving. Ook geven ze blijk van een visie op de relatie tussen object en ruim-
te. Deze zaken passen in onze digitale en gedemocratiseerde wereld waarin 
object en ruimte, maar ook oud en nieuw een andere betekenis hebben gekre-
gen. Bovendien zijn het proces en de beleving belangrijker geworden voor de 
moderne cultuurconsument.  

Het interessante aan de presentatie in Het Nieuwe Instituut is dat 
het een raamvertelling is: een tentoonstelling van tentoonstellingsmodellen; 
een beeld in een beeld. De kracht van de tentoonstelling is de mogelijkheid 
die bezoekers wordt geboden om het proces van uitpakken en opbouwen van de 
fragmenten te volgen. Ze krijgen letterlijk een kijkje achter de houten pa-
nelen van de stijlkamer. Het publiek ziet de restauratoren aan het werk en 
kan vragen stellen over het materiaal. De discussie over stijlkamers riep 
vroeger al allerlei vragen op over authenticiteit en valse schijn, over con-
text en de autonomie van de kunst en kunstnijverheid. Hoe kijken we daar 
nu tegenaan? Is het opstellen van stijlkamers historisch verantwoord? Wor-
den de kunst en de kunstnijverheid wel recht gedaan? Of zijn deze vragen 
eigenlijk niet meer relevant? 

Opvallend in de discussie over de stijlkamer is al sinds het ont-
staan ervan de museale focus op het authenticiteitsvraagstuk. Goed be-
schouwd is dit verbazingwekkend, gezien het feit dat de stijlkamer altijd 
een construct is, dus sowieso niet authentiek in de zin van een bestaand 
en bewoond interieur. Net als een mooie roman is de stijlkamer een door 
mensen gemaakte compositie met behulp van ingrediënten uit de historische 
werkelijkheid en behoort daarmee in zijn diepste wezen tot het rijk der 
verbeelding.

b A r b A r A   l A A n



3. Stijlkamers afkomstig uit het Stedelijk Museum in Amsterdam. Voor meer informatie zie: www.hetnieuweinstituut.nl.

3A.  Huis Keizersgracht 185 moest wijken voor de aanleg van de 
 Raadhuisstraat. Het is ontworpen in neoclassicistische stijl. Of
 schoon de kamer dateert uit 1802 is er geen sprake van de toepas-
sing van de door Frankrijk beïnvloede empirestijl voor de betimmeringen. 
Wel was de kamer in de opstelling in het Stedelijk ingericht met empire-
meubelen. 
 De afmetingen, verhoudingen en kleurstellingen zijn niet meer 
zoals in de achttiende-eeuwse situatie. De Corinthische pilasters van de 
wandbetimmering moesten een stuk worden verlengd om in de museum-
zaal te passen. Ook was de zaal breder dan de lambrisering en was aan 
de raamkant sprake van een geheel nieuwe situatie: deuren, lambris, lijst-
werk en vensterwand zijn waarschijnlijk compleet nieuw bijgemaakt. De 
Empirezaal (zaal 21) was in het Stedelijk voorzien van een nieuw behang 
‘in stijl’. Originele onderdelen die bewaard bleven zoals het plafond, de 
schoorsteenmantel en de pilasters zijn aangepast. 
Foto: Amsterdam Museum

3B.  De Groene Kamer naar de lichtgroen geschilderde kamerbetim-
 mering met vergulde accenten bevond zich in zaal 14 in het  
 Stedelijk Museum. Deze kamer is afkomstig uit het huis Prins Hen-
drikkade 142 en is uitgevoerd in de stijl van de Franse koning Lodewijk 
XIV. Een schoorsteenstuk in grijstinten (‘grauwtje’) is overgebracht naar 
de voorkamer van Museum Willet-Holthuysen. Foto: Amsterdam Museum

3C.  De zogenaamde Beuningkamer bevond zich in zaal 19 in het noord-
 westelijk hoekpaviljoen in het Stedelijk Museum. De kamer is 
 genoemd naar de opdrachtgever Matthijs Beuning die het huis 
Keizersgracht 187 in 1744 erfde van zijn zeer gefortuneerde moeder. Het 
is een kamer met een bijzonder rijke kamerbetimmering in rococostijl, 
uitgevoerd in mahoniehout, een zeldzaamheid in deze periode. De 
hernhutters waar het echtpaar Beuning toe behoorde moeten hier hun 
bijeenkomsten hebben gehouden. De onderdelen van de gestuukte gang 
en het trappenhuis bevinden zich nog in de depots van het Amsterdam 
Museum. Foto: Amsterdam Museum

4.  De Haarlemse kamer in het Rijksmuseum in Amsterdam, een 
 bijna compleet ensemble van een laat achttiende-eeuwse kamer-
 betimmering, ameublement en interieurtextiel naar ontwerp van 
de architect Abraham van der Hart. Foto: Rijksmuseum Amsterdam

5.  De Blauwe kamer in Museum Willet-Holthuysen in Amsterdam. 
 Enkele onderdelen uit de stijlkamers van het Stedelijk zijn naar 
 deze voorkamer op de beletage overgebracht: het plafond van 
Jacob de Wit uit de Jacob de Witkamer en het schoorsteenstuk met een 
schildering van vijf putti, de allegorie van de herfst, uit de Groene kamer. 
Foto: Amsterdam Museum

3D.  De Jacob de Witkamer bevond zich in zaal 20 en was samen-
 gesteld uit interieuronderdelen van verschillende herkomst. De 
 kamer is genoemd naar de schilder Jacob de Wit vanwege het 
plafondstuk van zijn hand. Het dateert uit 1748 en is afkomstig uit het 
huis Herengracht 250. Het is tegenwoordig te zien in de voorkamer van 
Museum Willet-Holthuysen. Foto: Amsterdam Museum

6.  Op de Historische Tentoonstelling van 1876 in Amsterdam waren 
 zalen te zien, chronologisch gerangschikt per eeuw, een vroeg 
 voorbeeld. Ze werden later als het Amsterdamsch Museum door 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap beheerd. D.C. Meijer en  
P.H. Witkamp zorgden voor de samenstelling van de kamers; de architect 
P.J.H. Cuypers was verantwoordelijk voor de inpassing van de diverse 
onderdelen in de zalen van het Oudemannenhuis.  
Foto: Stadsarchief Amsterdam 

7.  Oudhollandse kamer met de vroeg zeventiende-eeuwse zogenaamde ‘Dordtse betimmeringen’ uit een huis in Dordrecht, in beeld gebracht door de 
 jonge architect H.P. Berlage. De betimmering is hier opgesteld op de internationale tentoonstelling van 1883 in Amsterdam in het nog niet opgeleverde 
 nieuwe Rijksmuseumgebouw. De kamer zou permanent te zien zijn in het museum vanaf 1887 in de afdeling over het huiselijk leven in een iets gewijzigde 
opstelling. Tegenwoordig is de betimmering te zien in de zalen over de zeventiende eeuw. Beeld: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

9A–C. De ontwerpmiddelen van 
 het decor- en tentoon-
 stellingsontwerp vertonen 
opvallende overeenkomsten zoals 
bij het oproepen van de driedi-
mensionaliteit van een ruimte 
door middel van vier, drie of zelfs 
slechts twee wanden. De ‘taart-
punt’ is eigenlijk al genoeg voor de 
suggestie van ruimtelijkheid zoals 
goed is te zien aan de decors van 
de fotosets van Erwin Olaf ontwor-
pen door Floris Vos.

9A.  In november 2013 stelde 
9B. Het Nieuwe Instituut een 
 aantal van zijn fotosets 
op waaruit het geconstrueerde 
karakter van de interieurfotografie 
van Olaf duidelijk blijkt. In de foto 
‘Rain The Boardroom’ uit 2004 is 
de scene en de inrichting, maar 
ook de uitsnede uit de kamer 
zorgvuldig geregisseerd, zoals dat 
in stijlkamers ook werd gedaan. 
Foto’s: Erwin Olaf. Copyright by  
Erwin Olaf. Courtesy: Flatland 
gallery

8.  Studeerkamer van de prentenverzamelaar Simon van Gijn in 
 Dordrecht samengesteld uit historische interieurfragmenten, 
 waaronder de schoorsteenkap uit een Dordts huis, aangevuld in 
stijl door de architect C. Muysken in 1886 en nog een keer aangepast in 
1899. Het woonhuis werd al tijdens zijn leven bezocht door oudheidkun-
digen en architecten en in 1922 gelegateerd aan de Vereeniging Oud-
Dordrecht. Foto: Richard Boonstra
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9c.  Tijdens de Historische tentoonstelling van 1863 in Delft was een 
 dergelijk hoekje ingericht: de eerste afbeelding van een taartpunt-
 opstelling op een Nederlandse tentoonstelling, hier vooral aange-
duid door het verhoogde vloertje, een zogenaamd ‘zoldertje’, waarop de 
inrichting is tentoongesteld. Beeld: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

10.  Het wonder van Delfts Blauw in de Japanse stijlkamer in het 
 Gemeentemuseum in Den Haag. Tulpenvazen en andere 
 voorwerpen van Delfts aardewerk speelden een grote rol in 
de Nederlandse wooncultuur. De tulpenvazen van moderne ontwerpers 
demonstreren dat het ‘Delftsblauwgevoel’ nog spring levend is. 
Foto: Gemeentemuseum Den Haag

11.  Wandkleed ontworpen door kunstenares Barbara Visser 
 geïnspireerd op de kratten met het in stukken gezaagde stuc-
 plafond (kopie) afkomstig uit de Groene kamer die in de depots van 
het Amsterdam Museum zijn ondergebracht. Het wandkleed werd geëx-
poseerd op de tentoonstelling in kunstcentrum De Appel in 2013, Prins 
Hendrikkade 142 in Amsterdam, waar het plafond ooit was aangebracht. 
Moving Rooms, Baroque Ceiling (Copy), Amsterdam Museum Depot, 
2013. Foto: Cassander Eeftinck Schattenkerk.  
Courtesy: Annet Gelink Gallery, Amsterdam 

 12.  Detail van een plafondontwerp van de architect Robert Adam uit 
 het huis Adelphi Terrace 5 uit circa 1771 thans in de collectie van 
 het Victoria and Albert Museum in Londen. De zalen over het 
neoclassicisme in the British Galleries zijn ingericht met aantrekkelijke 
ensembles van kunstnijverheid, schilderijen en interieurfragmenten. De 
website geeft filmpjes, beeld en achtergrondinformatie over de huizen, 
de indeling en het gebruik, de opdrachtgever en de ontwerpers. Beeld: 
Victoria and Albert Museum Londen

13.  Een stijlkamer geïnspireerd op de Turkse boudoirs van de comte 
 d’Artois opgesteld in de afdeling achttiende-eeuwse interieur-
 decoratie in het Louvre in Parijs. Naast de vele achttiende-eeuwse 
paleisinterieurs zijn de laatste jaren ook steeds meer negentiende-
eeuwse zalen heringericht en opengesteld voor publiek, waaronder de 
Appartements van Napoleon III in het Louvre. Foto: Barbara Laan



14a.  Hindeloperkamer opgesteld in het nieuwe Fries Museum in 
 Leeuwarden van de architect Gunnar Daan. Deze stijlkamer is 
 waarschijnlijk het beste voorbeeld van een kamer waarmee enorm 
heen- en weer is gesleept gedurende meer dan een eeuw te beginnen 
met de grote Historische Tentoonstelling van 1877 georganiseerd door 
het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefening van de Friesche 
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Foto: Collectie Fries Museum, Leeu-
warden

14b.  De Hindeloperkamer opgesteld op de wereldtentoonstelling 
 van 1878 in Parijs, prent afgebeeld in het tijdschrift Eigen Haard 
 1878 naar een houtgravure van Smeeton Tilly. 
Beeld: Koninklijke Bibliotheek 

15.  De eetzaal in het zomerpaleis van de Franse koningen 
 in Compiègne zoals deze in gebruik was bij Napoleon III. 
 Foto: Barbara Laan

16.  Kasteel van Gaasbeek bij Brussel maakte onlangs een ontroerend 
 en tegelijk aangrijpend parcours rondom het verhaal van de 
 belangrijkste bewoners van het kasteel. De creatie van kunstenaars- 
collectief Wildworks en de directeur van het Museum maakten een 
schouwspel van hoge poëtische en kunstzinnige kwaliteit. 
Foto: Barbara Laan

Deze tekst schreef Barbara Laan in opdracht van Het Nieuwe Instituut, ter gelegenheid 
van m u s e u m   m e m o r i e s , 26 maart 2015


