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Stijlkamer  
52 Parel in het hart van Gouda 

Regelmatig staan voorbijgangers even stil om te kijken naar dit prachtige monumentale  

pand aan de Westhaven van Gouda. De prachtige voorgevel is geïnspireerd op de bouwstijl  

van Lodewijk de XIV en dateert uit de achttiende eeuw. Het is dus geen wonder dat de huidige 

bewoners destijds direct voor dit schitterende onderkomen vielen.

We zijn op bezoek bij Jacqueline van Nieuwpoort en zodra ze de deur opent valt ons 

direct op dat dit wel een heel bijzondere plek in Gouda is. “Het was voor ons de uit-

daging om van dit voormalig kantoorpand weer een woonhuis te maken”, vertelt ze. 

“De sfeer van het pand, dat dateert uit 1728, heeft zoveel historische en klassieke  

elementen in zich, dat het wel een uitdaging was om hiermee een verbinding te  

maken naar het nu.” Voor Jacqueline (die interieurontwerper is en regelmatig samen-

werkt met Finishing Touch) was dit dus een fantastische uitdaging om samen met haar 

man van dit historische pand een bijzonder en comfortabel woonhuis te maken.  

Uiteraard met respect voor het verleden.

Dat ze hier absoluut in geslaagd is zien we met eigen ogen wanneer ze ons rondleidt. 

Elke ruimte ademt een eigen sfeer en karakter. Aan de voorzijde van het huis zijn twee 

prachtige stijlkamers ingericht en zijn de historische plafondschilderingen bewaard zijn 

gebleven. Jacqueline heeft hier de kleuren gebruikt die ook in de diverse schilderijen 

terugkomen. “De sfeer en het kleurgebruik moest echter wel benadrukt worden door 

de materialen en daarvoor heb ik samengewerkt met Finishing Touch Collection. Daar 

vond ik de passende stoffen voor de gordijnen en stoelen. En ook het prachtige linnen-

structuurbehang van Elitis. En ook de vloeren, die door de Houtsnip zijn gemaakt, zijn 

door Lieneke en Hélene geleverd. Hiermee hebben we uiteindelijk een sfeervolle  

compositie gecreëerd, waar oud en nieuw elkaar perfect omarmen.”
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In tegenstelling tot de voorzijde, heeft de 

achterzijde van het huis een juist veel 

strakkere en moderne touch gekregen. 

Ook hier heeft de historie uiteraard haar 

waarde behouden, maar juist door het 

kleurgebruik en de interieurstukken, heeft 

het geheel een bijzonder eigentijds en 

sfeervol karakter gekregen. En ook in deze 

ruimten zijn prachtige (gordijn) stoffen ge-

bruikt uit de collectie van Finishing Touch 

Collection. “Dit is een polyester zijde die 

de volheid van echte volle zijde gordijnen 

uitstraalt maar ook goed tegen de zon 

kan.” Eveneens aan de achterzijde is op 

een bijzondere manier, in samenwerking 

met Lodder keukens, een sfeervolle 

woonkeuken gecreëerd. Hier is ook een 

prachtige plafondschildering te bewonderen 

en wordt je geconfronteerd met de twist 

met historie en hedendaags. De kleuren 

in de woonkeuken zijn in het fraaie kleuren-

palet van het Rijksmuseum geschilderd 

zodat alles perfect past bij de mooie 

Bent u ook geïnteresseerd in een interieur- of  
kleuradvies van Finishing Touch Collection? Breng 
dan een bezoek aan de winkel op Zwarteweg 64  
te Gouda en maak een afspraak met een van onze 
stylistes. 
   

www.ftcollection.nl

oude schilderijen die in de ruimte hangen. Gelukkig heeft dit prachtige, statige en 

historische pand eigenaren gekregen die begrijpen hoe je oud met nieuw met 

elkaar kunt kunnen verbinden. Een geluk voor Gouda is dat de bewoners de  

Stijlkamer ook openstelt voor private sessies. En…. sinds kort is het ook beschikbaar 

als trouwlocatie voor de gemeente Gouda. Zo kan er op verschillende manieren  

van dit prachtige onderkomen gebruik worden gemaakt.

Het meubilair, behang van Elitis, de vloeren én alle stoffen zijn geselecteerd en 

geleverd door  Finishing Touch Collection. De keuken is afkomstig van Lodder  

keukens.


