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VRIENDENWANDELING
AMSTERDAMSE SCHOOL EN
ICONEN & SYMBOLEN
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 AMSTERDAMSE SCHOOL
Vandaag brengen we een ode aan ‘100 jaar Amsterdamse School’. In Amsterdam-Zuid, West maar
ook in het centrum van Amsterdam zijn prachtige Amsterdamse School voorbeelden te bewonderen. Daarnaast sluit deze wandeling aan bij het thema van de landelijke Open Monumentendag:
‘Iconen en Symbolen’. Met deze wandeling is onder andere het restauratieproject Spinhuissteeg 12
te bezichtigen, het Hodshon-Dedelhofje en het Amsterdamse Schoolmonument Rioolgemaal F.

PANDEN OP DE ROUTE
Alle Stadsherstelpanden zijn te herkennen aan het blauwe Stadsherstellogo op het pand.

In dit boekje zijn de panden als volgt te herkennen:

1

Panden geopend voor bezoek

3

Stadsherstel panden op de route

2

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. Het drankje is zoals aangekondigd niet bij Rioolgemaal F maar bij De Duif. Daar
bieden we u een hapje en een drankje aan. Projectleider Paul Morel geeft om 13.30, 14.30 en om
15.30 uur in De Duif een korte lezing over Stadsherstel.
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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AMSTERDAMSE SCHOOL
Door spanningen rondom de Eerste Wereldoorlog en de toenemende industrialisatie ontstond er
vanaf 1910 behoefte aan sociale verbondenheid en aandacht voor individuele expressie. Om de
maatschappij te verbeteren morrelden jonge ontwerpers, kunstenaars, architecten en politici aan
de gevestigde orde. Hoewel de idealen van de Amsterdamse School nooit in een manifest zijn verwoord, kwamen architecten en kunstenaars al bouwend tot een nieuwe vromentaal. Die in 1916,
na het gereedkomen van het Scheepvaarthuis, van een naam werd voorzien: de Amsterdamse
School. De woningbouwverenigingen volgden deze idealen en gaven één voor één opdracht tot
de bouw van arbeiderspaleizen. De gedachte was dat een plezierige woon- en werkomgeving een
positieve invloed heeft op het gehele welzijn van de arbeiders. Daarnaast zou een verbetering van
deze omstandigheden de kloof tussen arm en rijk verkleinen. Gesteund door de woningwet van
1901, die zorgde voor betere woonomstandigheden van de arbeiders, gingen overheid, woningbouwverenigingen en architecten samenwerken om een zo hoog mogelijke en betaalbare woonkwaliteit voor iedereen te verwezenlijken.

VORMENTAAL VAN DE AMSTERDAMSE SCHOOL
De jonge bevlogen architecten zetten zich meer in voor een expressionistische architectuur met
veel romantiek en fantasie. Zij laten zich hierbij internationaal inspireren door de Engelse Arts en
Crafts Movement, de opkomende nieuwe architectuur uit Scandinavië en Duistland en de kunst uit
Nederlands Indië. In hun bouwwerken zit veel symboliek met meerdere verwijzingen naar de natuur, het platteland of vreemde culturen. Het ontwerp van de gebouwen gaat voor de architecten
verder dan de architectuur. Het moet een gesamtkunstwerk zijn waaraan verschillende kunstdisciplines meedoen.

WONINGEN, SCHOLEN, STRAATMEUBILAIR ETC
In het begin is de Amsterdamse School voornamelijk een zaak van particulieren en woningbouwverenigingen. Maar ook de Amsterdamse dienst Publieke Werken gaat in deze stijl openbare
gebouwen realiseren. Vooral bij de bouw van bruggen, staatmeubilair als transformatorhuisjes
en urinoirs en scholen is deze stijl populair. De gemeenteraad was de mening toegedaan dat de
moderne Amsterdamse Schoolstijl uitstekend aansloot bij de gestelde eisen voor het straatmeubilair, ze vond de stijl harmonisch samengaan met de verschillende stijlen die in de historische binnenstad vertegenwoordig waren. Ook andere gemeenten adopteren de Amsterdamse School voor
met name schoolgebouwen en gemeentelijke gebouwen als politiebureaus.

Het Scheepvaarthuis wordt gezien als eerste gebouw dat geheel in de stijl van de Amsterdamse School is opgetrokken.
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OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 164
Vooral in de begin jaren maar ook nu nog vult Stadsherstel gaten in gevelwanden met nieuwe (historiserende)
panden. In 2001 ruilde Stadsherstel een aantal van die
panden met het woningbedrijf Amsterdam voor vervallen monumenten, zoals dit pand. De restauratie ervan
startte in 2006. In 1934 is er ook al een verbouwing
geweest. Bewoners van de tweede verdieping klaagden
namelijk dat ze het toilet moesten delen met de bewoners van de eerste verdieping én met de bezoekers van
het café.
Het rijksmonument heeft een ingezwenkte halsgevel
met een afdekking uit het einde van de 18e eeuw; een
rijk gebeeldhouwde golvende lijst met kuif (topbeëindiging) en voluten die tijdens de restauratie behoorlijk los
bleken te zitten. Het rechter aanbouwtje , waarschijnlijk
een overbouwde steeg, heeft ook een kuif uit deze periode. Tijdens de restauratie werden de vele witte lagen
verf van de gevel gehaald waardoor het pand weer haar
originele aanblik kreeg en het mooie en kenmerkende
18e-eeuwse voegwerk weer tevoorschijn kwam. In de
bovenlichten zijn nieuwe glas-in-loodramen aangebracht met jeneverglazen als symbool voor de functie
van de begane grond.

VRIENDENGIFT
Vrienden hebben een bijdrage toegezegd voor het aanbrengen van stoephekjes.
Ga linksaf de Oudezijds Achterburgwal op.
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OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 156
Dit monumentje heeft een ingezwenkte halsgevel en
een bijzonder eind 19e-eeuws interieur, waaraan dankzij decennia lang gebruik als antiquariaat niets was
gewijzigd. Het pand is op een authentieke wijze gerestaureerd.

VRIENDENGIFT
De Vrienden maakten de restauratie van het stoepje
mogelijk.
Linksaf de Oude Doelenstraat in en linksaf voor de
brug de Oudezijds Voorburgwal op.
In de middeleeuwen vormde de Oude Doelenstraat samen met de Oude Hoogstraat, die wat hoger ligt dan de
omliggende straten, een deel van de belangrijkste oostwestas van Amsterdam die van de Dam naar de Sint
Antoniesdijk liep, destijds de oostgrens van de stad. Aan
en rond de Oude Hoogstraat lagen in de 14e, 15e en 16e
eeuw de terreinen van meerdere kloostercomplexen.
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OPENBARE URINOIR
Meteen rechts ziet u een uniek urinoir in Amsterdamse
Schoolstijl van Allard Hulshoff met beeldhouwwerk
van Hildo Krop. Het urinoir werd op hetzelfde moment
gebouwd als de nieuwe vleugel van het toenmalige
stadhuis, links van u, namelijk in 1926. Het tweede
ontwerp voor straatmeubilair waaraan Hildo Krop meewerkte is dit urinoir. Het is geen Amsterdamse krul geworden want voor het stadhuis moest iets voornamers
komen. Dit gebouwtje met zijn natuurstenen sokkel en
het daarboven aangebrachte maaswerk van bakstenen,
wordt afgedekt door een plat dak met een hardstenen
beeldhouwwerkje. Krop heeft hier een staande man
gebeeldhouwd. Het wordt wel een volksredenaar genoemd er wordt ook beweerd dat de in vrijheid plassende man zijn vuisten gebald in de lucht steekt en een
strijdlied zingt, verwijzend naar het stadhuis met haar
raadszaal. Aan de achterzijde zijn verschillende gezichten met open mond te zien, een koor van koppen die
met hem mee zingen op één kop na.
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OUDEZIJDS VOORBURGWAL 197-199:
(RAADSZAAL EN TROUWZAAL TE BEZOEKEN)
Loop de poort onderdoor en op het binnenterrein kunt
u rechts de hotellobby ingaan. Binnen neemt u rechts
de linkeringang (naast het schilderij met de blauwe
vlinder) en dan de trap op. Recht voor u vindt u de
raadszaal.
Rond het jaar 1400 stond hier het St. Katherina en
St. Cecilia klooster. Na 1578 – het jaar van de Alteratie – werden alle kloosters onder bestuur van de stad
geplaatst en werd een deel van het Cecilia klooster
verbouwd tot het Prinsenhof, een logement voor hoge
gasten zoals Willem van Oranje. In 1661 nam de admiraliteit het complex over tot in 1808 de Franse onderkoning Lodewijk-Napoleon het stadhuis op de Dam
in beslag nam en het stadsbestuur verhuisde naar het
Prinsenhof. Het gebouw fungeerde hierna 180 jaar lang
als het stadhuis van Amsterdam, totdat in 1988 de Stopera in gebruik werd genomen. In 1992 opende hotel
The Grand hier haar deuren.

HET EXTERIEUR
Het beeldhouwwerk van het exterieur onder meer op
de granieten pilasterkoppen en de gevelversieringen
van gebakken aarde zijn van de hand van Hildo Krop.
De ontwerpen zijn geïnspireerd door de gedichtenbundel ‘Levende steden Amsterdam’ van Adema van
Scheltema en de eigenschappen die wenselijk zijn bij
bestuurders en Stedenmaagd. Zoals de steen met een
man tussen slangen de rust symboliseert. Verder is er
een gevelsteen van gebakken aarde te vinden met een
afbeelding van Kapel S. Agneta (die hier vroeger stond).
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HILDEBRAND LUCIEN (HILDO) KROP
Hij was de veelzijdigste kunstenaar-ontwerper van de
Amsterdamse School behalve autonome sculpturen,
bouwbeeldhouwwerk, een huis, meubelen, klokken en
vloerkleden ontwierp Krop ook (bouw) keramiek, een
huisstijl, penningen, een haardscherm, houten sierradendozen en theatermaskers. Door zijn achtergrond
als beeldhouwer en de manier waarop hij figuratieve
decoratie in zijn werk opnam, is het vrijwel direct altijd
te herkennen.

ALLARD REMCO (ALLARD) HULSHOFF
In 1915 werd Hulshoff directeur van de afdeling Gebouwen bij de Dienst der Publieke Werken van Amsterdam.
Deze architect had een zeer omvangrijke taak bij het tot
stand brengen van een groot aantal bouwwerken voor
onder andere: het onderwijs, de diensten en bedrijven,
de zorg en verpleging en de woningvoorziening. Daarnaast gaf hij ook esthetische voorlichting aan verschillende afdelingen. Hulshoff was een groot voorstander
van het toepassen van beeldhouwwerk in gebouwen en
op zijn initiatief werd Hildo Krop tot stadsbeeldhouwer
van Amsterdam benoemd. Hulshoff kwam pas in 1923
vanwege de drukke werkzaamheden op het bestuurlijk
vlak weer aan ontwerpen toe en ontwierp toen o.a. het
urinoir en samen met architect Lansdorp de uitbreiding
aan het toenmalig stadhuis. Vanaf 1924 droeg hij de titel
stadsarchitect.

DE POORT
De sluitsteen van de poort heeft een voorstelling van
Gijsbrecht en de oudste zegel van Amsterdam uit het
begin van de 14e eeuw met een hulk (een groot en middeleeuws vrachtschip). Een schip werd vaker op zegels
of -wapens van steden of landen met handel overzee
afgebeeld.

We gaan linksaf en linksaf de Sint Agnietenstraat in de
brug over en gelijk links de Oudezijds Achterburgwal
op.
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OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL/RUSLAND AMSTERDAMSE SCHOOL WINKELPUI (TE BEZOEKEN)
Speciaal voor u heeft de winkelier zijn winkel opengesteld. 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.
Tot 1959 was in dit hoekcomplex Ingenhoes & Zn.,
Wed. H.W., Meubelmakers en Behangers gevestigd. Zij
ontwierpen onder andere Amsterdamse schoolboekenkasten. De firma Ingenhoes had in totaal 106 jaar
haar bedrijf gerund op het Rusland, vanaf 1915 in deze
panden.
Ingenhoes liet in 1928 de architect B.W.J. Deppe een
Amsterdamse Schoolpui ontwerpen voor haar winkel.
De oorspronkelijke constructie werd gehandhaafd en
de Amsterdamse Schoolpui werd als het ware als hoes
omheen ontworpen, binnen is dat nog goed zichtbaar.
Het oneigenlijk gebruik van tegels tegen de gevel,
zoals hier, kwam wel vaker voor bij de Amsterdamse
Schoolarchitecten. Glas-in-lood pasten zij vooral toe in
bovenlichten om het inkomende zonlicht op stemmige
wijze te filteren. Ook het gebruik van dik kozijnhout en
gebogen vormen kwam regelmatig voor bij deze stijl.
In 1954 verkoos de heer Ingenhoes opheffing, omdat
een opvolger in de dagen van massaproductie, uniformiteit en vervlakking onvindbaar was.
Toen Stadsherstel de panden in 1999 aankocht hadden
ze te kampen met achterstallig onderhoud, kapot glas
in lood, maar ook de later aangebrachte grijze kleur van
het schilderwerk, deden de pui geen goed. Stadsherstel
heeft de kleuren van de pui aangebracht die het beste
bij de Amsterdamse Schoolstijl past.

PLAFONDSCHILDERINGEN
Uit historisch kleurenonderzoek blijkt dat de geanalyseerde kleuren van de plafondschilderingen aan het
eind van de 16e begin 17e eeuw gebruikt te zijn. Ook
de constructie wijst op de tijd. De schilderingen zijn
alleen schoongemaakt en ontbrekende vloerdelen zijn
aangevuld met onbehandeld hout. Zo is met de hele
restauratie omgegaan. Herstellingen en aanvullingen
zijn nog zichtbaar doordat het hout van de balken, de
binnenzijde van de kozijnen, ramen en deuren blank
is gehouden of gemaakt. Nieuwe stalen constructies,
noodzakelijk voor de stabiliteit zijn ook zoveel mogelijk
zichtbaar gehouden. In het middelste pand kunt u de
nog aanwezige zwanenhals korbelen bewonderen.
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BERNARDUS WILHELMUS (ROBERT)
DEPPE
De Amsterdamse architect vetrok in 1929 naar Java en
hij overleed in 1943 bij de aanleg van de Birma-Siam
spoorlijn.
Deppe volgde opleidingen aan de Tekenschool voor
Kunstambachten in Haarlem, de Hendrick de Keyserschool in Amsterdam en de Industrieschool van
de Maatschappij voor den Werkenden Stand ook in
Amsterdam. Hij was architect, bouwkundige, tekenaar
en ontwerper van de Amsterdamse school. Voor de Gemeente Batavia, waar hij werkte, ontwierp hij in 1937
de verlichting van de Harmoniebrug in Batavia ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins
Bernhard.

DE VOORSTELLING
De vloerdelen zijn in houtkleur beschilderd en voorzien van roodachtige beschilderde houtnerven. Langs
de balken en in het midden van de vloerdelen is een
donkerkleurige smeedwerk imitatie te zien inclusief
beschilderde nagels in Vredeman de Vries stijl. Binnen
het smeedwerk bevinden zich ovalen en rechthoeken
met een takje druiven of een sinaasappel. De andere
vlakken zijn voorzien van trossen fruit/bloemen met
zwartachtige sjabloon tekeningen.
Misschien verwijzen de sinaasappels wel naar de
Oranje’s. Het graafschap, later prinsdom Orange in
Frankrijk kwam door huwelijken en vererving in 1530
aan de Nassaus. De kleur met de identieke naam oranje
is symbolisch geworden voor het vorstenhuis en voor
Nederland. Daarnaast staan sinaasappelen symbool
voor vruchtbaarheid, omdat de sinaasappelboom het
hele jaar vruchten geeft. De druiventros staat ook symbool voor vruchtbaarheid en van vreugde.
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OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 189-195
Deze vier panden zijn in de kern 17e- en 18e-eeuwse
panden en veelal in de 19e eeuw verbouwd. Ze behoorden aan het Sint Ursulaklooster toe. De panden waren
bij aankoop in een bijzonder slechte bouwkundige staat
en nummer 191 was 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 door de balken wat rechter te
leggen. Een woning mag namelijk maar 1 cm per meter
scheefstand hebben.
Eerste rechts de Spinhuissteeg in.
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DWARS SPINHUISSTEEG 5-7-9-11-13 /
SPINHUISSTEEG 1A-3-5
Deze huizen, woningen en erven behoorden ook tot
het St. Ursula klooster. Achter de panden bevond zich
toen al een steegje. In 1595 werden ze door de Burgemeesteren en Thesuarieren verkocht. In 1652 wordt
het perceel “De Star” gekocht door de deken en de
overlieden van het kleermakersgilde. In 1808 wordt het
Kledermakerskantoor verkocht aan herstelde Lutherse
gemeente. De bekende architect Salm verbouwde in
1876 het vermoedelijk 18e-eeuwse hoekpand . Door
middel van een perceelruil met de gemeente is Stadsherstel aan deze bijzondere panden gekomen. Tegenover nummer 3, aan de andere kant van de Dwarsspinhuissteeg, lag vanaf 1597 tot 1643 het Spinhuis, het
tuchthuis voor vrouwen. Het Spinhuis werd 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.
Aan de andere zijde, aan de Kloveniersburgwal lag het
Krankzinnig-huys .
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SPINHUISSTEEG 12; PAND IN RESTAURATIE
De Vrienden van Stadsherstel maakten de aankoop van
dit pand mogelijk. Kom binnen en we vertellen u graag
meer over dit pand en de restauratie.

VRIENDENGIFT
Dankzij een forse bijdrage van de Vrienden kon dit
pand aangekocht worden.
Vanuit het pand gaan we rechtsaf en rechtsaf de Kloveniersburgwal op.
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Links ziet u het Spinhuis.
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KLOVENIERSBURGWAL 78-80 / OUDEMANHUISPOORT
Dit Amsterdamse Schoolgebouw van de Universiteit
van Amsterdam is ontworpen door de architect P.L.
Marnette van de Dienst Publieke werken. Het gebouw
uit 1927 kreeg de bijnaam ‘de schaats’.
Bij de Oudemanhuispoort rechtsaf de poort onder
door.

PIETER LUCAS MARNETTE
De in Amsterdam geboren Marnette werkte van 1908 tot
1948 bij de Dienst der Publieke Werken van de gemeente
Amsterdam. Zijn werk wordt tot de Amsterdamse School
gerekend. Hij heeft zowel gebouwen als straatmeubilair
ontworpen.

OUDEMANHUISPOORT
De Oudemanhuispoort is een van de hoofdlocaties van
de Universiteit van Amsterdam. Oorspronkelijk was
hier een klooster wat later gebruikt werd als bejaardentehuis voor mannen en ook enkele vrouwen en weer
later als ziekenhuis, het Binnengasthuis. De doorgang
uit 1601 loopt van de Kloveniersburgwal naar de Oudezijds Achterburgwal.

DE DOORGANG
De poort aan de Kloveniersburgwal werd in 1784 ontworpen door stadsarchitect Abraham van der Hart.
De poort wordt geflankeerd door Toscaanse zuilen
die een hoofdgestel dragen. A. Ziesenis vervaardigde
de allegorische beeldengroep die het geheel afsluit. In
het midden troont de Mildheid met de attributen van
Overvloed (de hoorn des overvloeds), Wijsheid (boek)
en Verlichting (een olielamp ). Aan weerszijden zijn de
Armoe en Ouderdom uitgebeeld.
De winkelkasten in deze gang werden in 1757 in gebruik genomen door handelaren in goud, zilver, boeken
en andere luxe artikelen. Zij vormden een onderdeel
van het Oudemannen- en vrouwengasthuis, dat de
toen achttien aanwezige kasten aan deze kooplieden
verhuurde.
In 1880 werden de gebouwen in gebruik genomen door
de Universiteit van Amsterdam. Op het binnenplein
werd in 1881 een borstbeeld van Minerva geplaatst.
Minerva is een personificatie van de goddelijke macht
van het verstand, van de vindingrijkheid van de menselijke geest.
Het natuurstenen poortje aan het einde dateert van na
1783 en wordt geflankeerd door Ionische halfzuilen. In
het fronton is een knijpbrilletje uitgebeeld, in dit geval
bedoeld als symbool van de ouderdom.
Op het einde kijken we naar het pandje rechts van de
poort.
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Oudemanhuispoort tussen Kloveniersburgwal 80 en 78
(1816) .
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OUDEMANHUISPOORT 1A
Dit kleine monument namen wij in 2010 over van de
Universiteit van Amsterdam. Hier stond al een gebouw
sinds de oudst bekende bebouwing van de stad. De
kern van dit pand is 16e-eeuws volgens de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, en bezit een houten gepotdekselde gevel uit de eerste helft van de 19e eeuw. De
monumentale stenen vloer kwam tevoorschijn tijdens
de restauratie.
In de 18e eeuw bevond zich in dit pand nog een herberg, ’t Fortuin genaamd. In de 19e eeuw werd dit een
tapperij. Het laatste bedrijf wat zich hier bevond was
van een juwelier-horlogier, maar deze is in 2010 vertrokken om zijn zaak elders op te zetten. Reden was het
funderingsherstel dat snel moest plaatsvinden. En dat
is ook de reden waarom de eigenaar van de Universiteit
van Amsterdam Stadsherstel verzocht het monument
over te nemen.

VRIENDENGIFT
Restauratie en terugbrengen van de tegelvloer.
We gaan weer terug voorbij de steeg de brug over en
de Grimburgwal op.

11

HOEK GRIMBURGWAL / BINNENGASTHUISSTRAAT 9: KINDERKLINIEK MET ADMINISTRATIEGEBOUW BINNENGASTHUIS
Nadat het Binnengasthuis (ziekenhuis) in 1981 opging
in het Academisch Medisch Centrum (AMC), werd het
terrein één van de hoofdlocaties van de Universiteit van
Amsterdam, die zo’n 60% van het complex in gebruik
heeft. Dit gebouw werd in vroeg Amsterdamse Schoolstijl in 1913-14 aan de noordzijde van het voormalige
Binnengasthuisterrein opgetrokken naar ontwerp van
Jo van der Mey. Oorspronkelijk bestond het bouwwerk
uit een noordelijk gelegen bouwdeel, het Administratiegebouw, en een zuidelijk gelegen bouwdeel, de
Kinderkliniek, met op het scharnierpunt van deze twee
vleugels een trappenhuis. De Kinderkliniek werd echter
in het voorjaar van 1991 in opdracht van de Universiteit
van Amsterdam gesloopt. In de plaats daarvan verrees
nieuwbouw. Bovenin het pand bevindt zich een reliëf
van Willem Coenraad Brouwer van een zuigeling met
de inscriptie SPQA. SPQR is de afkorting van het Latijnse Senatus Populusque Romanus, “De Senaat en het
Volk van Rome”, de zinsnede die fungeerde als de officiële naam van het Romeinse Rijk. De afkorting stond als
inscriptie op openbare gebouwen en triomfbogen. De
letters SPQA werden rond 1900 door meerdere architecten bij wijze van grap of motto gebruikt op bouwwerken. Het geeft goed weer hoe architecten in Amsterdam
toen over hun stad dachten, een stad die in die tijd één
van de belangrijkste centra op de wereld was op het
gebied van architectuur, sociale woningbouw, cultuur
en wetenschap.
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JOAN VAN DER MEY
De voornaamste architecten van de Amsterdamse
School waren Jo van der Mey, Piet Kramer en Michel de
Klerk. Zij hadden alle drie bij architect Eduard Cuypers
gewerkt en richtten in 1910 hun eigen bureau op. Tussen 1912 en 1916 ontwierpen zij het Scheepvaarthuis in
Amsterdam waar de ornamenten en beeldhouwkunst
bijdroegen bij aan het idee dat een gebouw een geheel
moest vormen, niet alleen in stijl en constructie, maar
ook in de decoratie. Het Scheepvaarthuis is het eerste en
wellicht het beste voorbeeld van een dergelijk Gesamtkunstwerk van de Amsterdamse School.
Willem Coenraad Brouwer die het reliëf van de zuigeling
maakte was een Nederlandse keramist en beeldhouwer
en werkte ook mee aan het scheepvaarthuis.
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GRIMBURGWAL 1-5
Dit gebouw is ontworpen door architect H.W. van
Kempen in 1931. Aan de ene kant zijn er stalen kozijnen zichtbaar en aan de andere kant glas-in-lood als
overgang van de Amsterdamse School naar de Nieuwe
Zakelijkheid.
Aan het einde van de straat kort naar rechts het Rokin
op.
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ROKIN 115: VOORMALIG KANTOOR ALGEMENE FRIESCHE LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJ
Aan de rechterkant is een prachtig pand te zien ontworpen door de broers H.A.J. en J. Baanders in 1928 met
vier staande beelden boven de ingang van Hildo Krop
voorstellend: welvaart (vrouw met fruit), arbeid (man
met sikkel en hamer) , zorg (vrouw met kind) en rust
(man leunend op een stok). Ook het stadwapen en het
wapen van Friesland met de twee leeuwen zijn in de
gevel opgenomen. Gemaakt van Ettringer tufsteen wat
helaas erg kwetsbaar is voor weersinvloeden.

EINDE VAN DE AMSTERDAMSE SCHOOL
De dood van de Klerk, één van de grote voortrekkers van
de Amsterdamse Schoolstijl, in 1923 werd door velen als
een slecht teken voor de Amsterdamse School ervaren. In
ieder geval nam in de jaren na zijn dood de kracht van
en sympathie voor deze stijl steeds verder af. Ook binnen
de Dienst der Publieke Werken waren er veranderingen
waar te nemen. De echte Amsterdamse Schoolarchitecten werkten er niet meer en Kramer werkte vooral nog
voor de Afdeling Bruggen waar men de weelderige vormentaal nog wel kon waarderen. De jongere architecten
gaven de voorkeur om in een zakelijkere en strakkere stijl
te gaan werken. Door de terugloop van subsidies, midden jaren 20, was het gedaan met de kostbare ontwerpen
en onnodige decoraties vooral na de economische crisis
van 1929. Woningcorporaties mogen steeds minder bouwen en particuliere ontwikkelaars nemen hun taak over.
De Amsterdamse Schoolarchitecten mogen dan alleen
nog straatwanden ontwerpen maar ze steken daar veel
energie in zodat er in plan west en plan zuid prachtige
straatbeelden ontstaan. Het Amsterdamse gemeentebestuur is bang voor een grote versobering en stelt commissies in voor in sommige buurten. Uiteindelijk gaat de
beweging rond 1930 langzamerhand over in een nieuwe
stijl in de bouwkunst: het Nieuwe Bouwen.

H.A.J. EN J. BAANDERS
Bij dit ontwerp is de invloed van Berlage en De Bazel te
zien daarnaast is de invloed van de Amsterdamse School
op het werk van de gebroeders Baanders evident. Jan
Baanders was een leeftijdgenoot van Michel de Klerk, de
pionier van deze bouwstijl, en raakte met hem bevriend
op de Industrieschool. Maar hun bureau bouwde in
verschillende stijlen.

Kantoor van de Algemeene Friesche Levensverzekerings
Maatschappij (1928) .
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De weg bij het Rokin oversteken en linksaf het Rokin
op richting de munttoren.
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ROKIN 112 SOCIËTEIT ARTI EN AMICITAE
Dit neoclassicistisch gebouw is in 1855 ontworpen door
architect J.H. Leliman. Het interieur is in 1894 verbouwd door de architecten H.P. Berlage en A.C. Bleys.
De Maatschappij Arti et Amicitiae (= voor de kunst en
de vriendschap), meestal kortweg Arti genoemd, is een
Amsterdamse vereniging van beeldende kunstenaars
en kunstliefhebbers. De vereniging werd opgericht in
1839. Het bezit een kunstzaal, tentoonstellingszalen,
bestuurskamers en een besloten sociëteit. Het aangrenzende voormalige pand van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen werd als de Geurt Brinkgreve
Vleugel gedoopt en in 2009 bij het complex getrokken.
Geurt Brinkgreve was één van de oprichters van Stadsherstel.
Arti had een belangrijk aandeel in de architectuurvernieuwing in de eerste decennia van de twintigste eeuw,
ze hadden ook nauwe banden met de Amsterdamse bestuurders. De Amsterdamse Schoolstijl kreeg erkenning
én een brede basis toen in 1917 het bestuur van Arti
werd vernieuwd met uitsluitend Amsterdamse School
aanhangers zoals Wijdeveld. Wijdeveld was ook woordvoerder van deze Fantasievollen o.a. met zijn in 1918
opgerichte (en in 1933 opgeheven) tijdschrift Wendingen. Het tijdschrift Wendingen was het bindende element van de Amsterdamse School beweging. De nummers van dit tijdschrift werden gevuld met alles wat
de architecten van de Amsterdamse School belangrijk
vonden en met al hun ontwerpen zoals meubels, textiel,
glaswerk en typografie, bruggen en straatmeubilair.
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VOORMALIG V&D GEBOUW NET VOOR
DE MUNTTOREN
In de jaren 20 en 30 was Jan Kuyt als huisarchitect verantwoordelijk voor de architectuur van de warenhuizen
van V&D die tot voor kort het aanzicht van het bedrijf
bepaalden.
Hij ontwierp in 1931 een grote moderne uitbreiding met
een grote glazen gevel. Enkele bijzondere details zijn
het smeedwijzerwerk aan de deur en het beeldhouwwerk van M. Andriessen aan de basis van het ronde
volume. Het beeldhouwwerk toont een afbeelding van
Maximiliaan I die in 1489 Amsterdam het recht geeft om
de keizerskroon boven het wapen van de stad te voeren.

JAN KUYT
Jan Kuyt werd tot de vooruitstrevende katholieke architecten gerekend. Zijn werkzame leven valt deels samen
met de opkomst en de neergang van de Amsterdamse
School. Kuyt verwerkte elementen van de Amsterdamse
School, maar later ook van de Art Deco en de Nieuwe
Zakelijkheid in zijn ontwerpen. De eigen vormentaal dat
hij zo ontwikkelde, wordt wel zakelijk expressionisme
genoemd.
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HOEKPAND ROKIN / MUNTPLEIN 2 VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ‘DE NEDERLANDEN VAN 1845’
In 1895 werd dit door H.P.Berlage ontworpen kantoorgebouw opgetrokken voor de verzekeringsmaatschappij
“De Nederlanden van 1845” in rationalistische stijl. In
1911 werd het pand door dezelfde architect vergroot en
versoberd. Het beeldhouwwerk is van Lambertus Zijl.
Het beeld op de hoek met het Muntplein is een griffioen
met in zijn klauwen het wapenschild van De Nederlanden. Hij staat op een steunbeer, een constructieelement uit de gotiek. Op de console rechts van de hoek
Kalverstraat toont de sculptuur de Verzekering die een
krokodilachtig monster uitschakelt. De tekst luidt “Ick
en maek u den brant onschadelijk”.

AMSTERDAMSE SCHOOL BRUGGEN
Een nieuwe periode brak aan toen Jan van der Mey in
1911 en Piet Kramer in 1917 tot esthetische adviseurs
bij Publieke Werken werden benoemd. Met kunstzinnige balustraden in smeedijzer en de toepassing van
beeldhouwwerk werden de bruggen in de Amsterdamse
Schoolstijl ontworpen. De bruggen moesten aansluiten bij hun omgeving en werden vaak voorzien van
bijpassende bankjes, kiosken etc. Daardoor zijn ze zeer
verschillend. Ze zijn fantasievol en rijk aan organische
vormen. Hildo Krop maakte het beeldhouwwerk.
Vooral de architect Piet Kramer (1881-1961) heeft bijgedragen aan de toepassing van Amsterdamse Schoolornamentiek in brugontwerpen. In de periode 1917-1952
heeft hij honderden plaatbruggen ontworpen. Kenmerkend, naast de vrijwel overal anders uitgevoerde balustraden, zijn de verzwaringen van de landhoofden door
zuilen met beeldhouwwerk. De vormgeving wordt soberder in de crisisjaren vlak voor de Tweede Wereldoorlog,
ook mede door de nieuwe architectonische inzichten.

BRUGNUMMERS
Alle Amsterdamse bruggen hebben een brugnummer.
Nummer 1 is de brug van het Muntplein over het Singel.
Van daaruit zijn de bruggen verder genummerd over
het Singel, de Grachtengordel en in cirkels verder naar
de buitenwijken toe. In 1934 kregen sommige bruggen,
in het kader van de werkverschaffing, weer hun naam
terug.
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BRUG DOELENSLUIS
De brug tegenover de voormalige V&D heet de Doelensluis/brug nr. 220 en is een creatie uit 1933. Vanaf de
17e eeuw waren hier al bruggen die de aannemer bij
de aanleg van deze ook tegenkwam. Stenen bruggen
worden in Amsterdam van oudsher “sluis” genoemd,
een daadwerkelijke sluis heeft hier nooit gelegen. Deze
vaste brug ontleent haar naam aan de Kloveniersdoelen, een gebouwencomplex op de plek van het huidige
Doelen Hotel wat als verzamelplaats en oefenruimte
voor een aantal compagnieën van de plaatselijke schutterij diende.
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BRUG NUMMER 1 SINGEL / MUNTPLEIN
Deze brug, oorspronkelijk van architect J.M. van der
Mey uit 1914 met kiosk, werd verbouwd door architect
Piet Kramer 1938. Het beeld van Vrouwe Fortuna, godin
van het Geluk is het laatste brugbeeld, dat Hildo Krop
maakte in 1946. Het stond oorspronkelijk op het Rokin,
waar het moest wijken voor het ruiterbeeld van Wilhelmina. Fortuna is hier afgebeeld met opbollende sluier
met Mercuriushelmen en dolfijnen. In het gebouw
naast de Munttoren werd in de zeventiende eeuw enige
tijd munt geslagen. Sindsdien is de naam Munt hieraan
verbonden gebleven.
Muntplein oversteken en even de Reguliersbreestraat in
naar filmtheater Tuschinski.
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REGULIERSBREESTRAAT 26-28 FILMTHEATER TUSCHINKSI (BEKIJK DE ONTVANGSTHAL)
In 1906 vestigde de Poolse kledingmaker Abraham
Tuschinksi zich in Rotterdam. Na een start in de kledingmakerij stapte hij al snel over op zijn grote liefde:
de film- en bioscoopbranche. Binnen afzienbare tijd
exploiteerde hij in Rotterdam een vijftal bioscopen. En
hij besloot in Amsterdam zijn droom te realiseren: het
bouwen van de allermooiste bioscoop van Nederland.
Niet alleen de buitenkant van de bioscoop moest mooi
zijn, ook het interieur moest uitblinken in schoonheid.
Hiertoe trok Tuschinksi een groot aantal kunstenaars
aan, die elk een bepaald onderdeel van het interieur
moest ontwerpen. Elk van deze kunstenaars had zijn
eigen stijl, waardoor het interieur een mengeling werd
van Jugendstill, Art Deco en Amsterdamse School.

MUNTTOREN MET HAPFONTEIN VAN
HILDO KOP
Het eerste ontwerp van Hildo Krop voor straatmeubilair betrof een drinkfontein die in 1919 in de gerestaureerde Munttoren aangebracht is. Deze fontein, een
zogeheten hapfontein, is uitgevoerd in zwart natuursteen en bestaat uit een bekken met daarboven een
centraal aangebrachte steen, die versierd is met het
wapen van Amsterdam met daarboven golvende (water) lijnen. Aan weerszijden van deze steen zijn twee
gebeeldhouwde figuren aangebracht. De met exotische
bloemen omgeven vrouwfiguur hebben beiden een
vogel in de hand.

GEVEL
De rijk gedecoreerde gevel is geheel bekleed met geglazuurde tegels en keramische sculpturen(afkomstig uit
de Plateelaardewerkfabriek Delft), her en der verfraaid
met smeedijzeren decoraties en lampen van de hand
van Barend Jordens. De oosters aandoende architectuur van de voorgevel had met zijn markante torens een
adverterende functie: het was bedoeld om het publiek
binnen te leiden in een illusoire wereld, waar het weelderige interieur diende als passende omgeving voor de
aanstonds onder begeleiding van filmorgel en theaterorkest getoonde filmbeelden en variéténummers.
De ambitie van Tuschinski een filmkathedraal te bouwen, kreeg gestalte in de twee torenfaçades, die het theater inderdaad enigszins op een kathedraal doet lijken.
Ook het glas-in-lood van de vensters in de erkers, en de
vele reliëfs (ontworpen door Chris Bartels) droegen aan
deze indruk bij.
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DE ONTVANGSTHAL
De ontvangsthal sluit het meeste aan bij de Amsterdamse Schoolstijl het is grotendeels ontworpen door
Jaap Gidding en straalt een vorstelijke allure uit, die de
bezoeker direct uit de sfeer van alledag wegvoert naar
een sprookjeswereld vol klatergoud. Op de vloer ligt een
dik tapijt met sprankelende warme kleuren, vervaardigd door de Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken in
Deventer. De gekroonde adelaar die in het tapijt is verwerkt, is een verwijzing naar Tuschinski’s geboorteland
Polen. Een regelmatig terugkerend motief op de al even
kleurige wandschilderingen is dat van in art-decostijl
gestileerde pauwen.

JAAP GIDDING (TUSCHINKSI)
We lopen weer terug en dan links de Vijzelstraat in.
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CARLTON HOTEL
Het hotel is ontworpen door architect G.J. Rutgers in
1926-1928 als het Amsterdam Grand Hotel Centraal de
beeldhouwwerken zijn van Theo Vos.
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BRUG 30 IN DE VIJZELSTRAAT OVER DE
HERENGRACHT
Deze brug werd in 1922 ontworpen door Kramer. Het is
een vaste plaat- of balkbrug met drie doorvaarten. De
landhoofden zijn van baksteen en natuursteen en op
de uiteinden verzwaard met gebeeldhouwde zuilen van
natuursteen en met een smeedijzeren balustrade. Hij
maakte gebruik van een eerder ontwerp uit 1911 van
J.M. van der Mey maar nam hiervan alleen de structuur
van de brug over. De uitwerking en de inpassing in de
omgeving moeten worden toegeschreven aan Kramer
zelf.
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VIJZELSTRAAT 22-28/HERENGRACHT
515-513

Hij ontwierp onder andere de beschilderingen in de grote
hal, het daarbij aanwezige handgeknoopte tapijt en de
lichtkoepel. Kenmerkend voor de door hem ontworpen
decoraties zijn de felle warme kleuren en de toepassing
van abstracte patronen, die grillig maar symmetrisch
zijn, in combinatie met figuratieve vormen. Gidding
is een sierkunstenaar die meerdere bioscoopinterieurs
decoreerde en op nagenoeg alle gebieden van de kunstnijverheid werkzaam was. Gidding wordt beschouwd als
een belangrijke vertegenwoordiger van de expressionistische stijl van de Amsterdamse School.

CHRIS BARTELS
Hij heeft het voorgevelontwerp van de architect Heyman
de Jong uitgewerkt en heeft vele lampen en lambriseringen in het gebouw ontworpen zoals in de hal. Hij was en
Amsterdamse Schoolarchitect en ontwierp vele villa’s in
de gemeente Velsen. Daarnaast hield hij zich bezig met
binnenhuisarchitectuur en het ontwerpen van meubels.

VIJZELSTRAAT
In de jaren 1920 werd de bebouwing aan de westzijde
van de Vijzelstraat afgebroken en kon de straat worden
verbreed tot zijn huidige breedte. Nieuwe gebouwen
verrezen, zoals het Carltonhotel en het hoofdkantoor
van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. De in de
jaren twintig gebouwde woningen tussen Keizersgracht
en Prinsengracht werden in de jaren zestig afgebroken,
nadat een deel in 1955 was ingestort. Op die plek is in de
jaren zeventig van de twintigste eeuw de Vijzelbank van
Marius Duintjer verrezen.

In 1917 zijn vijf huizen gesloopt voor de verbreding van
de Vijzelstraat. Hieronder was het huis van Prof.jhr dr
J. Six. In 1923 is door de Amsterdamse School-architect
Gerrit Jan Rutgers op de braak liggende grond het hotel
Astoria gebouwd met daaronder winkelruimte. Het
hotel is later omgezet in een appartementencomplex.

Brug 30 in de Vijzelstraat over de Herengracht.
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DE BAZEL (GEBOUWD ALS NEDERLANDSCHE HANDELSMAATSCHAPPIJ NU
KANTOOR VAN HET BUREAU MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE EN STADSARCHIEF).
H.P. Bazel begon zijn carrière bij P.Cuypers. Anders
dan Berlage was De Bazel plastischer en decoratiever
ingesteld waardoor zijn gebouwen een grote sculpturale
kwaliteit kennen. Daarbij paste hij ook contrasterende
baksteen en natuursteen banden toe zoals hier. Hier
wordt het dragende karakter van muren, bogen en pijlers benadrukt in baksteen met donkere natuursteen
banden en met decoratieve motieven op een hardstenen sokkel. De beelden van de hoofdingang, voorstellende Azië en Europa zijn van J. Mendes da Costa; de
beeldengroep op de hoeken van het gebouw zijn van
Lambertus van Zijl. H.A. van der Eijnden vervaardigde
de figuren van drie gouverneurs generaal van Nederlands Indië: Jan Pietersz. Coen, H.W. van Daendelsen
en J.B. van Heutz.

De Bazel - Gebouw Nederlandsche Handel Maatschappij
(1931)

H.P. Bazel en bijvoorbeeld ook P. Cuypers waren de pioniers van de Nederlandse architectuur en volkshuisvesting, zij hadden de weg voor de komst van de Amsterdamse School bereid. Hoewel de jonge Amsterdamse
School architecten duidelijk op zijn werk voorbouwden,
hebben zij kritiek op de rationele bouwstijl van Berlage,
die wars is van veel opsmuk. De jonge bevlogen architecten zetten zich meer in voor een expressionistische
architectuur met veel romantiek en fantasie.
De Nederlandsche Handelsmaatschappij werd persoonlijk opgericht door koning Willem I in 1824.
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BRUG 41 / JOHANNA BORSKIBRUG KEIZERSGRACHT / VIJZELSTRAAT
Deze door Piet Kramer ontworpen brug is genoemd
naar Johanna Borski (1764-1846) zij werd wel ‘de financier van Nederland’ genoemd, omdat ze investeerde
in visionaire projecten als De Nederlandsche Bank,
De Nederlandsche Handelsmaatschappij en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Ze behoedde
de Nederlandse staat tot twee keer voor een bankroet.
Ze werd geboren als Johanna van der Velde in de Vijzelstraat en had kantoor aan de Keizersgracht bij de
Spiegelstraat. Deze brug biedt uitzicht op het gebouw
van de Nederlandsche Handelsmaatschappij, die zij
heeft helpen oprichten en die ze tot tweemaal toe van
de ondergang heeft gered.
Deze vaste plaatbrug was een van de eerste bruggen in
de oude stadskern die werd verbouwd. Aan de landhoofden zijn er twee moderne zuilen met een bolle
vorm op de top. Daarop is het wapen van Amsterdam
gebeeldhouwd. Op de hoekpilonen de tekst “SPQA”:
Senatus Populusque Amstelodamensis, de Senaat en
het Volk van Amsterdam.
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Brug 41 Johanna Borskibrug
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VIJZELSTRAAT 81/KEIZERSGRACHT 660
Ontworpen door de Amsterdamse School architect Cornelis Kruyswijk voor Apotheker Warmolts. In 1967 werd
de apotheek opgeheven. Hij was een van de eerste homeopathische apothekers in de stad. In de bouwhoogte
van de apotheek anticipeerde Kruyswijk op de schaalvergroting die conform het stedenbouwkundige plan
van De Bazel naar verwachting ook aan de oostzijde van
de Vijzelgracht zou moeten plaatsvinden. Deze kwam
echter niet van de grond.
Een opvallend gebouw met overduidelijke Amsterdamse School kenmerken. Afgeronde erkers op de hoeken, ladderramen. Kruywijk wist de hoeksituatie fraai
te benutten door het gebouw twee richtingen te geven
door middel van elkaar kruisende erkers en de hoek
omgaande raampartijen. Het gebouw wordt bekroond
door een nadrukkelijk gekartelde daklijst, een detail dat
Kruyswijk vaak toepast, en dat vrijwel overal bij renovaties verdwijnt. Een ander detail betreft een decoratief
beeldhouwwerk, waarschijnlijk twee gestileerde slangen om een vijzel voorstellende. Mogelijk een werk van
Theo van Reijn.

Links Vijzelstraat 81. Gezien vanaf gedeelte brugnr. 41
over de Keizersgracht richting Prinsengracht. Foto uit
1991.

VIJZELSTRAAT 83 WINKEL CORNELIS
KRUYSWIJK
Gebouwd voor de klokkenwinkel van Spillner. Spillner
verkocht niet alleen klokken, maar onderhield ook vele
klokken in de kantoren in de omgeving (o.a. prikklokken) Vooral het rijk gedetailleerde winkelinterieur uit
1935, ook door Kruyswijk ontworpen is bijzonder. Het
maakte tot voor kort deel uit van dit pand. Dit monumentale interieur zal in de uitbreiding van Museum Het
Schip in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt straks
te zien zijn.

CORNELIS KRUYSWIJK

KERKSTRAAT

Kruyswijk werd geboren als zoon van een aannemer.
Hij leerde het vak door avondstudie en in de praktijk bij
architecten als Harry Elte en F.A. Warners; hij bouwde
voornamelijk in Amsterdam. Niet alleen vele woningblokken, zoals in de Mercatorstraat en aan het Victorieplein, met zijn kenmerkende arcaden, maar ook diverse
kerken op stedenbouwkundig bijzondere plekken.
Daarnaast bouwde hij een groot aantal scholen.
De architectuur van Kruyswijk kenmerkt zich door
goede verhoudingen en een bijzondere plasticiteit.
Paarsgewijs naar voren springende erkers of raampartijen, verticale markering van entrees, profilering van
hoekpartijen, articulering van grote baksteenvlakken,
gedetailleerde gevelbeëindigingen met feestelijk gemetselde kartelingen. Waar je ook kijkt is er met veel
aandacht voor detail en vakmanschap vormgegeven.

De Kerkstraat is onderdeel van de Vierde Uitleg van
Amsterdam, ontworpen door Daniël Stalpaert en vanaf
1658 aangelegd. De Kerkstraat , die tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht ligt, was bedoeld voor de
koetshuizen en paardenstallen van de grachtenpanden.
Het grachtenpand en het koetshuis hoorden vaak kadastraal bij elkaar. Aan de Kerkstraat lag als het ware
de achteringang van het grachtenpand. De Kerkstraat
ontleent haar naam aan de bedoeling om vier geplande
kerken in deze stadsuitbreiding met elkaar te verbinden: de Amstelkerk, de Oosterkerk en twee kerken die
nooit zijn gebouwd, één bij het Molenpad en één bij de
Weesperstraat.

Ga links de Kerkstraat in richting de Amstelkerk die u
op het einde ziet.
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KERKSTRAAT 273
Dit pand werd in 1983 aangekocht en is in 1985 gerestaureerd. Dit dwarshuis werd in 1669 gebouwd. In 1700
werd Adriaen van der Stel eigenaar en kocht ook het
daarnaast braakliggend terreintje nr. 275. Achter nr. 273
en 275 liet hij een koetshuis bouwen, dat een uitgang
kreeg naar de Kerkstraat via nr. 275. Boven deze doorrit kwam de woning van de koetsier. De raamkozijnen
zijn nog uit die bouwperiode. De roede-indeling van de
ramen is duidelijk achttiende-eeuws.
Toen Stadsherstel dit pand kocht waren de voor- en
achtergevel zeer slecht en aan de achterzijde was een
verzakking van 20 centimeter- zij werd daarom gedemonteerd en weer opnieuw opgebouwd met gebruik
van zoveel mogelijk originele materialen. Bij de restauratie werd een betegelde waterkelder aangetroffen.
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KERKSTRAAT 278-280
Dit pand werd in 1961 aangekocht en gerestaureerd in
2002. De twee panden hebben klokgevels met segmentvormige frontons. Deze dateren van de periode 16251650. Nummer 278 heeft een forse deuromlijsting met
versieringen, waarschijnlijk uit de 17e eeuw. De roedeverdeling in de ramen van 280 is in de 19e eeuw aangepast volgens het voor die tijd kenmerkende T-raam.
Net voor de brug bij de Amstelkerk blijven we even
staan.

Kerkstraat 273 voor restauratie in 1983.

VERLOEDERD GEBIED: TIPPELPROSTITUTIE EN PANDEN IN DE STUTTEN
Dit deel van de stad stond er in de jaren zeventig, toen
Stadsherstel begon met aankopen van panden in deze
buurt, erg verloederd bij en had te maken met tippelprostitutie. Van de dertien bouwvallige panden die
Stadsherstel in dit gebied aankocht stonden er vier in de
stutten en was van één alleen nog maar een onderstuk
over. De oorlog had zijn desastreuze sporen achter gelaten. In de hongerwinter waren veel panden ontdaan van
alle brandbare materialen waardoor ná de oorlog sloop
vaak de enige optie was als de panden vanzelf al niet
ingestort waren. Vaak bleven er onderstukken staan of
werden er loodsjes gebouwd zoals bij Kerkstraat 313.
Toen Stadsherstel in 1971 het hoekpand Reguliersgracht
70 kreeg aangeboden aarzelde men geen ogenblik om
dit monument aan te kopen. Immers, hoekpanden hebben al vanaf de oprichting van Stadsherstel de bijzondere aandacht gehad. Hoekpanden fungeerden toen vaak
als boeksteunen voor de slechte panden in de gevelrij.
Omdat de hoekpanden ook vaak slecht waren hadden
ze een stutconstructie nodig om ze op hun plek te houden. Dat was onder andere nodig bij dit pand maar ook
bij ons hoekpand aan de overkant van de gracht. Ook
waren hoekpanden voor Stadsherstel interessant omdat
de hoekpanden na restauratie aan twee gevelzijden een
positieve uitstraling gaven en we hoopten daarmee ook
buren te stimuleren hun panden op te knappen.
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Kerkstraat 280 en 278 in 2000 voor restauratie.
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REGULIERSGRACHT 70: MET TERUGGEBRACHT POTHUIS
Op dit perceel werd kort na 1670 huizen neergezet.
Het huidige uiterlijk van het pand is 19e-eeuws dat is
onder andere te zien aan de gietijzeren rozetten van de
balkankers en de rechte gevellijst. Het pand bezit een
leugenaar; vanaf de straat doet het pand vermoeden
alsof het pand hoger is maar vanaf de zijkant is goed te
zien dat het dat niet is. Dit pand werd gezamenlijk met
het buurpand Kerkstraat 328 in 1998 gerestaureerd.
Toen zijn de twee huizen met elkaar verbonden om vier
ruime woningen te creëren. Vanaf de jaren zeventig tot
aan de restauratie werd dit pand overeind gehouden
door een dubbele stutconstructie. De gevelsteen doet
herinneren aan de mensen die vooral na de oorlog het
vele stutwerk verrichtten.

VRIENDENGIFT
Tijdens de restauratie werden de fundamenten en de
tekeningen gevonden van een pothuis dat tot 1913 in
de Kerkstraat aan het hoekpand vast had gezeten. In
overleg met Bureau Monumentenzorg werd besloten
dit pothuis terug te brengen.
Pothuizen zijn lage aanbouwtjes, die - vaak illegaal tegen een huis waren gemetseld. Zij werden gebruikt
als (vergroting van) bedrijfs- of opslagruimte of als vergroting van de woonruimte. In de loop der tijd zijn vele
pothuizen verdwenen. Daarom heeft Stadsherstel besloten zo een karakteristiek bouwsel in het straatbeeld
terug te brengen. Dit kon gebeuren dankzij een bijdrage
van de Vereniging Vrienden.

KERKSTRAAT 328: MET TERRA COTTA
CONSOLES
Stadsherstel heeft Kerkstraat 328 in 1969 gekocht. Veel
oude huizen in de stad zijn versierd met ornamenten en
beeldhouwwerk, meestal van natuursteen of hout. Bij
dit pand zijn boven in de gevel de consoles uitgevoerd
in terra cotta.

KERKSTRAAT 326: EEN VROUWELIJK
DISPUUTHUIS
Dit pand heeft een 18e-eeuwse klokgevel met een 18eeeuwse gesneden pui. Di type pui, met geblokte stijlen
was één van de twee meest voorkomende puien. Hier is
hij ook uitgevoerd met geprofileerde deurstijlen.
In dit pand zit sinds 1983 het vrouwelijk studentendispuut B.E.V.E.R. (de afkorting is geheim) op 20 september opgericht. Hier wonen zeven actieve leden die
allen studeren in Amsterdam, de dispuutvergaderingen
vinden er plaats en alle bevers zijn er te allen tijde welkom. De steen is gemaakt door Gonne de Jong-Janssen,
zij kwam in 1941 bij het dispuut, haar beeldmerk, een
paddenstoel is opgenomen in de steen.
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Kerkstraat 328 en 326 zijn van 1802 t/m 1814 van Willem Borski geweest en daarna tot 1823 van zijn vrouw
Johanna Jacoba Borski-van de Velde (1764 -1846). Wij
kennen haar van de brug over de Keizersgracht.
Aan de overkant van de gracht ziet u ook een rijtje
panden die Stadsherstel heeft gerestaureerd.
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REGULIERSGRACHT 63
Het pand Reguliersgracht 63 is net zoals nummer 57
ontworpen door Izak Gosschalk (later: Isaac) in opdracht van de firma Z. Deennik & Zoon timmerlieden,
aannemers en makelaars. Nummer 63 was bestemd als
woonhuis voor de directeur, de meester-timmerman
Zeeger Deenik (1844-1906), die het in februari 1883 met
zijn gezin kon betrekken. De in zijn tijd zeer bekende
Isaac Gosschalk (1838- 1907) heeft vooral in Amsterdam belangrijke gebouwen ontworpen. Hij is wel de
architect van de ‘Hollandse Renaissance’ genoemd,
maar hij heeft zich ook laten inspireren door de gotiek.
Zijn naam werd met name gevestigd dankzij zijn vriend
Gerard Adriaan Heineken voor wie hij een Stoombierbrouwerij ontwierp aan de Stadshouderskade. Dit pand
betekende zijn doorbraak, vooral ook omdat reclamepionier Heineken er vaak afbeeldingen van gebruikte.
Dit pand is in 1974 aangekocht en is een rijksmonument met een zeer originele laat 19e-eeuwse gevel
in middeleeuwse trant (overkragingen, topgevel met
windveren) maar met neorenaissance details; opmerkelijke oorspronkelijk waarschijnlijk open loggia op de
derde verdieping. Het pand is in 2003 gerestaureerd
en gelukkig kon het aan één huurder worden verhuurd
zodat het bijzonder fraaie 19e-eeuwse interieur zoveel
mogelijk in oude staat behouden kon worden.
Voordat de Amsterdamse Schoolarchitect Piet Kramer
op het bureau van Ed Cuypers kwam ging hij op zijn
17e jaar werken bij makelaar en aannemer Deenik als
bouwpatroon. Hij bleef daar twee jaar.

VRIENDENGIFT
De stoephekjes zijn dankzij de steun van de Vrienden
teruggebracht ook kreeg het pand een lantaarn met
arm.

REGULIERSGRACHT 65-67/KERKSTRAAT321-323: WEER EEN FRAAIE
HOEK
Deze zeer vervallen maar voor het stadsbeeld zo belangrijke panden werden in 1974 als één cluster aangekocht en in 1991 gerestaureerd. Met veel zorg is de gedemonteerde gevel van nummer 65 weer met de oude
steentjes opgetrokken, waarbij veel aandacht is besteed
aan het metselverband. In de winkel van nummer 67
is de 19e-eeuwse winkelbetimmering gerestaureerd en
teruggebracht samen met de bijbehorende tegelpatronen in de vloer.

VRIENDENGIFT
Bij het schoonmaken van de gevels kwam in de zijgevel
van 67 een aantal dichtgemetselde ‘gevelogen’ tevoorschijn, die vroeger dienden voor de verlichting van het
trappenhuis. Dankzij de steun van de Vrienden konden
de ogen weer worden geopend. Deze zijn nu gevuld met
glas-in-loodraampjes, gemodelleerd naar een origineel
ruitje dat achter het metselwerk werd ontdekt.
Ook hebben de Vrienden deze panden voorzien van
bijpassende oude lantaarns, nummer 65 van een mooi
snijraam en Kerkstraat 321 van levensboompjes in de
voordeuren.
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Voor de Amstelkerk gaan we rechtsaf, langs het kantoor van Stadsherstel.
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AMSTELKERK
Deze houten kerk uit 1670 was zeer vervallen en is in
1990 gerestaureerd door Stadsherstel waarna ze het als
haar eigen kantoor in gebruik kon nemen. Ook is de
kerk, net zoals twaalf andere bijzondere gebouwen, te
huur voor diverse evenementen. Wist u dat u als Vriend
5% korting op de zaalhuur van een Bijzondere Locatie
krijgt?

VRIENDENGIFT
De vrienden hebben bijgedragen aan de restauratie
van het Bätz-orgel, de lantaarns, de luidklok en de klokkenstoel.
We lopen richting kerkgebouw De Duif, die u voor u
ziet, rechts ziet u een Amsterdamse krul en recht voor
u de peperbus met reclame.
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AMSTELVELD KRUL
Sinds de 16e eeuw bestonden er in Amsterdam al
diverse verboden op het urineren in het openbaar.
Deze keuren werden in de 19e eeuw vervangen door
een politieverordening. Ook de angst dat het urinoir
zou kunnen fungeren als ontmoetingspunt voor homoseksuelen of als mogelijke plaats voor onzedelijke
handelingen, maakte dat de gemeente het ontwerp van
dit straatmeubilair zelf ter hand nam. Er waren 1 en 2
persoonsuitvoeringen. Het ontwerp en de situering van
het urinoir moest zodanig zijn dat een dienstdoende
agent in een oogopslag kon zien hoeveel personen zich
in het urinoir bevonden. Het ontwerp moest daarom
een bepaalde openheid hebben zonder te open te zijn.
De oplossing werd gevonden in het zichtbaar laten van
de beenruimte en het perforeren van de ijzeren wanden
van de krul. Van der Mey verbeterde het oude model,
maakte de vormen strakker en voegde aan het ontwerp
een kap toe. Voor de rest bleef het oude model onveranderd. Helaas is dit niet meer een van der Mey krul maar
een latere uitvoering.

STRAATMEUBILAIR
In de 19e eeuw was in Amsterdam een begin gemaakt
met de plaatsing van straatmeubilair op grote schaal.
Vanwege de toename van de bevolking en verkeersstromen werd er intensief gebruik gemaakt van de openbare
ruimte van de stad. Dit gebruik bracht natuurlijk ook
een vraag naar voorzieningen met zich mee. De voetgangers en fietsers eisten zitbanken, privaten en kiosken:
de tramgebruikers wachthuisjes. Straatmeubilair werd
ook ingezet voor de ontwikkeling van de arbeidersklasse
door bijvoorbeeld kiosken te ontwerpen zodat ze in contact konden komen met lectuur en literatuur.
Esthetiek speelde in dit opzicht ook een belangrijk rol.
Door de massa in contact te brengen met mooie voorwerpen en haar een plaats te gunnen in een schone
omgeving, werd gepoogd een beter levensbeeld voor deze
massa te creëren. Ee beter levensbeeld zou bijdragen tot
een betere wereld zonder armoede, woningnood en oorlog. Door middel van onder meer straatmeubilair was de
gemeente in staat deze gedachte op een visuele manier
uit te dragen. Er is veel straatmeubilair ontworpen in
Amsterdamse Schoolstijl door de Dienst Publieke werken. Soms is dat nog aanwezig.

Urinoir bij het Amstelveld met dubbele krul (1908).
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PEPERBUS VAN VAN DER MEY
Vanaf 1900 werd de elektrificatie van Amsterdam ingezet. Aanvankelijk maakte alleen de industrie van
deze nieuwe energievorm gebruik, maar al snel volgde
particuliere huishoudens en de gemeente (tram en
verlichting). Om de elektriciteit gelijkmatig over de
stad te kunnen verdelen waren transformatorhuisjes
nodig. Deze huisjes werden geplaatst op plaatsen waar
veel kabels samenkwamen en weer verdeeld konden
worden. Het omhulsel werd door van der Mey in 1911
vormgegeven als een grote zuil die bekroond werd door
een puntdakje, beter bekend als de peperbus. De zuil
was in zekere zin de voorloper van de latere transformatorhuisjes, die in 1918 ontworpen zouden worden van
der Mey benaderde het ontwerp als dat van een zuiver
gebruiksvoorwerp. Daarom koos hij voor een simpele,
geometrische grondvorm van de cilinder met zo min
mogelijk decoratie. Alleen op de band die de zuil van
het dak scheidde, werd een beschilderde sierrand aangebracht.
Als u eventjes rechts de brug op gaat ziet u links een
splitskast staan in Amsterdamse Schoolstijl.
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SPLITSKAST VOOR HET GEMEENTE
ENERGIEBEDRIJF (1926) P.L. MARNETTE.
Marnette kwamen we al eerder tegen als architect van
gebouw de Schaats van de Universiteit aan de Kloveniersburgwal. Hij werkte samen met verschillende
ijzergieterijen. In die tijd werd er al naar een bepaalde
standaardisatie gewerkt die zich vooral doorzette na de
beurscrash van 1929. Er werden verschillende typen
kasten ontworpen die bestonden uit gestandaardiseerde gegoten onderdelen die in verschillende ontwerpen
gecombineerd werden bijvoorbeeld zoals hier als kabelkast.
We lopen weer terug de Reguliersgracht op en nemen
de brug over de Prinsengracht en gaan De Duif binnen.
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De Duif met op de voorgrond een peperbus.
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DE DUIF: PRINSENGRACHT 756
Kom binnen en onze vrijwilligers, de organist , de kunstenaar en projectleider Paul Morel vertellen u binnen
graag meer. Amie Dicke stelt haar atelier in De Duif
open van 12.30 uur tot 15.30 uur. Het orgel wordt bespeeld door een student van Stephan van de Wijgert.
Ook kunt u naar boven klimmen om het orgel te bekijken en uitleg te krijgen over dit rijksmonument. Neem
een hapje of een drankje terwijl projectleider Paul Morel u meer vertelt over Stadsherstel.
Uit De Duif, linksaf de brug van de Reguliersgracht
oversteken tot de Vijzelgracht. Kijk nog even naar
rechts naar de brug over de Prinsengracht bij de Vijzelstraat.
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Het bijzondere Smits-orgel, het grootste Smits-orgel boven de grote rivieren, maakt De Duif uniek en authentiek

WALENWEESHUISSLUIS, BRUG 70 IN
DE VIJZELSTRAAT OVER DE PRINSENGRACHT
In 1935 heeft Piet Kramer het ontwerp gemaakt voor de
wijziging van deze brug. Het Walenweeshuis op de hoek
van de Vijzelgracht werd in 1669-1671 gebouwd door
Adriaan Dortsman en was bestemd voor de wezen van
de Franse of Waalse kerk. Sinds 1971 is het Frans Cultureel Centrum Maison Descartes hier gevestigd.
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HOEK PRINSENGRACHT 646-648 / VIJZELGRACHT 1, 3 EN 5
De panden zijn rond 1963 wegens bouwvalligheid grotendeels gesloopt waardoor de hele hoek in een desolate toestand verkeerde. Er waren al voor die periode
nieuwbouwplannen gemaakt die gelukkig niet doorgingen. Stadsherstel kocht deze panden in 1967 aan.
In 1971 zijn de panden geheel gereconstrueerd aan de
hand van oude foto’s en tekeningen.
De gevelsteen aan de Prinsengrachtkant met het rode
schaap is afkomstig van Sint Nicolaasstraat 2-4, een gesloopt pand. Hij is hier geplaatst ter nagedachtenis van
in 1970 overleden heer Schaap, inspecteur van Monumentenzorg die zich erg heeft ingezet voor het herstel
van de binnenstad.

Prinsengracht 646-648 en Vijzelgracht 1-3-5 (1971).

Gevelsteen ‘int Root Scaep’ op de hoek van Prinsengracht
648.
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VIJZELGRACHT 15, BANKETBAKKERIJ
HOLTKAMP
De banketbakkerij zit er al sinds 1886. In 1928 kreeg het
een opvallende houten pui met horizontale ornamenten en glas in lood bovenlichten. Maar ook het interieur
werd bijpassend ontworpen. Het basisontwerp was van
Piet Kramer. Hij had als kind aan de overkant op nummer 10 woonde.
In de winkel is een mozaïekentegelvloer te zien en
wandvitrines van gelakt eiken- en palissanderhout met
coromandel accenten. In het houtwerk heeft Kramer
zoveel mogelijk rechttoe rechtaan oplossingen vermeden door meerdere lagen te creëren met verspringende
hoeken. Op plekken waar geen vitrines zijn hangen
met neutraal gekleurde stof beklede panelen. In de
toegangsdeur en de deuren in de winkel naar de bakkerij zitten glas-in-loodramen. Boven de vitrines zijn
rondom op de muren decoraties aangebracht waarin
een geschilderde wijzerplaat is verwerkt. Het patroon
hiervan komt terug in de gebaksdozen van Holtkamp.
De nieuwe toonmeubels zijn overigens van hand van
architect, voormalig rijksbouwmeester, én klant Wim
Quist.
Hier oversteken en dan de 1e weteringdwarsstraat in.

35

MAISON DESCARTES
Dit pand genaamd Maison Descartes is eigendom van
het Franse consulaat. Het is het oude Walenweeshuis.
Het rechthoekig hoofdgebouw onder schilddak (16691671) is door Adriaan Dortsman ontworpen. De lage
linkervleugel aan de 1e Weteringdwarsstraat is uit 1683
en de lage rechtervleugel aan de Prinsengracht uit 1726.
De voorgevel heeft gebosseerde bakstenen hoeklisenen
en een brede middenrisaliet met twee deuromlijstingen. Op het dak bevinden zich twee schoorstenen met
ngezwenkte kappen. Stadsherstel is betrokken bij de
herbestemming van dit project.
Vijzelgracht 2-2A (v.l.n.r.), Maison Descartes (Frans
cultureel instituut) en Frans Consulaat Generaal
Links: ingang Eerste Weteringdwarsstraat. Rechts: hoek
Prinsengracht. Op de voorgrond: bouwwerkzaamheden
i.v.m. aanleg Noord-Zuidlijn (2009).
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VIJZELGRACHT 4-6-8 / EERSTE WETERINGDWARSSTRAAT 70
De Weteringbuurt, waar deze panden in liggen, was
rond 1970 een ten dode opgeschreven buurtje (Historische Gids van Amsterdam, uitg. Allert de Lang 1974).
De wevershuizen langs de Vijzelgracht vormen een
onderdeel van de vijf bouwblokken tussen de Spiegelgracht en Reguliersgracht die in 1670/71 in één
bouwstroom volgens een standaardontwerp van Philip
Vingboons (1607-1678), een leerling van Jacob van
Campen, tot stand zijn gekomen. Tot op de dag van
vandaag bepalen zij het bijzondere karakter van de
Weteringbuurt.
De gebouwen zijn gebouwd in opdracht van de regenten van drie liefdadigheidsinstellingen -het Binnengasthuis, het Burgerweeshuis en het Leprozenhuis-, met het
doel om de kwijnende textielindustrie in Amsterdam
te stimuleren; de panden boden huisvesting en ateliers
aan wevers die meestal uit het buitenland afkomstig
waren. In de textielindustrie konden armen een eerlijk
loon verdienen. De genoemde instellingen dienden een
stedelijk belang en konden de huuropbrengsten goed
gebruiken onder andere voor het voeden en kleden
van wezen. In die zin kunnen de wevershuizen als een
vroeg voorbeeld van sociale woningbouw worden beschouwd.
In die tijd stonden er 211 wevershuizen. De gevels meten precies 30 bij 30 voet (8,5 m) en zijn dus vierkant,
met daarboven een dwarskap. De vensters besloegen
bijna de helft van de gevel, aangezien de wevers veel
licht bij de uitvoering van hun ambacht nodig hadden.
Elk huis kreeg een ruime kelder met stahoogte, die volledig benut kon worden bij de textielfabricage, waarbij
gedacht werd aan spinsters. De echte productieruimte
was op de verdieping maar ook de vliering was zo ruim
dat er één of meer getouwen geplaatst konden worden.
Door de hoge kelder lag de begane grond ver boven
het maaiveld en kreeg elk huis een stoep. Ook kreeg elk
huis een lichte smeedijzeren hijshaak boven de erker
op de vliering, die heel typerend is voor deze huizen.
De hoekhuizen zijn ontworpen als winkel en hadden
een houten onderpui die de hoek omloopt.
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DE RESTAURATIE
Bij de aanleg van de het station voor de Noord/Zuidlijn
verzakten op 10 september 2008 de panden binnen een
paar uur zo’n 23 centimeter. Dat gebeurde toen de voegen in de betonnen damwanden van de Noord/Zuidlijn
lek bleken. Daardoor stroomde water en een deel van
de zandlaag waarop de woningen waren gefundeerd
onder de panden weg. Een gevaarlijke situatie waarbij
de bewoners direct het pand moesten verlaten, sommigen door middel van een ladder uit het raam omdat de
deuren niet meer open konden. De gemeente Amsterdam kocht vervolgens de panden van de particuliere
eigenaren en werden daarna door de gemeente weer
rechtgezet. In 2010 zijn de panden door Stadsherstel
aangekocht en gerestaureerd.
Tijdgenoten noemden het complex het ‘Noordsche Bos’,
vanwege de grote hoeveelheid uit Noorwegen geïmporteerde grenen heipalen die de bouwblokken dragen.
Vijzelgracht 2, 4, 6, 8 maakte tot in de twintigste eeuw
deel uit van het Walenweeshuis.
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EERSTE WETERINGDWARSSTRAAT 83105 - HODSHON-DEDELHOFJE (TE BEZOEKEN)
Kom binnen en onze vrijwilligers vertellen u graag meer
over ons bijzondere hofje.

VRIENDENGIFT
De restauratie van de pomp, de gevelsteen en de klok
zijn betaald door de Vrienden van Stadsherstel.
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EERSTE WETERINGDWARSSTRAAT 30
Aangekocht: 1989, gerestaureerd: 2006.
Net zoals de nog vele aanwezige wevershuizen in deze
Weteringbuurt, bezit ook nummer 30 een brede voorgevel met stoep, maar is in verhouding hiermee ondiep
van structuur.

De natuurstenen pomp op de binnenplaats van het
Hodshon-Dedelhofje (1980).

WETERINGSTRAAT 19
Aangekocht: 1961, gerestaureerd: 1974
De 21 hoekhuizen in het Noordsche bos werden bestemd voor bakkerijen, kramerijen of kommenijen, tappers en tabakswinkels. Het buurhuis van nr 30, Weteringstraat 19, is bijna drie eeuwen een bakkerij geweest.
U loopt door tot het hoekje van Stadsherstel en gaat
daarna linksaf de Weteringstraat in en daarna rechtsaf
de Tweede Weteringdwarsstraat in.
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TWEEDE WETERINGDWARSSTRAAT 5-7
Aaangekocht: 1972, gerestaureerd: 1975
Ook een wevershuis, tussen 1670 en 1675 gebouwd
door het Gasthuis.Een bijzonder pand met een brede
stoep en drie deuren. Woningen links en rechts.
Voor de gracht loopt u linksaf richting het Rijksmuseum voor u.
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WETERINGSCHANS 79A
Het hoekpand werd oorspronkelijk in 1881 getekend
door architect J. Ingenohl in een neo-Renaissancestijl.
De hoekgevel op de benedenverdieping werd in 1919
door La Croix ontworpen in Amsterdamse Schoolstijl
voor de kunsthandel Fetter&Co. Bernard Richters
maakte de beide maskerkoppen boven de ingang.
Van La Croix werd gezegd dat hij een ingetogen stijl
hanteerde, die niet echt aansloot bij de vormtaal van
de Amsterdamse School. Dat is bij dit pand anders, met
vloeiende lijnen en herhalende horizontale elementen.
La Croix was ook beperkt in zijn mogelijkheden, omdat
hij moest werken met een reeds bestaand pand. Op de
internationale expositie van decoratieve kunsten in Parijs in 1925, twee jaar na zijn dood, heeft La Croix voor
dit ontwerp een gouden medaille gekregen.

Weteringschans 79A: Reflex Modern Art Gallery (2005).

GUILLAUME FRÉDÉRIC LA CROIX
Guillaume Frédéric La Croix werd te Amsterdam in
1877 geboren en stierf daar in 1923. In zijn korte leven
heeft hij een aantal gebouwen achtergelaten die nu nog
steeds het straatbeeld van Amsterdam sieren. La Croix
werkte op het Bureau van Ed Cuypers en kende de andere Amsterdamse School architecten die daar werkten
goed, het is dan ook niet verwonderlijk dat in zijn werk
duidelijk invloeden van de Amsterdamse School zijn te
herkennen. In tegenstelling tot zijn voornoemde collega’s was La Croix echter minder bekend en was zijn
architectuur minder driedimensionaal en plastisch. La
Croix werkt meer in het platte vlak dat echter wel zeer
decoratief was en getuigde van een verfijnde smaak.
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MUSEUMBRUG, BRUG 82 VOOR HET
RIJKSMUSEUM OVER DE SINGELGRACHT
Deze vaste brug is genoemd naar het tegenover u gelegen Rijksmuseum, dat in 1883 gebouwd is door Pierre
Cuypers.
Het gebouw rechts van het Rijksmuseum is het gebouw
waar Eduard Cuypers, de neef van Pierre Cuypers, zijn
gerenommeerde bureau had maar ook was het zijn
woonhuis en een tekenatelier. Sinds 1899 was het gevestigd in een door hemzelf ontworpen pand in eclectische stijl. Vele tientallen bouwkundigen hebben hier
hun opleiding ontvangen, zij konden putten uit een rijk
voorziene bibliotheek en Cuypers liet hen grote vrijheid
bij het maken van ontwerpen, wat de grote variatie in
‘zijn’ oeuvre voor een deel verklaart.
Soms werden schetsen in boetseerklei uitgevoerd. Hierin ligt de kiem van de vaak plastische vormen van de
‘Amsterdamse School’, waarvan een aantal architecten,
zoals Michel de Klerk, Piet Kramer, Joan van der Meij en
Guillaume La Croix bij Ed. Cuypers vandaan kwamen.
Je kan gerust stellen dat het bureau van Ed. Cuypers de
bakermat van de Amsterdamse School is.
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Rijksmuseum, Stadhouderskade 42.
Gezien vanaf Weteringschans met vaste brug (82) Museumbrug over de Singelgracht (rond 1928).

We gaan de Museumbrug over en steken over en dan
voor het Rijksmuseum gaan we linksaf en steken nogmaals een brug over.
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STADHOUDERSBRUG, BRUG 176
De brug van Piet Kramer uit 1924 gaat over de boerenwetering en ligt naast het Rijksmuseum. De brug is
Genoemd naar de Stadhouderskade. Deze kade kreeg
zijn naam in 1872, 200 jaar na het Rampjaar 1672, dat
een einde maakte aan het Stadhouderloze tijdperk.
Daarom werd besloten deze kade te vernoemen naar
Stadhouder Willem III (1650-1702).
Het is een brug zonder bijzondere kunstwerken, uitsluitend gesierd door 4 gedraaide stenen pilaren en
smeedwerk.
Voor het plantsoentje lopen we rechts langs het water
en gaan dan links de Ruysdaelkade op. Let op het ommuurde perceel waar u langs loopt.
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RUYSDAELKADE 7
Oorspronkelijk was dit woonhuis ontworpen door architect Yme Gerardus Bijvoets Gzn.
In 1927 paste Franswa de gevel van de begane grond
aan. Het werd een bijzonder voorbeeld van de Amsterdamse School. Tot op de dag van vandaag perfect
onderhouden tot in de kleinste details, een monument
waardig. De pui is opgebouwd uit zwart stucwerk en gelakte houten delen. Er zijn twee ingangen. De dubbele
linker deur was de garage. Het is verlevendigd met enkele details van hout, smeedijzerwerk en glas-in-lood.
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RUYSDAELKADE 2-4, RIOOLGEMAAL F
(TE BEZOEKEN)
We zijn aangekomen bij het eindpunt en binnen vertellen we graag meer over ons Rioolgemaal.
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JACOBUS (CO OF KO) FRANSWA
Jacobus (Co of Ko) Franswa (1898-1964) was een Amsterdamse School-architect die veel woningbouwblokken voor particuliere ondernemers ontwierp. Hoewel
hij niet wordt gerekend tot de bekendste architecten
van de beweging, is zijn oeuvre omvangrijk. Lange tijd
werkte hij als chef de bureau van Joan van der Meij,
totdat hij in 1924 zijn eigen kantoor startte.

