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VRIENDENWANDELING
KUNST EN AMBACHT
Welkom bij de jaarlijkse Vriendenwandeling van Stadsherstel. Graag laten
we u zien wat Stadsherstel onder andere met uw hulp heeft gerealiseerd.
U kunt bijzondere en historische panden niet alleen aan de buitenkant bewonderen, maar ook binnen een kijkje nemen.
THEMA KUNST EN AMBACHT
‘Kunst en Ambacht’ is het thema van deze wandeling. Stadsherstel vindt het belangrijk dat monumenten zorgvuldig gerestaureerd worden, we gebruiken hiervoor vaak specialisten om bijzondere
onderdelen van een pand te restaureren. Daarnaast maakt Stadsherstel van elk restauratieproject
een leerlingbouwplaats zodat het restauratieambacht van de oude generatie doorgegeven wordt
aan de jongere. Kunst is vaak toegepast in monumenten en vindt bij Stadsherstel ook vaak plaats
in onze bijzondere locaties, dit zijn panden die we graag openstellen voor publiek en waar diverse
culturele en kunstactiviteiten in plaats vinden.

PANDEN OP DE ROUTE
Alle Stadsherstel panden zijn te herkennen aan het blauwe Stadsherstel logo op het pand. In dit
boekje zijn de panden als volgt te herkennen:
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Panden geopend voor bezoek
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Stadsherstel panden op de route
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Panden op de route

WANDELING EN BORREL
Om teleurstelling te voorkomen is het goed te weten dat het laatste pand op de route is geopend
tot 17.00 uur. De borrel bij de Foeliepanden duurt tot 17.30 uur en hier kunnen we elkaar ontmoeten en napraten over de wandeling.
We wensen u veel wandelplezier toe en danken u voor uw bijdrage als Vriend. Uw steun en betrokkenheid zijn van groot belang voor Stadsherstel. Niet alleen omdat u de projecten van Stadsherstel ondersteunt maar u draagt ook letterlijk bij aan het bewaren van gebouwd erfgoed in en
om Amsterdam voor nu en de toekomst.
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OUDEZIJDS ARMSTEEG 6-28; DE KLM HUISJES
We starten de wandeling bij de “Prael” in de Oudezijds
Armsteeg (te bezoeken).

KLM HUISJES
Met het bouwen van de KLM pandjes heeft de vervallen Oudezijds Armsteeg een nieuwe impuls gekregen. Stadsherstel kreeg
de grond in erfpacht toen de onderstukken al gesloopt waren.
De architectuur van de zes pandjes is geïnspireerd op de Delfts
blauwe huisjes die de KLM op sommige vluchten uitdeelt. Eind
2010 vond de oplevering van de huurwoningen, de bedrijfsruimten en het proeflokaal van de ambachtelijke en sociale
bierbrouwerij plaats.

SUIKERBAKKERIJ, WAGENMAKERIJ EN HEEL
VEEL BIER
In het voormalige veilinghuisje, op het binnenterrein, is de
brouwerij gekomen. In de eeuwen ervoor stond er op het binnenterrein een suikerbakkerij en verder stond het vol met eenkamerwoningen zogenaamde kamers.
De winkel van de Prael (rechts om de hoek) is gekomen aan de
Oudezijds Voorburgwal 30 in een pand waarin eind 19e eeuw
tot circa 1970 de wagenmakerij van Marken zat.
Toen de wagenmakerij dichtging is de gehele inventaris naar
het openluchtmuseum in Arnhem gebracht met het plan om
daar het wagenmakerambacht tentoon te stellen.

Oudezijds Armsteeg

De brouwerij past historisch gezien perfect in dit gebied. Want
rond 1450 tot in de 17e eeuw werd dit deel van de Oudezijds
Voorburgwal de Bierkaay genoemd. Houten schepen uit o.a.
Duitsland voerden hier hun bier aan. De ‘bierwerkers’ losten
de vaten met wippen en kranen van de schepen en brachten
deze naar de kelders van de bierhandelaars.

VRIENDENGIFT
De Vrienden droegen bij aan de realisatie van het tegeltableau
in het proeflokaal.
Uit “De Prael” komend meteen linksaf en bij de Warmoesstraat
weer linksaf. Kijk voor u de hoek omgaat bij de Warmoesstraat
even achterom. Prachtig is te zien dat de KLM-pandjes elk
een andere ‘vlucht’ hebben, de pandjes leunen met een andere hoek naar voren.
DE WARMOESSTRAAT
De Warmoesstraat, voormalig een dijk, is één van de oudste
straten van Amsterdam, genoemd naar de groentetuintjes die
hier lagen. Het woord ‘warmoes’ is te herleiden naar ‘moes’, wat
in oud Nederlands ‘groente’ betekent en ‘war’ wat is afgeleid
van ‘warm’. ‘Warmoes’ betekent dus letterlijk ‘warme groente’.
Oorspronkelijk liepen de percelen van de Warmoesstraat naar
de wal maar steeds meer werd dat terrein volgebouwd. Eerst de
stegen, daarna de wal en daarna het binnenterrein. In de 16e
eeuw was het de straat met de grootste huizen waar de rijke
burgers van Amsterdam woonden totdat ze in de 17e eeuw naar
de grachtengordel verhuisden en dit een van de belangrijkste
winkelstraten van de stad werd.
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Links Oudezijds Voorburgwal 30 met de wagenmakerij

In de tweede helft van de 19e eeuw werd de straat vooral een
pretstraat. Er kwamen bierkelders, bierhallen, variététheaters en nachtelijke sociëteiten. In een groot deel van de twintigste eeuw waren er veel bedrijven in de straat gevestigd.
Vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw stond er veel leeg
en was de straat verkrot. De drugshandel en seksindustrie
kregen de straat en nabije omgeving in hun greep. De Warmoesstraat verloederde. Dat veranderde gaandeweg de
jaren 90 toen door allerlei initiatieven de straat haar vitaliteit en bijzondere karakter terugkreeg.
MET VEEL GEVELUITINGEN
In winkelstraten hing het altijd vol met uithangborden en
reclame op de houten gevels. Toen de huizen van steen werden kwamen er ook gevelstenen. Ook al hadden de stenen
exemplaren op een gegeven moment geen functie meer, men
liet de stenen zitten. Er waren toen nog geen straatnamen
waardoor de geveltekens als herkenningstekens dienden.
Vandaar dat in 1542 de Amsterdamse vroedschap besloot
dat de borden en de stenen vanaf de eerste mei moesten
blijven hangen en niet meer veranderd mochten worden om
de huizen beter te onderscheiden en bekend te maken.
Er waren overmatig grote borden waar de stad regels voor
bedacht om dat tegen te gaan en dat lukte als we een beschrijving van het tegenwoordige Amsterdam uit 1809 mogen geloven.
“De uithangborden, die eertijds aan lange ijzeren staven
waren vastgemaakt, zijn thans, ter voorkoming van ongelukken, tegen de muren der huizen aangebracht. Behalve
dat de voorbijgangers, bij hevige stormwinden, gevaar liepen om onder het gewigt dezer uithangborden, die meestal
beweegbaar waren, verpletterd te worden, maakten zij ook,
door de wind heen en weer geslingerd, een onaangenaam
geluid”
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WARMOESSTRAAT 39; HUIS EN WINKEL,
EEN HOEDEN- EN KOUSENHANDEL VAN
VONDEL
De geveltekens variëren van goedbedoelde volkskunst
tot uitingen van kunst met een grote K waar grote kunstenaars vorm aan hadden gegeven. Het ging niet alleen
om de beeldtaal op de gevels, ook de schrijftaal was soms
afkomstig van een grote geest zoals van Vondel die in de
Warmoesstraat op nummer 39 had gewoond. Er bestond
zelfs een naslagwerkje van dergelijke gevelrijmpjes. Iedereen kon er een toepasselijk opschrift voor zijn uithangbord
uitzoeken. Toch is de professionele aanpak uit 1693 geen
succes geworden. Men verkoos liever eigen originaliteit,
al ging het rijm wel eens mank. Het resultaat leidde niettemin tot juweeltjes van volksdichtkunst.
Op nummer 33 is nog een gevelsteen met wijnstokken te
zien; D’Oude Wynberg.
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WARMOESSTRAAT 47
Links, in het afgesloten steegje, is een gevelsteen te zien van
twee smeden met aambeeld en hamers. Het beroep bestaat al
eeuwen, vroeger kwam je zelfs in het kleinste dorp een smid
tegen. Er zijn veel verschillende soorten smeden een fijn-, grof
en hoefsmid, verder zijn er de wapensmid, de kachelsmid,
de ploegsmid en de edelsmid, maar ook de slotenmaker, de
horlogemaker en de instrumentmaker worden tot de smeden
gereken. In 1770 vernieuwden Lourens en Dirck Smits hier een
pand en brachten zij in de top van de klokgevel hun visitekaartje aan. In 1946 werd het pand afgebroken en de steen werd in
2013 weer verbonden met deze plek.
We gaan linksaf de Lange Niezel in.
DE LANGE NIEZEL
De Lange Niezel was met de Warmoesstraat het woongebied
voor zeer vermogende kooplieden. De straatnaam is een verbastering van `Liesdel`: laag land met lis begroeid. De gevelstenen
en de vele rijkversierde toppen getuigen nog van een zeer rijke
historie. Zo woonde de beroemde componist Jan Pieterszoon
Sweelinck (1562-1621), organist van de Oude Kerk, hier enige
tijd.
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LANGE NIEZEL 10; HET HUIS VAN VIER
BURGEMEESTERS
In dit pand genaamd ‘in de Keysershoedt’ woonden enkele
burgemeesters. Eerst regent Hendrick Boelens (1542-1603) en
daarna Dirck Jansz. de Graeff met zijn zonen die hier opgroeiden. Dirck Jansz. was burgemeester na de reformatie in 1578.
Zijn zoon Jacob Dircksz. de Graeff (1571-1638) was het in 1613,
1628-1633 en 1637. Ook zijn zonen Cornelis en Andries bekleedden respectievelijk negentien en veertien jaar het ambt.
Het pand bezit van binnen waarschijnlijk nog een oude kern.
Vanwege de groeiende concurrentie in de detailhandel, die
eind 19e eeuw inzette, werden er regelmatig winkelpuien vernieuwd en dat gebeurde ook hier in 1886. De winkelpui maakte
deel uit van het nieuwe ontwerp voor de gehele gevel. Opmerkelijk is dat die nu nog zo origineel aanwezig is. De winkelpui
bestaat uit pilasters met Korinthische kapitelen en diamantkoppen in de borstwering en pilasters. Maar ook de ambachtelijke baksteenarchitectuur en stijlelementen uit de Hollandse
Renaissance worden als bijzonder ervaren.
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LANGE NIEZEL 22; HET HUIS VAN DE FAMILIE
BICKER
Dit is een voorbeeld van een bedreigd monument dat te lang
‘onbeschermd’ is geweest. Kunsthistorisch en geschiedkundig
bleek dit één van de meest waardevolle woonhuizen van Amsterdam te zijn. Het 16e-eeuwse houtskelet was nog aanwezig
en het pand werd bewoond door het bekende Amsterdamse
regentengeslacht Bicker.
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Het zeer belangrijke monument, dat door Stadsherstel
in 1984 is aangekocht, bleek ondanks de instandhoudingmaatregelen die de organisatie indertijd heeft getroffen te erg aangetast om nog in zijn originele staat te
worden gerestaureerd. Vooral het zware houtskelet had
ernstig te lijden gehad van langdurige vochtinwerking
en was voor 100% aangetast door zwam. Reden om deze
unieke houtconstructie na uitputtende documentatie
geheel te verwijderen en compleet opnieuw terug te
brengen. In de gevel is ook een gebeeldhouwde manskop te zien met baard, snor en krullen. Dit fragment van
een groter geheel maakt een 16e-eeuwse indruk.
Als laatste handeling werd de originele wapensteen
teruggeplaatst in het zogenaamde Bickerspoortje dat nu
de scheiding markeert tussen entreehal en trappenhuis,
hiermee een doorkijkje creërend waarvan een ieder ook
vanaf de straat genieten kan.
De broers Gerrit Bicker (1554-1604) en Laurens Bicker (1563-1606), beiden zeer vermogende kooplieden
woonden hier. De eerste bracht het tot burgemeester,
de tweede maakte als koopman grote reizen naar Zuid
Amerika en Oost-Indië. Gerrit’s zonen groeiden ook
hier op; de machtige regent Dr. Andries Bicker was
koopman vooral op Rusland en een invloedrijk burgemeester. Jacob Bicker die in het vaderlijk huis bleef wonen trouwde met een dochter van Jacob de Graeff die
in ons pand op nummer 10 woonde. Dr. Jan Bicker, die
eveneens met een dochter van laatstgenoemde trouwde
en eigenaar was van het Bickerseiland. Ten slotte de
regent Cornelis Bicker, hij was koopman op Amerika,
een der oprichters der West-Indische Compagnie en
burgemeester.
Waar het om de handel ging, hadden de vier gebroeders Bicker de wereld onder elkaar verdeeld, schreef de
dichter Joost van den Vondel.
In het pand daarnaast op nummer 24 zijn drie mooie
gevelstenen te zien. De twee buitenste stenen verbeelden gevlochten manden die waarschijnlijk gebruikt
werden om breekbaar waar in te vervoeren. Wellicht
woonde hier een glazenier.
We gaan rechtsaf de Oudezijds Voorburgwal op. Aan
de overkant van de gracht ziet u Oudezijds Voorburgwal 61 en 67.
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VRIENDENGIFT
Vrienden droegen bij aan de restauratie van het 16eeeuwse kopje in de gevel.
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OUDEZIJDS VOORBURGWAL 61, 67
Dit pand is één van de oudere aankopen van Stadsherstel (1958). Het rijksmonument heeft een 17e-eeuwse
halsgevel en festoenen. Er is een roedenverdeling in
19e-eeuwse Empirestijl.
Oudezijds Voorburgwal 67 is door Stadsherstel aangekocht in 2009 en gerestaureerd in 2012. Het pand heeft
een ingezwenkte halsgevel met festoenen uit het laatste
kwart van de zeventiende eeuw. De top heeft een hijsbalkgat, met dolfijnen in de omlijsting. Op de derde
verdieping bevinden zich twee oeils-de-boeuf (kleine
ovalen of ronde ramen, letterlijk ‘ossenogen’). Vaak lieten de gevels van de pakhuis zien wat er in opgeslagen
was zoals eetbare producten uit warme streken. Eén
van de problemen van dit pand was het gebrek aan een
fundering. Een deel van de palen ontbrak namelijk bij
de rechter bouwmuur.

Het tweede pand van rechts is Oudezijds Voorburgwal 61

Op nummer 69/71 woonde en werkte de kunstschilder Cornelis Ketel (1548-1616) hij was bekend om zijn
groepsportretten van de Amsterdamse schutterijen en
was wegbereider voor de beroemde schuttersstukken
waaronder De Nachtwacht van Rembrandt. Hij stond
er ook om bekend dat hij schilderde met vingers, duim
en zelfs met zijn tenen. Toen dit deel van de Oudezijds
Voorburgwal nog de Fluwelenburgwal werd genoemd,
vanwege de deftige bewoners, woonde verschillende
opdrachtgevers en collega-kunstenaars in de buurt.

OUDSTE STENEN GEBOUW
De Oude Kerk is het oudste stenen gebouw van Amsterdam en tevens het belangrijkste monument van de stad.
Onder de vloer van de kerk zijn 340 graven. Een van de
graven is van Saskia, de vrouw van Rembrandt.
Tussen de kerk en de gracht lopen en dan gelijk na de
kerk rechtsaf het pleintje op.
Sinds februari 1993 ligt in het plaveisel voor de kerk
een bronzen reliëf van twee borsten en een hand, die
een van de borsten vasthoudt. Het kunstwerk, dat de
naam Borstplaat kreeg, is waarschijnlijk gemaakt door
De Onbekende Beeldhouwer die vanaf 1982 meerdere
beelden anoniem heeft geplaatst.
BEROEPEN OP GEVELTEKENS
Alle beroepen hadden één of enkele tekens aan de gevelwand bevestigd. Ook het oudste. Stond er een rode kaars
voor het raam? Dan was dit een huis van plezier. Bij
bordelen hing een heus bord uit, namelijk het Paard in
de Wieg. Nog tot in de twintigste eeuw kwam dit symbool
op gevels voor. Ambachtslieden hingen in de regel een
typerend stuk gereedschap aan hun gevel. Kleermakers
hingen bijvoorbeeld een schaar uit.
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Links in het hoekje de Sint Annendwarsstraat in, kijk
nog even naar het pas aangebrachte beeld van St
Anna, en op het einde rechtsaf de Sint Annenstraat in.

SINT ANNENSTRAAT
Het hoogte verschil tussen de dijk (Warmoesstraat) en
de wal (Oudezijds Voorburgwal) is hier goed te zien. De
Sint Annenstraat is genoemd naar Anna, de moeder van
Maria, moeder van Jezus.
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ANNENSTRAAT 22
Via de ingang op nummer 22 is toegang tot de werkplaatsen die achter de voorhuizen zijn gebouwd. Ook in
de twintigste en eenentwintigste eeuw waren er werkplaatsen met vaak ambachtelijke bedrijven.
Er waren bedrijven voor machinereparatie, metaalconstructies en machinale houtbewerking. Er zat een rollengieterij, een drukinktfabriekje en grafische drukkerij.
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Anna is de beschermvrouwe van onder andere timmerlieden en vrouwen met een kinderwens. Haar schoonzoon Jozef, man van Maria, was aannemer van beroep.
Ook Jozef was vaak schutspatroon van het timmerlieden
gilde.

SINT ANNENSTRAAT 10-16
In de tweede helft van de twintigste eeuw waren de
panden totaal vervallen. Daarom is een deel herbouwd
met gebruikmaking van oude bouwelementen. Verzekeringsmaatschappij NOG (later opgegaan in REAAL)
heeft de extra inrichtingskosten betaald om de huizen
geschikt te maken voor muziekstudenten. Als dank
daarvoor werd door Stadsherstel een gevelsteen op
nummer 14 aangebracht. Het ontwerp is van Jaap Hulscher (adjunct-directeur van Stadsherstel). Op 18 mei
1995 werden de panden feestelijk in gebruik genomen.

SINT ANNENSTRAAT 14
Dit is een pand uit de zeventiende eeuw. Het pand heeft
ontlastingsbogen boven het venster op de tweede verdieping. Een ontlastingsboog is boven een deur of raam
gemetseld en heeft als doel het gewicht van het bovenliggende metselwerk te verdelen.

SINT ANNENSTRAAT 12; OUDSTE STENEN
HUIS EN 16E-EEUWSE BESCHILDERDE
PLAFONDDELEN
Binnen vertellen we u graag meer over dit bijzondere
pand.

SINT ANNENSTRAAT 10
Dit pand is een reconstructie van een pand uit 1565.
Ook dit pand was in de tweede helft van de twintigste
eeuw totaal vervallen. Het is volledig gedemonteerd en
naar voorbeeld van historische bouwtekening opnieuw
opgetrokken en de oorspronkelijke gevelsteen is er
in teruggeplaatst. De gevelsteen dateert uit de eerste
helft van de 17e eeuw. In 1928 werd er door leden van
de monumentenzorg nog ‘bloedworst met spekjes’ in
gezien.
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Daarnaast was er een kruiers- en een stukadoorsbedrijf.
De ruimten raakten langzaamaan in verval en kwamen
uiteindelijk leeg te staan. In de tijd van de kraakacties
in de jaren ’80 trokken kunstenaars in de voormalige
werkplaatsen en startten daar de zogenaamde ZwartlakenAteliers.

Tijdens een grondige restauratie in 1991 werd de afbeelding duidelijk. De steen heeft te maken met de bloeiende lakenhandel die vanaf de 14e eeuw tot in de 17e
eeuw in deze buurt plaatsvond. De zogenaamde spekjes
zijn de lakenloodjes die gehecht zijn aan drie rollen
lakense stof. De geweven wollen stoffen zijn in stevige
linnen hoezen verpakt. De betekenis van de beer met
halsband en de burcht is onduidelijk. Mogelijk heeft de
beer te maken met de toenmalige export van laken naar
de Oostzeegebieden.
In de Warmoesstraat zien we straks tegenover Hotel Krasnapolsky een afbeelding van De Staalmeesters uit 1662
van Rembrandt van Rijn.
De staalmeesters controleerden de kwaliteit van het
laken. Er kwam een lakenloodje aan te hangen als het
laken de kwaliteitstest goed doorstaan had. Als ‘laecken
an den raem’ geen lood ‘creech by sculde van den verwer’
moest de verver het laken kopen tegen de prijs van een
laken van hoge kwaliteit.
De Sint Annenstraat verder uitlopen en aan het einde
linksaf de Warmoesstraat in.

PLAQUETTE
Op de hoek Warmoesstraat - Sint Annenstraat zijn op de
muur van de Effectenbeurs terracotta reliëfs te zien. Het
pand is gebouwd tussen 1909 en 1914 door architect
Jos Cuypers, de zoon van Pierre Cuypers. De terracotta
reliëfs tonen alle huizen die in 1911 gesloopt moesten
worden ten behoeve van de bouw van de beurs. Deze
tableaus zijn gemaakt door de Leidse keramist Willem
Brouwer en dateren uit 1911. Aan de muur wordt op die
plek ook een beeld van Vondel getoond omdat men de
verkeerde aanname had dat Vondel op Warmoesstraat
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nummer 110 had gewoond en gewerkt.
In de negentiende eeuw trok Amsterdam veel Duitse immigranten. Een aantal van hen vestigde zich in de Warmoesstraat. Er kwamen bierhallen, restaurants, hotels,
theaters en winkels die door Duitsers waren gestart. De
Warmoesstraat werd in die tijd ook wel ‘klein München’
genoemd.

WARMOESSTRAAT 139
In 1880 zat hier een volkstheater en vanaf 1904 het café
chantant ‘De Sphinx’. Eduard Jacobs, de eerste Nederlandse cabaretier, heeft er vaak opgetreden. Jacobs
speelde staande achter de piano en hij had kritische
teksten ten aanzien van de autoriteiten. Een bekend
lied was ‘Limonadehoertjes’ over de Chinese prostituees op de Wallen.
In 1909 ging ‘De Sphinx’ over in het ‘Palais de Danse’.

Dé dans van de jaren ‘10, de tango, was naar de smaak
van de bestuurders aanstootgevend. Er bestond een
‘tangodansverbod’, dat in het Palais op creatieve wijze
werd omzeild. In de jaren ‘20 was de chique sociëteit
‘La Bonbonnière’ in het pand gevestigd en in de jaren
’30 zat ‘De Kleine Club’ op die locatie. Prins Hendrik
zakte hier graag door. Volgens de verhalen verdween hij
soms via de Zwartlakensteeg in een onopvallend koetsje
dat voor hem klaarstond.

KUNSTENAARS
In 1979 was het pand bezit van de Bijenkorf. Het stond
leeg en was totaal verwaarloosd. Het werd gekraakt
door beginnende kunstenaars en er ontstond een centrum voor hedendaagse kunst dat de naam W139 kreeg.
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Nu, ruim dertig jaar later, is het een ‘ruimte voor risico’,
een productiehuis voor rauwe kunst. Het is in de prijzen
gevallen, heeft nationale en internationale bekendheid
gekregen en is geliefd als een volwaardig niet-museaal
platform, dat naast de gevestigde instellingen en structuren opereert.
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WARMOESSTRAAT 163
In dit pand was in de twintigste eeuw een kantoor van
de Staatsloterij gevestigd. Een buurtbewoner herinnert
zich de massa mensen die in de jaren ’50 in de rij stond
om een lot te kopen en de teleurstelling als zij na drie
uur wachten te horen kregen dat de loten waren uitverkocht.
De gevelsteen ‘Fortuna reikt de hand’ is in 1935 door
beeldhouwer J.C. Schultsz gemaakt naar een gravure
van Hans Sebald Beham (1500-1550).

Voorbij de Sint Jansstraat (waar Stadsherstel ook nog
een aantal panden heeft) gaan we het Hotel Krasnapolsky binnen. Eenmaal binnen gaat u gelijk rechts en
dan weer rechts waar de incheckbalies zijn.

HOTEL KRASNAPOLSKY
In 1870 werd het Nieuwe Poolsche Koffiehuis overgenomen door de Duits-Poolse immigrant Adolf Wilhelm
Krasnapolsky (1834-1912). Hij kocht er steeds panden
bij en gaf architecten waaronder G.B. Salm opdracht
voor de verbouwingen. Er kwam een nieuw café met
vergaderzaal en op het achterterrein van zijn café een
zomertuin waar bezoekers rondom een kunstmatige
grot onder de lindebomen iets konden nuttigen. In 1880

ontwierp Salm een nieuwe gevel, een grote biljartzaal
met veertien speeltafels en een wintertuin die in zijn
soort zijn gelijke niet kende. Ook de toegangspassage
tot de wintertuin werd door Salm ontworpen. In de
daaropvolgende jaren ging alle aandacht uit naar verbetering van de verlichting van de wintertuin, en, in
verband met de naderende Wereldtentoonstelling in
1883, naar het creëren van hotelaccommodatie.

DE WITTE ZAAL
Op de begane grond kwam in 1885 het restaurant, de
Witte Zaal, nu tijdelijk in gebruik genomen met incheckbalies van het hotel. De zaal met het balkenplafond, kolommen, schoorsteenmantels en glas-in-lood
vensters is nog grotendeels in oorspronkelijke staat
bewaard gebleven. De op linnen geschilderde landschappen en riviergezichten boven de lambriseringen
zijn van de hand van de Belgische schilder Antoine
Jean-Baptiste Graux. De twee klokken aan beide zijden
van de kamer waren bedoeld voor zakenmannen en
waren toen erg bijzonder. Het is het oudste restaurant
van Amsterdam.
Als u de ruimte uitloopt dan ziet u tegenover u de
Wintertuin.

WINTERTUIN
De wintertuin was een van de oudste voorbeelden van
een glazen kap met smeedijzeren constructie in Nederland. Dankzij deze lichte, sterke constructiewijze kon
de enorme zaal (bijna veertig meter lang, vijftien meter
breed en bijna veertien meter hoog) probleemloos worden overspannen. De glazen overkapping werd ondersteund door smeedijzeren kapspanten en slanke gietijzeren zuiltjes van de galerijen. Aan de noordzijde stond
de zaal via glazen deuren in verbinding met de biljartzaal. De bijna geheel van glas voorziene achterwand
opende naar de serre die op de zomertuin uitkeek.
De boogvelden aan de korte muurzijden werden door
vader en zoon Tetar van Elven met grisailleschilderingen gevuld die later in kleur werden overgeschilderd.
Aan de ene zijde wordt het Amsterdamse stadswapen
geflankeerd door allegorische voorstellingen van
handel en nijverheid. Op de andere zijde prijkt het Ne-
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derlandse wapen met aan weerszijden voorstellingen
van respectievelijk de kunsten en wetenschappen. De
initialen W en E naast het wapen zijn aangebracht naar
aanleiding van het in 1879 voltrokken huwelijk van
koning Willem III met Emma van Waldeck Pyrmont. De
zinken medaillons in de nok waren voorzien van stadsen provinciewapens. A. Graux, die ook de schilderingen
in de Witte Zaal voor zijn rekening nam, beschilderde
de wandvlakken van de galerijen met tropische landschappen. Ze vormden als het ware een voortzetting
van de tropische plantenweelde die in de wintertuin
bijeen was gebracht, culminerend in een grote waaierpalm bovenop een kunstmatige grot in het midden
van de zaal. Alle planten en bloemen, ook voor de serre
en de tuin, werden geleverd door een bloemisterij die
Krasnapolsky in Zaandam had opgekocht.

RESTAURATIE
De wintertuin verloor in de loop van de tijd veel van
haar vroegere glans. De zaal was met voorzetwanden
ingekort en een gedeelte van het plafond was verlaagd.
In 1989 werd de tuin gerestaureerd. De zaal kreeg de
oorspronkelijke ruimtewerking en kleurstellingen. Alle
smeedijzeren spanten werden gedemonteerd, gestraald
en opnieuw in de originele kleur groen geschilderd.

De bijna geheel vergane doeken van Graux op de
wandvlakken van de galerijen waren niet meer te redden en werden vervangen door schilderingen van de
hand van de schilderes Carolien van der Donk. Hoewel
abstract, roepen de schilderingen associaties op aan de
tropische plantenweelde die Graux natuurgetrouw had
weergegeven.

Als u de wintertuin uitloopt gaat u linksaf en blijft u de
gang volgen totdat u links Grand Café Mathilde tegenkomt. Net daarvoor gaat u rechts de glazen schuifdeuren door het hotel uit. U bent aangekomen in de
Pijlsteeg gaat links en dan gelijk weer links de glazen
deuren door naar de binnentuin toe. Een vrijwilliger
van ons doet de deur voor u open.

VRIENDENGIFT
Wij vertellen u graag over de elektriciteitscentrale, de
andere panden van Stadsherstel op dit binnenterrein en
de gaslantaarns die door de Vrienden zijn aangeboden.
We gaan de glazen deur weer door en lopen de
Pijlsteeg links uit.

PIJLSTEEG
De Pijlsteeg is vernoemd naar een bewoner van de
steeg, Dirk Pijl, die eind 14e eeuw burgemeester van
Amsterdam was. De oorspronkelijke naam was Apostolensteeg. Volgens een keurboek uit 1413, een van de
eerste documenten over prostitutie in Amsterdam, was
de Pijlsteeg een van de twee straten in de stad (samen
met de naastgelegen Halsteeg, nu Damstraat) waar bordelen waren toegestaan. In de Pijlsteeg bevond zich in
de 18e en 19e eeuw een internationaal bekend “speelhuis” (in feite een bordeel), De Pijl geheten.
De binnentuin met links de elektriciteitscentrale.
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PIJLSTEEG 33-53 & 57-63
Rond 1679 begon Wynand Fockink met een likeurstokerij en distilleerderij. Iets later werd hier een proeflokaal
aan toegevoegd. Wynand Fockink is nu ook nog gespecialiseerd in jenevers en likeuren. In de distilleerderij
kunt u zien en ervaren hoe het ambacht wordt beoefend
en in de slijterij kunt u de producten kopen. Het was
één van de grootste likeurstokerij van Nederland. Rond
1800 bezat het bedrijf een zestal panden aan de Oudezijds Voorburgwal en eveneens zes panden in de Pijlsteeg. In het begin van de 19e eeuw groeide het bedrijf
nog verder uit o.a. door de export. Wynand Fockink had
inmiddels handelshuizen in Berlijn, Wenen, Brussel en
Parijs. In het begin van de 19e eeuw werd het bedrijf
nog groter en werd er ook een passage gebouwd van de
Damstraat naar de Pijlsteeg om het winkeltje, het huidige proeflokaal, beter zichtbaar te maken. In de jaren
na de Tweede Wereldoorlog werd het voor Wynand
Fockink steeds moeilijker om de concurrentie van Bols
aan te kunnen. In 1954 werd Wynand Fockink door Bols
overgenomen. De distilleerderij werd ontmanteld, het
proeflokaal is blijven bestaan als horeca later met een
kleine distilleerderij.
We gaan rechtsaf de Oudezijds Voorburgwal op, even
de brug over om naar de Stadsherstel panden, rechts
van de steeg te kijken. We hebben daar net op het binnenterrein de achtergevels van kunnen bewonderen.
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OUDEZIJDS VOORBURGWAL 232
(tweede pand vanaf de steeg) PAND MET
BORSTBEELD
Een adellijke familie had de mogelijkheid het heraldiek
wapen op de gevel aan te brengen. Dat was zij zelfs aan
haar stand verplicht. Bovendien werd de familienaam
vaak in beeldschrift weergegeven.
Dit pand staat vanouds bekend als ‘Parys’ naar de eigenaar, Pieter Parys genaamd, die het huis in 1626 had
gekocht en er een gevelsteen in had laten aanbrengen.
Omstreeks 1715 kreeg het pand zijn huidige voorgevel.
Het was toen in bezit van de uit Frankrijk afkomstige
familie Mamouchette. Opvallend is de rijke top van de
halsgevel, met alliantiewapens en een gebeeldhouwde
kop. De alliantiewapens zijn afkomstig van de bouwheer, de wisselhandelaar Jan Frederik Mamouchette, en
zijn vrouw Catherina van Heusden. De gebeeldhouwde
kop en de drie koppen in het alliantiewapen hebben
opvallend grote neuzen. Sommigen vermoeden dat dit
een karikatuur is, gebaseerd op de Franse naam, Mamouchette, die ‘mijn snuit(er)’ zou betekenen. Anderen
vermoeden dat het hier om Saracenen (oosterlingen)
gaat, die verwijzen naar de handelsbetrekkingen die
vanuit dit huis hebben bestaan met Palestina.

11 | Vriendenwandeling 2015

VRIENDENGIFT
Op nummer 232 huis ‘Parys’ met de mooie gepolychromeerde geveltop.

OUDEZIJDS VOORBURGWAL 230
Achter de hoofdentree, nummer 230, hangen de jaartalstenen die aangeven wanneer deze uitbreiding van
Krasnapolsky tot stand is gekomen: 1865, 1873 en 1880.
Deze stenen zaten oorspronkelijk in de 19e-eeuwse
dwarsgevel. Bouwkundig gezien waren vooral de kappen interessant, omdat hier sprake is van een vroege
vorm van verlijmde - in plaats van gespijkerde - gebogen spanten.
Dit gebouw is het eerste deel van het Krasnapolskycomplex dat werd aangepakt. Er zaten krakers in de
bovenverdiepingen, die zich via nummer 232 en met
een gat in de bouwmuur een toegang hadden gemaakt.
Na onderhandelingen tussen Stadsherstel, de gemeente
en de krakers, werd besloten op de verdiepingen 24
HAT-eenheden (Huisvesting voor Alleenstaanden en
Tweepersoons huishoudens) met sociale huurprijzen te
maken, waar de krakers na de restauratie naar konden
terugkeren. De begane grondverdieping bleef bij Krasnapolsky in bezit. Voor de logistiek van het hotel waren
deze ruimten onmisbaar, omdat het behalve leveranciersingang en expeditieruimte ook de afvoerroute van
vuilnis en vluchtweg voor het hele complex is.

OUDEZIJDS VOORBURGWAL 224-226
Deze twee, van oorsprong 17e-eeuwse huizen, waren
vroeger de opslag voor de ingrediënten die Wijnand
Focking nodig had voor zijn eigen likeuren en fameuze
distilleerderij. Bij aanvang van de restauratie bedroeg de
scheefstand van de gevel van nummer 224 circa dertig
centimeter. Tot overmaat van ramp brak ook nog brand
uit in de kapverdieping, nadat alle krakers het pand
hadden verlaten. Het hele dak en de bovenste verdieping gingen verloren. In overleg met monumentenzorg
werd besloten de gevel te demonteren en direct daarna
waterpas weer op te bouwen. Hierbij werd ook de gevelsteen ‘De Ton’ aangebracht, die Stadsherstel van de
gemeente kreeg vanwege het veertigjarige bestaan in
1996. Deze twee panden waren het sluitstuk van het
Krasnapolsky project.
Twee 18e-eeuwse stucplafonds zijn tevoorschijn gebracht en beide panden bezitten nu weer een fraaie
marmeren hal en gang. Aangezien de panden uitzonderlijk hoog zijn voor grachtenhuizen werd er een lift
gemaakt, die de woningen ontsluit. Via het achterhuis
van nummer 226 werden met een loopbrug de woningen in de elektriciteitscentrale ontsloten. In het hele
complex kwamen 22 appartementen.
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VRIENDENGIFT
Oudezijds Voorburgwal 228-230 het bovenlicht in de
poort.

We steken de brug weer over en blijven de Oudezijds
Voorburgwal volgen en steken de Damstraat over.

Daarna aan dezelfde kant blijven tot de Lommertbrug
(t.o. de Lombardsteeg); die overgaan en rechtdoor de
St Agnietenstraat in.
Straat uitlopen en op de brug van de Oudezijds Achterburgwal kunt u een aantal panden van Stadsherstel
bewonderen; op het hoekje links van de brug aan de
overzijde.
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OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 189-199 /
HOEK RUSLAND
Complex van in de kern 17e- en 18e-eeuwse panden,
veelal in de 19e eeuw verbouwd. De panden waren bij
aankoop in een bijzonder slechte bouwkundige staat.
Het pand 191 is misschien wel één van de meest gefotografeerde woonhuizen in Amsterdam. Niet omdat het
architectonisch zeer waardevol is, maar omdat het pand
misschien wel het meest scheve pandje in Amsterdam
was. Bij de restauratie is de scheefstand grotendeels
gecorrigeerd. Een woning mag namelijk maar 1 cm per
meter scheefstand hebben.
Bij het ontmantelen van het pand op nummer 191
kwam een grote bewerkte balk met houtsnijwerk tevoorschijn die op dat moment fungeerde als doorlopende onderdorpel voor de ramen van de eerste verdieping. Deze balk is bij het veranderen van de gevel in de
18e eeuw, hergebruikt en is waarschijnlijk de voormalige puibalk van de gevel. Bij de restauratie heeft men
de balk met het houtsnijwerk zodanig gemonteerd dat
het houtsnijwerk zichtbaar blijft voor de bewoner.
Vlak voor u het Rusland inloopt is er rechts op nummer 201 een aardige gevelsteen van een kuiper in zijn
werkplaats. Dat zou wel eens de ambachtsman Hendrik
Jansz. Kuiper geweest kunnen zijn die het pand in 1670
kocht en kuiper van beroep was.

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 199/RUSLAND 1-5; 16E-EEUWSE SCHILDERINGEN,
IN VERSCHILLENDE EEUWEN GEBRUIKTE
CONSTRUCTIEONDERDELEN ZIJN ZICHTBAAR GEMAAKT
Binnen vertellen onze vrijwilligers graag meer over dit
pand. In het pand Rusland 1 is de winkel WonderWood
gevestigd. WonderWood is een mix tussen een winkel
en een galerie. Hier kunt u de wonderwereld van hout
in design, meubels, kunst, gadgets en nieuwe talenten
ontdekken.
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Op de brug in de Damstraat staan robuuste gemetselde
beelden uit 1986 van kunstenaar Marty van Loo (1945).
De gelaatsuitdrukking verwijst naar de nabijgelegen
Chinese buurt.
Links tegen de gevel van de aanbouw van het voormalige stadhuis, nu Hotel ‘The Grand’, een alleraardigst
beeldje van een Satyr gemaakt door Hildo Krop. Ambachtelijk vakmanschap!
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RUSLAND 10-12
Het bijzondere aan dit pand is dat het twee panden zijn
onder één dak met één gemeenschappelijke trap naar
de twee bovenwoningen. Bij een verkoop in 1682 werd
ook al nadrukkelijk omschreven dat de stoep, de waterbak, de goot, de trappen en de bordessen gezamenlijk
eigendom zijn. Deze twee woningen hebben overigens
wel een eigen spiltrap naar de slaapverdieping.
Het funderingsonderzoek wees uit dat het huisje niet op
een paalfundering rust, maar eenvoudigweg in de klei
stond. Instorting tijdens de restauratie was een reëel gevaar, daarom werden binnen in het pand stutconstructies aangebracht. Een kleine heistelling bracht 12 stalen
buispalen aan tot de eerste zandlaag. Omdat de eerste
zandlaag op een aantal punten niet voldeed, werden
sommige palen doorgeheid tot aan de tweede zandlaag.
Over deze stalen buispalen werden op de begane grond
stalen balken gelegd die tot in de bouwmuren werden
ingebracht.
Achter in nummer 10 kwam een flinke waterput naar
voren en tot ruim twee meter onder de begane grondvloer bleken metselwerk en vloeren aanwezig. De bouw
aan ‘t Rusland stamt dan ook uit de 15e eeuw.
De voorgevel was vrijwel zwart als gevolg van het regelmatig oliën in de afgelopen decennia en misschien wel
eeuwen. Bij het verwijderen van de vele lagen olie is
de kans groot dat de steen ook enigszins wordt beschadigd en daarom is de grootst mogelijke voorzichtigheid
geboden bij dit werk. Dat is in hoge mate gelukt en er
staat nu weer een bakstenen gevel. De kozijnen werden
in een historische kleur geel (Bentheimer) geschilderd,
op de begane grond een tikkeltje donkerder dan op de
verdiepingen. De ramen wit, maar het hijsluik en de
deuren en ramen op de begane grond helder blauw,
maken de gevel nu weer als geheel ‘sprekend’.
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RUSLAND 27
De eerste transportakte van bebouwing op deze plek
dateert van 1609 als Louris Pieterszoon van der Vecht
overlijdt en zijn vrouw Jannetgen Jans achterblijft. Via
overerving blijft het pand dat ‘De Ploegh’ wordt genoemd tot 1675 in deze familie van bakkers en bakkersgezellen. Dan wordt het pand voor 6606 gulden verkocht aan Roeloff Roeloffszn, ook weer een bakker. De
verkoper mocht het bakkersgereedschap meenemen,
maar de oven was bij de koop inbegrepen. ’t Backersge-

reetschap soude de bewoonder naer hem nemen uytgeseijt den oven, die aan ’t huys soude blijven’ In 1891 is
de gonderpui aangepast naar een tekening van H. Eimers. Op de zolder is een slaapkamer gekomen, vroeger
was het alleen mogelijk om door de hoge dakramen de
hemel te zien. Door het aanbrengen van glaspanelen in
de kroonlijst is het mogelijk om over de straat te kijken.
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U loopt nu over de ondergrondse tunnel die beide
zijden van het Radisson Blu Hotel met elkaar verbindt.
Linksaf de Kloveniersburgwal op en gelijk daarna links
de Spinhuissteeg in.
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SPINHUISSTEEG 12; PAND IN RESTAURATIE (TE BEZOEKEN)
VRIENDENGIFT
De Vrienden van Stadsherstel maakten de aankoop van
dit pand mogelijk.
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SPINHUISSTEEG 3-5 EN DWARSSPINHUISSTEEG 9-13, 7-5
De bekende architect Salm verbouwde in 1876 het vermoedelijk 18e-eeuwse pand. Tegenover nummer 3, aan
de andere kant van de Dwarsspinhuissteeg lag vanaf
1597 tot 1643 het Spinhuis, het tuchthuis voor vrouwen.
Het huis werd toen herbouwd en anno nu is nog altijd
de Spinhuispoort te zien. Bedelaars, dieveggen en prostituees kwamen al snel in het Spinhuis terecht dat werd
gerund door nonnen.
Rechtsaf Dwarsspinhuissteeg in en dan rechtsaf de
Oudezijds Achterburgwal op.
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AAN DE LINKERZIJDE TWEE PANDEN
VAN STADSHERSTEL; OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 164 EN 156

Links ziet u het Spinhuis.

VRIENDENGIFT
De Vrienden maakten de restauratie van het stoepje van
Oudezijds Achterburgwal 156 mogelijk.
Na de brug gaan we de Bethaniënstraat in.
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BETHANIËNSTRAAT 3-5
Deze straat is vernoemd naar het klooster van St. Maria
Magdalena in Bethaniën, dat hier van circa 1450 tot
1589 heeft gestaan. De straat werd in 1506 aangelegd
langs de zuidelijke muur van het klooster. Het is een van
de weinige overblijfselen van het middeleeuwse kloostergebied aan Oude Zijde, naast de Waalse Kerk (de voormalige kapel van het Sint-Paulusbroederklooster) en de
Agnietenkapel.
Na de afzetting van de katholieke stadsregering in 1578
(De Alteratie), werd het gehele terrein volgebouwd en
in de loop der eeuwen bewoond door kooplieden en
ambachtslui. Vanaf de negentiende eeuw ging de buurt
steeds verder achteruit. Voorname koopmanswoningen werden gesplitst in goedkope huurwoningen en
de binnenterreinen werden volgebouwd waardoor het
woonklimaat verslechterde. Tijdens de wederopbouwtijd na de Tweede Wereldoorlog was de Bethaniënbuurt
aangemerkt om grotendeels gesloopt te worden. Drie
restaurerende instellingen met bezittingen in de buurt

15 | Vriendenwandeling 2015

(Diogenes, Stadsherstel en Hendrick de Keyser) lanceerden in 1962 een plan om de buurt te herstellen met zoveel
mogelijk behoud van structuur en bebouwing. Stadsherstel werd door de gemeente aangewezen als coördinatoropdrachtgever voor de door de gemeente aangekochte
percelen. Dit waren vooral onderstukken en lege plekken.
Zij zijn na gereedkomen in erfpacht aan Stadsherstel
uitgegeven. Ook de restauratie van het Bethaniënklooster
in de Barndesteeg - Geurt Brinkgreve richtte hiervoor een
aparte stichting op - heeft een belangrijke impuls aan de
vernieuwing van de buurt gegeven.
Als laatste bleven in 1998 de monumenten op de Bethaniënstraat 3 en 5 over. Op nummer 7 lag een terrein
braak. Stadsherstel heeft gekozen voor restauratie van
de nummer 3 en 5 en de realisatie van een historiserende nieuwbouw op de open plek op nummer 7 met
de bedoeling het daarna te verkopen.

Uit archiefonderzoek bleek nog dat de gevelsteen ‘de
Moorman’ die zich ooit in het pand nummer 7 bevond,
na de sloop van het pand in 1945 in de ernaast gelegen
gevel van nummer 9 geplaatst is. De Moorman verwijst
naar Bijbelboek Handelingen 8: 37-38, de doop van een
Ethiopische kamerling.
Amsterdam kent ongeveer 900 gevelstenen waarvan
vermoedt wordt dat ongeveer 58% op zijn oorspronkelijke plek zit.
Vermeldenswaard is nog dat op nummer 21 Lucebert
heeft gewoond. De mooie tekst: “Alles van waarde is
weerloos” herinnert ons daar aan. Lucebert, pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk was een Nederlands dichter en schilder. Als dichter werd hij gezien
als de voorman van de beweging van de Vijftigers, een
progressieve groep dichters die na de Tweede Wereldoorlog begon te experimenteren met vorm en inhoud.
Als schilder was hij nauw betrokken bij de Amsterdams
poot van de experimentele Cobra-groep.
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BETHANIËNSTRAAT 10 / BETHANIËNSTRAATDWARSSTRAAT 1 t/m 7
Stadsherstel-nieuwbouw naar ontwerp van de architect
R. Kolkman uit 1991-1992.

BETHANIËNSTRAAT 14
De steen die in de zijgevel zit stelt de apostel Lucas voor,
herkenbaar aan de stier en patroon van de schilders.
Deze steen werd teruggevonden in een lichtkoker van
het gesloopte 19de eeuwse pand op de hoek van de
Bethaniëndwarsstraat. Uit onderzoek bleek dat tussen
deze straat en de Boerensteeg rond 1600 vier huisjes
hebben gestaan, genoemd naar de vier evangelisten.
Twee van deze stenen hebben de diverse verbouwingen

21

in de loop der tijd doorstaan, want in de top van nummer 12 zit ook nog de steen van Marcus. De geveltop is
in de 19e eeuw in puntvorm gewijzigd. Restauratie vond
plaats in 1992.

VRIENDENGIFT
Vriendengift voor restauratie van de gevelsteen.

BETHANIËNSTRAAT 37-39
Nieuwbouw van Theo Bosch uit 1990 die doorloopt tot
de daarachter gelegen Koestraat.
We zijn nog altijd op het terrein van het voormalige
Bethaniënklooster waar “gevallen” vrouwen boete konden doen voor een losbandig leven. Het klooster werd
Aan het einde van de straat linksaf Kloveniersburgwal
op.
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populair bij het welgestelde deel van de stad en de arme
vrouwen maakten plaats voor rijke nonnen en proveniersters (= vrouw die van giften leeft). In 1462 woonden
er rond 220 vrouwen in het klooster. Ze hielden zich
onder meer bezig met het vetmesten van koeien waar de
naam Koestraat aan is ontleend.
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KLOVENIERSBURGWAL 22-24
Dit dubbele pand is in 1997 in bezit gekomen van
Stadsherstel. De restauratie vond in 2007 plaats. Het
gaat om twee afzonderlijke panden, die in de 19de
eeuw achter één gevel zijn geplaatst.
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KLOVENIERSBURGWAL 14
Dit 18e-eeuwse pand werd in 1990 door Stadsherstel
gekocht en gerestaureerd. Tijdens de restauratie zijn
veel interessante vondsten gedaan. Zo was het opmerkelijk dat in het voorhuis de balklaag van voor naar achteren loopt in de richting van de grootste overspanning.
Het vermoeden, dat de panden een ongedeeld gebouw
hebben gevormd evenwijdig aan de Kloveniersburgwal,
werd bij de restauratie in 1989-1990 door de bouwsporen bevestigd. De richting van de balklaag was in
het oorspronkelijke gebouw de kortste overspanning
en het pand vormde oorspronkelijk één geheel met de
nummers 10 en 12. Het werd waarschijnlijk gebouwd
door het Bethaniënklooster, dat er vier huurhuizen in
vestigde. Bij de restauratie werd tussen het voor- en
achterhuis ook een 17e-eeuwse achtergevel gevonden.
De 19e-eeuwse onderpui is gehandhaafd.
Tussen de Stadsherstel panden op nummer 14 en de
nummers 6-8 ligt de beroemde kruidenwinkel met zijn
authentieke interieur en wortels in het midden van
de 18e-eeuw. Toen betrok Jacob Hooij een pand in de
Barndesteeg vlakbij de Kloveniersburgwal. Deze plek
was door de stad aangewezen als kruidenmarkt. In 1778
kocht hij Kloveniersburgwal 12 en vestigde hier zijn
kruidenwinkel. Zijn zoon Hendrick was genoodzaakt
tien jaar later de winkel te verkopen, maar de winkel
zelf bleef bestaan.

KLOVENIERSBURGWAL 8-6
De panden Kloveniersburgwal 4,6 en 8 werden gebouwd in 1722 op een stuk grond dat deel uitmaakte
van het middeleeuwse Bathaniënklooster. De huizen
hadden drie identieke halsgevels en kregen de namen
van de aartsvaders, respectievelijk Jacob, Abraham en
Isaak. De toppen van 6 en 8 hebben nog rijk versierde
klauwstukken in de vorm van accantusbladeren. In het
veld van het segmentvormige fronton zijn de beeltenissen van Abraham en Isaak opgenomen.
Het ruime voorhuis van de panden had een winkelfunctie. In 1742 vinden we er een zilversmidswinkel
(8), een kantwinkel (6) en een stoffen en sitsenwinkel
(handbeschilderde stof )(4)
De beide panden kwamen in 1965 in het bezit van
Stadsherstel, waren toen onbewoonbaar verklaard,
maar desalniettemin in gebruik. Sinds 1992 is hier een
brouwerij gevestigd, thans De Bekeerde Suster. Daar
schenkt men nu ambachtelijk bier. Een mooie plek voor
een pauze.

17 | Vriendenwandeling 2015

Verbouwing 1990 van Kloveniersburgwal 22-34

Verbouwing 1897 van Kloveniersburgwal 14

We lopen met de klok mee om de Waag heen.
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DE WAAG
De Waag op de Nieuwmarkt is een 15e-eeuws gebouw.
Het was oorspronkelijk een stadspoort, de Sint Anthonispoort. De huidige naam verwijst naar de latere functie als waag. Het gebouw heeft een reeks andere functies
gehad, waaronder gildehuis, museum, brandweerkazerne en anatomisch theater.
In de Waag vestigden zich de gilden van de metselaars,
schilders, chirurgijns (artsen), smeden, koekenbakkers
en schoenlappers. Gebeeldhouwde poortjes gaven toegang tot de bijbehorende gildenvertrekken in de torens.
In de vertrekken van de metselaars zijn nog originele
en sublieme meesterproeven te bewonderen, zoals de
schroefvormig getordeerde zuilen, nissen en frontons.
Vele details aan de buitenzijde van de Waag herinneren nog aan die periode. Zo bevindt zich boven de
toegangsdeur tot het Sint Lucasgilde (gilde van de schilders) een reliëf met de evangelist Lucas met een os aan
zijn zijde, en boven de toegang tot het Sint Eloygilde het

wapenschild van de smeden.
In Amsterdam waren gilden daarvan moest je lid zijn
wilde je een bepaald beroep uitoefenen. Ze beschermden
het plaatselijke ambt af tegen concurrentie uit andere
steden en ze limiteerden het aantal leerjongens en knechten. Het ambtelijk bedrijf ging vaak over van vader op
zoon. Al gelang naar het ambacht stelden de keuren een
leertijd van één of meer jaren in de werkplaats verplicht.
Ze konden zich opwerken tot gezel (knecht) en de besten
en meest ambitieuze konden uiteindelijk de positie van
meester bereiken. Ze moesten daarvoor een meesterproef
afleggen. De gilden werden in 1818 opgeheven.
In het schilderij ‘De anatomische’ les van Dr. Nicolaes
Tulp van Rembrandt is de ontleding van een lijk in dit
‘theater’ te zien.

Doorlopen richting Gelderse Kade en rechtdoor naar
de Koningsstraat tussen de twee panden met de Heineken reclame. Pas op al het verkeer. Koningsstraat
inlopen, midden in de straat links, Zakslootje, hoek om
en einde straat op Kromboomssloot linksaf.
Nog in de Koningsstraat aan de linkerkant, even voorbij
de ingang van het Zakslootje, bevindt zich een gevelsteen met een kelk en Armeense letters. Hier woonde
de priester van de nabijgelegen (Kromboomssloot)
Armeense kerk. Het Zakslootje geeft een goed beeld van
de sloppen die hier eertijds zijn geweest (hartje Jodenbuurt) maar die er inmiddels perfect uitzien. In dit
buurtje ook veel Amsterdamse School: nieuwbouw uit
de 20-er jaren omdat de buurt zo vreselijk slecht was.
Bij einde Kromboomssloot linksaf, Rechtboomssloot;
daarna rechtsaf fietersbrug over en rechtdoor, Lastageweg.
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MARIONETTEN THEATER
Halverwege links achter het speeltuintje de Smederij,
actiecentrum van het verzet in de Nieuwmarktbuurt
tegen de kaalslag van de jaren ’60 door Publieke werken
zoals gepland in het “Wederopbouwplan 1953” (o.a.
aanleg van een vierbaanssnelweg) en de metro-aanleg
in de jaren ‘70. Er is nu het unieke Amsterdamse Marionetten Theater (AMT) gevestigd. De muurschildering
herinnert aan St Antonius, de naamgever van de nabij
gelegen voormalige poort.
Waar de Kromme Waal in de Oude Waal overgaat,
rechtdoor de brug over.
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Op de hoek van de Binnen Bantammerstraat een gevelsteen met een zeilschip. Volgens overlevering zouden
de eerste vier schepen van de Compagnie van Verre
(voorloper van de VOC) in 1594 onder leiding van Cornelis de Houtman vanaf hier vertrokken zijn om (via
Texel) de weg naar Indië te verkennen.
Aan het einde van de brug rechtsaf langs de Binnenkant.
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BRUG; BUITEN BANTAMMERSTRAAT
De moderne brug die van de Binnenkant naar de Oude
Waal loopt, werd in 1914 aangelegd. Door zijn scherpe
punten die in het water staken, vonden de bewoners
van Amsterdam de brug enorm lelijk. Ze waren de rechte- of met een boog gebouwde bruggen gewend! Maar
de architect, J.M. van der Mey, wilde de brug laten passen bij de moderne Amsterdamse schoolarchitectuur
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BINNENKANT 36, 37
Deze panden 36 en 37 vormen een dubbelpand met
rechte kroonlijst. Ze zijn in 1971 aangekocht door
Stadsherstel en in 1973 gerestaureerd. In 1646 werden
hier de bouwkavels (erven) verkocht. Vaak werden ze
daarna met winst snel doorverkocht, waarna er gebouwd ging worden. Het erf van nr 36 werd gekocht
door Hendrick Hooft. Hij was commissaris van de
huwelijkse zaken en betaalde f.3008,- voor dit erf. Drie
jaar later verkoopt Hooft het door aan Claes Barentszn
voor f.5000,-. Barentszn, later Bouman genoemd, was
metselaar en heeft Binnenkant 36 dan ook hoogstwaarschijnlijk zelf gebouwd. Hij had drie zonen: Wijlem,
Crelis en Elias. Elias Bouman (geb. 1636) werd bouwmeester en heeft bekende gebouwen op zijn naam
staan, bijvoorbeeld de Portugees-Israëlitische Synagoge
aan het Mr. Visserplein en de Grote Sjoel aan het Jonas
Daniel Meijerplein, maar ook Huis de Pinto, eigendom
van Stadsherstel.
Isidore de Lieme en zijn vrouw Marie de Lieme-Goldsmit hadden een pension aan de Binnenkant 37 in Amsterdam. Op een filmpje uit 1938 is te zien hoe joodse
vluchtelingen uit Duitsland aanbellen aan de voordeur.
Boven de deur staat ‘Pension De Lieme’. De eigenaren
zijn in 1942 in Auschwitz omgekomen.
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BINNENKANT 50, 51 & KALKMARKT 11,12
Het Waalseiland was vanaf het begin bedoeld als een
rustige woonplek voor de gegoede burgerij, dus niet voor
pakhuizen of bedrijvigheid. De percelen waren dan ook
heel breed (ca. 6.20) en wel twee keer zo duur als bijvoorbeeld op het nabijgelegen Rapenburg. Vrijwel alle
panden hier zijn dan ook drie ramen breed. Binnenkant
50 is een relatief smal huis in deze straat met haar twee
ramen breedte.
Bij het ontpleisteren van de gevel kwam de gevelsteen
tevoorschijn. Het bleek een waterschip te zijn herkenbaar aan de zes touwen die van de voorste slag naar de
mast lopen. De touwen hadden de functie de fok te beschermen tegen scheuren door te grote druk. Het is de
op één na oudste gevelsteen van Amsterdam uit 1592.
Zoals bij veel meer panden, werd het perceel in 1944
zonder medeweten van de toenmalige joodse eigenaresse A.G. Sammes verkocht door de Niederlandische
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van het eveneens door hem ontworpen Scheepvaarthuis links vooruit.
Het in 1644 door aanplemping ontstane Waalseiland,
kreeg aan de stadszijde de naam Binnenkant en aan de
IJ-zijde de naam Buitenkant. Deze laatste naam is in
1879 veranderd in Prins Hendrikkade.

Grundstuckverwaltung (de NGV), de organisatie die in
de oorlog belast was met de liquidatie van Joods onroerend goed. In 1948 werd de koopovereenkomst nietig
verklaard en werd mevrouw Sammes weer rechtmatig
eigenaar. Zij verkoopt het pand in 1968 aan Stadsherstel.
Toen Stadsherstel het pand in 1971 ging restaureren,
is het pand volledig gedemonteerd en herbouwd. Jarenlang was dit hoekcomplex een ontsierend stukje
binnenstad omdat de toppen van de panden wegens
bouwvalligheid verwijderd waren. De geveltop op Kalkmarkt 13 is gereconstrueerd. Het origineel is naar het
Rijksmuseum gebracht.

KALKMARKT 10
In 2004 heeft Stadsherstel dit laat 17e-eeuwse rijksmonument Kalkmarkt 10 aangekocht. Het bestaat uit een
voor- en een achterhuis. Het achterhuis was al enkele
jaren gestut, omdat de veiligheid van de bewoners anders niet meer kon worden gewaarborgd. De gevels en
bouwmuur bleken veel slechter dan het voorbereidend
onderzoek had prijsgegeven. Ook moest meer vervangen worden dan oorspronkelijk de verwachting was.
Maar momenteel heeft het pand weer een stevige fundering, de gevels en bouwmuren zijn degelijk aan- en
opgemetseld, balken, spanten en sporen hersteld en de
verschillende onderdelen zijn goed aan elkaar gekoppeld en verankerd.
Op nummer 8 (niet van Stadsherstel) een prachtige
gevelsteen met als vertaling: I see sick seamen. De steen
daarnaast is een hulde op de voor het huis liggende
sluis: “De kracht van de Sluysen zijn by weynigh natien
bekent” een tekst van de 16e-eeuwse dichter en koopman Roemer Visscher.
Achter u ziet u de Montelbaanstoren.

DE MONTELBAANSTOREN
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De Montelbaanstoren is een restant van de oude verdedigingswerken uit het begin van de 16e eeuw. Het was
een herkenningspunt vanaf de zee voor Amsterdam.

KALKMARKT 7; RECONSTRUCTIE TOP EN
LODEWIJCK XIV GANG
Komt u binnen onze vrijwilligers vertellen u graag meer.
Doorlopen tot Prins Hendrikkade dan rechtsaf de Kikkerbilsluis over. Gelijk na de brug rechtsaf het ‘s Gravenhekje op.

WEST-INDISCH HUIS
Dit pand is in 1642 gebouwd als pakhuis en later werd
het ook gebruikt als vergaderruimte voor de bewindvoerders van de West-Indische Compagnie (WIC). De
WIC dreef handel op Midden- en Zuid-Amerika.
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Het Rapenburg is het derde van de drie kunstmatige
eilanden (naast Uilenburg en Marken of Valkenburg) die
aan het einde van de 16e eeuw zijn aangelegd om aan de
alsmaar toenemende vraag naar bedrijfsterreinen voor
de scheepsbouw te kunnen voldoen. De rijke geschiedenis van deze drie eilanden zal op het eindpunt van deze
wandeling verder worden toegelicht. Op nummer 13 is
het huis van Piet Hein, waar een gevelsteen met een oorlogsschip aan moet helpen herinneren.
Het Rapenburg is ruw doorsneden door het tracé van de
IJ-tunnel die in 1968 werd geopend. Daardoor is van de
oude eilandstructuur weinig meer te herkennen.
Aan het einde links naar Rapenburg en rechts bij de
stoplichten oversteken en gelijk weer links. Daarna
rechts de Foeliedwarsstraat in. U passeert eerst het
Rapenburg.

RAPENBURG 93
Nummer 93 is recent door Stadsherstel aangekocht en
grenst aan de daarachter gelegen pand Foeliedwarsstraat 40.
Hoewel in Amsterdam de cityvorming concepten niet
op grote schaal zijn doorgevoerd, mede dankzij verzet
van verschillende groepen, bewoners maar ook door de
oprichting van Stadsherstel, zijn toch sommige wijken
in de stad slachtoffer geworden van de nodige verkeersdoorbraken.
Een groot deel van de Foeliedwarsstraat is in de jaren 60
van de twintigste eeuw daadwerkelijk verdwenen voor
de aanleg van de Valkenburgerstraat en de IJtunnel.
Die pasten in de gedachte van cityvorming. Ook onze
panden zouden gesloopt worden in het kader van de
gemeentelijke sloop- en nieuwbouwplannen.

FOELIEDWARSSTRAAT 40-42 en 50-52

31

Deze panden zijn rond 1900 gebouwd en onlangs gered
mede dankzij een bijdrage van de Vrienden door Stadsherstel. Binnen vertelt de projectleider meer over de
Foeliepanden. Daarnaast kunt u meer lezen over deze
panden op de posters.

VRIENDENGIFT
Vrienden droegen bij aan de aankoop van deze zeer
verwaarloosde Foeliepanden.
Bij het café Scharrebier op Rapenburgerplein 1, kunt u
uw bonnetje inruilen voor een drankje.
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Cityvorming is een proces waarbij in binnensteden de
woonfunctie ondergeschikt wordt aan de economische
functie. In Amsterdam was het een voortzetting van
het vooroorlogse beleid van sanering, krotopruiming,
verkeersdoorbraken en vervanging van woningen door
industrieën en kantoren maar dan planmatig en grootschalig aangepakt.

DONATIE GEVELSTEEN

FOELIEDWARSSTRAAT 50-52
Op de voorkant van de Foeliepanden pronkt een vervallen gevelsteen. De gevelsteen willen we samen met de
Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen
restaureren en polychromeren. Dit soort gevelstenen
waren altijd gekleurd. Zie het voorbeeld hieronder.
Als de gevelsteen is aangebracht, kunt u in onze digitale
nieuwsbrief lezen wanneer de gevelsteen op dit pand te
bewonderen is.
Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog niet? Schrijf u
vandaag in of meld u aan via
www.stadsherstel.nl

HELPT U MEE?
Met hulp van uw bijdrage kan Stadsherstel de
gevelsteen van de Foeliedwarsstraat 50-52 restaureren.
Tijdens de Joodse wandeling op 5 mei is er € 300,- opgehaald. Voor de gevelsteen is € 845,- nodig. Lukt het ons
om vandaag het resterende bedrag (€ 545,-) bij elkaar te
krijgen?
Het is ook mogelijk om uw donatie over te maken op
het rekeningnummer van de Vrienden van Stadsherstel
IBAN: NL66INGB0005659267 t.a.v. Gevelsteen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
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