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Permante tentoonstelling van ameublementen.
Men schrijft ons uit Groningen:
De Nederlandsche kunstnijverheid bloeit weer op. Er is in het jonge Nederland weder durf om een
groot werk aan te pakken. Reeds jaren geleden was de meubelfabriek «Nederland” de eerste fabriek
in het Noorden des lands. Zij is thans nog zeer uitgebreid. De heer J. A. Huizinga heeft perceelen
aangekocht en daarop een nieuw gedeelte aan zijn magazijnen en de fabriek verbonden. Dit nieuwe
gedeelte nu is ingericht als modelhuis. Wie onder de poort doorgaat, waarboven het opschrift: Eigen
haard is goud waard, komt een zaal binnen, die in 30 kamers verdeeld is. Hierin vindt men een keur,
maar ook een groote keuze ameublementen, elck wat wils. Hier vindt men kamers, geheel naar
modernen stijl gemeubileerd; andere zalen en kamers prijken weer met oud-Hollandsche
ameublementen; in nog andere treft men ameublementen stijl Lodewijk XV en Lodewijk XVI.
Bovendien is er een keur van Oostersche tapijten. Er is alzoo een modelhuis ingericht, dat met de
beste in ons land kan wedijveren. De bedoeling van den heer Huizinga is om eene permanente
tentoonstelling te houden, voor ieder vrij toegankelijk.
Bron: De Standaard 9 Januari 1905.

Mapje kaart J.A. Huizinga. Langebalk stempel Groningen
25.11.11 (25 november 1911).
links: Binnenzijde sluitklep mapje

Serie zonder witte rand
De in het artikel genoemde meubelfabriek “Nederland” van J.A. Huizinga heeft twee series kaarten
uitgegeven van enkele van zijn toonzalen en twee stadsgezichten van Groningen. Op de beeldzijde
van de eerste serie staat de tekst: MEUBELFABRIEK „NEDERLAND” J.A. HUIZINGA, GRONINGEN. J.A.
Huizinga is Jacobus Abraham Huizinga (1861-1937). De adreszijde van de kaart is gedeeld en heeft
boven de deelstreep de postale tekst: BRIEFKAART Postkarte – Carte Postale – Postcard. De
Beeldbank Groningen dateert de serie in de periode 1925-1935. Het vroegste poststempel op
verzonden kaarten is echter 25 januari 1911 op een mapje van de kaarten en 25 oktober 1912 op een

kaart. Datering dus omstreeks 1910. Bij de kaarten hoort een mapje (envelop) met op de sluitklep de
tekst: “Meubelfabriek NEDERLAND J.A. Huizinga-Groningen. Franco-toezending. Telefoon 118.”. Er
zijn 11 kaarten uit deze serie bekend. Hieronder zijn deze afgebeeld en voorzien van “werktitels”,
want op de kaarten zelf ontbreekt een dergelijke tekst.

Oud-Hollandse kamer.

Adreszijde serie zonder witte rand.

Kamer Lodewijk XV stijl

Kamer Lodewijk XVI stijl

Woonkamer met kachel

Slaapkamer

Studeerkamer

Salon

Woonkamer met wit beeldje

Fabriekshal

Groningen, Koude Gat.

Groningen Martinitoren.

Serie met witte rand
De tweede serie met witte rand op de beeldzijde is duidelijker moderner qua vormgeving dan de
serie zonder witte rand. Datering van 1930 of later, want de firma is in 1930 omgezet in een

Naamlooze Vennootschap. Er is echter maar één kaart uit deze serie bekend, zodat wellicht niet van
een serie gesproken kan worden. Deze kaart heeft op de witte rand wel een titel: OUD ENGELSCHE
EETKAMER. Op de adreszijde staat de naam van de fabrikant en het adres: J.A. Huizinga n.v.
Groningen, Westersingel 2-4 in Groningen.
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