
 

 
Persbericht 

Amsterdam, 28 september 2021 
 
 

Nieuw: Museumhuis De Quack. Al ruim 100 jaar 
eigenzinnig en tegendraads 
 
Op 8 oktober opent Museumhuis De Quack als 13e Museumhuis.  
Kom binnen in één van de eerste rijtjeshuizen van Nederland! Klinkt dat gewoontjes? 
Dan ken je Huis de Quack nog niet. 
 

Een huis in metamorfose  
Verbouwen en uitbouwen is van alle tijden. Dit geldt zéker voor Huis De Quack. Jan de Quack, 
architect en “sierkunstenaar” kocht het chique ‘rijtjeshuis’ uit 1879 in de Haagse Zeeheldenbuurt in 
1902 en verbouwde het ingrijpend. Hiervoor vond De Quack praktische en geniale oplossingen 
waarmee hij eigentijdse trends en ideeën van de rijkere middenklasse over wonen en interieur kon 
verwezenlijken. Hij combineerde verschillende architectonische stijlen wat het huis nog meer 
bijzonder maakt. Zowel van binnen als buiten. 

 
Eigenzinnig 

De Quack moest creatief zijn met geld en ruimte en zocht tegelijk als ‘hoogstaand sierkunstenaar’ 
naar oplossingen waarmee hij zijn huis mooi kon afwerken én zijn eigenzinnige visie als architect en 
als man van stand kon tonen. Het resulteerde onder andere in een traptoren aan de achterzijde, een 
rijkversierde erker, een etensliftje, een kamer-en-suite versierd met bladgoud en prachtige hout- en 
marmerimitaties. Een bezoek meer dan waard! 
 

De Quack en jij 
Op 8 oktober opent het nieuwe Museumhuis en ben jij welkom. Kom je langs dan ontvang je de 
sleutel waarmee je alle laden en kasten mag openen. Uniek is ook dat je op de stoelen mag zitten of  
plaatsnemen in de woonkamer en wachten tot het personeel je een kopje thee of koffie komt 
brengen! Voel je thuis zoals Jan de Quack zelf deed begin 20ste eeuw!  
 

Monument en Bed 
Museumhuis De Quack kan ook gehuurd worden voor een weekend weg of een korte vakantie in het 
centrum van Den Haag. Vereniging Hendrick de Keyser verhuurt het pand met prachtige diepe 
achtertuin ook als Monument en Bed. 
 

Meer informatie 

Voor adres, openingstijden en prijzen kijk je op www.museumhuizen.nl of www.monumentenbed.nl. 
De andere twaalf Museumhuizen van Vereniging Hendrick de Keyser vindt u hier ook. 
 

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Foto’s 

http://www.museumhuizen.nl/
http://www.monumentenbed.nl/


Bij dit persbericht ontvangt u enkele foto’s in lage resolutie van fotograaf Arjan Bronkhorst. Hoge resolutie 
foto’s kunt u downloaden via de volgende link: https://we.tl/t-T17lenLVwa  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne de Jong of Cunera Vergeer van Hendrick de Keyser, 
afdeling Voorlichting:  
 

• Anne de Jong 
020-5210630 / 06 – 82053736 
a.dejong@hendrickdekeyser.nl 
 

• Cunera Vergeer 
020 – 5210630 / 06 - 15955772 
c.vergeer@hendrickdekeyser.nl 
 
 
 
‘Hendrick de Keyser’ is hét nationale goede doel voor het behoud van monumenten. Al meer dan 100 jaar zet 
ze zich in voor het behoud van architectonisch of historisch waardevolle gebouwen en hun interieur in 
Nederland. De Vereniging doet dit door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. 
De zo opgebouwde collectie geeft een representatief beeld van de Nederlandse architectuur- en 
interieurgeschiedenis. De collectie omvat inmiddels meer dan 400 panden, waaronder huizen, boerderijen, 
buitenplaatsen, villa’s en raadhuizen, verspreid over heel Nederland. Vereniging Hendrick de Keyser is partner 
van de BankGiro Loterij. Voor meer informatie zie: www.hendrickdekeyser.nl. 
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