
	 Waar	muren	spreken
Eén feit wil ik meteen expliciteren: 
het middelpunt van deze vertoning, ben ik. 
Het is niet zonder reden dat ik hier de hoogste 
kamer ben. Meer dan een meter hoger dan de rest, 
dames en heren. 
 Ik kom uit een tijd waar men de menselijke 
maat nog begreep. Een rijk man heeft vertrekken 
vol lucht nodig om gedachtes te laten circuleren, 
dat begrijp ik heel goed.
 De dagen van weleer, ik denk er met weemoed 
aan. Destijds was ik de ontvangstruimte bij 
ettelijke gelegenheden. Danspartijen, diners en 
andere feesten vol overvloed, maar ook ontving 
ik notabelen, regenten en keurmeesters. 
 Zij zagen mijn muurbekleding afgezet door 
smalle lijsten, zachtgroen en crèmekleurig 
houtbeschot, imitatiemarmeren pilasters en mijn 
witgepleisterde zoldering. Daaraan lichtkronen 
vol stukjes kristal die fonkelden bij het 
kaarslicht van het huis op de Keizersgracht. 
 Na het besluit van de gemeente Amsterdam 
tot het aanleggen van de Raadhuisstraat ben 
ik, een stijlzuiver achttiende-eeuws voorbeeld, 
gered van destructie. Sindsdien huisde ik in 
het Stedelijk Museum aldaar.
 Nu schitter ik hier. 
 Al is het tijdelijk, en voel ik mij naakt 
zonder plafond en ben ik in dit licht lang zo 
mooi niet als ik zou kunnen zijn — alles beter 
dan het duister van de kratten, dan de donkere 
jaren in het depot.
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Dit interieur, ontworpen door architect Abraham van der Hart werd 
in 1896 als empirekamer verworven door het Stedelijk Museum. 
De kamer is oorspronkelijk afkomstig uit een vroeg-zeventiende-eeuws 
pand aan de Keizersgracht 185, waar hij deel uitmaakte van een reeks 
ontvangstvertrekken. In de zeventiende en achttiende eeuw ontstond 
er een scheiding tussen private en publieke vertrekken in het woonhuis. 
Bezoekers werden voortaan ontvangen in eet- of ontvangstkamers, 
waar de bewoner zich presenteerde aan de buitenwereld. Deze kamers 
werden meestal voor speciale gelegenheden gebruikt en waren een 
manier om de rijkdom en weelde van de eigenaar te tonen. In 1896 
werd het interieur door het Stedelijk Museum aangekocht, en daarmee 
behoed voor sloop. Het pand aan de Keizersgracht moest plaats maken 
voor de aanleg van de Raadhuisstraat. Samen met zes andere interieurs, 
werd het interieur gebruikt om de omvangrijke kunstverzameling van 
Sophia Adriana Lopez Suasso-de Bruijn tentoon te stellen. Suasso 
schonk deze verzameling, die onder meer bestond uit meubels, sieraden, 
aardewerk en porselein, in 1890 aan de Gemeente Amsterdam. Voor de 
installatie in het Stedelijk Museum moest het interieur uit het huis aan de 
Keizersgracht 185 ingrijpend worden aangepast, wat betreft afmetingen, 
proporties en uitvoering van belangrijke onderdelen. Het oorspronkelijke 
karakter van de kamer werd hierdoor behoorlijk aangetast. 
De lambrisering, deuren en raamwand zijn waarschijnlijk zelfs compleet 
nieuw bijgemaakt. In hoeverre deze onderdelen overeenkomen 
met  het origineel is niet meer goed vast te stellen. De aangepaste, 
deels vernieuwde kamer werd in het Stedelijk Museum ingericht met 
Empiremeubelen, waar de kamer zijn huidige naam aan te danken heeft. 
De kamer riep in het museum een beeld op van de Franse Empire stijl. 
In de betimmering is echter nauwelijks echte empire-ornamentiek of 
— kleurgebruik toegepast. In tegenstelling tot de plaatsing in het Stedelijk 
Museum aan het einde van de negentiende eeuw, werd de ontmanteling 
in de jaren 70 door middel van tekeningen, foto’s en lijsten uitgebreid 
gedocumenteerd. Deze documenten stellen restaurateurs vandaag 
de dag in staat de kamer opnieuw te construeren. Dit blijft echter een 
behoorlijke puzzel. Of alle onderdelen nog aanwezig zijn, en in welke 
staat ze verkeren, wordt pas duidelijk nadat alle delen zijn uitgepakt.

De Empire kamer behoort tot de collectie van het  Amsterdam Museum
 Reconstructie van de Empire kamer in Het Nieuwe Instituut 
is mogelijk gemaakt in samenwerking tussen Amsterdam Museum 
en Universiteit van Amsterdam, opleiding
 Conservering & Restauratie van Cultureel Erfgoed.
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	 Waar	muren	spreken
wij zijn de kratten 
de perfect passende onderkomens 
wij behoeden voor bederf
zijn ter bescherming en behoud
van voorwerpen in verval

sommigen van ons bezochten plekken
die al tijden niet meer bestaan
sommigen van ons hebben stempels
waarmee ze waardevol worden
sommigen van ons zijn zo oud
dat ze daarom mogen blijven

wij zijn als de dozen op je eigen zolder
vol schoolschriften, wiskunde,
geschiedenis, tekenen, en die klok
die je maakte bij handvaardigheid
tijdens een of andere projectweek
achterop staat een sticker met je cijfer

die dozen op je zolder veranderen
in een last een vracht een zwaarte
waarom verhuisden ze keer op keer?
wordt het besef van je sterfelijkheid
ingehaald door het te bewaren 

Laatste zin is een verwijzing naar het boek: 
‘preservation	is	overtaking	us’ 
van Rem Koolhaas.

In de negentiende eeuw ontstond er een ware handel in zeventiende 
— en achttiende — eeuwse interieurs. Interieurs werden – niet altijd op 
onvervalste wijze — verwijderd uit hun oorspronkelijke context en over de 
hele wereld verscheept, en verkocht aan antiquairs of rijke verzamelaars. 
De interieurs werden afgebroken en in delen opgeborgen in houten 
kratten, waarna ze vervolgens elders weer konden worden gereconstru-
eerd. Ook bij de ontmanteling van de stijlkamers in het Stedelijk Museum 
werden de onderdelen in dergelijke kratten verpakt, zodat ze relatief 
gemakkelijk verplaatst en opgeborgen konden worden. Verschillende 
delen van deze stijlkamers werden gebruikt in (tijdelijke) tentoonstellin-
gen. Op de interieurs zijn tal van aantekeningen te zien van de makers, en 
indicaties van eerdere plaatsing of verwijdering. Door alle verplaatsingen 
vertellen de kratten zelf inmiddels ook een geschiedenis: hun levensloop 
is gemarkeerd met aanwijzingen, tentoonstellingstitels en transportin-
formatie. Sommige kratten zijn in de afgelopen decennia aangepast of 
vernieuwd, anderen zijn onaangetast gebleven sinds de verwijdering in 
de jaren zeventig. Sinds 2013 is de Beuning kamer in het Rijksmuseum 
weer te bezichtigen voor publiek. Ook hebben enkele fragmenten een 
plek gekregen in Museum Willet-Holthuysen. De bestemming van de 
andere interieurs is nog onbekend. 

	 Waar	muren	spreken
Niets meer dan een ingang, wat muren en een 
uitgang ben ik. Gladgestuukt en dienstbaar. 
Vooral dat laatste. Ik ben een hangplek.
 Het gaat niet óm mij, maar altijd óver mij. 
En dat terwijl ik een revolutie was!
 Willem Sandberg schilderde de zalen in 
het Stedelijk wit, een daad van onvoorstelbare 
eenvoud die alles veranderde. Plotseling zag je 
alleen de kunst. Dat waar het om ging. 
 En hoe meer stijlkamers er uit de musea 
verdwenen, hoe meer er buiten bij lijken 
te komen. Langzamerhand is het centrum van 
Amsterdam veranderd in een binnenstad vol 
prachtig geconserveerde stijlkamers. Scheve 
gevels die steen voor steen afgebroken worden, 
worden opnieuw gestut en teruggeplaatst. 
Amsterdam die stad op palen. Als een huis in de 
weg staat, kunnen ze hem in zijn geheel opzij 
schuiven. Een wonder van vernuft. 
 Dat alles omdat men liever bewaard dan 
vernieuwd. Het centrum van Amsterdam is 
beroemd om zijn woonhuismonumenten. Maar waar 
bewaar je alles wat je wilt bewaren?  
 Laten we de stad wit maken als achtergrond 
voor onszelf.

Eind 1937 zorgde directeur David Roëll voor een belangrijke 
koerswijziging in het Stedelijk Museum. Met Willem Sandberg als vers 
benoemde conservator werd het accent nadrukkelijk verlegd naar 
moderne kunst. Sandberg voerde als conservator in 1938 een aantal 
ingrijpende veranderingen door in het museum. Zo werden de wanden 
in de hal gewit en werd er een groot, gedecoreerd velum onder de 
centrale glazen kap aangebracht. In april van dat jaar richtte hij samen 
met architect Mart Stam de tentoonstelling Abstracte Kunst in. 
In deze tentoonstelling werd avant-gardistische kunst tegen een witte 
achtergrond getoond en markeert daarmee een belangrijk moment 
in de kunstgeschiedenis. De witte wanden en de manier waarop de 
kunstwerken werden gerangschikt waren zeer ongebruikelijk in die tijd. 
Na de oorlog werd Sandberg benoemd tot directeur en zette hij 
de modernisering van het museum voort. De stijlkamers in het museum 
werden niet meer als ‘museumfähig’ gezien. Al snel na Sandbergs 
aanstelling werden er plannen ontwikkeld om de stijlkamers een 
nieuwe bestemming te geven. Hoewel Sandberg in deze periode bleef 
experimenteren met tentoonstellingstechnieken, werd de baanbrekende 
witte wand de nieuwe standaard in het museum. Het historiserende 
interieur van het Stedelijk Museum moest langzaam maar zeker plaats 
maken voor neutrale witte tentoonstellingszalen, die tot op de dag 
van vandaag domineren in kunstmusea. 

Afbeeldingen tentoonstelling Abstracte Kunst: 
 Stedelijk Museum Amsterdam
Afbeelding Willem Sandberg: 
 Stedelijk Museum Amsterdam
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	 Waar	muren	spreken
Groots zal ik leven! Ik ben geen kamer, maar 
een gebouw! Ik voeg iets aan de stad toe.
 Een groots gebaar maak je met een slijptol, 
niet met vingerverf. Het gaat om de buitenkant.
 Van een afstand zie je duidelijk wat ik 
zeggen wil. Je hoeft niet dichterbij te komen. 
Bekijk mij in het grote geheel. Alsof je 
op een plein staat, of op een straathoek. 
Neem overzicht. 
 Wat geeft het dat binnenin niets te zien 
is. Mijn houten frame verschanst zich daar. 
Het doet er simpelweg niet toe, en mocht 
je toch dit huis betreden en mijn houten 
latten zien, bezie ze dan als constructieve 
ornamenten.
 Ik overstijg gedateerde ideeën en haar 
ouderwetse uitvoeringen. Ik ben een uitspraak 
in De Stijl.
 Het is een stijl die honderd jaar is, 
dat geef ik onmiddellijk toe, maar sommige 
dingen verouderen niet. Die blijven nieuw. 
 Die écht oude kamer, de stijlkamer, die 
wordt De Stijl. In orthogonale verdeling, 
of in dit geval rechthoeken en uitsparingen. 
Waar het om gaat is dat ik hier de enige ben 
die over mijn eigen muren de stad inkijkt, 
wie wil dat nu niet? Buiten de gebaande paden 
gaan, in grote stappen. 
 De stad moet behaagt worden, en dat ga 
ik doen.

Willem Sandberg rekende met de introductie van de witte wand af 
met het historiserende interieur in het museum. terwijl vandaag de 
dag de wanden in menig museum nog wit kleuren, is het omgekeerde 
waar te nemen in onze steden. Onderworpen aan een heus erfgoedregi-
me, wordt alles in staat gesteld om de historische stad in stand te 
houden, al blijft die inzet soms alleen beperkt tot het behoud van de 
historische gevels. 
 Sandberg dacht veel na over de relatie tussen het museum en 
de straat. Met de nieuwe vleugel aan de Van Baerlestraat, ook wel 
Sandberg-vleugel genoemd, wilde hij de straat als het ware het museum 
in trekken. De vleugel had een open karakter en kon zodoende voorbij-
gangers vanaf de straat nieuwsgierig maken. De kunst moest volgens 
Sandberg in het dagelijkse leven worden geïntegreerd. Door het toepas-
sen van transparante gevels verlaagde hij de drempel tussen de straat en 
het museum en werd er een sterke relatie gecreëerd tussen het museum 
en de wereld daarbuiten.

	 Waar	muren	spreken
Ook ik ben als kamer gered uit een huis dat 
in 1896 gesloopt werd voor de aanleg van de 
Raadhuisstraat, de ‘westelijke verkeersweg’, 
in Amsterdam.  
 Sindsdien heb ik vele namen. 
 Mijn huidige naam is: ‘Amsterdamse 
grachtenkamer 1748’. Zo ben ik ingebouwd 
in het Rijksmuseum in Amsterdam. Tijdens 
openingstijden ben ik te bezichtigen. Ze laten 
me tegenwoordig leeg, mijn essentie vertelt nu 
het verhaal. Maar bezoekers weten niet waar ze 
moeten kijken en denken dat er ‘tijdelijk geen 
expositie’ is. Ze lopen zonder iets te zien 
naar de volgende zaal. 
 Wie ben ik als ik niet word gezien? 
 Ik heet ook ‘Mahoniekamer’ naar het 
hout uit West-Indië dat gebruikt is voor 
mijn lambrisering, mijn deuren en de 
schoorsteenboezem. Of naar de dieproodbruine 
kleur met een goudkleurige gloed.
 De ‘Louis XVe kamer’, word ik genoemd als 
men het over mijn stijl heeft. Het is maar 
waar je op let. 
 De ‘Keizersgracht 187’ kamer, ben ik 
vanwege mijn herkomst, of Beuning kamer, 
naar mijn laatste bewoner. 
 Hier, in Rotterdam, heet ik wederom anders: 
De gordijnenkamer, mijn meest wijdlopige naam. 
Zie dan ook het wuiven, het amper waaien van 
de vitrages. Ik ben daar en toch ook hier. 
 Ik ben een geest, een schim uit lang 
vervlogen tijden.

Deze kamer, die door middel van projectie en print gestalte krijgt, is 
afkomstig uit een woning aan de Keizersgracht en werd tussen 1745 en 
1748 gemaakt voor de koopman Mathijs Beuning en zijn vrouw Catharine 
Oudaen. De kamer bevond zich in het achterhuis van de woning en werd 
gebruikt voor bijeenkomsten van de hernhutters, een evangelische broe-
dergemeenschap waar Beuning en zijn vrouw lid van waren. Aan het eind 
van de negentiende eeuw werd het interieur verworven door het Stedelijk 
Museum. Daar werd ze met een aantal andere interieurs gebruikt om 
de omvangrijke kunstverzameling van Sophia Adriana Lopez Suasso-
de Bruijn tentoon te stellen. De stijlkamer bleek een uiterst geschikt 
presentatiemodel waarmee museumverzamelingen op een begrijpelijke 
manier en voor een breed publiek konden worden tentoongesteld. 
De reconstructies van historische interieurs boden een herkenbare 
context, waarin kunst- en gebruiksobjecten naar stijl en periode konden 
worden gerangschikt. Door de museale status van de interieurs kregen 
deze voorbeelden van de cultuur van het wonen een geïdealiseerd 
karakter. De stijlkamer bleek het vehikel bij uitstek waarmee ideeën over 
een nationale stijl en identiteit konden worden gepropageerd. Zodoende 
vertelden de stijlkamers meer over de blik van de negentiende-eeuwse 
conservator, dan over de stijlperiode die de kamers moesten represen-
teren. De verschillende benamingen die de kamer door de geschiedenis 
heeft gekregen, weerspiegelen de verhalen die de musea met de kamer 
wilden vertellen. Sinds kort is de kamer weer te zien in het Rijksmuseum, 
nu als ‘Amsterdamse Grachtenkamer 1748’. Het Rijksmuseum kiest er 
uitdrukkelijk voor de kamer leeg te presenteren, de kunstwaarde van het 
interieur staat hier voorop. 
 Met dank aan: Rijksmuseum Amsterdam
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	 Waar	muren	spreken
Na ruim een halve eeuw vraag ik me af, wanneer 
ben je goed genoeg om bewaard te worden? 
Waarom zij wel en ik niet? Inmiddels is de 
‘white cube’ ook al een oud concept. Ik heb net 
zoveel rechten op zorgvuldige en liefdevolle 
verpakking in kisten die speciaal voor mij 
op maat zijn gemaakt als zij. 
 Die andere kamer hier, die speciaal uit 
Amsterdam is gekomen, is in wezen ook alleen 
maar een frame met wat plaatwerk ertegen. 
Zoveel verschillen wij niet van elkaar. 
 Daarom word ik de eerste gipsplaten 
stijlkamer. Met materiaal van nu terug 
naar toen. De contouren uit vroeger tijden 
overgetrokken. Laat je vingertoppen de 
zaagsnedes volgen. Nieuwe schaduwen vormen 
nieuw beschot. Ook mijn houten frame heeft 
ambitie. Aan alle kanten doe ik een poging 
om iets te worden wat ik nog niet ben. 
Is het goed genoeg? 
 Uit nood geboren, omdat niemand mij op 
waarde schat. Daarna zal een man in werkbroek 
met duimstok en oog voor detail, zorgdragen 
voor de onzichtbare demontage van mijn 
onderdelen.
 Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik 
om te zeggen dat ik misschien niet méér 
ben, maar ik ben zéker ook niet minder dan 
gipsplaten op een houten frame. 
 Tot ziens.

tot op de dag van vandaag is de zogenaamde ‘white cube’ nog steeds 
een dominante typologie in de museumwereld. De zoektocht naar 
nieuwe presentatiemodellen heeft echter niet stilgestaan. Verschillende 
maatschappelijke en culturele ontwikkelingen vragen om nieuwe presen-
tatiemethodieken. tegelijkertijd staat de negentiende-eeuwse stijlkamer 
weer volop in de belangstelling. Zo heeft het Rijksmuseum de Beuning 
kamer in ere hersteld en opende er in juni 2014 in het Louvre in Parijs een 
totaal vernieuwde afdeling achttiende-eeuwse decoratieve kunst, waarbij 
de collecties als een serie van stijlkamers en thematische galerijen wordt 
gepresenteerd. 

‘Well, the period room is the main subject, but I guess the underlying 
idea is that we are in a moment in time that periods don’t really matter 
anymore. Movements no longer exist, and so the white cube and the 
period room can both be contemporary, or ancient at the same time. 
the internet pretty much flattens any sense of time, so we are kind 
of floating in a constant present, new is old immediately, old is new 
when represented’ 
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