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De Raamsteeg was in vroeger tijden
een doodlopende steeg aan het einde
van de nederzetting Aemstelredamme,
die later zou uitgroeien tot de stad
Amsterdam. Het is één van de straatjes
van het middeleeuwse stadshart en dateert van vóór de stadsuitleg van 1585.
Het einde van de steeg grensde aan
de verdedigingswal annex stadsmuur
die het stadje moest beschermen. Ons
pand, Raamsteeg 6, heeft een voor- en
achterhuis wat bijzonder te noemen
is voor een huis in een zijstraatje. De
Bestektekening
nieuwe toestand
voorgevel, april 2011,
Architectenbureau
Vroom

steeg ligt tussen de Spuistraat en het
Singel ter hoogte van het Amsterdam
Museum.
In eerdere plannen was het bedrag
dat de Vereniging Vrienden heeft bijgedragen aan Rijksmonument Raamsteeg 6 bestemd voor de herbouw van
de spits van de Haringpakkerstoren.
Toen duidelijk werd dat het project
Haringpakkerstoren geen doorgang
zou vinden vanwege het feit dat de
gemeente vreesde dat het project de
nominatie van de grachten tot Werelderfgoed in gevaar zou brengen, werd
door Stadsherstel een beroep gedaan
op de Vrienden voor een donatie van
een (groot) deel van het eerder voor
de Haringpakkerstoren gereserveerde
bedrag. Tijdens een bijzondere ledenvergadering gingen de Vrienden hiermee akkoord. Eén van de voorwaarden
was dat het resultaat op korte termijn
zichtbaar zou zijn voor de Vrienden.

Het monument - dat zich ten tijde van
de aankoop door Stadherstel in zeer
slechte staat bevond en waarvoor reeds
een monumentvergunning voor sloop
was afgegeven - is nu dus gerestaureerd en het aanzien weer waard. De
restauratie is in krap een jaar volbracht.
In de nieuwe situatie zal het pandje,
net als vroeger, een woon-/winkelbestemming krijgen. In dit boekje leest u
alles over de geschiedenis van de steeg,
het pand, de bewoners – met een extra
hoofdstuk over de laatste bewoners
die er decennialang een kapperszaak
dreven en zelf boven de zaak woonden
– en natuurlijk over de restauratie zelf.
Zonder onze trouwe Vrienden was de
aankoop noch de restauratie mogelijk
geweest. Namens Stadsherstel dank ik
u allen voor deze genereuze bijdrage
en wens u veel kijk- en leesplezier toe.
Onno Meerstadt, directeur

voorwoord

3

Voor u ligt een speciale uitgave van de
Vereniging Vrienden van Stadsherstel.
Dit boekje is niet alleen speciaal qua
uiterlijk, maar vooral omdat het gaat
over de historie, aankoop en restauratie van het pand Raamsteeg 6. De
Vereniging Vrienden van Stadsherstel
heeft in grote mate bijgedragen aan het
behoud en de restauratie van dit 17eeeuwse pandje.
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restauratie, november
2011, Ernest Annyas

binnenkant omslag

5

inhoud

Voorwoord

Inleiding

7

inleiding

In november 2010 kocht Stadsherstel Amsterdam
het zwaar verwaarloosde pand Raamsteeg 6 aan,
drie jaar na een eerder bod dat destijds was afgewezen. Dit grotendeels oorspronkelijk 17e-eeuwse
huis (Rijksmonument 4769) stond politiek al op de
kaart vanwege de ruïneuze staat. Vele Amsterdammers kenden het pand omdat hier decennialang de
bekende kapper Jack Duty zijn bedrijf had gevoerd.
Stadsherstel pakte de restauratie voortvarend aan;
Architectenbureau Vroom stelde het restauratieplan op waarna aannemer Schakel & Schrale en
constructeur Evers Partners binnen elf maanden
na aanvang van de werkzaamheden het huis opleverden.
Raamsteeg 6 is nu klaar voor de toekomst en staat
weer als een huis. Een huis met een verhaal, zoals
alle monumenten een verhaal hebben. Het verhaal
van de plek, de straat, de bouw, de eigenaren, de
verbouwingen, de functies die het in de loop van
de eeuwen vervulde. Een verhaal dat het waard is
om verteld te worden. Omdat ook dit monument
bijdraagt aan het unieke stadsbeeld van het oudste
deel van de Amsterdamse binnenstad.
Raamsteeg vanuit het zuidwesten, 2010, Thomas Schlijper

Raamsteeg vanuit het
westen, 1988, Stadsarchief Amsterdam

aankoop

“Gribuspandje”

Raamsteeg 6 voordat
het door krakers werd
bezet, 2008, Architectenbureau Vroom

Exterieur van het
pand vlak voor de
start van de restauratie, 2010,
Thomas Schlijper

Een gribuspandje. Zo werd Raamsteeg 6 omschreven door een journalist toen bekend werd dat
Stadsherstel dit in verval geraakte rijksmonument
eind 2010 had gekocht. Een koop die niet zonder
slag of stoot tot stand kwam. Al drie jaar eerder
stond Stadsherstel als eerste op de stoep toen het
huis op de markt kwam en deed een - gezien de
staat van het huis - aanvaardbaar bod. De verkopende partij, een directe neef van de overleden bewoners, kon het huis echter voor een hoger bedrag
aan een projectontwikkelaar verkopen, die het op
zijn beurt spoedig doorverkocht. Restauratie bleek
al snel te duur voor de nieuwe eigenaar. Daarom
werd een monumentenvergunning voor de sloop
aangevraagd die, ondanks bezwaren van Bond
Heemschut en Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, werd verleend. Voorwaarde was wel dat
de voorgevel zou blijven staan.
Inmiddels was het pand ook onder de aandacht
gebracht bij de gemeentepolitiek. Het was opgenomen in de lijst ‘Verwaarloosde panden’ die Bond
Heemschut in 2007 opstelde. Deze inventarisatie
werd in mei 2009 als pre-advies door Groen Links
ingediend bij de nota ‘Oplossingen voor waardevolle maar verwaarloosde panden’. Hierin werd
het pand opgenomen in de opsomming ‘in onderzoek of opgenomen in een onderzoeksprogramma’.
Twee jaar later werd het pand in de definitieve lijst
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van ‘Verwaarloosde panden’ opgenomen.
In 2008 werd de Raamsteeg maar liefst drie keer
verkocht binnen twee en een halve maand.
De nieuwbouwplannen van de laatste eigenaar
werden door de Commissie voor Welstand en
Monumenten keer op keer afgewezen. Toen ook de
financiering van de nieuwbouw niet rondkwam,
ging het pand opnieuw in de verkoop.
Geen vergunning en geen geld; niet de meest
ideale omstandigheden om een ruïneus en inmiddels door krakers bezet huis te verkopen. De prijs
daalde dan ook en Stadsherstel kon Raamsteeg 6,
drie jaar na de eerste poging, in 2010 kopen.

aankoop

aankoop
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Redenen van de aankoop

Bijdrage Vrienden
In plaats van de
Haringpakkerstoren

Ook de achtergevel
van het voorhuis was in
zeer slechte conditie,
november 2010, Architectenbureau Vroom

Niet alleen de koop zelf, maar ook de financiering
van de restauratie is een bijzonder verhaal. Een
aantal restauratieprojecten van Stadsherstel wordt
ondersteund door de Vereniging van Vrienden van
Stadsherstel. De vereniging had fondsen ter beschikking gesteld voor de herbouw van de Haringpakkerstoren op de hoek van het Singel en de huidige Prins Hendrikkade. Deze toren van de hand
van Hendrick de Keyser was in 1829 gesloopt,
tegelijk met de Jan Roodenpoortstoren op de Torensluis over het Singel. De bedoeling was dat de
bouw van de nieuwe Haringpakkerstoren bij de
50e verjaardag van Stadsherstel, zou beginnen.
Het zou een spectaculair lustrumcadeau aan de
stad Amsterdam worden. Zou…, want als gevolg
van de voorbereidingen voor toewijzing van de status ‘Unesco Werelderfgoed’ aan de grachtengordel,
die in 2010 haar beslag kreeg, was het bouwen van
replica’s vanaf dat moment verboden. Exit Haringpakkerstoren. Maar wat te doen met het gereserveerde geld? Tijdens een buitengewone ledenvergadering besloten de leden vrijgevallen fondsen
te bestemmen voor de aankoop en restauratie van
Raamsteeg 6. Dit pand voldeed immers aan de
vier voorwaarden die gesteld werden aan een te
steunen project: de bijdrage zou op korte termijn
gedaan moeten worden, aan een project alleen
in Amsterdam, dat zeer herkenbaar en duidelijk
zichtbaar zou zijn en dat zonder de steun van de
Vrienden niet te realiseren zou zijn.
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Er zijn verschillende redenen dat Stadsherstel juist
dit pand wilde aankopen. Nummer 6 is een beeldbepalend pand in de smalle Raamsteeg, waarvan
de gevelwand nog ongeschonden is. Nieuwbouw
zou detoneren en de historische aanblik van de
steeg aantasten. Bijzonder is dat het pand geheel
17e- eeuws is, met slechts wat kleine aanpassingen
van rond 1800. Dendrochronologisch onderzoek
heeft de ouderdom van het huis bevestigd. Ook het
feit dat het huis - als een van de weinige huizen
in een steeg - een achterhuis heeft, maakt het bijzonder. Redenen genoeg dus dit unieke pandje te
redden. Was het niet van de sloophamer, dan was
het wel van een op handen zijnde instorting. Achteraf is zelfs een drijvende kelder aangetroffen, die
normaliter niet gevonden wordt in een huis dat zo
bescheiden van opzet is.

Schets van de nieuwbouw
van de Haringpakkerstoren,
2008, SATIJNplus Architecten

restauratieplannen
Op naar herstel
Menigeen zou de moed in de schoenen zakken
bij het zien van het totaal verwaarloosde pand.
Zelfs het Bureau Monumenten & Archeologie
had al ingestemd met sloop en nieuwbouw.
Maar de ouderdom van het pand en de

Achterhuis

Tussenlid

gezichtsbepalende ligging in een van de oudste
stegen van de stad rechtvaardigden volgens
Stadsherstel een zorgvuldige restauratie.
“Wel ernstig, maar niet hopeloos” was de
conclusie in 2007 na een
eerste bouwkundige inventarisatie. En dus: koren op
de molen van Stadsherstel,
volgens de pers ‘een zegen
voor de stad Amsterdam’.
Architectenbureau Vroom
maakte een restauratieplan
waarbij de oorspronkelijke
houtconstructie en bijzondere interieuronderdelen zo
goed mogelijk bewaard bleven. In november 2011 werd
gestart met de restauratie en
de oplevering vond plaats op
19 oktober 2012.

Voorhuis

Raamsteeg 6,
dwarsdoorsnede, 2011,
Architectenbureau
Vroom
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De Haringpakkerstoren
aan het Singel op een
schilderij van Jacobus
Storck uit 1687

Raamsteeg
en omgeving
Raamsteeg, Raamgracht,
Raamplein...
Op deze vogelvlucht weergave
van Amsterdam uit
1544 door Cornelis
Anthoniszoon zijn
goed de ramen te
zien die net buiten
de stad aan de
oostkant zijn opgesteld, Stadsarchief Amsterdam

Het Raampoortje
bij het Singel, W.J.
Van Troostwijk,
1809, collectie
Rijksmuseum

De Raamsteeg, Raamgracht en het Raamplein liggen wel qua naam maar niet qua
locatie bij elkaar in de buurt. Iets dat nog wel
eens tot verwarring leidt bij het zoeken naar
het juiste adres… Het woord ‘raam’ verwijst
naar de ramen en open houten stellages,
waarop geverfde lakenstof werd gespannen om te drogen. Dit gebeurde tot eind 16e
eeuw buiten de Oudezijds Voorburgwal, bij
het Rusland dat in 1537 gegraven werd en
toen Raamsloot heette. Hier ontstond de
Raamgracht. Een groot stuk open land buiten de stadsmuur stond helemaal vol met
rijen grote ramen, zoals te zien is op de kaart
van Amsterdam uit 1544. Niet veel later werd
de industrie van de noordzijde verplaatst
naar de zuidzijde van de stad, achter het
Sint-Luciënklooster en langs de Nieuwezijds
Voorburgwal, om de hoek bij de Raamsteeg.
Hier dankt deze steeg zijn naam dus aan.
Niet alleen de ruimte die de ramen in beslag
namen, ook de vervuiling van het grachtenwater door het verfproces was een reden
de lakenindustrie te weren uit het stadscentrum. Met de uitbreiding van de stad
verhuisde deze tak van nijverheid dan ook
mee naar de rand, buiten de fortificatie bij
de Bloemgracht. Na demping van een stuk
Lijnbaansgracht ontstond hier het Raam-

plein, met de daarop uitkomende Raamstraat
en Raamdwarsstraat. In 1672 werd hier ook
nog de Raampoort gebouwd, een doorgang
in de stadswal die in 1844 is afgebroken.
De Raampoortbrug bij de kruising van de
Marnixstraat, Bloemgracht en de Lijnbaansgracht houdt de herinnering aan de poort
levend.
De lakenindustrie - en met name het verfproces - was tot halverwege de 18e eeuw
van groot belang voor de stad Amsterdam.
Laken was een wollen stof, die gebruikt werd
om kleding of mantels van te maken. De wol
werd na het wassen, kaarden, spinnen en weven geverfd en op grote ramen gespannen
om te drogen en op te rekken. De kwaliteit
van de stof werd gewaarborgd door Staalmeesters - keurmeesters van de Lakenhal -,
die stalen van de stof en proefmonsters controleerden. Straten en gebouwen rondom de
Raamgracht herinneren aan de lakennijverheid, zoals de Verversgracht, de Staalstraat,
de Saayhal en de Lakenhal.

De Raamsteeg

Middeleeuwen
DE Raamsteeg

Raamsteeg

Detail van een kaart
uit 1544 door Cornelis
Anthoniszoon, Stadsarchief Amsterdam
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De Raamsteeg ligt nu midden in het bruisende
historische hart van Amsterdam, maar tot de
stadsuitleg van het einde van de 16e eeuw was het
een doodlopende steeg aan de uiterste grens van
het middeleeuwse dorp. Dit dorp, ontstaan in het
begin van de 13e eeuw bij een dam die in de Amstel werd gelegd, was in de loop der eeuwen al een
paar keer uitgebreid. De bewoners van de kleine
nederzetting groeven sloten om deze dam om de
afwatering uit het achterland eromheen te leiden:
de Voorburgwallen. Met de uitgegraven grond
werd het moerassige land aangeplempt en werden
aarden wallen opgeworpen. Deze vormden de
oost- en westgrens van de stad maar werden binnenwateren toen rond 1380 de Achterburgwallen werden gegraven. Rond 1480 werd een
stevigere verdediging om de stad aangelegd in de
vorm van een gemetselde stadsmuur.
Op de oudste kaart van Amsterdam, de vogelvluchtkaart van Cornelis Anthoniszoon uit 1544,
is dit stadje vastgelegd. Rechts bovenin, helemaal
aan de rand van de stad, is de Raamsteeg te zien.
Een smal steegje dat door het vogelvluchtperspectief bijna wegvalt tussen de hoge gevelwanden van
de huizen. Het lijkt erop dat de zuidkant van de
steeg helemaal gevormd werd door de zijgevel van
een pand op de hoek Raamsteeg-Nieuwezijds Achterburgwal (sinds de demping in 1867 Spuistraat).

De steeg loopt dood tegen de stadsmuur. Precies
daar waar de steeg de stadsmuur bereikt is een
dubbele trap tegen de muur gebouwd, waarmee
men de weergang op de muur kon bereiken. De
Raamsteeg moet dus toen al een veelgebruikt
doorgangssteegje zijn geweest. Op de stadsmuur
zijn verdedigingstorens en molens te zien, erachter
stroomt het Cingel, de verdedigingsgracht om het
oude Aemstelredamme. Bruggen over de grachten
die de voorgangers waren van de Spuistraat en
Nieuwezijds Voorbugwal verbinden de steeg met
het Sint-Luciënklooster en de Kalverstraat.
De grond waar de Raamsteeg werd aangelegd, was
eigendom van het Sint-Luciënklooster, dat in 1414
gesticht was naast het toen al bijna 70 jaar bestaande Begijnhof. Door een grondruil tussen de stad en
het klooster in 1532 kon het stadsbestuur de Sint
Luciënsteeg naar de westzijde doortrekken tot aan
de Nieuwezijds Voorburgwal. In het verlengde van
de steeg lag een brug die later de Weessluis werd
genoemd. Deze steeg, de Rosmarijnsteeg, heette
aanvankelijk ook Raamsteeg. Later hield alleen
het verlengde deel van de steeg, de huidige Raamsteeg, deze naam.

De Raamsteeg
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Volgens overlevering liep er een tunnel van
Raamsteeg 6 naar het Sint-Luciënklooster.
Kapper Jack Duty zou dit zelf ook gemerkt
hebben omdat de vloer van zijn huis scheef
ging staan en inzakte. Naar verluidt ontdekte
hij een gat naar een gang en stortte het
dicht met puin. Maar de kans dat Jack de
granitovloer heeft laten maken is klein. Hij
lijkt nooit een cent aan het pand te hebben
besteed. De grond van de steeg behoorde
tot 1532 tot het klooster, dus er was een logische band tussen huis en klooster. Daarbij
was het huis tot 1585 het laatste huis van de
stad en stond het precies daar waar een trap
toegang gaf tot de weergang op de stadsmuur. Waarom er een tunnel, een vluchtweg,
zou moeten zijn is niet duidelijk. Om de
nonnen ongezien in en uit het klooster te
laten? Als vluchtweg bij dreigend gevaar van
inname of verwoesting van de stad? Ter bescherming ten tijde van de Alteratie, toen het
katholicisme verboden werd en de kloosters
werden gevorderd door de stad? Of is het
gewoon een broodjeaapverhaal, zoals er wel
meer ‘tunnel-verhalen’ de ronde doen en is
er nooit een tunnel geweest?
Bij de restauratie van het pand is begin 2012
een gemetselde rondboog gevonden op het
kelderniveau van de voorgevel, onder het
straatniveau dus. Zou het dan toch...

De Raamsteeg is vanaf de middeleeuwen een veel
gebruikte doorgangssteeg geweest tussen enerzijds het oude stadshart van Amsterdam en anderzijds het Singel en de 17e-eeuwse grachtengordel.
Een blik op de omgeving van de Raamsteeg in de
17e eeuw kadert deze letterlijk in en geeft een zicht
op de periode waarin Raamsteeg 6 gebouwd werd.

Steenkopers belegden de kades met steen en met
name de Appelmarkt, gelegen ten zuiden van
de aansluiting van de Raamsteeg op het Singel,
zorgde voor overlast. Deze fruitmarkt was een zeer
drukbezochte markt, met het daarbij behorende
lawaai en mensenmassa’s. Dit deel van het Singel
om de hoek bij de Raamsteeg was dus in feite één
grote marktkade, waar de waren zowel op boten
als vanaf het land verkocht werden.

Ten westen van de
Raamsteeg: het Singel
Door de explosieve bevolkingsgroei in de 16e eeuw,
barstte de stad letterlijk uit haar voegen, die gevormd werden door de verdedigingswallen. Eind
16e eeuw is er een stadsuitbreiding waarbij het
Singel binnen de moderne omwalling kwam te liggen. De Raamsteeg werd nu verlengd over het water door middel van een brug. Een uitbreidingsplan
werd ontworpen in de vorm van drie hoefijzervormige grachten rond het bestaande dorp. In 1612
startte men met de aanleg van deze grachtengordel, waar de functionaliteit van het water als transportmiddel hand in hand ging met de schoonheid
en luxe van ruime koopmanswoningen.
Aanvankelijk werd het Singel niet opgenomen in
dit nieuwe woongebied. De gracht was weliswaar
erg breed, maar ontbeerde de nodige allure. De
bouwblokken langs de gracht waren ondiep, zodat
tuinaanleg van enig formaat niet mogelijk was.
Daarbij was deze gracht de belangrijkste - en dus
drukbevaren - transportrivier naar het IJ, waar
het water via de Haarlemmersluis in uitmondde.
Vandaar ook dat er veel bedrijvigheid was aan het
Singel, die vaak voor grote overlast zorgde. Smederijen met hun aambeelden leverden stank-, rook-,
brand- en lawaaioverlast en werden pas in 1639
verboden.
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Het raadsel van Raamsteeg 6

Omgeving van de
Raamsteeg in de 17e eeuw

De Appelmarkt aan het
Singel ter hoogte van
de Raamsteeg in 1659,
R. Nooms, Stadsarchief
Amsterdam

De gemetselde
rondboog die in de
voorgevel onder het
straatniveau werd
aangetroffen duidt
wellicht op het bestaan van een tunnel,
Schakel & Schrale
Restauratie en Renovatie

Op de kades stonden houten huisjes die de kooplieden pachtten van de marktmeester. Ook verkochten zij hun waar vanuit pothuizen die zij
van particulieren huurden. In 1651 ondernam de
Vroedschap actie om de Appelmarkt te verwijderen en zo de status van het Singel te verhogen.
Zij verwachtten dat particulieren dan hun huizen zouden afbreken en zouden vervangen door
nieuwbouw, wat het aanzien van de gracht zou

verbeteren. Deze plannen zouden pas zo’n 250 jaar
later gerealiseerd worden. Tot 1895 bleef de Appelmarkt aan het Singel bestaan. Ook ten zuiden van
de kruising Raamsteeg- Singel was het een drukte
van belang, want hier vertrok de trekschuit richting de Vecht en Utrecht.

Het verlengde van de Raamsteeg richting het
centrum is de Rosmarijnsteeg, die uitkomt op de
Nieuwezijds Voorburgwal. De Rosmarijnsteeg was
in 1499 aangelegd als verlenging van de Sint
Luciënsteeg en heette aanvankelijk ook Raamsteeg. In dat jaar werd er een brug gelegd over het
water van de Nieuwezijds Voorburgwal, waardoor
deze verlenging van de steeg mogelijk werd. De
kade die op dat moment langs de Nieuwezijds
Voorburgwal lag, werd toen uitgegeven als bouwgrond aan het Sint-Luciënklooster. In de steeg
woonden in de 17e eeuw de zogenaamde ‘verciersters’ die o.a stokken met rozemarijn verkochten
die gebruikt werden om onwelriekende geuren
te verdrijven bij overleden kinderen. Vandaar
de naam van de steeg, die naar dit sterk geurend
kruid verwijst. Ook de kant van de Voorburgwal
op was het, net als aan de Singelkant, een industriële drukte van belang. Hier waren al vanaf
de 16e eeuw de bloemenmarkt en de Deventer
Houtmarkt gevestigd. Stapels hout op de kade en
vele schepen zijn al te zien op de oudste kaart van
Amsterdam en zijn tot in de 18e eeuw op kaarten
terug te vinden.

De Raamsteeg

20

Detail van de kaart
van Balthasar Florisz
van Berckenrode uit
1625 met daarop de
Appelmarkt en de
Deventer Houtmarkt
aangegeven aan de
Nieuwezijds Voorburgwal, Stadsarchief
Amsterdam

De Raamsteeg in de
19e en 20e eeuw
De Raamsteeg is eeuwenlang een typische middenstandssteeg geweest waar elk pand bruiste
van de bedrijvigheid. “In de steeg zat alles wat
je nodig had om te leven” aldus een 20e-eeuwse
bewoner. Uit de Woningboeken en -kaarten en het
bevolkingsregister blijkt dat veel huizen een winkel hadden op de begane grond en een verhuurde
bovenwoning. Halverwege de 19e eeuw was het
een komen en gaan van middenstanders, altijd
huurders. Zo werd Raamsteeg 6 achtereenvolgens
bewoond door een poelier, een slager, strohoedenmakers, een timmerman, een schilder, een artiste
en een modiste, bedienden en een winkeljuffrouw.
De aangrenzende panden in de Raamsteeg geven
eenzelfde beeld: op nummer 4 zat korte of langere
tijd een poelier, een winkelier, een behanger, een
redacteur van de Amsterdamsche Courant en een
muzikant. Op nummer 5 woonden achtereenvolgens een timmerman, een werkster, een naaister,
een breister, een modewerkster, een zilversmid,
een kleermaker, een bakker, een rentenier en een
reiziger! De liberale sfeer waar Amsterdam al eeuwen bekend om stond, blijkt ook uit de geloven die
men aanhing. Vrijwel ieder geloof - behalve het
Jodendom - was vertegenwoordigd in de Raamsteeg, van evangelisch-luthers en rooms-katholiek
tot protestants en doopsgezind.

Ongedateerd,
Stadsarchief Amsterdam
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Ten oosten van de
Raamsteeg: Spuistraat/
Nieuwezijds Voorburgwal

Een loopje door de
huidige Raamsteeg

Zicht in de Raamsteeg
vanuit het oosten,
2012, J.Jonker

De Raamsteeg is een van de ruim 100 stegen die Amsterdam telt. Dit enorme aantal
vloeit voort uit de ontwikkeling van de stad,
die gedicteerd werd door de bodemgesteldheid. De stad ontwikkelde zich aanvankelijk
in de lengte, langs de oevers van de Amstel.
Aan weerszijden van de eerste bebouwing
werden lange smalle stroken land toegevoegd door het graven van de Voor- en
Achterburgwallen die later weer omgeven
werden door het Singel, Kloveniersburgwal
en Geldersekade. De hoofdwegen liepen
dus evenwijdig aan de rivier, noord-zuid. De
stegen die tussen de wegen ontstonden,
vormden de dwarsverbindingen tussen de

de boekhandel die Hans Rooduyn in de oorlog
begon op Spuistraat 272. Hij noemde zijn winkel
De Eend, een vogel die onderduikt zonder nat te
worden en daarmee een symbolische verwijzing
naar de onderduikers in de stad (wellicht in het
pand zelf?). Toen de boekhandel in 1960 galerie
werd is het pand in de Raamsteeg bij de winkel
getrokken. Deze galerie, gerund door Riel en Will
Hoogstraate, was een begrip bij verzamelaars van
moderne kunst tot de sluiting in 1987.
Naast de bakker bevindt zich al ruim 30 jaar het
antiquariaat van Eduard van Dishoeck. Hiernaast
zat een kruidenwinkel, waar later ook vitaminepillen en andere gezondheidsproducten verkocht
werden. Nu zit daar sinds kort een kapperszaak.
Een deur verder zat decennialang een visboer, nu
is hier traiterie Chef gevestigd. Aan de overkant
hiervan, op nummer 4, bevond zich eeuwenlang
een proeflokaal van een likeurstokerij. In de jaren
70 kwam hier een drogisterij en later een kinderkledingzaak. Sinds de jaren 80 werd dat café
Gollem, het eerste café in Amsterdam dat buitenlandse bieren schonk en een internationale
reputatie opbouwde op het gebied van aantallen
en soorten bier. Het café stond vroeger ook bekend
om de optredens van bekende muzikanten en
cabaretiers zoals Ramses Shaffy, Gerrie van der
Klei, Ivo de Wijs en Youp van ‘t Hek. Hiernaast,
op nummer 6, zat vanaf 1915 tot 1987 de kapsalon
waar Jack Duty in 1958 eigenaar van werd. Daarnaast, op de hoek met het Singel zit al sinds 1938
een boekhandel, sinds 1954 Antiquariaat Brinkman. Er tegenover zit broodjeszaak Broodje Bert.

De Raamsteeg is een
van de 100 stegen
in Amsterdam, 2012,
J.Jonker

aan- en afvoerroutes over het water. Vaak
volgde de steeg de loop van een gedempte
sloot. Zij sloten aan de overkant van een
weg of water vaak niet eens op elkaar aan.
Van oudsher zijn veel stegen dan ook korte
doorgangsroutes, soms met huizen of winkels, soms met zijgevels van huizen aan
weerszijden. Stegen werden vaak bewoond
door middenstanders of minvermogenden.
Een ander woord voor steeg is ‘slop’. De
naam ‘sloppenwijk’ werd dan ook gegeven
aan een deel van de stad met veel stegen en
werd later de benaming van een overbevolkt
en slecht onderhouden stadsdeel.
De bloeiende handel en levendigheid van de
stegen nam in de loop van de 20e eeuw af.
Veel stegen verpauperden en verwerden tot
sombere, naar urine stinkende plaatsen waar
je liever niet kwam.
Vanaf de jaren 70 ontstond een toenemend
historisch besef en meer aandacht voor
restauratie van monumenten en cultureel
erfgoed. Dit resulteerde onder meer in het
Stegenplan, dat de gemeente in 1986 lanceerde om de leefbaarheid in de binnenstad
te vergroten. Het opknappen van de huizen,
het stimuleren van ondernemers, het vernieuwen van het plaveisel, goede verlichting
en minder autogebruik zijn enkele maatregelen die genomen werden om de aantrekkelijkheid van de stegen terug te krijgen.
Veel stegen zijn in die tijd afgesloten. Later
zijn er plannen geweest om er weer meer
open te krijgen. In sommige gevallen is dat
ook gelukt.
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Op de hoek met de Spuistraat valt het bijzondere
Jugendstilwoonhuis met winkel op dat Gerrit
van Arkel in 1898 ontwierp voor luxe bakkerij
D.C Staehle, tegenwoordig bakkerij Hans Egstorf.
De hoekpositie van het pand wordt extra geaccentueerd doordat de voordeur diagonaal is geplaatst. De gevelsteen tegen de wand is afkomstig
van het pand dat eerder op deze plek stond. In
de kledingzaak er tegenover zat tot 1987 Galerie
De Eend, een unieke galerie die voortkwam uit

De stegen van Amsterdam
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Faseringsplattegronden
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Fasering kelder

Fasering begane grond

Raamsteeg 6 is gedeeltelijk rond 1500 gebouwd.
Het huidige voor- en achterhuis dateren uit de
eerste helft van de 17e eeuw. In de loop der eeuwen is het pand nog enkele malen verbouwd. De
plattegronden geven een overzicht wanneer welk
onderdeel van het huis tot stand is gekomen. Alle
bouwhistorische gegevens en vrijwel alle afbeeldingen zijn overgenomen uit het Bouwhistorisch
rapport vervaardigd door De Fabryck, bureau voor
bouwhistorisch onderzoek.

Fasering eerste verdieping

Legenda faseringsplattegronden
ca 1500
XVIB
ca. 1635

Fasering tweede verdieping

Fasering derde verdieping

Fasering vierde verdieping

Situatie 2012, noorden
is boven. Kadaster,
bewerkt door De
Fabryck

ca. 1655
ca. 1803
ca. 1900
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Detail stadskaart 1538-1544, vogelvlucht vanuit het noordoosten, Stadsarchief Amsterdam
Renvooi:

Voorhuis Raamsteeg 6, gelegen in een blok van drie dwarshuisjes
Vechters Boomgaard
Nieuwezijds Achterburgwal (nu: Spuistraat) die zich bij de Raamsteegbrug 		
voortzet in de Raamsteeg, 2012, De Fabryck

17e eeuw

Drie ‘cameren’ aan de
Vechters Boomgaard

‘Het huis ter lugt met de brandewijnsketel boven de deur’

Het bouwblok van Raamsteeg 6 – behalve door
de Raamsteeg zelf begrensd door de Spuistraat
(toen: Nieuwezijds Achterburgwal), het Singel
en Schoorsteenvegerssteeg – ligt in de laatste
middeleeuwse stadsuitbreiding, daterend van
1425. Het betreft een smalle schil, ter plaatse van
de Raamsteeg slechts ruim dertig meter breed,
die maar langzaam door bebouwing in bezit zou
worden genomen.1
Tussen de Raamsteeg en de Schoorsteenvegerssteeg bevond zich zelfs omstreeks 1540 nog een
groot open terrein – ‘Vechters Boomgaert’ – met
alleen randbebouwing aan de stegen en langs
de vestmuur. Deze randbebouwing bestond
opmerkelijk genoeg uitsluitend uit dwarshuizen:
breder dan diep met de nok parallel aan de straat
en in dit geval overwegend twee bouwlagen hoog
boven een kelder.
Het huidige (dwarse) voorhuis van Raamsteeg
6 gaat terug op deze randbebouwing en lijkt
aanvankelijk één van een blok van drie huisjes te
zijn geweest (afb. 2). In 1563 werden althans drie
‘cameren’ (kleine huizen) in de steeg verkocht, die
vroeger aan Vechters Boomgaert hadden gelegen.2
Dit blokje had als zuidelijke belending de steeg en
als westelijke het Singel en had een twee-eenheid
gevormd met eenzelfde blok om de hoek, langs het
Singel.
Wanneer deze huizenblokken zijn gebouwd is niet
exact te zeggen; waarschijnlijk was dit rond 1500,
toen de bevolking flink begon te groeien. Van het
voorhuis van Raamsteeg 6 zullen de muren van
de kelder en begane grond (behalve de voorgevel)
nog uit deze tijd dateren, gelet op het formaat van
de (rode) baksteen van de westelijke zijgevel: circa
20-21 x 9-10 x 4-5 cm.3

Vermoedelijk in de tweede helft van de 16e eeuw
is vlak achter (noord) Raamsteeg 4 en 6 (noord)
een langgerekt dwarshuis verrezen, vanwege
de locatie op het binnenterrein vermoedelijk
een bedrijfspand. Dit dwarshuis is prominent
aanwezig op de stadskaart van 1625, die tevens
laat zien dat het bereikbaar was via een steeg
vanaf de Spuistraat, die doorliep tot aan Singel 319
en misschien zelfs tot aan het Singel zelf. De
oostmuur van dit pand blijkt nog deels aanwezig
te zijn in de gemeenschappelijke (zij)muur van
Raamsteeg 4 en 6, ter plekke van de binnenplaats
en het meest zuidelijke deel van het achterhuis van
nummer 6.4 Het dwarshuis was vermoedelijk een
brandewijnstokerij, want in 1626 wordt Raamsteeg
6 ‘De brandewijnsketel’ genoemd en later ‘Het huis
ter lugt met de brandewijnsketel boven de deur’.
Jacob van Lennep en Jan ter Gouw vermelden in
hun boek over geveltekens in Nederland dat zich in
1610 in de Raamsteeg een pand bevond van Gerrit
van Breugel, met een vergulde brandewijnsketel
als uithangbord. 5 Het lijkt erg aannemelijk dat dit
over Raamsteeg 6 gaat.
Begin 17e eeuw heeft het huis drie eigenaren.
Cornelis Lamberts bezit 1/3 deel en Hester
en Jannetgen Joosten zijn ieder voor 1/3 deel
eigenaresse van het huis. Zij verkopen in 1625 resp.
1626 ieder hun deel van het huis. Jannetgen
verkoopt haar deel aan Neeltgen Andries, Hester
verkoopt haar deel aan de man van Neeltgen,
Cornelis Verbruggen. In 1630 verkoopt Cornelis
Lamberts zijn deel ook aan Cornelis Verbruggen,
zodat Cornelis en zijn vrouw Neeltgen nu gezamenlijk het hele huis in handen hebben. Het
echtpaar onderneemt meteen actie en start een
forse verbouwing.
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16e eeuw

Detail Stadskaart
1625, vogelvlucht
vanuit het noordoosten, Stadsarchief
Amsterdam

Voorhuis Raamsteeg 6, met topgevel
Langgerekt dwarshuis, vermoedelijk bedrijfspand, waarschijnlijk verrezen XVIB
Nieuwezijds Achterburgwal (nu Spuistraat) met de Oude
Raambrug
Groene pijlen geven het begin- en eindpunt van de steeg aan,
die liep tussen het voorhuis van Raamsteeg 6 en het dwarshuis,
2012, De Fabryck,

De ontwikkeling van
het achterhuis in de
17e eeuw, kadastrale
kaart, bewerkt door
De Fabryck. Noorden
is boven.

Voorhuis Raamsteeg 6, ca. 1500
Blok huizen aan de Raamsteeg, gelijktijdig gebouwd met het
voorhuis van nummer 6
Huizenblok uit dezelfde tijd aan de vroegere vest (nu Singel)
Langgerekt dwarshuis, vermoedelijk bedrijfspand,
waarschijnlijk verrezen XVIB
Het ‘nieuwe’ achterhuis van ca. 1635
Steeg tussen het voorhuis van Raamsteeg 6 en het dwarshuis

Drijvende kelder

De verbouwing hield waarschijnlijk in dat het juist
genoemde, langgerekte dwarshuis in tweeën is
gesplitst, waarbij de westelijke helft is toegevoegd
aan (het huidige) Singel 317 en de oostelijke aan
Raamsteeg 6.6 Deze laatste helft zal meteen zijn
gesloopt, want het huidige achterhuis is - met
gebruikmaking van een extra perceeltje aan de
noordzijde - omstreeks 1632-35 verrezen, zo is
gebleken uit dendrochronologisch onderzoek.7 Het
achterhuis omvatte aanvankelijk een verdiepte
begane grond ofwel kelderkeuken, voorzien van
een insteek en erboven één verdieping, alles onder
een zadeldak. De enkelvoudige balklaag van omstreeks 1635 (inclusief schoorsteenraveling) boven
de begane grond is nog aanwezig, evenals die boven de eerste verdieping, inclusief een aantal balkconsoles, ondanks hun zeer slechte staat. Interessant op deze verdieping zijn vier oorspronkelijke
boogvensters, één in de noord- en de oostmuur en
twee in de westmuur. De boogvensters in de westen noordmuur zijn begin 19e eeuw dichtgemetseld, mogelijk omdat ze toen al aan de buitenzijde
waren afgedekt.
Op de tweede verdieping toont de achtergevel nog
de topgevel uit de bouwtijd en ook de puibalk van
de onderpui van de toenmalige voorgevel, aan de
binnenplaats, is nog aanwezig, met bovendien
vóór de recente ontmanteling nog twee van de
bijbehorende kozijnstijlen aan de oostzijde. Deze
stijlen vormden onder meer de doorgang naar
het trapje naar de kelderkeuken, waar nog de 17eeeuwse vloer van rode plavuizen op klinkers is
aangetroffen en tevens de oorspronkelijke waterput, in de noordwesthoek.

In het achterhuis van Raamsteeg 6 bevond
zich een drijvende kelder: een stenen gemetselde bak die kan meefluctueren met de
grondwaterstand doordat de wanden vrij zijn
gehouden van de funderingsmuren. Deze
techniek werd halverwege de 17e eeuw uitgevonden en pas vanaf het begin van de 18e
eeuw vaker toegepast. Gezien de totstandkoming van het achterhuis rond 1655 is deze
drijvende kelder dus een heel vroeg exemplaar. Een bijkomende bijzonderheid is dat
een drijvende kelder hoofdzakelijk bij luxere
panden werd uitgevoerd. Het is dus vrij uniek
dat dit toch eenvoudige huis in een smalle
steeg een dergelijke dure kelder had. Toen in
1871 het stadswaterpeil werd gestabiliseerd
door de bouw van de Oranjesluizen, zijn de
meeste drijvende kelders vastgezet. Bij de
restauratie zijn de plavuizen van de vloer gehaald en zo veel mogelijk teruggeplaatst in
het achterhuis, aangevuld met nieuwe stenen
die niet in het pand Herengracht 532 werden
teruggeplaatst.

Plafondbalk met
console uit ca. 1635.
De delen erboven zijn
nieuw aangebracht,
2012, De Fabryck

Een getoogde vensteropening uit 1635
aan de noordgevel,
omstreeks 1803
dichtgemetseld, 2011,
Thomas Schlijper

De noordmuur op de
tweede verdieping
van het achterhuis
toont nog duidelijk
de vlechtingen van de
topgevel van ca. 1635,
De Fabryck
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Circa 1630
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De voorgevel van
Raamsteeg 6
dateert uit ca. 1655,
toen deze bij een
forse verbouwing
vernieuwd werd, 2011,
Thomas Schlijper

De noordmuur van
de eerste verdieping
bevat nog een vensterkozijn uit 1655 (zie
rode pijl)

Door de voorlaatste
eigenaar zijn de
17e-eeuwse Delfts
blauwe tegels van de
wand gesloopt. Slechts
enkele sporen resten
nog, 2012, J.Jonker.

Afgaande op de vóór de sloop aanwezige Delfts
blauwe tegels tegen de oostmuur van de binnenplaats bevond zich aansluitend aan de juist
genoemde kozijnstijlen al in de 17e eeuw een overdekte verbinding tussen het achter- en het voorhuis.8 Deze verbinding zal niet direct rond 1635
tot stand zijn gekomen, want de wandtegels waren
aangebracht tegen een klampmuur die tegen de
oostmuur was geplaatst en aanliep tegen de oostelijke hoekstijl van de onderpui van het achterhuis.
Een aannemelijke datering is circa 1655, toen - zo
heeft dendrochronologisch onderzoek aangetoond
- het voorhuis werd gemoderniseerd. Behalve de
balklagen lijken daarbij ook de voorgevel - deze
bevat klezoren en staat fors op vlucht - en de achtergevel te zijn vernieuwd. Een groot houten kozijn
westelijk in deze laatste gevel, dat later is gedicht
ten behoeve van een uitwendige schoorsteen, behoort stellig tot deze bouwfase.
Inmiddels waren Cornelis Langevelt en Cornelis
Springappel eigenaar van het huis geworden. Welk
deel van welke eigenaar was, is echter niet bekend,
maar een van beide heren heeft waarschijnlijk de
opdracht gegeven tot de modernisering van het
voorhuis omstreeks 1655. In 1666 komen beide
delen van het huis in één hand: Sijmon Poppinga
kocht in 1665 eerst het deel van Langevelt en een
jaar later het deel van Springappel.

De waterput uit ca. 1635
in de noordwesthoek
van het achterhuis. Links
bovenop de putrand een
vermoedelijk 18e-eeuws
aardewerken bordje dat
zich in de put bevond, 2012,
Architectenbureau Vroom.

In december 2010 voerde Bureau Monumenten & Archeologie een dendrochronologisch onderzoek uit in Raamsteeg 6. Door
onderzoek naar het groeipatroon van het
hout, door analyse van de jaarringen, kon
de kapdatum ervan bepaald worden. In het
voorhuis werden drie monsters genomen uit
balken op de eerste en tweede verdieping.
Bij slechts één van deze monsters was een
datering mogelijk. Deze wees op een kapdatum na 1653. Vermoedelijk is het voorhuis
dan ook rond 1655 gebouwd.
De drie monsters uit het achterhuis leverden
een datering op van 1632, 1628 en na 1629.
Gezien de geringe spreiding van de dateringen was dit hout waarschijnlijk uit één partij
afkomstig. Het achterhuis is zodoende rond
1635 tot stand gekomen, een jaartal dat de
consoles van de balklagen ook al deden vermoeden. De vermoedelijke datering op basis
van stijlkenmerken is dus door middel van
het dendrochronologisch onderzoek bevestigd. Het achterhuis is dus circa twintig jaar
eerder gebouwd dan het voorhuis.

18e eeuw
Twee jaar later, in 1667, verkocht Poppinga het
huis alweer door, aan Jan Willem Hol. Daarna
bleef het huis maar liefst 49 jaar in handen van
de familie Hol. De erven Hol zouden het in 1717
verkopen aan Daniel Cruijskerk. Deze Cruijskerk
was waarschijnlijk een huisjesmelker. Hij bezat
bij overlijden namelijk maar liefst elf huizen in
de Amsterdamse binnenstad. Na elf jaar verkocht
Cruijskerk het pand aan Jacques Augier, maar
opvallend genoeg kocht hij het zes jaar later weer
terug. Hij zag er blijkbaar handel in. Cruijskerks
dochter Alida erfde het huis in 1782. Zij trouwde
met Paulus van Driest, met wie zij drie kinderen
kreeg. Na haar overlijden kwam het huis op naam
van de weduwnaar te staan.

Houtboring ten behoeve van dendrochronologisch onderzoek, 2010, Ernest
Annyas
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Circa 1655

Dendrochronologisch
onderzoek

19e eeuw - Circa 1808
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Nadat het huis ruim vijftig jaar in bezit was geweest van de familie Cruijskerk, verkochten de
erven het huis in 1808 aan Dirk Swart, die net als
Cruijskerk meerdere huizen in de binnenstad
bezat. Dirk Swart lijkt flink in het huis te hebben
geïnvesteerd, want zowel het voor- als achterhuis
is in deze tijd ingrijpend verbouwd. Het voorhuis
werd iets verhoogd, waarbij de topgevel werd vervangen door een rechte lijstgevel, terwijl een extra
balklaag (boven de tweede verdieping) en een
nieuwe kap werden aangebracht. 9
De huidige vensters kwamen hierbij tot stand, met
verbreding van de 17e-eeuwse gevelopeningen op
de eerste verdieping. Inwendig kwam er een nieuwe trap op de bestaande plek (noordoosthoek), om

Op de eerste
verdieping van het
achterhuis bevond
zich papierbehang
dat rond 1808 was
aangebracht (zie
witte pijl). Links is
het kozijn naar de
steektrap naar de
tweede verdieping,
die ook van buitenaf
toegankelijk was,
te zien. 2011,
Architectenbureau
Vroom.

een nieuwe trap naar de tweede verdieping te kunnen plaatsen, terwijl op de eerste verdieping de
schoorsteen drastisch werd verkleind en voorzien
van een nieuwe mantel en een gestuukte boezem
met - opmerkelijk vroeg – een spitsboog.
Swart liet ook het achterhuis met een bouwlaag
verhogen en van een nieuwe kap voorzien. Hieraan gekoppeld werd de insteek uitgebroken en de
vloer van de (verdiepte) begane grond op maaiveldniveau gebracht. De resterende lage kelder,
alleen nog geschikt voor opslag, werd toegankelijk
gemaakt via een gemetseld trapje vanaf de binnenplaats, dat gezien de geringe slijtage van de
treden weinig is gebruikt. Net als in het voorhuis
kwamen er verder inwendig kleinere schoorstenen
Goed te zien zijn de
veranderingen die
rond 1808 aan het
huis werden aangebracht: de rechte
lijstgevel, de extra
balklaag boven de
tweede verdieping en
de nieuwe kap, 2011,
Thomas Schlijper

Enkele snippers van
het papierbehang,
2012, De Fabryck

De balklaag van de
kap van het achterhuis werd bij de
verhoging ervan rond
1808 vernieuwd, 2012,
Thomas Schlijper

binnen de 17e-eeuwse raveling, terwijl drie van de
17e-eeuwse boogvensters op de eerste verdieping
werden dichtgemetseld. Het resterende venster in
de noordelijke helft van de oostgevel kreeg hierbij
waarschijnlijk zijn nog aanwezige invulling, bestaande uit een kozijn met diefijzers en een raam
met een kleine roedeverdeling.10 Kennelijk werd
het achterhuis in delen verhuurd, want op de eerste verdieping kwam tegen de oostmuur een van
buitenaf toegankelijke steektrap naar de tweede
verdieping, bereikbaar vanuit het voorhuis via een
gangetje op de eerste verdieping langs de binnenplaats. In verband met deze opdeling zal ook de
brandwerende plavuizenvloer op de eerste verdieping zijn aangebracht, het type vloer dat vóór de
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recente ontmanteling eveneens aanwezig was op
de tweede verdieping van het voorhuis. In de zuidwesthoek van de eerste verdieping van het achterhuis bevond zich vóór de ontmanteling nog een
restant eigentijds papierbehang, aangebracht op
de pleisterlaag die dateerde van deze grootschalige
verbouwing. Uit de woningboeken - waarin bijgehouden werd wie in welk huis woonde, wanneer
deze persoon kwam en vertrok - blijkt dat Raamsteeg 6 in de 19e eeuw continue, steeds voor korte
periodes, verhuurd werd.
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Het venster in de
noordelijke gevel
van het voorhuis
uit 1635 kreeg rond
1808 een raam met
kleine roedeverdeling
en een kozijn met
diefijzers. In de
20e eeuw werd het
dichtgemetseld, 2011,
archief Stadsherstel.

20e eeuw

De volgende ingrijpende verbouwing moet, gelet
op de detaillering van diverse onderdelen, rond
1900 hebben plaatsgevonden. Eigenaar Jacobus
Hoffmeester was een paar jaar daarvoor overleden en het huis was geërfd door zijn vrouw,
Neeltje Heeger. Hoffmeester was zoon van een
poelier aan de Herengracht 569. Wellicht had hij
hetzelfde beroep in de Raamsteeg uitgeoefend. Er
moet in ieder geval toen al een winkel zijn geweest, waarvoor immers ook de huidige onderpui
van de voorgevel werd aangebracht.11
Allereerst zal de binnenplaats toen zijn voorzien
van de huidige (klamp)muur aan de westzijde,
waardoor het meest westelijke deel van het kadastrale perceel toeviel aan de eigenaar van
Singel 319.12 Tevens moet de binnenplaats zijn
overkapt, waarbij hier een keukentje en toilet tot
stand kwamen. Voor dit doel kwam er een schoorsteen tegen de achtergevel van het voorhuis aan
de westzijde, waardoor het venster aldaar moest
worden vervangen door het nog aanwezige, meer
centrale exemplaar. Hieronder, op de begane
grond, kwam een grote(re) doorgang naar de
voormalige binnenplaats, terwijl de schoorsteen
tegen de westmuur lijkt te zijn verwijderd om
meer ruimte te krijgen.

Neeltje Heeger verkocht het huis in 1911 aan Albert
J.P. zoon Sisselaar. Zijn zoon werd in 1932 eigenaar
van het huis, dat hij 23 jaar lang in zijn bezit zou
hebben. Zijn bewindvoerster Johanna Sisselaar
kocht het namens hem voor 7500 gulden. In die tijd
werd het voorhuis al gebruikt als kapsalon. Huurder
en kapper Jacobus Duty kocht het pand in 1955 van
Albert Sisselaar en verkocht het drie jaar later door
aan zijn zoon Johannes (Jo, ook wel: Jack) H.C. Duty
(1913-1997) en Riek Duty-Franchimon (1911-2007),
die aanvankelijk de overige ruimtes verhuurden,
maar vanaf 1979 zelf het hele pand betrokken.

Foto boven:
Krakers voorzagen
het huis zowel van
binnen als van buiten
van graffiti, 2012,
J.Jonker

De lichthof vanuit
het noordoosten met
zicht op de klampuur
uit ca. 1900, 2011,
Architectenbureau
Vroom

Vermoedelijk hebben zij de zware plint van gewapend beton laten aanbrengen die is aangetroffen
in de kelder van het voorhuis, kennelijk vanwege
verzakkingen.13 Om dezelfde reden hebben ze
waarschijnlijk deze kelder in tweede instantie laten
dichtstorten en hierover een betonvloer laten aanbrengen, die doorliep in de overkapte binnenplaats,
over het trapje naar de kelder van het achterhuis.
Deze wijzigingen zullen in de jaren 1950 of 60 hebben plaatsgevonden, want daarna lijkt er aan het
pand weinig meer te zijn veranderd. Het echtpaar
Duty verrichtte geen onderhoud aan het huis, waardoor het ernstig verwaarloosd raakte. Na de dood
van Jack in 1997 bleef Riek er nog tien jaar wonen
tot aan haar overlijden in 2007. Het huis werd verkocht en na korte tijd nog tweemaal doorverkocht
maar bleef leeg staan. Het pand werd even gebruikt
als temporary art gallery and hangoutstore onder
de naam Favela Art Space. Krakers namen er bezit
van en voorzagen het van graffiti op binnen- en
buitenmuren. Vlak voor de aanschaf van het pand
door Stadsherstel vertrokken de krakers uit het huis,
waarna de restauratie kon beginnen.
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Bouw- en bewonersgeschiedenis

Circa 1900

Jack en Riek Duty-Franchimon
voor hun kapperszaak,
Architectenbureau Vroom

De laatste bewoners
De Amsterdamse
Fleet Street
37

De laatste bewoners

Veel Amsterdammers kennen Raamsteeg 6 vanwege de legendarische kapperszaak van Jack Duty
die hier decennia lang gevestigd was.
Jack werd op 18 juni 1913 geboren als Johannes
H.C. (Joop) Duty, zoon van een kapper met Engelse
voorouders. Zijn vader was al sinds 1915 als kapper
actief in de Raamsteeg 6, dat toen al zo’n 60 jaar
als barbierszaak dienst deed. Toen Joop een jaar
of 20 was ging hij naar Engeland om te werken,
maar hij werd - zeer tegen zijn zin - in 1937 door
zijn vader teruggeroepen om de zaak over te nemen. Vader startte een nieuwe zaak in de buurt
van Tuschinski. In Engeland had Joop zijn naam
kennelijk in Jack veranderd, wat hij zo liet toen
hij terugkwam. Een soort artiestennaam dus. Bij
één van zijn grote hobby’s - dansen, - ontmoette
hij de twee jaar oudere Riek Franchimon, een
middenstandsmeisje uit de Kinkerstraat met wie
hij in 1942 trouwde. Dat dansen zouden ze jaren
blijven doen, tot op hoge leeftijd. Om een uur of
vijf, midden in de winkel, op de klanken van de
radio.

Jack en Riek Duty in
de salon rond 1995,
Architectenbureau
Vroom

Samen met Figaro Pasquale Capone uit de Begijnensteeg en Henk Plieger van de Beurs was Duty
een van de fameuze kappers in deze journalistieke
en artistieke buurt.
Duty’s clientèle bestond uit een flamboyant gezelschap van kunstenaars, journalisten, musici en
andere kleurrijke buurtbewoners. Een clientèle die
meeveranderde met de tijdsgeest. De jaren vijftig
en zestig werden gedomineerd door de grijze pakken en gleufhoeden van de journalisten die om
de hoek werkten bij een van de vele redacties en
persbureaus aan de Nieuwezijds Voorburgwal, de
Fleet Street van Amsterdam. Hier vestigde zich
in 1831 al het Algemeen Handelsblad, waarna de
Amsterdammer, De Telegraaf, Het Nieuws van De
Dag, De Tijd, De Nieuwe Dag, De Standaard en
De Volkskrant volgden. Ook drukkerijen en persbureaus vestigden zich rond deze journalistieke
straat, zodat tientallen journalisten zich ’s ochtends en ’s avonds van en naar hun werk spoedden.
Cafés en kappers in de buurt profiteerden hiervan.
De beroepsgroep hield wel van een goede borrel en
de mode vereiste een kort kapsel dat met brillantine strak naar achteren werd gekamd. Ook voor
typisch mannelijke verzorging als scheren of de
aanschaf van toiletartikelen was men bij Duty aan
het goede adres.
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Eind jaren 60 vertrokken de eerste kranten naar
plekken aan de rand van de stad. Het aantal journalisten nam tot halverwege de jaren 70 geleidelijk
af. Met de teloorgang van de journalistieke en andere bedrijvigheid in de buurt nam ook het aantal
klanten af. Tegelijkertijd kwam de provo- en hippiecultuur op waarvan de vrijheidsdrang zich uitte
in het laten groeien van een wilde haarbos. Minder
werk dus voor de kappers. En trouwens, Duty weigerde dit “langharig tuig” te knippen. In de jaren
80 volgde een opleving in de kappersbranche door
de trend onder jongeren zich te laten millimeteren.
Duty had het druk met zijn tondeuse. “Ze stonden
in de rij” aldus een klant uit die jaren.
Tot 1978 woonden Jack en Riek op de Potgietersstraat en verhuurden zij de ruimte boven de winkel. Riek was echter koopziek, en niet zo’n beetje,
waardoor het huis in de Potgietersstraat zo overvol
raakte dat zij bij een verbouwing in 1978 het huis
moesten verlaten. Zij namen tijdelijk hun intrek
boven de zaak, maar zouden hier uiteindelijk blijven wonen tot hun dood. Nog 25 jaar zouden zij de
huur van de Potgietersstraat blijven betalen,
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Kaalslag
de moed om het huis uit te ruimen ontbrak…
Ook de Raamsteeg liep langzaam vol met spullen
als gevolg van Rieks verzameldrift. Tot aan het
plafond werden alle kamers volgestouwd met dozen vol met vaak nog onuitgepakte kleding, eten,
schoenen, pannen en andere huisraad. Een smal
gangetje tussen de dozen gaf wat beperkte bewegingsvrijheid. Langzaamaan verwaarloosde ook
het huis. Aan onderhoud werd niet gedaan. Lekte
het dak, werd het provisorisch dichtgetimmerd
met asfaltpapier. Hordes duiven namen bezit van
de zolder. Ook het aanbod van winkelwaar in de
zaak verouderde zienderogen. Geurwater, brillantine of condooms lagen jarenlang bestoft en ‘over
de datum’ in de etalage of onder de toonbank en
verloren zo hun geur of elasticiteit. Toch bleef de
kapperszaak bestaan. Jack achter de kappersstoel,
Riek achter de toonbank. Goede klanten kregen
een borrel aangeboden. Duty schonk zichzelf dan
ook maar in, zodat hij toch nog min of meer vrolijk de dag doorkwam. De middagkapsels hadden
echter wel een iets ander model dan die van de
ochtendknip…

Bordjes uit de etalage van
de kapperszaak, vlak voor
de ontmanteling gered
van de container door
kapper Patrick de Loor,
2008, J.Jonker

Jack en Riek Duty in
de ingang van hun
kapperszaak in de
jaren 80, particuliere
collectie

Het interieur van de
kapperszaak,
2008, Gijs Hoen

Vlak na het overlijden van
Riek Duty stond de zaak
nog vol met allerhande
spullen, particuliere
collectie

Zo verliepen de jaren met toenemend verval. In de
jaren voor het overlijden van Jack, op 13 september
1997, bleef de kapperszaak op afspraak open. Riek
zou haar man nog tien jaar overleven. Zij bleef
ondanks een afnemende gezondheid op de Raamsteeg wonen, waar zij verzorgd werd door buurtbewoners. Een ziekenhuisbed werd in de winkel
gezet waarin zij haar laatste jaren sleet. Op 13 november 2007 blies ook zij de laatste adem uit. Riek
werd begraven bij haar Jack, op begraafplaats Vredenhof aan de Haarlemmerweg. Hun huwelijk was
kinderloos gebleven, twee neven waren aangesteld
als executeur testamentair. In het testament zou
hebben gestaan dat de nalatenschap naar goede

Jack Duty in zijn
kapsalon rond 1975,
Architectenbureau Vroom

doelen moest gaan. Ondanks het feit dat de executeurs erop werden gewezen dat een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI) was gelieerd aan
Stadsherstel Amsterdam, werd niets meer van hen
vernomen. Zij verkochten het pand in februari
2008 aan een projectontwikkelaar, die het in april
weer doorverkocht met forse winst. Deze koper
verkocht het pand tien dagen later alweer door. Het
jaren vijftig interieur werd uit de zaak gesloopt.
Een kaalslag, die verergerd werd door de komst
van krakers die onder meer de muren van graffiti
voorzagen. Een tragisch lot van dit monument, dat
gekeerd werd toen Stadsherstel het ruïneuze huis
in 2010 aanschafte.
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Het huis, een rijksmonument, moest dezelfde
woon-winkelfunctie behouden en ook het gevelaanzicht en de steektrap tussen voor- en achterhuis moesten behouden blijven.
Het restauratieplan behelsde het terugbrengen
naar de oorspronkelijke staat. Er zijn nieuwe elementen toegevoegd die noodzakelijk waren om te
voldoen aan de huidige wooneisen. Ook is de lichthof overkapt waardoor meer woonruimte werd
gecreëerd en een logische plek voor de keuken
ontstond. Ook zijn voorzetwanden in de winkel
geplaatst vanwege geluidsisolatie.
Boven:
Puin in het achterhuis, 2011,
Architectenbureau Vroom

De achtergevel van
het voorhuis is in zijn
geheel verwijderd
en opnieuw opgemetseld. De lichthof
tussen het voor- en
achterhuis is overkapt
om ruimte voor de
keuken te creëren,
2011, Thomas Schlijper.

Midden:
Het bouwvallige huis
werd gestut met palen en
voorzien van graffiti, 2011
Architectenbureau Vroom

In het voorhuis zijn nieuwe
voorzetwanden geplaatst
vanwege geluidsisolatie, 2011,
Architectenbureau Vroom
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Restauratie

Na de aankoop van Raamsteeg 6 in 2010 kreeg
architectenbureau Vroom de opdracht een restauratieplan uit te werken. Als gevolg van achterstallig
onderhoud was de conditie van het pand uiterst
slecht. Daarnaast was het een puinhoop doordat
het huis enige tijd door krakers bezet was geweest.

Vliegwieleffect

Restauratie
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Ook de voorgevel van
het achterhuis is in
zijn geheel opnieuw
opgemetseld, 2012
Thomas Schlijper

Enkele onderdelen van het pand waren in zo’n
abominabele staat dat zij niet meer te handhaven
waren. Zo was de voorgevel zo slecht dat het een
wonder is dat nooit delen ervan in de steeg zijn
gevallen. Deze voorgevel is toch helemaal bewaard
gebleven, verzakt, op de vlucht, buikend, getordeerd en wel. Dit was mogelijk door het aanbrengen van een extra stalen profiel, dusdanig netjes
weggewerkt dat dit bijna niet is te zien. De verankering van de voorgevel aan de zijmuren is met
moderne, onzichtbare technieken gerealiseerd.
Ook de achtergevel van het voorhuis, de voorgevel
van het achterhuis, de strijkbalk tussen de eerste
en tweede verdieping, sommige balklagen en vloeren van de bovenverdieping van het achterhuis
zijn vernieuwd. Van het dak van het achterhuis is
het raamwerk deels en zijn alle dakpannen geheel
vervangen. Het voorste deel kon worden gedekt
met de bestaande oude pannen.

De bouwsporen uit het verleden, zoals enkele
dichtgemetselde ramen, blijven zoveel mogelijk
gehandhaafd en in het zicht. Enkele verdwenen
sleutelstukken aan de balken werden gekopieerd
en teruggeplaatst.

De oorspronkelijke staat van de
sleutelstukken aan de balken op de
eerste verdieping. De ontbrekende
sleutelstukken zijn opnieuw gemaakt,
2011, Architectenbureau Vroom.

Het is vaak zo dat restauraties door Stadsherstel
een positief effect hebben op ontwikkelingen in de
buurt van een gerestaureerd pand. Een met zorg
hersteld en verfraaid huis inspireert buurtbewoners hetzelfde te doen met hun pand. Ook kan een
exclusief winkeltje of een bijzonder restaurant een
aanzuigende werking hebben op gelijksoortige
huurders. Dat vertaalt zich tenslotte in goed publiek. In het geval van de Raamsteeg heeft Stadsherstel de aangrenzende eigenaars de gelegenheid
gegeven om via de steigers de gevels te herstellen.
Veel achterstallig onderhoud aan de zijgevels kon
zo worden hersteld.

Het dak van het achterhuis
tijdens de restauratie, 2012
Thomas Schlijper
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Restauratie

De vloer van het achterhuis lag veel dieper dan die
van het voorhuis. Ooit was deze opgehoogd om een
gelijk vloerniveau met het voorhuis te bereiken.
Deze latere ophoging was gedeeltelijk ingestort en
is bij de restauratie verwijderd. Zo is het oorspronkelijke vloerniveau teruggebracht en daarmee de
oorspronkelijke hoogte van de ruimte. In de vloer
van zowel het voor- als het achterhuis zijn vervolgens stalen schroefinjectiepalen geboord tot de
zandlaag op ca. 13 meter diepte. Met twaalf van
deze palen is het huis van een stevige fundering
voorzien.
Opvallend was de hoeveelheid puin tussen het
voor- en het achterhuis. Een van de palen is hier op
6 meter diepte gestuit op een onverwacht obstakel,
zo hard dat de paalkop afbrak. Een nieuwe paal is
ernaast aangebracht.

Toekomst
gingen aangebracht om te kunnen voldoen aan
de praktische eisen van deze tijd. Het huis zal
verhuurd worden aan een ondernemer die boven de zaak zal gaan wonen. Hiermee leeft een
lange traditie voort en wordt de levendigheid en
de bedrijvigheid in dit deel van de Raamsteeg

in ere hersteld. Hiermee past deze restauratie
in het beleid van Stadsherstel, die zich ook inzet
nieuwe functies voor in onbruik geraakte panden te bedenken.
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Toekomst

boeiende en lange bouw- en bewonershistorie.
Het pand is eeuwenlang in gebruik geweest als
woon-winkelpand. Voorwaarde van de restauratie was dat deze functie bewaard zou blijven.
Met de restauratie is de originele indeling dan
ook gehandhaafd en zijn slechts enkele wijzi-
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Met de restauratie van Raamsteeg 6 is wederom
een rijksmonument in de Amsterdamse binnenstad door Stadsherstel van de ondergang gered.
Wat op het eerste gezicht een eenvoudige, vervallen tussenwoning in de Raamsteeg leek, bleek
na nader onderzoek een interessant huis met een

Eindresultaat, oktober 2012,
Thomas Schlijper

Lijst van eigenaren

Toekomst
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Voorgevel voor.
2010, Thomas Schlijper

Voorgevel na.
2012, Thomas Schlijper

1864 - 1895
1895 - 1911
1911 - 1932
1932 - 1955
1955 - 1958
1958 - 1997
1997 - 2008
2008 feb
2008 april
2008 mei
2010		

Erfgenamen Sijmon ..
Gijsbert Cornelisz, stuerman
Gerrit van Breugel (bron: Jacob van Lennep)
1/3 deel: Jannetgen Joosten, weduwe Cornelis Pieterszoon
1/3 deel: Neeltgen Andries, weduwe Sijmon Claesz (deel van Jannetgen Joosten)
1/3 deel Hester Joosten, weduwe Evert Gerritsz
1/3 deel Cornelis Verbruggen, echtgenoot van Neeltgen Andries (deel van Hester Joosten)
1/3 deel Cornelis Lamberts
1/3 deel: Cornelis Verbruggen (deel van Cornelis Lamberts)
Cornelis Verbruggen (2/3) en zijn vrouw Neeltgen Andries (1/3)
Erven Cornelis Claesz. Langevelt (deel)
Cornelis Springappel (deel)
Sijmon Poppinga (deel van Cornelis Langevelt)
Sijmon Poppinga (deel van Cornelis Springappel)
Jan Willem Hol en later zijn erven
Daniel Cruiijskerk
Jacques Augier
Daniel Cruijskerk
Alida Cruijskerk (dochter van Daniel)
Paulus van Driest (echtgenoot Alida Cruijskerk)
Dr. Singst (onleesbaar)
Erven Daniel Cruijskerk verkopen het huis
Dirk Swart
Rond 1840-1860 woonden huurders in het huis, waarvan vele meestal maar een paar
maanden bleven. Zij hadden beroepen als strohoedenmaker, timmerman, schilder,
artiste, modiste, bediende, poelier of aanspreker.
Jacobus Hoffmeester
Neeltje Heeger, weduwe van Jacobus Hoffmeester
Albert J.P. zoon Sisselaar
Albert Sisselaar
Jacobus Cornelis Duty (huurde vanaf 1926)
Johan Hermanus Cornelis Duty
Hendrika Johanna Duty-Franchimon, weduwe van J.H.C. Duty
LBF Vastgoedontwikkeling en Jusoma Holding
Oud Amsterdam Ontwikkeling
Blank & Stijn Vastgoed B.V.
Stadsherstel Amsterdam N.V.

47

LIJST VAN EIGENAREN

- 1563		
1563 - ?
Rond 1610
- 1625		
1625 - 1626
1626 - 1630
1630
1630 - ?
?
- 1665
?
- 1666
1665 - 1668
1666 - 1668
1668 - 1717
1717 - 1728
1728 - 1734
1756 - 1782
1782 - 1798
1798 - 1801
1802 - 1805
1808
1808 - ?
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