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In 1891 richtte Samuel Muller in het Stedelijk Museum van Oudheden 

in Utrecht vijf stijlkamers in. Ze 

t vormden de grootste en belangrijkste 

en kunst- en cultuurwetenschappen in Rotterdam. 
afdeling van het museum en oogst-

Hij is bureausecretaris van het Landelijk Contact 

van Museumconsulenten én werkte mèeaan ver- l ten veel succes. Inmiddels zijn de 

schillende projecten van de Stichting Ondersteuning 

Musea in Utrecht, met name op het gebied van col-

lectiebeheer, . I dwenen. Maar de Utrechtse stijlka-

stijlkamers in veel musea weer ver-

mers zijn er nog steeds; na de huidi

ge verbouwing van het Centraal Museum zullen het er zelfs meer zijn 

dan ooit. 
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Inleiding 

Net als vele andere oudheidkundige musea begon het Utrechtse museum als een 

oudheidkamer: een willekeurig aandoende opeenstapeling van antiquiteiten, waarin 

alleen de kenner zijn weg wist te vinden. Tegen het einde van de negentiende eeuw 

veranderde dat: musea moesten ook aantrekkelijk en begrijpelijk zijn voor het gro

te publiek. Het Utrechtse Museum van Oudheden verhuisde naar een groter on

derkomen en de voorwerpen werden gerangschikt naar periode van ontstaan en 

liefst zo geplaatst dat het oorspronkelijk gebruik ervan duidelijk werd. Stijlkamers 

werden algemeen gezien als het beste uitgangspunt van een historisch museum. In 

de stijlkamers wilde men een beeld geven van de woonomgeving van voorgaande 

generaties, als 'aanschouwelijk onderwijs in de beschavingsgeschiedenis'. De kunst

waarde en de authenticiteit van objecten waren niet van groot belang; de plaatselij

ke herkomst daarentegen was dat wel. In de praktijk stonden in de stijlkamers vaak 

nog allerlei detonerende voorwerpen; de sfeer van een oudheidkamer was niet 

zomaar verdreven. 

In het begin van onze eeuw echter kwam de kunstwaarde van objecten steeds meer 

centraal te staan. Stijl werd vooral kunsthistorisch uitgelegd, en men streefde naar 

een duidelijke scheiding van kunstvoorwerpen en voorwerpen die voornamelijk his

torisch interessant waren. De Utrechtse stijlkamers verhuisden naar het Centraal 

Museum, waar ze aanvankelijk nog deel uitmaakten van de historische afdeling. 

Maar later werden ze ingelijfd door de afdeling kunstnijverheid, nadat de inrichting 

ervan in kunsthistorisch opzicht ingrijpend was verbeterd. Toch konden de stijlka

mers met hun niet-authentieke elementen en hun soms onverantwoorde samen

voeging van architectuurelementen nooit helemaal de toets der kunsthistorische 

kritiek doorstaan. Alleen interieurs die als geheel waren ontworpen, liefst door een 

bij naam bekende kunstenaar, waren uiteindelijk nog acceptabel. Anders stelde men 

kunstnijverheid liever op in een rustige, neutrale omgeving. De laatste jaren werden 

de stijlkamers in het Centraal Museum dan ook voornamelijk gepresenteerd als 

'museum van het museum'. Deze rigide benadering wordt nu echter weer verlaten. 

De term stijlkamer is nog niet zolang ingeburgerd. Rond de eeuwwisseling sprak 

men in Utrecht van antieke kamers. Van de jaren twintig tot de jaren vijftig gebruik

te men in de museumgidsen van het Centraal Museum de term 'kamer in histori

sche stijl'. Het terminologisch onderscheid tussen een stijlkamer, een oudheidka

mer en een kunstnijverheidsopstelling is niet altijd duidelijk te maken. Er is sprake 

van een ontwikkeling, waarin de opvattingen over stijl en museuminrichting veran

deren, en waarin de stijlkamer evolueert van een opstelling van 'voorwerpen waar

aan zich historische herinneringen hechten' naar historische woninginrichting en 

uiteindelijk naar kunstnijverheidsopstelling en zelfs totaalkunstwerk. Niet de kunst

historische waarde van de stijlkamers op zich, maar de stijlkamer als vorm van 

museuminrichting staat in dit artikel centraal1. 
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Het Stedelijk Museum van Oudheden in Utrecht 

De oprichting van het Stedelijk Museum van Oudheden was een persoonlijk initia

tief van de burgemeester, jhr mr H.M.A.J. van Asch van Wijk. Hij deed het voorstel 

om 'eene verzameling van boekwerken en van teekeningen, schilderijen, oudheden 

tot de stad betrekkelijk' aan te leggen2. Op 5 september 1838 werd het museum, 

dat was gevestigd op de bovenste 

verdieping van het stadhuis, 

opengesteld voor publiek•'. Het 

was het eerste stedelijke muse

um van Nederland '. Het muse

um was een afdeling van het ar

chief van de stad en richtte zich 

op een kleine groep serieuze, 

wetenschappelijk geïnteresseer

de bezoekers \ Na de dood van 

Van Asch van Wijk in 1843 ver

waterde de aandacht voor het 

museum. De enige aanwinsten 

bestonden uit schenkingen, en 

die werden noch omschreven 

noch behoorlijk geplaatst6. De situatie zou pas decennia later verbeteren, met de 

komst van Samuel Muller. 

Een zaal in het Stedelijk Museum van Oudheden in het stadhuis. Aquarel door 
Anthony Grolman, 1889, GAU, TA, SA 15.4 (3). 

Samuel Muller 

Op I februari 1874 werd mr Samuel Muller Fz. aangesteld als archivaris van de stad 

Utrecht. Hij was toen 26 jaar oud. In 1869 had hij in Leiden zijn meestertitel 

behaald, en in 1872 was hij gepromoveerd. Muller trad in de voetsporen van zijn 

vader, Frederik Muller. Deze was boekhandelaar-antiquaar in Amsterdam en werd 

bekend door zijn verzamelingen van boeken en prenten (later aangekocht door het 

Rijksprentenkabinet) en zijn wetenschappelijke catalogi. Hij was mede-oprichter 

van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 7. Samuel Muller speelde een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van het archiefwezen in Nederland. Hij was voor

zitter van de Vereniging van Archivarissen en samen met anderen kreeg hij de spe

ciale opleiding tot archivaris van de grond. Hij nam ook het initiatief tot het samen

stellen van een Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven die in I 898 

verscheen en die internationaal de norm zou worden8. 

Direct na zijn aanstelling in Utrecht begon Muller met de inventarisatie van alle 

openbare verzamelingen. Daaronder vielen niet alleen de archieven en prentenver-

zamelingen, maar ook de bibliotheek over Utrecht en de collectie van het Museum 
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van Oudheden. Maar zijn bemoeienis met het museum ging verder dan dat. Toen 

Muller in dienst trad trof hij er een ordeloze chaos aan. Hij besloot om het museum 

op te laten knappen en opnieuw in te richten, waar mogelijk uitgaande van object

soort en chronologie1'. Op 18 januari 1875 werd het heropend. Daarna organiseer

de hij nog een uitgebreide speurtocht door stadhuis, kerken, liefdadige instellingen 

en openbare gebouwen, op zoek naar voor het museum interessante objecten die 

hij vervolgens in bezit of in bruikleen probeerde te krijgen. Gedurende bijna vijftig 

volgende jaren zou Muller niet alleen zijn stempel drukken op het Stedelijk Museum 

in Utrecht, maar ook landelijk een belangrijke rol spelen in de museumwereld. 

Het beschavingsoffensief; de verhuizing naar Het Hoogeland 

In het hele land waren de musea tussen 1840 en 1870 verwaarloosd, het was een 

periode van stilstand. In de jaren zeventig werd echter het nationale beschavings

offensief ingezet. Overheden en particuliere organisaties werden zich bewust van 

het grote belang van musea voor de culturele ontwikkeling van het volk. In musea 

werd men geconfronteerd met de grootheid van eigen kunst en nationaal verleden. 

De Jan-Salie-geest moest worden verdreven; Nederland moest weer trots zijn op 

zichzelf10. In de musea kreeg de publiekstaak een plaats naast de wetenschappelijke 

taak en de behoudstaak " . De gemeente Utrecht zette het beschavingsoffensief 

relatief vroeg in 12. In 1873 drong een aantal raadsleden, uit onbehagen met de situ

atie in het Stedelijk Museum, aan op een nieuw reglement voor het beheer van de 

verzamelingen. Tevens werd een vaste raadscommissie van bijstand in het toezicht 

op het oud-archief ingesteld " . De hernieuwde aandacht voor het museum was dus 

geen initiatief van Muller zelf, maar werd gestuurd door de gemeente en paste in de 

landelijke trend. 

Na verloop van tijd echter bleek ook het door Muller heringerichte museum in het 

stadhuis niet aan de verwachtingen te voldoen. Bezoekers van buiten de stad 

bezochten volgens hem in groten getale het museum, en waren enthousiast over 

het gebodene. 'Maar bij onze stadgenoten was het museum niet populair: het was 

niet wat het zijn kon en moest. De collectie was ongelukkig geplaatst en niet 

gemakkelijk toegankelijk, en bovendien noodzaakte de aard der localiteit tot eene 

rangschikking der voorwerpen, die meer aan een pakhuis dan aan eene behoorlijk 

geordende verzameling deed denken 'V 

De plaatselijke overheid nam vervolgens het initiatief tot uitbreiding en popularise

ring van het Stedelijk Museum. Toen het buitengoed Het Hoogeland in het voorjaar 

van 1888 door de gemeente was aangekocht, stelde de voorzitter van de vaste 

raadscommissie, jhr mr J.L.B, de Murait, voor om het museum er in onder te bren

gen " . De raadscommissie achtte het van het hoogste belang dat ook de lagere klas

sen hun weg zouden vinden naar het museum: 'immers juist in deze kringen kan het 
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Plattegrond van de bel-etage van het Stedelijk Museum van Oudheden in Het Hoogeland, GAU, Collectie stedelijke 

bestektekeningen, Bestek nr 10 van 1890. 

zien van schoone zaken het meeste nut doen' l f '. Aan Muller werd gevraagd of hij 

het huis geschikt achtte, en zo ja, of hij een indelingsplan wilde maken. Muller vond 

Het Hoogeland in eerste instantie te groot voor het Stedelijk Museum. Maar later 

kwam hij daar op terug; hij had bedacht dat hij er stijlkamers wilde inrichten. 'Er 

behoren vertrekken in stijl ingericht te worden: de elementen van kamers van 

omstreeks 1500, 1600 en 1800 zijn reeds allen bijeen, zoo uitnemend fraai en volle

dig dat zonder iets te koopen of bij te laten maken, alleen door betere expositie 

geen ander museum in Nederland daarvan de wedergade zal kunnen vertoonen'. 

Om een goed 'denkbeeld te geven van het huiselijk leven van onze voorouders, 

moeten de vertrekken niet meer gevuld zijn dan bij een welvoorzien woonvertrek 

het geval is. Het spreekt vanzelf, dat zulk eene wijze van expositie veel meer ruimte 

eischt, en Het Hoogeland is voor het Stedelijk museum, zoo tentoongesteld, geens

zins te groot' r . De raadscommissie keurde het plan goed en legde het voor aan de 

gemeenteraad. Die ging ermee akkoord18, en op 4 juni 1891 werd het museum ge

opend. De antieke kamers vormden de grootste en belangrijkste afdeling van het 

Stedelijk Museum van Oudheden in Het Hoogeland. De vijf stijlkamers namen ieder 

een zaal langs de voorzijde van het gebouw op de bel-etage in beslag. Achtereenvol

gens waren er te zien een kamer uit de veertiende en de vijftiende eeuw (gotiek), 

een kamer uit het begin van de zeventiende eeuw (Hollandse Renaissance), een 

kamer uit het einde van de zeventiende eeuw (Louis XIV), een kamer uit het mid

den en een uit het einde van de achttiende eeuw (Louis XV respectievelijk Louis 

XVI). De verhuizing had het gewenste effect. Voor de verhuizing trok het museum 

ongeveer 2000 bezoekers per jaar, in 1891 waren het er 12.852 en in 1892 kwamen 

er 20.289 mensen1'. 
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De eerste stijlkamers in Nederland 

Het Stedelijk Museum was niet het eerste en zeker niet het enige museum waar 

stijlkamers een belangrijke plaats in de opstelling kregen. In het laatste kwart van de 

vorige eeuw werden er op grote schaal stijlkamers ingericht op tentoonstellingen 

en in musea:". De eerste stijlkamers in Nederland waren te zien op de Historische 

Tentoonstelling van Amsterdam in 1876, georganiseerd ter gelegenheid van het 

700-jarig bestaan van de stad. Pierre Cuypers, de latere architect van het Rijksmu

seum, richtte de stijlkamers in. Er waren vier Amsterdamse kamers te zien: een ka

mer uit de achttiende eeuw, een zaal uit de zeventiende eeuw, een keuken uit de 

zeventiende eeuw en een slaapkamer uit de zeventiende eeuw. Frederik Muller had 

zitting in de commissie die deze tentoonstelling had bedacht en gerealiseerd; wel

licht zag zijn zoon er voor het eerst stijlkamers21. 

De eerste permanente stijlkamers waren te zien in 1887 in het Nederlandsch 

Museum voor Geschiedenis en Kunst, dat deel uitmaakte van het Rijksmuseum. De 

tien interieurs bevonden zich in de oostelijke vleugel, in het historische gedeelte 

van het museum " . Een zaal was gewijd aan de gotiek, negen zalen toonden een 

interieur uit de zeventiende eeuw. Er werd onderscheid gemaakt tussen de ver

schillende kwarten of helften van de eeuw, maar er werden geen verschillende stijl

periodes benoemd. Het valt op dat de kamers op de Historische Tentoonstelling en 

in het Nederlandsch Museum echt als woonomgeving waren ingericht. De muren 

waren betimmerd, er waren schouwen ingemetseld en er hingen gordijnen. Op ta

fels lag soms een kleed met daarop een boek, een kantkussen of een citer; voor een 

stoel stond een stoof, in een slaapkamer stond een klerenknecht. 

Ook op kunstnijverheidstentoonstellingen en in kunstnijverheidsmusea werden 

stijlkamers ingericht. De tentoonstellingen waren bedoeld om goede eigentijdse 

producten onder de aandacht te brengen van ambachtslieden en het algemene pu

bliek. Maar aangezien men in die tijd vooral inspiratie zocht in het verleden was er 

ook oude kunstnijverheid te zien. Op de Nationale Tentoonstelling van Oude en 

Nieuwe Kunstnijverheid van 1888 in Den Haag waren acht stijlkamers ingericht, 

met voorwerpen uit de zestiende en de zeventiende eeuw23. Ook hier waren de 

kamers tot in detail ingericht als leefomgeving. Er stond een tafel gedekt, compleet 

met servies en bestek. De suppoosten in de kamers waren verkleed als monnik, 

dienstmaagd of soldenier24. Zo ver gingen de kunstnijverheidsmusea - vooral be

doeld als voorbeeldcollectie voor kunstnijveren, vaak verbonden aan een school -

niet, maar ook daar suggereerde de inrichting van stijlkamers soms een daadwerke

lijk gebruik, met een kleedje voor de haard en een kussen op de stoel2 '. Ambachts

lieden en studenten moesten gevoel krijgen voor de sfeer en de stijl van een bepaal

de plaats en periode2''. In het Utrechtse Museum van Kunstnijverheid werd één (ge

brekkige) stijlkamer ingericht, in de stijl van de Hollandse Renaissance, maar pas 

toen het museum in 1897 fors werd uitgebreid2 . 
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De stijlkamer als nieuwe vorm van museuminrichting 

In tegenstelling tot eindeloze zalen en vitrines gevuld met voorwerpen, hoogstens 

geordend naar soort en materiaal, waren stijlkamers aantrekkelijk voor het grote 

publiek. Musea namen een voorbeeld aan dramatische en verleidelijke presentaties 

op (wereld)tentoonstellingen en in de nieuwe warenhuizen. Stijlkamers gaven een 

schijn van leven28. Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich rond 1880 voor in 

natuurhistorische musea, waar habitat-groepen en diorama's werden opgesteld, en 

in volkskundige musea, waar poppen in klederdracht geplaatst werden tegen de 

achtergrond van een nageschilderd interieur of waar zelfs een passend interieur 

werd nagebouwd2''. 

Toch was het trekken van meer publiek niet de enige reden om stijlkamers in te 

richten, ook het nieuwe historisch bewustzijn speelde een rol. In museale opstellin

gen kwam de nadruk steeds meer te liggen op het tonen van een historische ont

wikkeling, de opeenvolging van verschillende periodes en stijlen. In de negentiende 

eeuw legde men voor het eerst brede verbanden tussen kunst en samenleving. 

Kenmerken, opkomst, bloei en verval van een stijl werden verklaard vanuit maat

schappelijke ontwikkelingen. De stijl van een bepaalde periode of samenleving mani

festeerde zich in kunst en architectuur, maar ook in gebruiksvoorwerpen3". De his

torische ontwikkeling werd in musea getoond door middel van opeenvolgende cul

tuurhistorische 'Gesamtbilder'31. Een dergelijke opstelling kon een samenraapsel 

van objecten uit dezelfde periode zijn, een evocatie, bedoeld om de geest van een 

tijdperk of een cultuur te laten zien. Maar het kon ook een authentiek aandoend 

interieur zijn. De stijlkamer is dan ook te zien als een verbijzondering van de cul

tuurhistorische opstelling. 

Het educatieve en cultuurhistorische uitgangspunt bracht in het Stedelijk Museum 

in Utrecht - net als in het Nederlandsch Museum - met zich mee dat de voorwer

pen zoveel mogelijk zo werden opgesteld dat het gebruik en de oorspronkelijke 

functie duidelijk werden. 'Tot nog toe behielpen wij ons in eene gothieke kamer 

met een gewit plafond, terwijl de fraaie gebeeldhouwde balksleutels op den grond 

lagen, dergelijke zonderlingheden behooren nu te verdwijnen', aldus Muller32. De 

antieke kamers vormden de meest volmaakte manifestatie van deze manier van 

museuminrichting: gebruiksvoorwerpen werden getoond in hun oorspronkelijke 

context, een authentieke kamer, waarin ze op een logische plek stonden en werden 

omringd door voorwerpen in dezelfde stijl. Ook op de grote afdeling architectuur 

en beeldhouwkunst, gepresenteerd als pendant van de stijlkamers, waren de voor

werpen in dezelfde stijl bij elkaar geplaatst, werd een chronologische volgorde aan

gehouden en werden de architectuurfragmenten zoveel mogelijk ingemetseld op 

een plek die overeen kwam met hun oorspronkelijke bestemming. Maar van een 

passende omgeving kon daar geen sprake zijn, er waren bijvoorbeeld meerdere 

schoorsteenmantels naast elkaar te zien33. 
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De inrichting van de antieke kamers in Het Hoogeland 

Het museum bezat onvoldoende voorwerpen om de kamers in één keer in te rich

ten. In de periode voor de opening was Muller druk op zoek naar ontbrekende ele

menten. In 1889 verwierf hij voor de Louis XVI-kamer een complete Franse kamer

betimmering met zijdebespanning uit I 791, afkomstig uit een te slopen huis aan het 

Janskerkhof. Voor de Louis XlV-kamer kreeg Muller van de Utrechtse notarissen 

een schoorsteenmantel uit het Notarishuis, en vond hij in het Agnietenklooster 

twee porseleinkasten. Modellen voor het nabootsen van ontbrekende interieurfrag

menten werden in oude Utrechtse gebouwen opgespoord en afgetekend ". In I 890 

werd de collectie verrijkt met een zeventiende-eeuws wollen behangsel uit kasteel 

IJsselstein, te plaatsen in de Renaissancekamer, en drie geschilderde plafondstukken 

uit een huis Achter St. Pieter voor de Louis XlV-

kamer i5. Maar toch waren de stijlkamers bij de 

opening van het museum in 1891 nog niet af. In 

de gids schreef Muller dat hier en daar nog een 

stuk ontbrak; soms stond er zolang een kopie36. 

De eerste stijlkamer was gewijd aan de gotiek. 

Hier waren onder andere twee kopieën van 

muurschilderingen te zien, uit de Jacobikerk en 

de Weeskerk. Voor de vensters achtte Muller 

een gekleurd ornament nodig, en daartoe wer

den overblijfselen van geschilderd glas uit de 

koorramen van de Dom gebruikt. De toegangs

deur van dit vertrek was afkomstig uit de Paulus

abdij. De omlijsting moest nieuw worden ge

maakt. Rood was volgens Muller de geliefkoosde kleur van de Middeleeuwen, en 

deze kleur voerde in het gotische vertrek dan ook de boventoon. 

De tweede antieke kamer in de rij was die van rond 1600, 'de rustige omgeving, 

waar het deftige eikenhout den toon aangeeft'. Muller noemde dit de Oudhollandse 

stijl. De rust werd echter verstoord door de oude orgelgalerij van de Buurkerk. 

Muller verdedigde deze als 'doorgang van eene bovenkamer naar eene andere', 

maar gaf toe dat deze 'iets te grote afmetingen' had. De schoorsteen in dit vertrek 

bestond uit delen van schoorstenen uit verschillende huizen: kap, karyatiden, tegels 

en haardplaat waren door Muller samengevoegd. Er stond een bank met beweegba

re rug, afkomstig uit het politiehuis. Deze was 'zoo ingericht, dat men beurtelings 

aan de tafel zitten of zijne voeten voor den haard warmen kan. Een ingenieus idée, 

dat ik echter niemand aanraad zonder meer over te nemen, want op deze bank zit 

men in beide richtingen ongemakkelijk!' De linnenkist en de betimmering naast het 

raam waren negentiende-eeuws, en waren hier geplaatst als voorbeelden 'hoelang 

traditiën onder de boeren standhouden'. 

De Oudhollandse kamer in Het Hoogeland in 1892. Uit: S. 
Muller Fz., Gids door het Stedelijk Museum Van Oudheden te 
Utrecht, Utrecht, 1892, 28. 
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De Louis XV-kamer in Het Hoogeland in 1892. Uit: S. Muller Fz., 

Gids door bet Stedelijk Museum Van Oudheden te Utrecht, Utrecht, 

1892, 44. 

4M S$M ^ e s t ' i ' v a n ^ e derde kamer was niet helemaal 

zuiver: Muller had hem geheel Louis XIV willen 

hebben, maar de schoorsteenmantel was van 

later datum, in de régencestijl. Het hier opgestel

de poppenhuis was eigenlijk te oud. Het beschil

derde plafond was wel uit de juiste tijd, althans 

de drie grote doeken; de vijf kleinere waren nieuw. Verschillende stukken goud-

leerbehang, goudleerimitatie en laken - 'wel vreemd maar niet lelijk' - vulden samen 

de muren. Bij de opening van het museum was nog maar de helft van de kamer met 

behangsel bekleed. De Louis XlV-kamer maakte een onvoltooide indruk, ook 

omdat meubilair vrijwel ontbrak. 

In de laatste twee kamers was minder te zien. Eerst was er de Louis XV-kamer van 

rond 1750, die 'door zijne elegantie sterk contrasteert met zijnen zwaarmoedigen 

voorganger'. Lambrizeringen en schoorsteenstuk waren groen geschilderd, dat was 

volgens Muller de modekleur van die tijd. Een plafond ontbrak nog, en de deuren 

waren nog niet in stijl. Ook stonden er te weinig meubels en was het vertrek nau

welijks aangekleed. Muller zocht onder andere nog 'eenige bibelots in Sèvres-porse-

lein, zoals menige huisvrouw ze nog bezit'. 

Het laatste vertrek was ingericht in Louis XVI-stijl. Muller had hier de recent ver

worven kamerbetimmering in zijn geheel geplaatst. Er stond nog maar één meubel, 

maar dat was dan ook een tafel uit het paleis van koning Lodewijk Napoleon aan de 

Drift. Er hingen bijzondere schilderijen in dit vertrek, onder andere van Frans van 

Mieris, maar op de schoorsteenmantel stond weer een inktkoker en die 'vertoont u 

in een sprekend voorbeeld, met hoe leelijke geschenken ons stedelijk bestuur nog 

in 1849 den ijver der geneesheren in de cholera-epidemie beloonde'. In het midden 

van de kamer waren twee toonkasten met Utrechtse munten en penningen opge

steld, die op geen enkele manier in verband 

stonden met deze omgeving. 

Uit de gids van 1913 blijkt dat de stijlkamers 

tweeëntwintig jaar later aanzienlijk voller ston

den 17. De indruk van een authentieke leefomge

vingwas versterkt; de kamers maakten een meer 

aangeklede indruk. Op deurposten en schoor

steenmantels stonden borden, her en der ston-

De Louis XV-kamer in Het Hoogeland in 1905 (afgedrukt in de 

museumgidsen van 1906 en 1913). Foto A. brauch, GAU, TA, SA 

16.16(1). 
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den vazen en potten en er hingen meer schilderijen aan de muren. Op de tafel in de 

Louis XV-kamer lag achteloos een opengevouwen waaier, en op de tafel in de Louis 

XVI-kamer lag een opengeslagen boek. De inrichting van de Louis XV-kamer was 

aanzienlijk verbeterd. De deurlijst was inmiddels geheel in rococostijl, al had Muller 

zijn 'toevlucht moeten nemen tot een huis in de Barteljorisstraat te Haarlem'. Ook 

was het vertrek enigszins gemeubileerd. In 'eene wat opgeknapte oude keukenkast' 

werd een collectie kledingstukken uit de achttiende en het begin van de negentien

de eeuw getoond. Voor de Louis XVI-kamer was nog geen passend meubilair 

gevonden. Muller had enkele 'gewone' meubels geplaatst, maar benadrukte dat 

deze mettertijd door betere vervangen moesten worden. Er stond zolang een ver

gulde arrenslee in de zaal. Verder was ook hier kleding te zien, een verzameling 

damesjaponnen uit het begin van de negentiende eeuw. 

De Gouden Eeuw: Utrecht als uitzondering 

De meeste stijlkamers op tentoonstellingen en in musea werden ingericht in de stijl 

van de Hollandse Renaissance en de Hollandse barok. De Gouden Eeuw was het 

belangrijkste wapen in het beschavingsoffensief. Gezien de associatie van een krach

tige samenleving met een krachtige stijl en de wens de nationale identiteit te verste

vigen lag deze keuze voor de hand. De Oudhollandse stijl werd vooral gepropa

geerd vanwege burgerlijke deugden als huiselijkheid, eenvoud en degelijkheid. Dit 

was niet zozeer een keuze tegen de gotiek, als wel een keuze tegen de heersende 

Franse neostijlen 38. Een compleet ingerichte kamer was een goed middel om het 

nationale stijlgevoel uit te drukken". Het publiek zou vol trots huiswaarts keren, 

alle Franse meubels de deur uit gooien en een geheel nieuw Oudhollands interieur 

aanschaffen. 

De antieke kamers in het Stedelijk Museum van Utrecht vormden de grote uitzon

dering op deze eenzijdige aandacht voor de zeventiende eeuw. Van Muller kreeg 

elke Louis zijn eigen zaal. Bij hem stond het streven naar een objectieve weergave 

van het verleden voorop. Net als het archief bestond het museum uit een verzame

ling historische bronnen die samen een zo volledig mogelijk beeld van de geschiede

nis moesten geven. 

Toch was ook Muller niet ongevoelig voor de heersende mode40. Hij voelde per

soonlijk veel voor Oudhollandse interieurs. Hoewel men bij de geschiedenis van 

Utrecht niet in eerste instantie aan de zeventiende eeuw denkt, wilde Muller eigen

lijk nog een vertrek uit die periode inrichten: 'aan onze roemrijke 17e eeuw meen

de ik verschuldigd te zijn, twee vertrekken aan haar te wijden. Voor deze zaal had 

ik op de jaren 1660-1680 het oog (...). De stijl dezer periode is niet zeer populair en 

toch verkies ik hem boven dien der 18e eeuw'41. Verder had hij zoals gezegd de 

meeste zorg besteed aan de inrichting van de gotische en de Oudhollandse kamer. 
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De achttiende-eeuwse kamers bleven lange tijd onvoltooid. Ook lijkt het dat Muller 

zich bij de inrichting van de stijlkamers steeds meer vrijheid veroorloofde naarmate 

hij de betreffende periode minder belangrijk vond. Zo had het beschilderde behang 

van de Louis XV-kamer volgens hemzelf niet alleen geen kunstwaarde, maar was 

het ook te jong (op één van de stukken was het jaartal 1807 gevonden). Bovendien 

zouden tijdgenoten van Lodewijk XV waarschijnlijk de voorkeur hebben gegeven 

aan een afbeelding van een arcadisch landschap boven een Hollandse laan. Maar 

Muller achtte een Hollands landschap passender voor een Hollandse kamer, al gaf 

hij toe dat het niet echt typerend was. 

Mulle stijlopvatting 

Alle stijlkamers in het Utrechtse Museum van Oudheden waren zoveel mogelijk 

ingericht met meubels en architectuurfragmenten uit Utrechtse huizen en gebou

wen; waar mogelijk noemde Muller de vindplaats en de ouderdom. Over een gobe

lin uit de achttiende eeuw in de Louis XV-kamer schreef Muller dat het jammer 

genoeg Duits fabrikaat was. Het plaatselijke historische uitgangspunt bracht ook 

mee dat Muller veel belang hechtte aan de gotische kamer, omdat deze 'eenig in zijn 

soort' was en herinnerde aan Utrechts glorietijd. Soms was er ook nog een bepaal

de historische anekdote aan een object verbonden. Bij de middeleeuwse vloer 

meldde Muller dat deze nog betreden was door keizer Karel V en zijn zoon Philips 

II toen zij op bezoek waren bij de Domdeken42. 

De kunstwaarde van de objecten was in die tijd niet van doorslaggevend belang. 

Alle historische overblijfselen uit een bepaalde streek waren gelijkwaardige docu

menten 43. De collectie van het museum vertoonde nog duidelijke trekken van een 

tijd dat objecten vooral om hun curiositeitswaarde werden verzameld. Zo lag in de 

Oudhollandse kamer 'den merkwaardigen hoed uit den tijd van prins Maurits, 

gevonden bij het afbreken van een muur in het Burgerweeshuis'. In een van de 

wandkasten in de Louis XlV-kamer was een collectie glaswerk te zien. Maar 'zeer 

oud is het niet, en dus meestal niet zeer fraai'. De stukken 'onderscheiden zich 

meest door zonderlinge voorstellingen en zotte 

inscripties'. 

Ook de authenticiteit was niet van groot belang. 

De ouderdom van een voorwerp correspon

deerde niet noodzakelijkerwijs met de periode 

die het geacht werd te representeren. Een aard

globe uit 1731, waarop een zeereis van Batavia 

naar Amsterdam stond aangetekend, stond in de 

De gotische kamer in Het Hoogeland in 1905. Foto A. Uratsch, 

GAU, JA, SA 16.16(2). 
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Oudhollandse kamer: de Gouden Eeuw werd geassocieerd met zeereizen, dus de 

globe hoorde daar. De negentiende-eeuwse meubels in zeventiende-eeuwse stijl 

werden in de Oudhollandse kamer geplaatst. Er bestonden ook geen zwaarwegen

de bezwaren tegen imitatie en replica's ". Dat bleek bijvoorbeeld uit de muurschil

deringen die Muller liet aanbrengen in de gotische kamer. Verder deinsde Muller er 

niet voor terug om architectuurfragmenten te laten verven in een kleur die volgens 

hem typerend was voor een bepaalde periode. In de gotische kamer werd de zes-

tiende-eeuwse schoorsteenmantel opnieuw gepolychromeerd, volgens de aange

troffen verfresten. Het middeleeuwse dessus-de-porte, dat oorspronkelijk niet 

gekleurd was, kreeg dezelfde behandeling: 'de omgeving in dit vertrek eischte eene 

kleurversiering' 45. Dezelfde ideeën over stijl leidden ertoe dat de buitenkant van 

Het Hoogeland, een Grieks classicistisch gebouw, op initiatief van Muller beschil

derd werd naar antieke voorbeelden. Het scheppen van een totaalbeeld stond 

voorop. 

De stijlkamer als historische woninginrichting 

In de begintijd hadden de Utrechtse stijlkamers dus nog veel kenmerken van een 

oudheidkamer: de indeling naar periode was niet strikt doorgevoerd, curiositeiten 

maakten nog steeds deel uit van de inrichting en 

bovendien riepen de kamers niet consequent 

een authentieke leefomgeving op. De inrichting 

was niet compleet en er stonden teveel detone

rende (vitrines met) voorwerpen. Een smaakvol

le inrichting ging in die tijd niet boven volledig

heid: de gehele collectie moest worden getoond. 

Zolang het museum nog niet voldoende voor

werpen bezat om de stijlkamers geheel in te 

richten stond er zolang iets anders''6. 

Toch streefde Muller wel degelijk naar een 

authentieke weergave van de leefomgeving van 

onze voorouders. Bij de inrichting van de stijlka

mers baseerde hij zich onder andere op inventa

rissen van woonhuizen en afbeeldingen van inte

rieurs op schilderijen en in boeken. Ook keek hij 

goed naar bestaande gebouwen en inrichtingen. 

In de gids verwees hij bij de Oudhollandse ka

mer naar de eenvoud van dergelijke vertrekken 

De Louis XlV-kamer in Het Hoogeland. Chromolitho Tresling & co. 

naarN. Steffelaar, 1902, GAU, TA, SA 16.14. 
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zoals we die kennen van de schilderijen van Pieter de Hoogh en anderen4^. 

In de 'Handleiding voor het beheer onzer plaatselijke historische musea', het door 

Muller geschreven tweede deel van de in 1918 verschenen publicatie Over hervor

ming en beheer onzer musea van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond, was 

Muller zeer expliciet in zijn uitleg van de stijlkamers en stelde hij zijn eigen muse

uminrichting aan het land ten voorbeeld 48. Plaatselijke musea werden volgens 

Muller bepaald door geografische en cultuurhistorische overwegingen en moesten 

dus worden ingericht volgens het historisch principe. Een historisch museum be

hoorde de nadruk te leggen op de beschavingsgeschiedenis, en de ontwikkeling van 

Hollandse binnenhuizen speelde daarin een belangrijke rol. Stijlkamers vormden 

dus een ideaal uitgangspunt van een historisch museum. 'Ten einde de geleidelijke 

beschavingsontwikkeling het best te kunnen typeren, verdient het overweging, daar 

die zich natuurlijk het sterkst heeft uitgesproken in de woning en de woninginrich

ting, te trachten voor deze in voldoende mate gegevens bijeen te brengen: betim

meringen, schoorsteenmantels, geschilderde zolderingen en plafonds in pleister, 

wand- en vloerbekledingen, meubels en huisraad. Is het mogelijk, binnen het re

sort voldoende stof te vinden, dat men er (...) modelvertrekken mede inrichten kan, 

zooals bijv. het Utrechtsch museum er verschillende heeft en zooals er elders hier 

en daar enkele zijn, dan heeft men daardoor een opzet, welke de verdere inrichting 

van het museum zeer vergemakkelijkt. Maar meestal is men zoo gelukkig niet'49. 

De wetenschappelijke en de artistieke eis 

Ondanks de verschillen in doelstelling bestond er geen verschil in uitvoering tussen 

een stijlkamer in een historisch museum en een stijlkamer in een kunstnijverheids-

opstelling. Men zou verwachten dat de laatste wat minder aangekleed zou zijn, en 

dat de authenticiteit en de kunstwaarde van objecten belangrijker zouden zijn, maar 

dat was niet het geval. 

Na verloop van tijd echter speelde bij de opstelling van objecten in musea en bij de 

ordening van collectiecatalogi steeds meer de vraag wat het uitgangspunt moest 

zijn: de kunstwaarde of de historische waarde. Moesten musea niet duidelijker kie

zen voor een van beide? In 1918 sprak de Nederlandsche Oudheidkundige Bond 

zich expliciet uit voor een scheiding van historische en kunstmusea. Een kunstmuse

um was bedoeld om de smaak van het publiek te vormen en had een voorbeeld

functie voor jonge kunstenaars. Het moest ingedeeld worden naar de afdelingen 

der kunsthistorie, en complete series van originele voorwerpen tonen. Een kunst

werk was pas geheel te begrijpen als men het zag in historisch en internationaal 

perspectief. Een historisch museum daarentegen diende zorg te dragen voor aan

schouwelijk onderwijs in de beschavingsgeschiedenis. Het museum zou ook voor

werpen uit artistiek laagstaande tijdperken moeten opnemen. Er bestond geen prin-
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cipieel bezwaar tegen reproducties. De historische ontwikkeling van het gebied 

diende het verzamelbeleid van het museum te bepalen. Men moest liefst voorwer

pen verzamelen die plaatselijk gemaakt en gebruikt waren'". 

Muller onderscheidde de 'artistieke eisch', waaraan een kunstmuseum moest vol

doen, en de 'wetenschappelijke eisch' die gesteld moest worden aan een historisch 

museum"'. Zelf had hij bij de inrichting van het Stedelijk Museum van Oudheden -

de naam zegt het al - voor het historische uitgangspunt gekozen. Ook zijn eerste 

catalogus (1878) was in hoofdzaak ingedeeld in historisch geformuleerde rubrieken. 

Maar de druk om de kunstwaarde van objecten centraal te stellen werd steeds 

sterker. In de tweede druk van de catalogus (1904) gaf Muller daaraan toe. Als 

reden voerde hij aan dat Adriaan Pit, directeur van het Nederlandsch Museum, kri

tiek had geleverd op de oude indeling: '(...) dit is de grootste grief welke ik tegen uw 

catalogus heb. Sapristi, u heeft een van de rijkste verzamelingen Noord-

Nederlandsche beeldhouwwerken onder uw beheer en u laat die niet dreunen, 

door haar als een aparte, als een eerste afdeeling te behandelen'52. In het museum 

bleven de voorwerpen vooralsnog gerangschikt volgens het historisch uitgangspunt. 

Het Centraal Museum 

Op 20 januari 1916 besloot het gemeentebestuur tot de oprichting van het 

Centraal Museum in het voormalige Agnietenklooster. Muller had al langer plannen 

in die richting, omdat alle Utrechtse musea volgens hem onbevredigend waren 

gehuisvest. Het Stedelijk Museum van Oudheden, het Aartsbisschoppelijk Museum 

en het Museum Kunstliefde vonden er een onderkomen53. Na moeizame onderhan

delingen met de betrokken musea en de gemeente54, en na een langdurige bouwpe

riode (veroorzaakt door de oorlog en de hoge inflatie) kon het nieuwe museum in 

1921 worden geopend. Muller was sinds I januari 1919 geen archivaris meer. Hij 

was opgevolgd door dr W.C. Schuylenburg, die dus ook directeur van het museum 

was geworden. Maar Muller was verantwoordelijk gebleven voor de inrichting55. 

In liet licht van het streven naar een scheiding van kunstmusea en historische musea 

was Müllers idee van een centraal museum nogal vreemd. Echter toen het plan voor 

het eerst bij Muller opkwam dacht hij alleen aan de slechte huisvesting van de 

Utrechtse musea, en was hij zich - naar eigen zeggen - nog niet bewust van de on

verenigbaarheid van kunstmusea en historische musea. Later heeft hij zich wel afge

vraagd of het mogelijk zou zijn de scheiding alsnog door te voeren, maar gezien de 

beperkte financiën van de gemeente Utrecht achtte hij dat niet uitvoerbaar. 

Muller zag het Stedelijk Museum - dat ook als onderdeel van het Centraal Museum 

de eigen naam behield - niet langer als een plaatselijk museum dat volgens het histo

risch uitgangspunt moest worden ingericht; hij herschiep een groot deel ervan in 

een kunstmuseum, en liet de toevoeging 'van Oudheden' in de naam van het muse-
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De bamkkamer in het Centraal Museum in 1923. Foto E.A. van Blitz & in, GAU, JA, SA 3.20. 

urn vallen. Hij heeft getracht de historische afdeling strikt te scheiden van de kunst

afdeling. De historische afdeling bestond uit de archeologische verzameling, enige 

algemene zalen en de stijlkamers. Voor het overige was zijn inrichting gebaseerd op 

indeling naar kunstdiscipline. Het Stedelijk Museum kreeg een grote afdeling beeld

houwkunst en een grote afdeling schilderkunst"'. Muller werd daarin niet alleen 

beïnvloed door Pit en de Oudheidkundige Bond, maar ook door Vogelsang en De 

Jonge. Willem Vogelsang was de eerste hoogleraar kunstgeschiedenis van Neder

land 57. Hij was in eerste instantie als adviseur betrokken bij de inrichting van het 

Centraal Museum, maar had zich terug getrokken. Jkvr. dr Caroline Henriette de 

Jonge behoorde tot de eerste lichting afgestudeerden van Vogelsang en was sinds 

1917 betrokken bij de inrichting van het museum. Met hen had de kunstgeschiede

nis als professie zijn intrede gedaan in het museum. 

Muller was nog steeds trots op zijn antieke kamers, samen met de oude beeld

houwwerken het hoogtepunt van het museum en '(althans buiten het Rijksmuseum) 

ten onzent niet geëvenaard' "s. De antieke kamers kwamen in een dubbele rij op de 

begane grond in de nieuwe vleugel langs het Nicolaaskerkhof te liggen. De zalen 

werden gebouwd volgens de maten van de bestaande vertrekken , ). Maar toen de 

inrichting al in volle gang was ontdekte men dat de kamerbetimmering van de Louis 

XVI-kamer niet aansloot op de ramen in de gevel. De burgemeester weigerde ech

ter in te gaan op Müllers verzoek tot aanpassing, omdat er al zoveel financiële gren

zen overschreden waren. Een ander meningsverschil liep hoger op. Muller wilde 

een verbindingsgalerij tussen de antieke kamers en de rest van het Stedelijk Mu-
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seum, omdat ze anders zo geïsoleerd zouden liggen. Hij weigerde zelfs verder in te 

richten als die galerij er niet zou komen. Tevergeefs, want ook hier hield de burge

meester, om dezelfde reden, voet bij stuk. Omdat de galerij er niet kwam werden 

bezoekers eerst naar boven geleid, opdat ze de stijlkamers toch op de juiste plaats 

- in de gotische kamer - zouden betreden. 

In het Centraal Museum ging een wens van Muller in vervulling: er kon een zesde 

stijlkamer worden ingericht, in de stijl van de Hollandse barok. De inrichting ervan 

was, op initiatief van De Jonge, onder meer gebaseerd op het poppenhuis60. Pas 

toen de stijlkamers waren verhuisd naar het Centraal Museum kwam Müllers ideaal 

in zicht. De extra kamer, het minder opgepropte aanzien en de betere meubilering 

waren zaken die hij in Het Hoogeland ook al wilde, maar eenvoudigweg niet kon 

verwezenlijken wegens ruimtegebrek en lacunes in de collectie. Hij had er naar 

gestreefd 'door verwijdering van de vele langzamerhand in de antieke kamers bij

eengebrachte heterogene voorwerpen, aan die vertrekken een nog behaaglijker 

aanzien te geven, ook door het aanbrengen van eenvoudige tapijten en het aan

schaffen van meubelen, die thans nog te veel ontbreken.' De penningkasten en 

andere misplaatste voorwerpen waren verdwenen61. 

In zijn rede bij de opening van het Centraal Museum op I augustus 1921 verkondig

de Muller trots dat 'thans het museum aan de nieuwe eischen, die aan musea 

gesteld worden, schitterend voldoet'62. Muller dacht met zijn inrichting helemaal bij 

de tijd te zijn. Maar de kritiek oordeelde anders; de inrichting van het Centraal 

Museum werd genadeloos neergesabeld. De aparte afdelingen voor beeldhouw

kunst en schilderkunst stonden niet ter discussie. Ook met de stijlkamers had men 

geen onoverkomelijke problemen, noch met de feitelijke inrichting, noch met het 

idee. Maar het algemene gevoel was dat het Centraal Museum zeer onoverzichtelijk 

was en veel te vol stond 63. De meest vergaande kritiek was afkomstig van A. 

Hoynck van Papendrecht: 'Op mijne wandeling door het Centrale Museum heb ik 

eene ontgoocheling ondervonden, zooals ik nog nimmer in eenig museum in bin

nen- of buitenland gewaar werd. Een museum is toch geen kijkspel in den vorm van 

een oudhollandschen doolhof of dwaaltuin! (...). Steeds gaat men treedje op, treed-

je af, gangetje door wenteltrap op, wenteltrap af (...). Maar heel wat erger acht ik 

het, dat hier blijkbaar alle goede smaak heeft ontbroken. (...) Mijn hemel, men denkt 

hier en daar op den kijkdag van den uitverkoop van een antiekhandel te zijn!'64 

Vogelsang schaarde zich aan de zijde van Hoynck, wat algemene verwondering 

wekte omdat men ervan uitging dat Vogelsang zelf betrokken was geweest bij de 

inrichting6". Muller heeft zich de kritiek zo sterk aangetrokken dat hij nooit meer 

een voet in het museum heeft gezet66. Op 5 december 1922 is hij overleden. 
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De esthetische museuminrichting 

Vogelsang was een bewonderaar van Wilhelm von Bode, de gezaghebbende direc

teur van de keizerlijke musea in Berlijn. Bode presenteerde niet teveel stukken, 

smaakvol gearrangeerd, in een verder neutraal museum'' . 

Muller toonde de gehele collectie - er was niet eens een depotruimte - in didac

tisch verantwoorde series. Zijn opvatting van een kunstmuseum was nog geba

seerd op de positivistische, wetenschappelijke negentiende-eeuwse methode. De 

tijdgeest vroeg echter om iets anders. Bodes artistieke of esthetische inrich

tingsprincipes waren ook in Nederland doorgedrongen. In deze visie mochten 

alleen de beste stukken worden getoond, op een esthetische manier: in geometri

sche patronen, met veel tussenruimte en goed belicht. Bode hield niet vast aan de 

strikte materiaalscheiding: hij koos voor een gemengde opstelling waarin de schilde

rijenzalen centraal stonden en werden aangekleed met tapijten, meubels en beeld

houwwerken uit dezelfde tijd. Hij wilde de cultuurhistorische eenheid van een 

periode laten zien68. Het was een opstelling die enerzijds de samenhang wilde laten 

zien tussen verschillende kunstdisciplines, en anderzijds de kunstwaarde van de 

afzonderlijke objecten benadrukte. Maar reconstructies van een authentieke leef

omgeving waren niet toegestaan, Bode was een verklaard tegenstander van stijlka

mers: 'Wir gedachten durch solche monumentalen Ausstattungsstücke die Kunst

werke in eine zeitgemässe Umgebung zu stellen, die ihre Wirkung erhöhen und der 

ursprunglichen Absicht möglichst entsprechen sollte. Wäre man bis zur Nachah

mung von alten Zimmern gegangen, so würde man die monumentale Wirkung der 

Kunstwerke beeinträchtigt, Charakter und Bedeutung der Museen geschädigt ha

b e n ' '>'>. 

De nieuwe ideeën over museuminrichting werden overgenomen door de 'Rijks

commissie van advies inzake reorganisatie van het museumwezen hier te lande', die 

in 1919 was ingesteld door de regering °. Ook Muller maakte deel uit van deze 

commissie. De door de Oudheidkundige Bond bepleitte scheiding tussen kunst en 

geschiedenis werd bevestigd. Maar binnen de kunst onderscheidde de Rijkscommis

sie kunstvoorwerpen, de top die in een apart museum moest worden getoond, en 

kunsthistorische voorwerpen, die samen de ontwikkeling van de kunst lieten zien. 

In de historische musea mocht de chronologische opstelling en het tonen van een 

ontwikkeling centraal blijven staan. Maar in het kunstmuseum moest de beste kunst 

op esthetische wijze worden getoond; niet in series maar in aantrekkelijke ensem

bles van kunstvoorwerpen uit verschillende disciplines. Goede kunst werd geacht 

voor zichzelf te spreken. Anders dan de Bond zag men het museum niet als leer

middel en encyclopedie, maar als genotmiddel, van het soort dat verheft. Daar 

komt bij dat er steeds minder behoefte was aan didactische opstellingen voor stu

denten aan kunstnijverheidsscholen: men richtte zich niet langer op het verleden 

voor inspiratie, maar zocht en vond vernieuwing '. 
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Een belangrijke plaats in de Rijkscommissie werd ingenomen door F. Schmidt-Dege-

ner. Hij drukte zijn stempel op het rapport J. In 1922 werd hij directeur van het 

Rijksmuseum, waar hij de bovengenoemde ideeën in de praktijk bracht '\ Op de 

historische afdeling verdwenen de stijlkamers. Bij elkaar behorende fragmenten 

keerden terug op de kunstnijverheidsafdeling. Een kamer uit het huis van Huygens 

werd in zijn geheel getoond, en heette nu een kamer in Louis XlV-stijl. De verhui

zing van deze voorwerpen was veelzeggend. Ze werden nu beoordeeld op hun 

kunsthistorische merites, en niet meer als onderdelen van de huizen van onze 

voorvaderen. 

In het Centraal Museum werd Müllers strikte materiaalscheiding reeds in 1925 

weer verlaten 74. De aparte afdeling beeldhouwkunst verdween; het grootste ge

deelte van de collectie kwam weer op de historische afdeling terecht. De nadruk 

kwam te liggen op de schilderijenverzameling, die werd ingericht volgens estheti

sche principes. De kwalitatief beste stukken uit de andere collecties kwamen in de 

schilderijenzalen te staan. Er werd ook een afdeling moderne schilderijen en beeld

houwkunst geopend. De meeste gipsafgietsels verdwenen uit het museum. 

En toch: de stijlkamer als kunstnijverheidsopstelling 

Niemand had fundamentele kritiek op het feit dat de kamers waren meeverhuisd 

van Het Hoogeland naar het Centraal Museum. Muller bedoelde zijn stijlkamers dan 

ook als historische afdeling, en de bezwaren betroffen stijlkamers in kunstmusea. 

Maar was het nog wel vol te houden dat de stijl

kamers historische interieurs representeerden? 

Na Müllers dood transformeerde De Jonge de 

stijlkamers tot een serie vertrekken die de 

kunsthistorische stijlontwikkeling toonden, en 

daarmee veranderden de stijlkamers in een 

kunstnijverheidsopstelling. In de wegwijzer van 

1925 maakten de stijlkamers al geen deel meer 

uit van de historische afdeling, maar werden ze 

als aparte afdeling genoemd. Op de historische 

afdeling stonden de beschavingsgeschiedenis en 

de woninginrichting niet langer centraal75. In de 

stijlkamers werd bijna nergens meer gesproken 

over de Utrechtse herkomst van de objecten7('. 

De Jonge bracht verschillende meubels van de 

afdeling kunstnijverheid over naar de stijlkamers ". 

Empirerai in het Centraal Museum in 1943, GAU, TA, SA 3.34a. 

JELMER PRINS STIJLKAMERS IN U T R E C H T 



Oud-Utrecht 

Niet-authentieke objecten verdwenen uit het museum, en de achttiende-eeuwse 

kamers kregen eindelijk een behoorlijk aanzien 8. In de oorlog kwamen er twee 

stijlkamers bij: in 1941 een kamer in 'stijl I840'79 en in 1942 een hal in empirestijl, 

met originele betimmeringen m. In 1949 werden de stijlkamers ook officieel onder 

één noemer gebracht met kunstnijverheid, als afdeling 'Oude kunstnijverheid en 

serie kamers in historische stijl, 15de-19de eeuw'. Bij steeds meer voorwerpen in 

de stijlkamers werd het jaartal en de plaats van ontstaan vermeld81. 

In de kunstgeschiedenis (zoals die onder andere door Willem Vogelsang werd 

gedoceerd) nam de kunstnijverheid inmiddels een plaats in die vrijwel gelijkwaardig 

was aan die van de beeldende kunst82. De kunstwaarde van kunstnijverheidspro-

ducten kwam steeds meer centraal te staan, en vormde het belangrijkste selectie

criterium. Stijl werd niet meer algemeen historisch, maar zuiver kunsthistorisch 

opgevat. De kunst had zich geëmancipeerd van de geschiedenis. Stijlkamers illus

treerden niet langer de zeden en gewoonten van onze voorouders, maar toonden 

de kunsthistorische stijlontwikkeling. 

Deze benadering stond de blijvende aandacht voor de stijlkamers in Utrecht niet in 

de weg, anders dan men naar aanleiding van de ideeën van Bode en de ontwikkelin

gen in het Rijksmuseum zou verwachten. De Jonge zette de inrichting van de stijlka

mers juist met groot enthousiasme voort. Zij zag de stijlkamers toch als een goede, 

smaakvolle manier om een deel van de kunstnijverheidscollectie te tonen83. 

De stijlkamer als kunstwerk 

Pas in de jaren zeventig daalde in Utrecht de populariteit van de stijlkamers. Bij een 

herinrichting in 1973 verdwenen de twee meest recente stijlkamers ten behoeve 

van algemene publieksvoorzieningen. De 'l840'-kamer - die inmiddels biedermeier 

werd genoemd - werd ontmanteld en maakte plaats voor een verkoopafdeling. De 

empirehal 'belemmerde het circuit ernstig' en werd deels doorgang, deels toiletten-

blok84. Met de overige stijlkamers gebeurde weinig in deze periode85. 

In de loop der tijd werden de kunstwaarde en daarmee de authenticiteit van een 

stijlkamer zo belangrijk dat eigenlijk alleen een in zijn geheel overgeleverd interieur 

nog acceptabel werd geacht, liefst van een bij naam bekend kunstenaar. In het 

Rijksmuseum zijn nog twee stijlkamers te zien: een compleet interieur ontworpen 

door Th.W. Nieuwenhuis en een in zijn geheel naar het museum overgeplaatst 

Louis XVI-vertrek 86. Het Centraal Museum toonde van I960 tot 1985 ook een 

totaalkunstwerk: een kamer ontworpen en ingericht door CA. Lion Cachet87. Een 

dergelijke kamer was als geheel een kunstwerk. 

In de jaren tachtig voelde men de behoefte om de lijn van de stijlkamers door te 

trekken en moderne gebruiksvoorwerpen te tonen in de context van een interieur. 

Maar men wilde zich niet wagen aan de 'eeuwige fixatie' van een bestaande inrich-
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De Lion Cachet-kamer in het Centraal Museum (Fentener van Vlissingenhuis) in 1959. Foto Centraal Museum. 

ting. Daarom werd een kunstenaar-ontwerper uitgenodigd om een kamer in te 

richten, die dan een paar jaar te zien zou zijn. In 1982 kreeg Manfred Kausen de op

dracht, en in 1984 Ed Annink88. Ook deze benadering resulteerde in een totaal

kunstwerk. 

De heersende gedachte was dat men in alle overige gevallen kunstnijverheid beter 

neutraal kon tonen: het publiek kon de afzonderlijke objecten dan beter bekijken, 

en bovendien kon het museum veel meer voorwerpen laten zien en werd de struc

tuur van het gebouw niet doorbroken89. Het Centraal Museum ontmantelde de 

overgebleven stijlkamers echter niet, maar presenteerde ze als relict uit het verle

den, als museum van het museum'"'. 

Een toekomst voor de Utrechtse stijlkamers 

In historische en volkskundige musea zijn stijlkamers als vorm van museuminrich

ting nooit weg geweest, en onverminderd populair. Wie geïnteresseerd is in het 

leven en wonen van gewone mensen in Nederland in pakweg de afgelopen twee

honderd jaar kan terecht in tal van musea. Bijvoorbeeld in Museum Catharijne-

convent, waar in één kamer een typisch katholiek en een typisch protestants interi

eur naast elkaar zijn ingericht. Men krijgt zo een beeld van de invloed van het geloof 

op de woonomgeving in de tijd van de verzuiling. Zouden we na de verbouwing van 

het Centraal Museum voor een vergelijkbare verrassing komen te staan? Geblin

deerde ramen, Spotlicht, acteurs of poppen in kleding uit de tijd, bijbehorende 
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muziek, gedekte tafels met namaakvoedsel: een unieke ervaring van het verleden, 

die recht doet aan het ontstaan van en de gedachte achter Muiiers antieke kamers. 

Het zit er niet in. Maar ook in kunstmusea lijkt het tij te zijn gekeerd. Men komt 

terug van de gedachte dat kunstnijverheid altijd neutraal moet worden gepresen

teerd. De educatieve waarde van stijlkamers wordt weer erkend. En bovendien: het 

publiek vindt het prachtig, een argument dat tegenwoordig zwaar weegt. De stijlka

mers in het Haags Gemeentemuseum zijn recent grondig gerestaureerd en geven 

'op natuurlijke wijze de context aan van de voorwerpen die in de vitrineopstelling 

te zien zijn' , , !. Ook in het Centraal Museum zullen de stijlkamers weer een belang

rijke plaats krijgen in de opstelling. Ze zullen niet meer naast elkaar te zien zijn, 

maar verspreid over het gebouw, in samenhang met de collectie kunst en kunstnij

verheid uit dezelfde periode. In totaal zullen er circa twintig stijlkamers worden 

ingericht. De Lion Cachet-kamer komt terug, maar er komen ook nieuwe kamers 

bij, waaronder een Rietveld-kamer en een hedendaagse kamer92. Stijlkamers wor

den weer gewaardeerd als aantrekkelijke vorm van museuminrichting. 

Bronnen 

Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht (GAU) 

Archief van de gemeentelijke archief- en fotodienst 

inv.nr. 27: Notulen van het archief. 

inv.nr. 654: Stukken betreffende de oprichting, de huisvesting en de inrichting van een nieuw centraal museum, 1909-1 921. 

inv.nr. 676: Notulen van de vaste raadscommissie van bijstand in het toezicht op het oud-archief. 

Archief van het Centraal Museum (niet geïnventariseerd) 

Correspondentie over de inrichting van het Centraal Museum, 191 6-1922. 

Archief van de gemeente Utrecht, ca. 1915 - ca. 1965 

- voorl.inv.nr. VI 5080: Stukken betreffende de oprichting van het Centraal Museum, I 909-1 930. 

Literatuur 

Bann, 1984 • Stepen Bann, The Clothing of Clio. A study in the representation of history in nineteenth<entury Britain and France, Cambridge, 

1984. 

Bergvelt e.a., 198 I • Ellinoor Bergvelt e.a., 80 jaar wonen in het Stedelijk (tentoonstellingscatalogus), Amsterdam, 1981. 

Blotkamp, 1987 > C. Blotkamp, Collectiecatalogus Centraal Museum, Utrecht, 1987. 

Bode, 1930 • Wilhelm von Bode, Mein Leben, Berlijn, ï930. 

Charité, 1979 • J. Charité (red.), Biografisch Woordenboek van Nederland, 's-Gravenhage, 1979. 

Dirven, 1995 • Monique Dirven, 'Het gemeentelijk cultuurbeleid in de negentiende eeuw', in: jaarboek Oud Utrecht, Utrecht, I 995. 95-

118. 

Duparc, 1975 • F.J. Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed, Den Haag, 1975. 

Eliëns, I 990 • T.M. Eliëns, Kunst nijverheid kunstnijverheid. De nationale nijverheidstentoonstellingen als spiegel van de Nederlandse kunstnij

verheid in de negentiende eeuw, Zutphen, 1990. 

Eliëns, 1995 • Titus M. Eliëns, Nieuwe opstelling oude kunstnijverheid (folder Haags Gemeentemuseum), 1995. 

Eliëns, 1996 • Titus M. Eliëns, 'De oorsprong van de stijlkamer', Kunstschrift, 40 (1996, nr. 1)39-41. 

Halbertsma, 1993 • Marlite Halbertsma, 'Het bezoek aan Boymans. Is het groter te maken? Piek, gebouw en beleid van het museum 

Boymans in de periode 1900-1945' in: Ton Bevers, Antoon van den Braembussche en Berend Jan Langenberg (red.), De Kunstwere/d. 

Productie, distributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur, Hilversum, 1993. 

Haskell, 1993 • Francis Haskell, History and its images. Art and the interpretation of the past. New Haven & London, 1993. 

Hilkhuysen, 1995 • jos Hilkhuijsen, 'Ideaal en werkelijkheid. Het mislukte streven naar een museaal onderkomen van twee kunstcol

lecties' (I en II), Antiek, 30 (1995) 26-35, 69-80. 

/ELMER PRINS STIJLKAMERS IN U T R E C H T 



Hoogenboom, 1993 • Annemieke Hoogenboom, 'De introductie van kunstgeschiedenis aan de Nederlandse universiteiten: de voor

geschiedenis van de leerstoel van Willem Vogelsang' in: Ton Bevers, Antoon van den Braembussche en Berend Jan Langenberg (red.), De 

Kunstwereld. Productie, distributie en receptie in de wereld van kunst en cultuur, Hilversum, 1993. 

Houtzager, 1964 • Maria Elisabeth Houtzager, / 25 jaar Centraal Museum Utrecht, Utrecht, 1964. 

Janssens, 1983 • Adeline M.Janssens, Centraal Museum Utrecht Overzicht 1972-1981, Utrecht, 1983. 

Jong, De, en Skougaard, 1992 • A.A.M, de Jong en M. Skougaard, 'De Hindeloper en de Amager kamer. Twee voorbeelden van een 

historisch museumfenomeen', De Vrije Fries, 72 (1992) 88-108. 

Kalff en Calisch, 1876 • Martin Kalff en S.M.N. Calisch, In 't Oumanhuis. Kijkjes op de tentoonstelling, Amsterdam, 1876. 

Keilen, Van der, z.j. • David van der Keilen Jr, Gids voor de bezoekers van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst, 

Amsterdam, z.j. 

Meijers, 1977 • Debora J. Meijers, 'De democratisering van schoonheid. Plannen voor museumvernieuwingen in Nederland 1918-

1921', in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 28, Haarlem, 1977, 55-104. 

Meulen, Van der, 1993 • J.N. van der Meulen, 'Museum en school van kunstnijverheid te Utrecht', Maandblad Oud-Utrecht, 66 (1993) 

94-100. 

Meyere, De, 1985 • J.A.L. de Meyere, 'Het Centraal Museum te Utrecht: het oudste stedelijk museum van Nederland', Tableau, 5 

(1985) 38-43. 

Molhuysen en Blok, 1912 • P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), Njeuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Leiden, 1912. 

Muller, 1878 en 1904 • S. Muller Fz., Openbare verzamelingen der gemeente Utrecht Catalogus van het Museum van Oudheden, Utrecht, 

1878 en 1904. 

Muller, 1892, 1906, 1913 • S. Muller Fz., Gids door het Stedelijk Museum van Oudheden te Utrecht, Utrecht, 1892, 1906 en 1913. 

Muller, 1916 • S. Muller Fz., 'Het nieuwe centrale museum te Utrecht', Bulletin van den Nederlandsche Oudheidkundige Bond, 9(1916) 

94-106. 

Muller, 1921 • S. Muller Fzn., 'Ons Centraal-Museum', Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad (15 augustus 1921). 

Mundt, 1977 • Barbara Mundt, 'Über einige Gemeinsamkeiten und Underschiede von kunstgewerblichen und kulturgeschichtlichen 

Museen' in: Bernward Deneke, Rainer Kahsnitz (red.), Das kunst- und kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert Vorträge des 

Symposions im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, München, 1977. 

Obreen, 1893 *• F.D.O. Obreen, Wegwijzer door 's Rijks Museum Amsterdam, Amsterdam, 1893. 

Pijzel-Dommisse, 1989 • H.H. Pijzel-Dommisse, 'Het museum en de school voor kunstnijverheid in de periode 1877-1926' in: 

Paviljoen Welgelegen I 789-1989. Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland, Haarlem, 1989, 150-172. 

Pijzel-Dommisse, 1993 • Jet Pijzel-Dommisse, 'Kunstnijverheidsmusea' in: Ellinoor Bergvelt, Debora J. Meijers, Mieke Rijnders 

(red.), Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum, Heerlen, I 993, 355-376. 

Pit en Muller, 1899-1900 • A. Pit en S. Muller Fz., 'Over Museum-catalogussen', Bulletin van den Nederlandsche Oudheidkundige Bond. 

I (1899/1900)98-115. 

Saumarez Smith, 1989 • Charles Saumarez Smith, 'Museums, artefacts and meanings' in: Peter Vergo (red.). The new museology, 

Londen, 1989,7-21. 

Sluyterman, 1917 • K. Sluyterman, Het huis van ouds genaamd Portugal te Delft ingericht voor het onderwijs in de decoratieve kunst aan de 

Technische Hoogeschool. Openingsrede gehouden op I 7 november 1917, 's-Gravenhage, 1917. 

Spies, 1977 • Gerd Spies, 'Die kunst- und kulturgeschichtlichen Lokal- und Regionalmuseen. Zeiten, auslösende Faktoren, Initiatoren 

der Gründungen' in: B. Deneke, R. Kahnsnitz (red.), Dos kunst- und kulturgeschichtliche Museum im 19. Jahrhundert Vorträge des Symposions 

im Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, München, 1977. 

Struick, 1974 • j.E.A.L. Struick, 'Levensloop' in: Catalogus van de tentoonstelling Samuel Muller gemeentearchivaris van Utrecht 1974-

I 918, Utrecht, 1974,5-12. 

Stuers, De, 1975 * Victor de Stuers, 'Holland op zijn smalst', De Gids (november 1873), heruitgegeven en toegelicht door een werk

groep van het Kunsthistorisch Instituut der Universiteit van Amsterdam, Bussum, 1975. 

Verslag • Verslag van den toestand der gemeente Utrecht. Verslag over het voorgevallene in de gemeente-verzamelingen door de vaste 

raadscommissie van bijstand in het toezicht op het oud-archief, 1888, 1889, 1890, 1891. 1892. 

Visser, !993 - R.W.F. Visser, 'De ontwikkeling van het natuurhistorisch museum sedert 1750' in: Ellinoor Bergvelt, DeboraJ. Meijers, 

Mieke Rijnders (red.), Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum, Heerlen, 1993, 261-278. 

Vogelsang, 1909 • W. Vogelsang, 'Musea en Kunstgenot', Utrechtsch Provinciaalen Stedelijk Dagblad (9 november 1909). 

Vogelsang, 1923 • W. Vogelsang, 'In Memoriam mr. S. Muller Fzn.', Oudheidkundig jaarboek/Bulletin van den Nederlandsche 

Oudheidkundige Bond, 3 (1923) 1-5. 

Vries, De, I 896 • J. de Vries, 'Het Stedelijk Museum van Oudheden te Utrecht', Eigen Haard (7 maart 1896) 155-159. 

Wegwi jzer • Wegwijzer door het Centraal Museum te Utrecht 

Wilmer, 1988 • CCS. Wilmer, CCS, Museum op zolder. Het oudste stedelijk museum van Nederland in 1889 door Anthony Grolman in 

24 aquarellen uitgebeeld, Utrecht, I 988. 
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1 Dit artikel is gebaseerd op de gelijknamige scriptie, geschreven ter afronding van de studie kunst- en cultuurwetenschappen aan de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam. 
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