SCHRIJVERSHUIZEN IN
NEDERLAND
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Nederland kent diverse schrijvershuizen,
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vaak gevestigd in een voormalig woonhuis
van de schrijver. Hier vindt u de bureaus
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waaraan meesterwerken zijn geschreven
en boekenkasten gevuld met werken die
bepalend zijn geweest voor onze literatuur.
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Maar ook meubels, familieportretten
en alledaagse voorwerpen waaruit de
persoonlijkheid van de schrijver spreekt.
Net alsof hij of zij elk moment kan binnen
lopen om de pen weer op te nemen. In
deze schrijvershuizen waant u zich voor
even elders, voor even in de wereld van de
literatuur.
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Huygensmuseum Hofwijck
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Muiderslot (P.C. Hooft)
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Multatuli Huis

10 Tollens Museum

RONDDWALEN DOOR
DE LITERATUUR

A.M. de Jongmuseum
Ontdek A.M. de Jong, zijn “Merijntje
Gijzen” en veel andere werken.
Ervaar zijn passies en maak kennis
met zijn vrienden en tijdgenoten.
Nieuw-Vossemeer
www.amdejongmuseum.nl
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Slot Zuylen (Belle van Zuylen)
Een van de beroemdste bewoners
van dit middeleeuwse kasteel
is Belle van Zuylen, wier ver
lichte ideeën botsten met haar
traditionele omgeving.

Multatuli Huis
In Multatuli’s geboortehuis
vindt u zijn persoonlijke
bibliotheek, vele gebruiks
voorwerpen en ook de rode
chaise longue, de beroemde sofa
waarop de schrijver stierf.

Oud-Zuilen
www.slotzuylen.nl

Amsterdam
www.multatuli-museum.nl

Theo Thijssen Museum
Gevestigd in zijn geboortehuis
vindt u een museum gewijd
aan de schrijver, onderwijzer,
vakbondsman en sociaaldemocratisch politicus
Theo Thijssen.

Louis Couperus Museum
Een klein en sfeervol museum over het leven
en werk van Louis Couperus, vol voorwerpen
uit Couperus’ persoonlijke omgeving.
Den Haag
www.louiscouperusmuseum.nl
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Huygensmuseum Hofwijck
Ontmoet Constantijn Huygens
thuis. Hofwijck is de beroemde
17-eeuwse buitenplaats van de bekende
secretaris van de Oranjes, musicus,
architect en bovenal schrijver en dichter.
Voorburg
www.hofwijck.nl
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Museum Betje Wolff
Kom eens langs bij Betje! In de voor
malige pastorie van de NH Kerk in
Middenbeemster zetelt sinds 1950
Museum Betje Wolff.
Middenbeemster
www.historischgenootschapbeemster.nl
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Amsterdam
www.theothijssenmuseum.nl
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Museum het Spinozahuis
In Spinoza’s voormalige woonhuis vindt u
een boekenverzameling die uniek is in de
wereld, geplaatst in een kamer met de sfeer
van een schilderij van Vermeer of De Hoogh.
Rijnsburg
www.spinozahuis.nl
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Museum Rijswijk Het Tollenshuis
In Museum Rijswijk vindt u de werkkamer van
Hendrik Tollens. Naast zijn complete dicht
werken zijn er ook persoonlijke bezittingen als
zijn schrijfkist en zilveren inktstel.
Rijswijk
www.museumrijswijk.nl

Muiderslot (P.C. Hooft)
Bezoek de werkkamer van P.C. Hooft, die in de
zomermaanden in het Muiderslot woonde en
werkte als hij de warmte en de stank van de
stad Amsterdam achter zich wilde laten.

Letterkundig Museum
Verder dwalen door de wereld van de
literatuur? Bezoekt u dan eens het
Letterkundig Museum; de literaire
schatkamer van Nederland.

Muiden
www.muiderslot.nl

Den Haag
www.letterkundigmuseum.nl
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