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Al 60 jaar Amsterdamse krotten redden

AMSTERDAMSE 
   KROTTEN
AMSTERDAMSE 
   KROTTEN



Onder de prikkelende titel ‘Amsterdamse Krotten’ 
vierden wij onze 60ste verjaardag het afgelopen 
jaar met een jubileumtentoonstelling in onze ei-

gen Amstelkerk. Twee maanden lang konden liefhebbers 
van de stad Amsterdam en haar monumenten zich verba-
zen over de vervallen staat van de stad in de vorige eeuw. Ze 
konden zien hoe we tot op de dag van vandaag verkrotte en 
bedreigde panden aankopen omdat ze een waardige toe-
komst verdienen. 

Steeds vaker krijgen wij panden aangeboden om het ver-
val van een monument te stoppen, of om het monument 
veilig te stellen. Een mooi voorbeeld in dit magazine is 
Keizersgracht  374, het pand van de heer Merkelbach van 
Enkhuizen. Hij schenkt ons zijn ‘kunstenaarshuis’ en blijft 
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er wonen; hij is intensief betrokken bij de verdere ontwikke-
lingsplannen voor zijn pand. Ook stichtingen die het hoofd 
niet meer boven water kunnen houden, weten ons steeds 
beter te vinden. Met als resultaat dat wij hun pand(en) aan-
kopen of krijgen. Dit is een mooi voorbeeld van samenwer-
king tussen erfgoedliefhebbers. Daarnaast schrijven wij in 
deze editie over de Grote Kerk in Schermerhorn met haar 
prachtige glas-in-lood ramen. 

Op kleinere schaal gebeuren ook dierbare dingen die we 
graag met u delen. Vele Vrienden en donateurs hebben 
bijgedragen aan de restauratie van ‘Het verdwenen NACO-
huisje. Dat is opnieuw een succesvol crowdfunding project 
na de eerdere crowdfunding actie voor het Schooltje van 
Dik Trom. We hopen dat de gemeente snel een mooie locatie 
achter het Centraal Station zal aanwijzen, zodat het Amster-
damse School huisje weer kan terugkeren naar Mokum en u 
kunt genieten van het resultaat. 

Natuurlijk hebben wij ons ook weer ingezet voor het behoud 
van erfgoed buiten de stadsgrenzen. Nadat de gemeente 
Uitgeest na acht jaar instemde met de herbestemming van 
het Fort bij Krommeniedijk, konden wij het schetsontwerp 
voor een fortwachterswoning van ontwerper Piet Hein Eek 
uit de la pakken en de samenwerking nieuw leven inblazen. 
De bedoeling is dat dit ‘toekomstige monument’ er eind 
2017 staat en zijn oude functie weer kan vervullen. U kunt in 
dit magazine de foto’s van de maquette al bewonderen. Wij 
zijn zeer enthousiast over het ontwerp; u hopelijk ook!

Onno Meerstadt, directeur

stadsherstel.nl

RESTAURATIE, HERBESTEMMING, VERHUUR, BEHEER EN 
OPENSTELLING VAN MONUMENTEN VOOR NU EN DE TOEKOMST

VRIENDEN

We doen het samen met 
onze 2500 Vrienden, 
aandeelhouders, 
subsidiegevers, fondsen, 
vrijwilligers en andere 
samenwerkingspartners

HERBESTEMMING

Waar de oude 
bestemming niet meer 
mogelijk is 
zoeken we naar een 
passende nieuwe

GERED & 
GERESTAUREERD

Stadsherstel redt en 
restaureert monumenten 
en beeldbepalende 
panden die de markt 
laat liggen

600 MONUMENTEN 
EN BEELDBEPALENDE 
PANDEN

waaronder 
grachtenpanden, 
kerken, forten, 
woonhuizen, gemalen, 
tramremises, molens 
en een scheepwerf

MET MEER DAN

1200 woningen
330 bedrijfsruimten
13 Bijzondere Locaties

OPENSTELLING & 
MONUMENTALE 
MOMENTEN

Bijzondere Locaties 
worden opengesteld 
voor cultuur, diners, 
recepties, huwelijken, 
en congressen (meer dan 

2000 activiteiten per jaar)
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Verdwenen NACO-huisje 
komt weerom 

Gaat het ons lukken om het jubile-
umpandje gerestaureerd terug te 
krijgen naar Amsterdam? Lees over 
de Amsterdamse School details 
van dit bijzondere Amsterdamse 
monument.
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Bijzonder schenking: ‘kunste-
naarshuis’ Keizersgracht 374
Door onze ANBI-status krijgen 
we steeds meer mooie giften en 
panden aangeboden. Kunstenaar 
Merkelbach maakte ons onderdeel 
van zijn levenswerk.

p. 29
Zaans huisje verhuisd
Weefhuisje opent de deuren
Dit pand konden we redden door 
het naar de Zaanse Schans te ver-
huizen.

Cadeaubon 
Een Vriendenlidmaatschap cadeau doen? 
Dat kan met de cadeaubon in het hart van 
dit Magazine p. 32
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60 jaar Amsterdamse krotten redden
Een paar decennia terug stond Amsterdam vol met krotten. Prachtige panden die wij graag willen 
behouden voor het nageslacht. Bekijk de diversiteit van de door ons  geredde panden.
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In de twintigste eeuw stond de stad 
er decennialang verwaarloosd bij. 
 Monumenten werden gesloopt of op 
een slooplijst gezet, helemaal na de 
oorlog. Het gemeentebeleid was gericht 
op cityvorming: werken en vermaak in 
het centrum, wonen daarbuiten. Stad-
sherstel is in 1956 opgericht om daar 
een stokje voor te steken.

60 JAAR 
AMSTERDAMSE 
KROTTEN REDDEN

JAREN '60: WOONHUISFUNCTIE TERUG IN DE STAD

Stadsherstel begon 60 jaar geleden met het redden van krottige monu-
menten, we brachten de woonhuisfunctie terug in de stad. Vooral hoek-
panden werden aangekocht. Eenmaal gerestaureerd gaven zij een aantrek-
kelijke uitstraling naar twee straatzijden.

Keizersgracht 95B 
hoek Herenstraat 41. 
Aangekocht in 1959

JAREN '70: STRATEN IN HET GEHEEL 

Al snel volgden meerdere panden naast 
elkaar of bij elkaar in de buurt, zodat 
het charisma van een straat groeide. 

Reestraat 5 en 7 in de 9 straatjes. Aangekocht 
in 1975 en 1980. Stadsherstel heeft uiteindelijk 
twaalf panden in de Reestraat gerestaureerd.

JAREN '80: KERKEN REDDEN 

Vanaf de jaren '80 zet Stadsherstel zich in om kerken 
te redden en herbestemmen. Inmiddels hebben we 
ons 25e kerkelijke gebouw verworven. Gedurende het 
hele jaar zijn in diverse kerken naast kerkdiensten ook 
 recepties, huwelijken, diners en culturele evenementen 
mogelijk.  

JAREN '90: INDUSTRIEEL ERFGOED

Stadsherstel richt zich ook al vele jaren op 
industriële gebouwen als molens, gemalen, 
pakhuizen en een werf. Monumenten met 
een bijzondere historie en prachtige ele-
menten uit het industriële tijdperk, die elke 
herbestemming bijzonder maken.
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De oude tramremise van West is omgedoopt tot 
het complex De Hallen. Dat heeft vanwege de 
ligging  en grootte lang gewacht op een nieuwe 
bestemming. Levensader van De Hallen is de 
Passage, die uit twee delen bestaat. Eén ervan 
is onze Hal 17. Het is een soort overdekt winkel-
straatje, dat heel toegankelijk is door de lange 
openingstijden en de kleinschaligheid.

In de 17e eeuwse Amstelkerk is het kantoor 
van Stadsherstel gevestigd. Daar is ook een 
tentoonstellingsruimte, een restaurant met één 
van de prachtigste terrassen van Amsterdam, 
twee woningen en een mooie centrale ruimte voor 
diverse (culturele) activiteiten.
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EERSTE JAREN 21E EEUW: DE STELLING VAN AMSTERDAM

In 1999 werd het werkgebied van Stadsherstel uitgebreid tot de Stelling van 
Amsterdam. De Stelling is een 135 km lange verdedigingslinie rond de stad, met 
meerdere forten. Stadsherstel heeft inmiddels vier stellingpanden gerestaureerd 
en herbestemd. Drie Werelderfgoedmonumenten worden momenteel onder 
handen genomen.

De monumentale gebouwen van Fort Diemerdam, in 2006 aangekocht, zijn 
terughoudend gerestaureerd. Ze hebben waar mogelijk hun originele materialen 
en patin (oxidelaag) behouden. Op de plek van de eerder gesloopte tweede 
fortwachterswoning staat nu een horecapaviljoen.

STADSHERSTEL BLIJKT
INSPIRATIEBRON 

Stadsherstel heeft veel monumenten-
liefhebbers in binnen- en buitenland 
geïnspireerd tot monumenten-
behoud, er zijn verschillende 
 Stadsherstel organisaties opgericht 
naar ons voorbeeld. Bijvoorbeeld in 
2011 Stadsherstel Suriname. 

Zwartenhovenbrugstraat 116, 
hoek Hogestraat 
In 2016 is de restauratie van dit 
monument gerealiseerd. Er huist 
momenteel een juwelier met 
broodjeszaak in. ‘Hierdoor zal ook 
deze zere wond uit het stadsbeeld 
verdwijnen’ geeft Stadsherstel Suriname 
aan bij de aankoop in 2015.

2016: IN EN 
BUITEN DE STAD

In 2016 restaureert 
Stads herstel panden in 
Noord Holland, maar ook 
zoals vanouds in hartje 
 Amsterdam.

Terwijl aan de achterzijde van het Centraal Station kosmopolitisch 
Amsterdam een hedendaags gezicht krijgt, zet Stadsherstel zich in voor een 
historisch ankerpunt in het gebied. Er komt weer een plek voor het verdwenen 
NACO-huisje, dat oude verhalen doet weerklinken tussen hoge torens en 
moderne kantoren. 

Dat het NACO-huisje bij veel Amsterdammers in het ge-
heugen gebrandmerkt staat, merkten we aan de warme 
reacties van particulieren die via crowdfunding financieel 
bijdroegen aan de uitvoering van ons plan. Oftewel, in de 
woorden van donateurs Laura van Gelder en Reyer Kras: 
"We zijn zo blij dat het huisje terugkomt!"
En naarmate het crowdfundingsjaar vorderde, druppelden 
de bijzondere herinneringen binnen. Er ontstond onder 
meer contact met nazaten van de allereerste eigenaar, 
Rederij Koppe. We beschrijven de bedrijvige geschiedenis 
van het pand in vogelvlucht.

VERDWENEN NACO-
HUISJE KOMT WEEROM
Zeldzaam staaltje Amsterdamse School
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Lichtgewicht gebouwtje
Het NACO-huisje werd bijna een eeuw geleden (1919) ont-
worpen door de Amsterdamse School-architect Guillaume 
la Croix; een lichtgewicht houten gebouwtje van 140 vier-
kante meter op betonnen palen, waar passagiers van re-
derij Koppe kaartjes kochten en onderdoor liepen naar de 
'tramboten' die hen over de Zuiderzee verscheepten. 
La Croix (1877-1923) liet zich voor zijn ontwerp waar-
schijnlijk inspireren door houten architectuur uit Ne-
derlands-Indië. In de beschrijving van het huisje wordt 
meestal verwezen naar de minankabau-bouwtrant, 
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Onder het rederijgebouw door liep 
men over de speciaal voor het huis 
gemaakte steiger naar de boten, 
zoals naar de tramboten Friesland en 
Holland.

Smalle consoles onder de 
ramen van de voorgevel.

Een decoratieve houten 
ingangspartij tussen uit-
zwenkende consoles.

Golfmotieven komen va-
ker voor bij Amsterdam-
se School gebouwen. 
Architecten van deze 
stroming grijpen met 
hun architectuur vaak 
terug op het rijke mari-
tieme verleden
(achterzijde schotwerk).

Ook Amsterdamse 
School architect La Croix 
ontwierp letters. Hier zijn 
ze in hout uitgevoerd.

Zouden de vlammende zaag-
motieven/snavelvormen geïn-
spireerd zijn door hoorns van 
buff els? Bij de Toraja’s gaven 
het aantal hoorns de status van 
de betreff ende familie aan.

De Minankabau huizen hebben 
een oplopend dak, verwijzend  
naar opkrullende waterbuff el-
hoorns. De gekromde daken van 
de Toraja’s symboliseren een 
boot, ter verering van hun voor-
ouders die per boot naar Toraja 
zijn gekomen. 

Ramen met roede-
verdeling in ruitvorm 
komen vaak voor 
in de Amsterdamse 
School architectuur
(rechter zijgevel).

De lange vlaggenmast 
op het NACO-huisje 
geeft een extra accent 
aan de schuin naar vo-
ren hellende gevel.

Amsterdamse School
Er zijn verschillende stijlelementen aan het huisje die we 
kunnen omschrijven als 'kenmerkend voor de Amsterdam-
se School'. Bijvoorbeeld het golfmotief, dat verwijst naar 
het rijke maritieme verleden van de stad. En de decora-
tieve houten ingangspartij tussen uitzwenkende consoles 
(ondersteunende constructiedelen) en ramen met een 
roedeverdeling in ruitvorm.
Vanwege de groei van het Centraal Station verscheepte 
de gemeente Amsterdam het huisje in 2004 naar Zaan-
dam, met de belofte dat het terug zou komen. Met steun 
van diezelfde gemeente spande Stadsherstel zich in om 
die belofte mogelijk te maken. Door de crowdfundac-
tie is het mogelijk om de restauratie mét alle prachtige 
Amsterdamse School-details uit te voeren. En daarbij 
proberen we zo veel mogelijk van het authentieke maar 
zeer kwetsbare hout te behouden. Want die onderdelen 
maken het huisje zo bijzonder. Eén van de redenen om het 
tot Rijksmonument te benoemen is dan ook de 'zeldzaam-
heidswaarde'.

Terug naar Amsterdam
Het is de bedoeling dat het NACO-huisje weer een plek 
krijgt in de buurt van het Centraal Station. Bij het schrij-
ven van dit magazine is de bestemming van het pand nog 
niet ingevuld. Maar: “Activiteiten met een openbaar ka-
rakter juichen wij toe”, aldus Stadsherstels directeur Onno 
Meerstadt.

Welke naam kiest u?
Door de jaren heen veranderde het houten ha-
venhuisje nogal eens van naam. Zowel officieel 
als qua koosnaam. Kies hier uw synoniem: 

 � J.G. Koppe's Scheepsagentuur 
 � Steigerkantoor
 � Cargadoorskantoor 
 � Scheepskantoor 
 � Rederijgebouw
 � Minangkabause Huis 
 � 'Huize laat ons lachen' (aldus een voormalig 

medewerker van de fa. Koppe) 
 � Java-huisje (bij de familie Koppe)
 � NACO-huisje; afkorting van 
 � Noordhollandsche Autocar Onderneming
 � De huidige Stadsherstel-naam: 

'Het verdwenen NACO-huisje'

Wist u dat wij een speciale NACO-miniatuur 
lieten ontwerpen ? Lees meer op pagina 15

Ook de volgende organisaties dragen bij:
Stichting Heijmeijer van Heemstede
Stichting Vrederijk

vanwege de overhellende punt van het dak. Volgens het 
online Amsterdamse School-platform 'Wendingen' klopt 
dat niet. Zij schrijven op hun website: “De vorm lijkt eerder 
geïnspireerd op de bouwkunst van de Batakkers die rond 
het Tobameer op het Indonesische eiland Sumatra wonen, 
dan op die van de Minangkabauers, een andere Suma-
traanse stam. Duidelijk is in ieder geval de invloed van de 
traditionele Indische architectuur, hoewel ook de houten 
huizen op Marken zullen hebben bijgedragen.” 

Levendige herinneringen
De familie Koppe, opdrachtgever voor de bouw, had het 
pand in huiselijke kring tot 'Java-huisje' gedoopt. Anneke 
Koppe, achterkleindochter van de eerste eigenaar J.G. 
Koppe: “Het was er donker en vol met oudere mensen. Ik 
vond het er spannend. Ons familieleven speelde zich af 
rond het bedrijf Koppe, als we oma een bezoekje brach-
ten gingen we altijd een stukje varen.”
Het markante gebouwtje liet ook bij reizigers levendige 
herinneringen achter, blijkt uit het verhaal van schrijver en 
oud-passagier Jaap van der Zwaag. Hij vertelt: “Aan de 
achterkant van het CS waren allemaal steigers, het huisje 
van rederij Koppe was duidelijk herkenbaar. Het was het 
grootste huisje, andere rederijen hadden alleen een soort 
loket. Koppe gebruikte het ook als kantoor”, vertelt Van 
der Zwaag. “Bij slecht weer of kou kon het binnen bij die 
boten flink stinken. Er waren geen echte slaapplekken, 
maar twee kajuiten waar je een beetje kon liggen met een 
deken die je had gekocht.” In de periode 1935-'46 ging 
Van der Zwaag zo’n drie keer per jaar van Amsterdam 
naar Lemmer. Er woonde familie van zijn moeder. “De rit 
was ruim zeven uur en wij reisden vooral ‘s nachts. We 
vertrokken ‘s avonds en kwamen de volgende morgen om 
vijf uur aan.”
Vanaf 1960 kreeg het huisje een andere eigenaar: het 
werd het kantoor van de scheepvaartafdeling van de 
NACO, de Noordhollandsche AutoCar Onderneming. 
Daarom staat het ook wel bekend als het NACO huisje. 
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Wij zijn alle donateurs zeer erkentelijk voor de gulle bijdragen. In het bijzonder uiten we op deze plaats onze dank aan:

A. Ankersmit, G. Bekkers, A.R.F. Bergema, E. Boeve, H.G. Bos, W.M.J. Brouwers, S. Dermout, H. v. Dijk, M. Dijkstra, 
A.J. v. Erk, W. Etty, R. v. Gelder, W. Gerritsma, J.H. Gerson, H + R Bouw B.V., B. v. Helden-Pathuis, Hemubo Almere 
B.V., J.M. Hengeveld, F.G. Hovinga, H. J. Hulsebosch, M.B. Hummel, A. Kesler-Koppe, A. v. Kleef, M.L. Kollmar, 
S.Koppe, J. G. Koppe, A.C. Kwak,  Louman Aannemersbedrijf  B.V., G.J.A. v. d. Lugt, C. Meekel, D.J. Nienhuis, 
R. Nieuwenhuizen, J.I.M. Olthof, Ortec Finance B.V., F. v. d. Puijl, Scheurer Aannemersbedrijf A'dam, A.M.C Schroder, 
ThermoShield, F. Vermeer, K. Vorwerk - Ontwerpbureau Ruigwerk, Walland, H. P. Wuis, Zaanstad Schilderwerken
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KERKJE VAN EVERS
Noordeinde 124 (Landsmeer)
In restauratie met Vriendenbijdrage

WOONHUIS
Noorder IJdijk 109
(Amsterdam)
In restauratie

GEBOUW 197 (LABORATORIUMGEBOUW)
Middenweg 44 Hembrugterrein (Zaandam)
In restauratie

� Onderhouden we meer dan 600 panden
� Zijn we bezig met een twintigtal haalbaarheids-

onderzoeken, zoals: 
 - De Fronik Boerderij (Zaandam) 
 - Arbeidershuisjes (IJmuiden)
 -  Geniedijk bunkers en Batterij aan de Sloterweg 

(Haarlemmermeer) 
� Geven we advies in binnen- en buitenland
� Zijn er jaarlijks ruim 2.000 (culturele) activiteiten 

in onze Bijzondere Locaties
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LUTHERSE KERK 
Hoogstraat 18
(Purmerend)
In restauratie

FORT AAN DEN HAM (GENIELOODS)
Busch en Dam 13 (Uitgeest)
In restauratie p. 25

WOONHUIS
Geldersekade 15 
(Amsterdam)
In restauratie met 
Vriendenbijdrage  p. 45

WOONHUIS
Barndesteeg 5 
(Amsterdam)
In restauratie met 
Vriendenbijdrage 

KAATSBAAN HUIS TER KLEEF
Kleverlaan 9 (Haarlem)
In restauratie met Vriendenbijdrage p. 41

FORT AAN DEN SINT AAGTENDIJK
Vuurlinie 1 (Beverwijk)
Opgeleverd p. 25

WOONHUIS
 Lange Niezel 10 
(Amsterdam)
Opgeleverd met Vrien-
denbijdrageVOORMALIG 

SCHOUTENHUIS
Wilhelminaplein 4-6 
(Heemstede)
Opgeleverd

FORT DIEMERDAM
Overdiemerweg 41 
(Diemen)
Opgeleverd p. 24

WOONPAND
Korsjespoortsteeg 8 
(Amsterdam)
In restauratie met 
Vriendenbijdrage p. 34

PASTORIE BEVERWIJK
Breestraat 101 
(Beverwijk)
Opgeleverd p. 24

WOONHUIS
Spinhuissteeg 12
In restauratie met 
Vriendenbijdrage 

JOODSE HUIZEN
Foeliedwarsstraat 40-52 
Rapenburg 95
(Amsterdam)
In restauratie met 
Vriendenbijdrage 

WERK IN 
UITVOERING

ZAANDIJKERKERK
Kerkstraat 9-10 
(Zaandijk)
Herbestemming met 
Vriendenbijdrage

ROSENSTOCK HUESSY 
HUIS
Hagestraat 10 (Haarlem)
In restauratie

FORT BIJ KROMMENIEDIJK
Lagendijk 22 (Uitgeest)
In restauratie met 
Vriendenbijdrage p. 25

BOVENDIEN
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Wat doet die lelie daar? En waarom staat er een leeuw bovenop de trapgevel?
Vragen die door je hoofd schieten als je langs de gevel van Utrechtsestraat 141 wandelt of 
fietst. We onderzochten het verhaal achter de decoratie die onlangs is gerestaureerd.

In de Utrechtsestraat 141 waar ‘De Lely’ in de gevel staat 
is een monument van Stadsherstel. De uitdrukking '… in 
de gevel staat' betekent al eeuwenlang dat een pand een 
ingemetselde gevelsteen heeft. 
De gevel dateert uit 1667. De bouwheer van het pand was 
de heer Burlion. Het laatste deel van zijn naam (lion) komt 
terug in het leeuwtje op het dak. Het eerste gedeelte van 
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Kersen op de taart
In 1972 kochten wij dit pand en restaureerden het in 1975. 
De gevelsteen en het leeuwtje kregen opnieuw een witte 
verflaag. Nu, na ruim veertig jaar was de tijd aangebroken 
om het leeuwtje en de gevelsteen te restaureren en het 
schilderwerk van kleur voorzien (polychromeren). Dat was 
mogelijk dankzij een bijdrage van de Vereniging Vrienden 
Amsterdamse Gevelstenen (VVAG) en een bijdrage van 
de Vrienden van Stadsherstel.

Polychromeren van de gevelsteen
De keuze van de kleuren was snel gemaakt, dankzij de 
ontdekking dat de bloem een berglelie is. De bloem werd 
dus wit en kreeg een warme crèmekleur (Bentheimer), 
achtergrond. Eerst werd de steen in de olie gezet, zodat 
de olie en terpentijn niet uit de verf trekt en er een betere 
hechting op de steen ontstaat. Daarna werd de steen in 
fondkleuren (achtergrondkleuren) opgezet en kritisch 
bekeken, waarna hij met iets aangepast kleurschema afge-
schilderd werd.

Detaillistisch werk
Eind augustus begon Wil Abels de restauratie. Abels res-
taureert al zo’n veertien jaar de meeste gevelstenen in 
opdracht van de VVAG. “Daar ben ik wel even mee bezig”, 
zei hij toen hij de stenen met diverse verflagen zag. Het 
verwijderen ervan was nodig, want veel details die de 
steenhouwer eeuwen geleden gemaakt had, kwamen niet 
goed meer over. Dat is natuurlijk zonde.
Helaas werden er geen oude verfsporen gevonden. Waar-
schijnlijk is de steen in het verleden geloogd (ontdaan van 
de verflaag). Aan sommige details is te zien dat het beeld-
houwwerk vroeger wel kleur had. Het witte jaartal op het 
witte schild bijvoorbeeld, is niet leesbaar vanaf de straat 
terwijl dat oorspronkelijk wel de bedoeling was. 

Gebruik van gevelstenen 
Op een gevelsteen staat meestal een afbeelding met een 
boodschap. Het kan bijvoorbeeld iets zeggen over het ge-
bruik van het pand of over de toenmalige eigenaren, zoals 
bij onze steen. Gevelstenen komen vooral in Nederland 
voor. In Amsterdam zijn er ruim 860, in heel Nederland 
2.500.

GEVELSTEEN-
RESTAURATIE 
ONDER DE LOEP

Wist u dat:
- Voorstellingen in toppen van gevels eigenlijk ook gevelstenen zijn.
- Wij meer dan 40 gevelstenen hebben.
-  Gevelstenen vaak van elders komen en wij de oudste zwervende gevelsteen bezit-

ten; het waterschip met jaartal 1592 is in de 17e eeuw in Kalkmarkt 13 geplaatst.
- Wij op www.stadsherstel.nl/gevelstenen meer over onze gevelstenen vertellen.

zijn naam, ‘bur’, heeft iets met de lelie in de gevelsteen 
te maken. Het Franse woord ‘bur’ betekent namelijk ‘klis’ 
en in het ‘Groot en algemeen kruidkundig hoveniers en 
bloemisten woordenboek’ (1745) komt de ‘smalbladige 
klisterlelie’ voor. Deze lelie wordt tegenwoordig berglelie 
genoemd. Treffend is de overeenkomst met de bloem in 
de gevelsteen. 
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Verdwenen kleuren
Vaak zijn de kleuren op beeldhouwwerk volkomen ver-
dwenen. Net als op oude Egyptische, Griekse en Romeinse 
beelden, die ooit kakelbont beschilderd waren. In de 19e 
eeuw werden ze zelfs vaak geloogd. Zeer recent ontdekte 
de VVAG aan de hand van een vroege prent en een schil-
derij van Van Berkheide, dat de nu volstrekt kale leeuwen 
van het Heerenlogement op de Grimburgwal gekleurd 
waren als echte leeuwen. Ook worden er in het archief 
soms rekeningen teruggevonden van de schilder. Daarom 
zet de VVAG zich, in dit geval met ons, in om gevelstenen 
te restaureren en hun kleur weer terug te geven. 

Polychromeren staande leeuw
Bij de leeuw werd gebruik gemaakt van de kennis van de 
VVAG en de restaurator. Zo kozen we ervoor om de leeuw 
leeuwkleurig te maken, net als de leeuwen op het Heeren-
logement. Dus eigenlijk warm oker met een beetje Engels 
rood erbij. Het jaartal werd antraciet-zwart, zoals meestal 
bij jaartallen. Vergulden gebeurt alleen bij teksten die dit 
specifiek benoemen: ‘De vergulde ….”. Ook de leeuw werd 
eerst in de olie en fondkleuren opgezet, vervolgens over-
gehaald en op de hoge delen wat opgelicht.  

VEEL DANK!
Wij willen de Vrienden van Stadsherstel en de VVAG 
 hartelijk danken voor hun financiële bijdrage. 

Familie Burlion
We zijn te weten gekomen dat de heer 
Robert Burlion in 1598 ter wereld kwam 
in Le Quesnov (F) vlakbij de Belgische 
grens. Hij liet het huis in 1667 bouwen en 
raakte het in 1681 kwijt bij een executie 
van zijn boedel. Hij was getrouwd met 
Judith Boissard (1599), samen kregen 
ze acht kinderen. Burlion overleed op 
85-jarige leeftijd in Naarden.

EERSTE STADSHERSTELMINIATUUR 
HET VERDWENEN
NACO-HUISJE

Liefhebbers van onze monumenten opgelet: we hebben een prachtige Delfts blau-
we miniatuur laten bakken van aardewerk. Gulle gevers voor het 'grote' NACO-
huisje kregen als dank dit exemplaar. De miniatuur heeft serienummer 1, hopelijk 
volgen er meer. Zodat u een uniek Stadsherstelstraatje kunt verzamelen.
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Al meer dan zestig jaar schenkt luchtvaartmaatschappij 
KLM Delfts blauwe miniatuurhuisjes aan haar Business 
Class passagiers. Aardewerken grachtenpandjes met ka-
rakteristieke gevels en markante Hollandse gebouwen, 
zoals het Paleis op de Dam. Collectors items voor vliegers. 
Wij vinden die huisjes zo charmant, dat we bij aardewerk-
fabriek Royal Goedewaagen een eigen huisje lieten maken.

Royal Goedewaagen bracht in 1932 haar eerste Delfts 
blauwe miniatuur van een historisch gebouw uit. Het be-
drijf maakt al meer dan 400 jaar met zorg en toewijding 
aardewerk. Zij zijn de enige aardewerkfabriek in Neder-
land die nog werkt volgens ambachtelijke traditie en het 
predicaat 'nationaal keramisch erfgoed' verdient. Kortom: 
echte liefde voor het ambacht, precies waar wij bij Stads-
herstel ook voor staan. 

Ook zo’n huisje ontvangen?
U ontvangt het huisje bij een donatie van €500,-
aan de Vrienden. Kijk op www.stadsherstel.nl/
miniatuur of neem contact met ons op via vrien-
den@stadsherstel.nl of via (telefoonnummer) 
020-5200075.

MINIATUUR VAN HET NACO-HUISJE MET SERIENUMMER 1
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ONS HUISJE TUSSEN TWEE KLM HUISJES 

400 jaar aardewerk met passie
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AMSTERDAMMERS 
BUITEN DE STADSGRENZEN

In de 17e eeuw zijn veel meren in de huidige provincie 
Noord-Holland drooggemalen. Dat gebeurde op initiatief 
van private ondernemingen, die meestal een dubbel doel 
hadden. Enerzijds vormden grote meren een bedreiging 
voor steden als Amsterdam en Alkmaar, anderzijds bood 
drooglegging nieuwe vruchtbare landbouwgrond om te 
verpachten. En dat leverde weer voedsel voor de mensen 
in de stad. Amsterdamse investeerders legden in 1607 het 
Beemstermeer droog. De stedelingen voelden zich erg 
thuis in het gebied. Ze ontvluchtten maar al te graag de 
stank van de Amsterdamse grachten; de riante buitenver-
blijven van Amsterdamse kooplieden en grootgrondbe-
zitters drukken nog steeds hun stempel op de Beemster 
polder.

Graan en hout
Destijds voeren de schippers in dienst van kooplieden nog 
in hoog opgetuigde houten schepen vanuit het Scher-
meer naar de Oostzee, met name voor graan en hout uit 
de Oostzeelanden. Schermerhorn was daarom een rijk en 
welvarend dorp. 

200 morgens land
Na het succes in de Beemster werd in 1633 een plan ont-
wikkeld om het Schermeer droog te leggen. De stad Am-
sterdam verwierf 200 morgens land in de Schermer. De 
morgen is een oude oppervlaktemaat, ongeveer 0.8 ha, 
het land dat men in ongeveer een ochtend kon ploegen. 
Daarnaast investeerden particulieren uit Amsterdam in 
de nieuwe droogmakerij. Het betreft hier meestal koop-
lieden of burgemeesters, waaronder bekende namen 
als: Bicker (burgemeester, koopman), Deutz (koopman, 
bankier), Oetgens van Waveren (burgemeester), Opmeer 
(raadsheer Hoge Raad), Raephorst (commissaris Am-
sterdam), Schaap (burgemeester, Raad van State) en Trip 
(koopman(ijzer, wapens) tevens bankier).

Kleurige stadswapens
Bijna gelijktijdig met het droogleggen van de Schermer 
begon men aan de bouw van de Grote Kerk Schermer-
horn. Dat was één van de eerste protestants gebouwde 
kerken. En omdat Schermerhorn een belangrijke plek was 
voor handel en verkeer, schonken de kustplaatsen van de 
Zuiderzee en investeerders in de nieuwe droogmakerij – 
Edam, Medemblik, Hoorn en Monnikendam – schitterende 
gebrandschilderde ramen aan de kerk. 
In die ramen kwamen geen taferelen uit de bijbel, maar 
kleurige stadswapens en beelden van scheepjes en zee-
slagen, in glas en lood gevat. Ook Alkmaar en Amsterdam 
profileerden zich op die manier. Het raam van Alkmaar 
werd bijvoorbeeld geschonken op voorwaarde dat het op 
een prominente plek zou komen. Dat werd op het oosten, 
in het koor. We weten niet waar het raam van 'de Stadt 
Amsterdam' is geplaatst, dat raam ging lang geleden door 
onbekende oorzaak verloren. 

Twee kerkscheepjes
Vanwege de drooglegging verloor de Schermer zijn rol in 
handel en welvaart er werd agrarisch. Amsterdam is ech-
ter nog steeds op een heel bijzondere manier vertegen-
woordigd in de Grote Kerk Schermerhorn. De kerk be-
schikt over twee kerkscheepjes, geschonken door de rijke 
reders. Ter versiering van de kerk en vermoedelijk ook 
ter profilering van zichzelf. Beide scheepjes voeren zowel 
het wapen van Amsterdam als Schermerhorn. Beiden zijn 
zwaar bewapend: het schip uit 1663 heeft 64 kanonnen. 
Het andere – iets kleinere –  schip is met 68 kanonnen 
uitgerust. Het gaat hier om zogeheten blokschepen, dat 
wil zeggen dat voor de romp een massief blok hout is 
gebruikt. Dit blok werd uitgehold, waarbij de achterzijde 
werd verwijderd. Deze zijde kreeg later een fraai bewerkte 
spiegel ter afdichting. 

Sinds 2015 zijn Schermer en Schermerhorn onderdeel van 
de gemeente Alkmaar.

Amsterdammers zijn door de eeuwen heen vaak buiten de stadsgrenzen gesignaleerd. 
Tot hoog in het noorden van de provincie speelden kooplieden en handelaars een 
belangrijke rol. Zo ook in de Beemster en de Schermer. Onlangs kocht Stadsherstel de 
Grote Kerk Schermerhorn. Welke rol had Amsterdam in dat gebied?
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Tijdens de restauratie van de kerk logeren de 
scheepjes in de Grote Kerk Alkmaar, in het voor-
jaar van 2017 zijn ze terug in Schermerhorn. 
U kunt ze komen bekijken, dan treft u ook de 
prachtige gebrandschilderde ramen en het met 
bloemen versierde houten gewelf.

KAART STADSARCHIEF AMSTERDAM UIT CIRCA 1690 VAN 
GRAVEUR CAREL ALLARD

18 

A
M

S
T

E
R

D
A

M
M

E
R

S
 B

U
IT

E
N

 D
E

 S
T

A
D

S
G

R
E

N
Z

E
N

19 19 



T
W

E
E

D
E

 K
A

N
S

 K
E

R
K

 U
IT

 G
O

U
D

E
N

 E
E

U
W

20 

T
W

E
E

D
E

 K
A

N
S

 K
E

R
K

 U
IT

 G
O

U
D

E
N

 E
E

U
W

TWEEDE KANS KERK 
UIT GOUDEN EEUW

Veel Nederlandse Kerken veranderen tegenwoordig van functie. Wekelijks komen er gemiddeld 
twee leeg te staan. Dit cultureel erfgoed verdient extra aandacht. Kerken zijn belangrijk in het 
Nederlandse landschap en vrijwel altijd uitgangspunt van de straat, wijk, (het) dorp, of stad. Ze 
maken deel uit van het leven van de mensen eromheen. Herbestemmen van kerken is daarom 
van groot belang. De Grote Kerk van Schermerhorn is daar een mooi voorbeeld van.

Terwijl Amsterdams gebouwd erfgoed uit de Gouden 
Eeuw over het algemeen een goede toekomst tegemoet 
gaat, kan dat helaas niet altijd gezegd worden over monu-
menten in de dorpen daarbuiten. Neem de Grote Kerk van 
Schermerhorn (1634). Nadat de rijke inwoners uit het dorp 
vertrokken, verdween alle welvaart. Dat had ook gevolgen 
voor de Grote Kerk: er was amper geld voor het onder-
houd. De positieve kant van het verhaal is dat de kerk er 
nog precies zo bij staat als ruim 380 jaar geleden. Authen-
tiek dus. Het grote nadeel is echter de verwaarlozing van 
het gebouw, waaronder het verval van de unieke gebrand-

schilderde ramen. In het verleden moesten bezittingen 
verkocht worden om de hoogstnoodzakelijke reparaties te 
financieren, daar zien wij natuurlijk geen brood in. 

Incidenteel onderhoud 
Uit de geschiedenisboeken blijkt dat er in de twintigste 
eeuw wel enkele grotere werkzaamheden aan de kerk zijn 
verricht. Rond de jaren ‘50 is het dak voor 37.000 gulden 
gerestaureerd. Ruim tien jaar later, in 1962, werd het interi-
eur van het gebouw voor fl.236.843,- grondig aangepakt. 

Eind jaren '80 volgde de restauratie van de toren.  
In 2001 nam de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK) 
de kerk over, de kerkelijke gemeente kon het zelf niet meer 
rooien. Gezien de terugloop in subsidieland en de hoge 
kosten, kwam een voorgenomen totaalrestauratie begin 
21e eeuw niet van de grond. Stadsherstel heeft op haar 
beurt de kerk in 2016 overgenomen van de S.O.H.K. en 
voert nu, na het werven van enkele fondsen, het restau-
ratieplan uit. Daarbij staat het mogelijk maken van allerlei 
soorten gebruik voorop. We zorgen ervoor dat de kerk 
beter exploiteerbaar is, ook in de wintermaanden, zodat 
de inkomsten het toekomstig onderhoud kunnen financie-
ren. De plaatselijke commissie en de Vrienden van de kerk 
blijven zich gelukkig volledig inzetten voor de verhuur van 
dit unieke gebouw, zij worden gesteund door onze afde-
ling Bijzondere Locaties.

DE KERK IS VOORZIEN VAN FRAAI GLAS IN LOODWERK, ZOALS 
DIT RAAM NAAR VOORBEELD VAN HET SCHILDERIJ SALOMONS 
OORDEEL VAN PETER PAUL RUBENS (1577-1640), DE VLAAMSE 
REMBRANDT.

Adopteer een Kerk
Dertig jaar geleden is Stadsherstel begonnen met 
kerken redden. Onlangs kochten we ons 25ste 
kerkelijke gebouw. De komende tien jaar komen 
er gemiddeld twee kerken per week leeg te staan, 
een behoorlijke uitdaging dus om te besluiten 
wat daarmee gedaan kan worden. De Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed heeft in samenwerking met der-
tig landelijke partners – waaronder Stadsherstel 
– verschillende initiatieven opgezet voor behoud 
van kerken. Waaronder het project ‘Adopteer een 
Kerk’.  Het doel van dit project is kennisuitwisse-
ling tussen experts en deze kennis publiekelijk de-
len, zodat ook andere kerken er een graantje van 
mee kunnen pikken. De Grote Kerk Schermerhorn 
is één van de deelnemende kerken, onze project-
leider Paul Morel één van de experts.

Stappenplan
De kerk wordt efficiënt verwarmd met behulp van radiato-
ren en vloerverwarming en continu licht geventileerd, het 
gewelf krijgt isolatie (een eerste vereiste bij herbestem-
ming!). Er komt een goede geluid- en lichtinstallatie en 
dito toiletten en keuken. De kerk is straks goed toeganke-
lijk voor mindervaliden. De zerkenvloer wordt vlak gelegd, 
want het is nu struikelen. Bezoekers en bewoners zullen 
straks weer van het bijzondere glas in lood kunnen genie-
ten. Na restauratie is dit ontdaan van gaasroosters, her-
steld, schoongemaakt en heeft het een bescherming van 
gelaagd glas. Dit glas in lood, behorende tot de Unesco 
top 10 van gebrandschilderde ramen in Nederland, speelt 
een belangrijke rol in het succesvol maken van het nieuwe 
en uitgebreide gebruik van deze kerk. Als in de avond het 
licht binnen brandt zal iedereen zich geroepen en uitgeno-
digd voelen de kerk in te gaan. Overdag, zeker als de zon 
schijnt, is alleen al binnen zijn een feest. 

De restauratie van de kerk is mogelijk dankzij een legaat 
uit een erfenis van een Schermerhorner, de Vrienden-
stichting van de Grote Kerk Schermerhorn en een bij-
drage van: 

Met glas in lood uit de Unesco top tien
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Na een verzoek om een nieuwe fundering, werd 
de last van zijn Rijksmonument voor kunstenaar 
Merkelbach van Enkhuizen te hoog. Hij schonk 
zijn pand aan Stadsherstel, onder voorwaarde 
dat er altijd kunstenaars in blijven wonen.

BIJZONDERE SCHENKING: 

'KUNSTENAARSHUIS' 
KEIZERSGRACHT 374

Dagelijks aanwezig bij renovatie
In 1970 kocht kunstenaar Clemens Merkelbach van Enk-
huizen, samen met zijn partner Gerard Spruyt en diens 
moeder, het verwaarloosde pand Keizersgracht 374. Maar 
liefst zestien jaar hadden zij nodig om het huis smaakvol 
op te knappen en er weer een woonhuis van te maken. 
Het als kantoor en bedrijf gebruikte pand werd direct ont-
daan van alle interieurtoevoegingen die sinds 1937 waren 
aangebracht; er was veel verknoeid. Dagelijks was de heer 
Merkelbach bij de verbouwings- en restauratiewerkzaam-
heden aanwezig. Hij wilde in goede verstandhouding met 
de werklieden samenwerken. De tuin werd ontdaan van de 
overkapping met lichtkoepels, zodat het weer een echte 
Amsterdamse tuin zou worden. Ook was de heer Merkel-
bach in die jaren constant alert op grofvuil containers in 
de stad. “Ik heb in de loop der jaren onder andere prach-
tige grenenhouten deuren verzameld, die successievelijk 
in ons huis gebruikt werden bij het restaureren van de 
diverse kamers”.

Vruchtgebruik verzilveren
De heer Merkelbach kan, dankzij de schenking, hope-
lijk nog vele jaren van zijn mooie pand en tuin genieten. 
Vooral omdat zijn tuin er nu uitziet zoals hij het jaren ge-
leden had bedacht. In de toekomst krijgen afgestudeerde 
kunstenaars dezelfde mogelijkheid die hij zelf heeft gehad, 
namelijk het betaalbaar kunnen huren van een woning met 
atelier of studio.
Ook hebben we met elkaar nagedacht over de tijd dat het 
mogelijk wat moeilijker wordt voor hem. Er bestaat dan 
de mogelijkheid voor de heer Merkelbach om het vrucht-
gebruik te verzilveren zodat hij extra verzorgende hulp in 
kan schakelen als dat nodig is.

Een uitstekend portretschilder
De heer Merkelbach staat in het Lexicon van Pieter Scheen 
beschreven als een ‘uitstekend portretschilder’, een im-
pressionist. In 1963 voltooide hij zijn opleiding aan de Am-
sterdamse Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Tijdens 
een extra loge-jaar specialiseerde hij zich in portretkunst. 
In Merkelbach’s oeuvre is de drang om erfgoed vast te 
houden een terugkerend onderwerp. Zo tekende hij ne-
gentiende-eeuwse kerken in Amsterdam die werden ge-
sloopt. Ook legt hij zijn directe omgeving op verschillende 
momenten van de dag en in het jaar vast, waaronder zijn 
geliefde tuinhuis. Op de bovenverdieping van zijn woning 
aan de Keizersgracht bevindt zich zijn schildersatelier. 

Twee rijksmonumenten
Het 5,71 meter brede huis was omstreeks 1710 gebouwd 
in opdracht van Aroldus van Graven als woonhuis met 
halsgevel, vleugelstukken, een getoogd fronton (gebo-
gen  bovenkant) en een stoep met onderingang. In 1803 
werd het pand in opdracht van A. van Balkenschoten 
met een verdieping verhoogd en kreeg het een rechte 
lijst met  triglyfen. Triglyfen zijn uitspringende houten 
versier-elementen die op regelmatige afstand van elkaar 
zijn  geplaatst, bij dit pand voorzien van twee verticale 
gleuven. De vakken tussen de triglyfen heten methopen. 
De fraaie empire deur is van rond 1800.

Het eveneens gerestaureerde tuinhuis is op verzoek van 
de heer Merkelbach in 2005 ook rijksmonument gewor-
den. Het dateert uit het einde van de achttiende eeuw 
en is gesitueerd tegen de achtergrens en over de gehele 
breedte van het perceel. Het is opgetrokken in baksteen 
en heeft twee bouwlagen onder een plat dak. De houten 
paneeldeur van de begane grond scharniert in het midden 
en dateert uit de twintigste eeuw. Het interieur is uitge-
voerd in Lodewijk XVI-stijl, waarvan het plafond en ge-
deeltelijk ook de wandbespanning nog oorspronkelijk is.

Portretschilder en topograaf Clemens Merkelbach van 
Enkhuizen (1937) besloot samen met zijn levenspartner 
Gerard Spruyt (1922-2011) en diens moeder, toen zij nog in 
leven waren, dat het pand na hun overlijden voor kunste-
naars zou zijn. 
In 2011 overleed de schoonmoeder en vervolgens de part-
ner van Merkelbach. Kort daarna ontving hij van de ge-
meente een aanschrijving om de fundering te vernieuwen. 
Voor Merkelbach was de last van deze ingreep te hoog. 
Hij besloot het pand al bij leven over te dragen. Vanzelf-
sprekend wilde hij wel zelf in het huis blijven wonen. Via 
een bevriend architect kwam hij bij Stadsherstel terecht. 
Na verschillende gesprekken, die de heer Merkelbach als 
prettig beschrijft, schonk hij in augustus 2016 zijn monu-
ment aan de Vrienden van Stadsherstel. 

Schenken of nalaten?
Als u vragen heeft over schenken of nalaten, 
neem dan eens een kijkje op onze website 
www.stadsherstel.nl/geven of neem contact 
op met Stella van Heezik. Hoofd afdeling 
Fondsenwerving en Vrienden van Stadsherstel: 
stella@stadsherstel.nl  
020-5200075/06-53434767

TEKENINGEN VAN HET PAND GEMAAKT DOOR KUN-
STENAAR MERKELBACH VAN ENKHUIZEN
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Het centrum van de stad is relatief dichtbij, maar dat 
merk je niet als je bij de Schellingwouderkerk en de Kerk 
van Ransdorp bent. Het is er groen, wijds en de vogels 
fluiten er hun eigen lied. Door het romantische karakter 
en de praktische ligging zijn deze kerken erg in trek bij 
toekomstige bruiden en bruidegoms. De idyllische ambi-
ance garandeert zowel een intieme huwelijksdag, als een 
aantrekkelijke plek voor een kleinschalig concert, diner of 
workshop.

Een mooi voorbeeld van een kerk die we bezitten buiten 
de stad is Schuilkerk De Hoop in Diemen. De Hoop was 
er slecht aan toe. In 1990 ging de voormalige schuilkerk – 
waar in de 17e en 18e eeuw ook andere dan protestantse 
gelovigen bijeen kwamen – door brand grotendeels ver-
loren. Dankzij de inzet van velen is het monumentale ge-
bouw van sloop gered. In 1996-1997 bracht Stadsherstel 

GEHEIMTIP: KERKEN 
AAN DE STADSRAND EN 
DAARBUITEN
Veel mensen kennen onze kerken in het centrum van Amsterdam. Stadsherstel be-
zit echter ook voormalige bidhuizen in de meer landelijke gebieden; zelfs buiten de 
stadsgrenzen. Deze monumenten zijn erg in trek voor diners, recepties, huwelijks-
voltrekkingen en podiumkunsten.

het succesvol terug in authentieke staat; een sobere bui-
tenkant en een rijk negentiende-eeuws interieur. De kerk 
heeft tegenwoordig haar eigen concertprogramma Ka-
mermuziek in De Hoop en wordt er gedineerd, gerouwd 
en getrouwd. 

Een ander sprekend voorbeeld is de Van Houtenkerk in 
Weesp. Deze prachtige kerk wordt in de volksmond het 
‘Chocoladekerkje’ genoemd, want Van Houten was de 
Weesper chocoladefabriek. Er is een goed bewaard au-
thentiek interieur in de stijl van Berlages Nieuwe Kunst 
met Jugendstilkenmerken. Elk voorjaar staat het gebouw 
in de belangstelling van kamermuziekliefhebbers, tijdens 
het Weesp Chamber Music Festival.  
Ook de reeksen SoWhat Familieconcerten en Jazz in de 
Van Houtenkerk keren terug in dit sfeervolle monument.  

De Bakenesserkerk in Haarlem vormt samen met de Sint 
Bavo het markante silhouet van Haarlem. Deze Stadsher-
stel-kerk heeft een andere herbestemming gekregen. Het 
gebouw doet dienst als kantoor en informatiecentrum van 
Bureau Archeologie van de Gemeente Haarlem, met een 
expositieruimte voor vondsten uit de Haarlemse bodem. 
De kerk is iedere derde zondag van de maand open voor 
publiek, vrijwilligers vertellen liefdevol over de historie van 
de kerk.

Onze laatste twee aanwinsten buiten de stadsgrenzen zijn 
de Grote Kerk in Schermerhorn en de Lutherse Kerk in 
Purmerend. Zij zijn momenteel in restauratie. Stadsherstel 
zal deze kerken samen met de plaatselijke commissies 
weer een sociale functie geven en onderdak bieden aan 
verschillende (culturele) evenementen. 

Lees meer over onze Bijzondere Locaties 
op http://www.stadsherstel.nl/bijzondere- 
locaties/ of neem contact op met 
zalen@stadsherstel.nl/020-5200090. G
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DE SCHELLINGWOUDERKERK

DE VAN HOUTENKERK IN WEESP

Lutherse Kerk (Purmerend) Grote Kerk Schermerhorn 
(Schermerhorn)

KERK VAN RANSDORP
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Stadsherstel breidde zo’n 15 jaar geleden 
haar werkgebied uit tot de Stelling van Am-
sterdam. Binnen de Stelling zijn wij  zeer 
actief. Er ligt een behoorlijk herbestem-
mingsvraagstuk voor de veelal vervallen 
betonnen forten waar wij ons graag voor 
inzetten. Dat doen we met verschillende 
partners zoals de Provincie Noord-Holland.

Stadsherstel is eigenaar van diverse forten in de Stelling 
van Amsterdam. Fort bij Diemerdam, Kringenwetboerderij 
Zeehoeve in Diemen en De Akermolen werden jaren ge-
leden gerestaureerd en zijn volop in gebruik. In 2015 is de 
restauratie begonnen van Fort aan den Ham en Gebouw 
197 op het Hembrugterrein in Zaandam. Fort  aan de Sint 
Aagtendijk is in september 2016 opgeleverd en fungeert 
nu als Muziekfort, met muziek in de breedste zin van het 

woord en fotografie, kunst, cultuur en exposities. Mo-
menteel wordt hard gewerkt aan de restauratie van Fort 
bij Krommeniedijk. Het krijgt een bestemming als woon-
trainingscentrum voor jongvolwassen autisten. Ook opent 
er een theeschenkerij met bezoekerscentrum over natuur, 
landschap en cultuurhistorie. En Piet Hein Eek heeft de 
nieuwe fortwachterswoning ontworpen.

HOE STAAT HET 
MET DE STELLING
De Stelling gebouwen van Stadsherstel

DEVENTER TAPIJT HERLEEFT
Wij hebben al van alles aangepakt, maar dit was onze eerste restauratie van een tapijt. Toen wij in Be-
verwijk de koopmanswoning in Breestraat 101 aankochten, was de zeldzame stijlkamer in zeer slechte 
staat. Het prachtige behang met landschappelijke voorstellingen werd door ons gerestaureerd en on-
langs, bijna een jaar later, konden we het unieke handgeknoopte tapijt leggen. 
Het Deventer tapijt werd in 1855 speciaal voor deze 18e eeuwse kamer ontworpen. In de loop der jaren 
raakte het vervuild en beschadigd, waardoor restauratie noodzakelijk was. Bij de restauratie werden 
onder andere nieuwe ketting- en inslagdraden aangebracht en vastgemaakt in de beschadigde delen 
van het tapijt. De slijtageplekken en scheuren werden opnieuw volgens de traditionele werkwijze inge-
knoopt (knooptechniek, kleur en patroon).
Dankzij de Provincie Noord-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds konden wij de stijlkamer 
weer compleet maken.

Restauratie en herbestemming van monumenten is vaak meer dan 
de werkzaamheden aan het nagelvaste van een monument. Met 
deze nieuwe rubriek geven we u een bredere kijk op onze taak.

NET EVEN ANDERS

GROTE VUURMONDEN
We wilden passerende fietsers verleiden om naar het bijzondere Fort Diemerdam te gaan. Dus vroegen 
we kunstenaar Cyril Lixenberg om een beeldengroep te ontwerpen. Lixenberg heeft een grote naam als 
beeldend kunstenaar, veel van zijn monumentale werken vormen echte landmarks rond het IJsselmeer. 
Onze beeldengroep moest refereren naar de oorspronkelijke functie van het fort; een geschutsbatterij 
die Amsterdam behoedt voor bedreigingen vanuit de Zuiderzee. Lixenberg koos er in samenspraak met 
Stadsherstel voor om een beeld op te roepen van de grote vuurmonden die vroeger vanuit de geschuts-
opstellingen langs de dijk omhoog staken. Oude foto’s geven een prachtig beeld van de indrukwekken-
de afmetingen van dit geschut. De helaas in 2015 overleden Lixenbergs gebruikte in zijn vormtaal ruw 
en strakke contravormen, de uit de wal rijzende stroken metaal verwijzen naar de oude kanonnen.

FORT DIEMERDAM

FORT BIJ KROMMENIEDIJK

voormalige
fortwachterswoning
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Eeks wortels liggen in Noord-Holland. Hij groeide op in 
Edam, in de stad met houten huizen en scheepsbouw. ‘Ik 
reisde altijd met de bus van Edam naar Amsterdam, dan 
kom je langs houten huizen en schuren met potdeksels in 
zwart, grijs, groen. De klassieke manier van timmeren en 
construeren zie je overal terug.’
Voor Eek zit de uitdaging in de kunst om die wortels, 
zowel zijn eigen als die van de plek, te vertalen in het ont-
werp van de nieuwe fortwachterswoning. ‘De woning past 
bij de streek, bij de mentaliteit en bij het fort. Het wordt 
niet zoals ze toen bouwden, maar heeft er wel alles mee te 
maken.’
De vertaalslag die Eek maakt, komt voort uit zijn eigen 
definitie van ambacht. ‘De mate waarin je in staat bent om 
te vernieuwen en te komen tot nieuwe technieken, pro-
ducten en bouwmanieren. Kortom: het vermogen om je 
aan te passen, is wat mij betreft de beste omschrijving van 
een ambacht. Pas je aan en til het een niveau hoger, dát is 
het voortbestaan van ambacht.’

Architectenbureau
Tijdens de verbouwing van de Philips-
fabriek kwam de jonge architect Iggie 
Dekkers binnenlopen. Ze schilderde de 
deuren van het immense pand, vond 
elders werk als architect en keerde te-
rug om aan bouwkundige projecten te 
werken. Eek: ‘Er kwamen steeds meer 
projecten op ons af en omdat we opeens 
een architect in dienst hadden, waren 
we in de gelegenheid om de kansen te 
grijpen. We besloten een bedrijf op te 
richten: Eek en Dekkers BV, opererend 
onder de naam Piet Hein Eek architec-
tuur. 

De eerste schets voor de fortwachterswoning dateert uit 
2009. Toen was het nog de vraag wie het project verder 
uit zou kunnen werken. Inmiddels kunnen we ook dit tra-
ject voor onze rekening nemen. Ik had toen niet durven 
dromen dat wij nu op zo’n professionele manier met archi-
tectuur bezig zouden zijn.’

Een traditionele fortwachterswoning begon zijn bestaan 
als directiekeet en werd bij de aanleg van een fort me-
teen gebouwd. De genie-officier, belast met het toezicht, 
woonde en werkte er. De werkruimte verviel zodra het 
fort voltooid was en de fortwachter zijn intrek nam. De 

fortwachterswoning van Fort bij Krom-
meniedijk werd rond 1980 door de toen-
malige eigenaar gesloopt. Net als veel 
andere fortwachterswoningen. Op de-
zelfde plek wordt nu de woning van Piet 
Hein Eek Architectuur gebouwd. Eek: ‘Ik 
vind het grappig dat het ook echt een 
fortwachterswoning is. De bewoners wa-
ken over het fort, het is mooi cyclisch. En 
het fort wordt op een prachtige manier 
weer in gebruik genomen. De wereld be-
weegt zich voort en dit komt er uit. Dat 
vind ik een mooie ontwikkeling.’

Meer weten?
Kijk op www.stadsherstel.nl/forten
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houten kozijnen:
zwart gebeitst dakgoot: zink

serre:
zinken dak + houten pui 
bekleed met zinkPIET HEIN EEK ONTWERPT 

 NIEUWE FORTWACHTERSWONING

Topontwerper Piet Hein Eek is 
wereld beroemd met zijn sloophou-
ten meubels. Net als Stadsherstel 
redt hij waardevolle ‘rommel’ van 
de ondergang. Voor Stads herstel 
 ontwierp Piet Hein Eek Architectuur 
de nieuwe fortwachterswoning bij 
Fort bij Krommeniedijk, onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam.

Respect voor wat er is en kansen grijpen als die zich aan-
dienen. Dat is Piet Hein Eek in een notendop. Zo kocht 
hij op het hoogtepunt van de 
financiële crisis een voormalige 
Philipsfabriek in Eindhoven. Hij 
verbouwde het complex tot 
een creatieve hotspot met zijn 
werkplaats, een winkel met ga-
lerie én een restaurant. Sinds 
twee jaar is daar het architec-
tenbureau Eek en Dekkers aan 
toegevoegd. 

*Genie: een onderdeel van het leger dat onder andere als taak heeft 
om tijdelijke en permanente verdedigingswerken te bouwen. De 
naam is afgeleid van het Franse woord ingenieur.

Ambacht is fantastisch, 
maar je zult er echt iets mee 
moeten doen om het mee te 
nemen naar de toekomst.

Het is niet zoals ze toen 
bouwden, maar heeft 

er wel alles mee te makenNa een positieve ervaring met jonge architecten bij een 
eerder nieuwbouwproject, kiest Stadsherstel bij de fort-

wachterswoning van Fort bij Krom-
meniedijk voor een gevestigde groot-
heid. Stella van Heezik van Stads-
herstel: ‘Al brainstormend kwam de 
naam Piet Hein Eek naar voren. Naast 
de sloophouten tafels kenden we ont-
werpen van uitbouwen en tuinhuizen. 
Die vonden we prachtig! Wat ons zo 
aantrok, was de negentiende-eeuwse 

uitstraling van veel ontwerpen. Ramen met roedeverde-
ling, houten delen en aandacht voor detail.’

Uitdaging
Eek: ‘Ik heb me laten inspireren door de oorspronkelijke 
fortwachterswoning. Denk aan de maatvoering van de ra-
men, de bouwstijl en de wijze van bouwen. Ik had toevallig 
een heleboel balken liggen, die vormden het uitgangs-
punt. De fortwachterswoning moet gebouwd kunnen 
worden vanuit het constructieprincipe dat de genie* van 
het leger zo’n huis zou kunnen maken. Het huis bestaat 
uit grote prefab panelen en een balkenconstructie die van 
te voren op maat wordt gemaakt. Een bouwpakket waar 
echt timmerwerk aan te pas komt.’

WESTZIJDE FORTWACHTERSWONING

ZUIDZIJDE FORTWACHTERSWONING

DE INMIDDELS VERDWENEN FORTWACHTERSWONING VAN 
HET FORT BIJ KROMMENIEDIJK

zinken dakkapel

zinken dak gevelpaneel:
zwart gebeitst hout

kolom:
zwart gebeitst hout
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Zaans huisje verhuisd, 
WEEFHUISJE OPENT 
DE DEUREN
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Aart Oxenaar, directeur van het Bureau Monumenten en 
Archeologie Amsterdam, kreeg het eerste exemplaar uit-
gereikt. Niet lang daarna overhandigden we het tweede 
exemplaar aan Joke Geldhof, de gedeputeerde van 
Noord-Holland, tijdens de oplevering van het Fort aan de 
Sint Aagtendijk. De samenwerking met monumentenzorg 
Amsterdam is altijd zeer belangrijk geweest voor Stads-
herstel. De eerste directeur van het bureau, Ruud Meisch-
ke, hielp mee bij de oprichting van Stadsherstel.  
In de loop der jaren werd de provincie Noord-Holland een 
steeds belangrijkere partner. 

Amsterdam Herstelt: 
EEN BOEK VOOR 
MONUMENTENLIEFHEBBERS

Aart Oxenaar (rechts) krijgt Amsterdam Herstelt van Onno 
Meerstadt (directeur Stadsherstel).

Michiel van der Burght (adjunct directeur Stadsherstel) 
overhandigt Amsterdam herstelt aan Joke Geldhof.

Amsterdam Herstelt is een boek voor monumentenlief-
hebbers over de succesvolle Stadsherstelformule. Fred 
Feddes, journalist en groot Amsterdam-kenner, schreef 
het scherpe inleidende hoofdstuk waarin hij op een zeer 
treffende wijze het belang van Stadsherstel in beeld 
brengt, waarna een selectie van de 600 verschillende 
Stadsherstelmonumenten met veel details in woord en 
beeld de revue passeren. 

Prijs: € 29,50, Vrienden betalen € 25,00* voor de paper-
back versie. Meer informatie: www.stadsherstel.nl/boek 
of bel met 020-5200075 
 * exclusief verzendkosten

Amsterdam Herstelt is mogelijk gemaakt dankzij:

Op 30 augustus vierden wij onze 60e verjaardag met een literair tintje. Ons boek ‘Amsterdam 
Herstelt’ kwam uit, met daarin een zorgvuldige selectie uit onze 600 monumenten én een tref-
fende analyse over het belang van Stadsherstel.
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'Ondergeschoven kindje', 
'Pappen en nathouden', 

'Schering en inslag'

Zaanse kleuren
Aan de hand van kleuronderzoek zijn de originele 
kleuren van het Weeshuisje teruggebracht, kleu-
ren die vaker voorkwamen bij Zaanse panden. 
De voorkamer werd (weer) groen, de bedsteden 
kregen een blauwe kleur. Blauw schilderde men 
destijds de keuken en de ruimte waar men sliep, 
omdat het een afstotende werking op vliegen 
en muggen zou hebben. De tussenkamer kreeg 
de rode dodenkop en buiten gaven we het pand 
haar groene kleur terug. Groen had sinds de 
Victoriaanse tijd (1837-1901) de overhand op het 
Zaanse land. Alle gevels zijn weer groen gemaakt. 
Behalve de oorspronkelijke regenkant, want daar 
was en is een donkere niet glanzende kleur aan-
gebracht. 
De huidige kleur lijkt zoveel mogelijk op het 
oorspronkelijke houtteer. Houtteer bevat car-
boleum, dat mag vanwege milieuwetgeving niet 
meer toegepast worden. Het voordeel is dat het 
schilderwerk nu ook niet meer de karakteristieke 
vislucht heeft.  De ruimte waar nu weefgetouwen 
staan, was oorspronkelijk de productieruimte met 
onbehandeld hout. Schilderen was namelijk een 
kostbare zaak. Toen de productieruimte bij het 
woonvertrek ging horen, kreeg deze om de paar 
jaar een andere kleur. Daar verwijzen we naar met 
zichtbare bouwsporen.

Het Weefhuisje is een uniek pand, dat zagen we meteen. 
Oorspronkelijk stond ons Weefhuisje in Assendelft, de 
grond kreeg echter een nieuwe bestemming en het huisje 
mocht niet blijven. Wij kochten en verhuisden het vanwe-
ge de erfgoedwaarde naar de Zaanse schans.  

Karakteristieke thuisweverij
Het huisje bestaat uit een dubbel woonhuis, met in het 
achterste deel een ruimte voor de zeven weefgetouwen. 
In deze samenstelling is het karakteristiek voor de weefnij-
verheid uit Assendelft en Krommenie, die floreerde dank-
zij honderden thuiswevers. Het geheel is opgebouwd uit 
grenen gebinten (portaalvormige draagconstructies). De 
gevels tonen de karakteristieke soberheid die zo kenmer-
kend is voor de 18e-eeuwse panden uit de oorspronkelijke 
omgeving. 

Meten is weten
Tussen 1722 en 1730 werd het Weefhuisje aan de Dorps-
straat 861-863 in Assendelft gebouwd. Tot begin twin-
tigste eeuw deed het daar dienst als thuisweverij. In mei 
2011 is het pandje door ons opgemeten, gedocumenteerd, 
bouwhistorisch onderzocht en gedemonteerd, zodat we 
het in oude luister konden reconstrueren op de Zaanse 
Schans. Na werven van diverse fondsen in 2015, is de her-
bouw begonnen. Daarbij gebruikten we zoveel mogelijk 
monumentale onderdelen, waaronder de gebinten, de bin-
nenwanden en de buitenbetimmering. In maart 2016 werd 
het huisje opengesteld voor publiek.

Van herbestemmen is geen sprake bij het door Stadsherstel geredde 
Weefhuisje. Het authentieke Zaanse huisje toont de traditie van het 
zeil- en molendoek weven, in een woonomgeving zoals die in de acht-
tiende eeuw gebruikelijk was. 

Het Weefhuisje, onderdeel van het Zaans Museum, is 
dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur. Adres: Zaanse 
Schans, Zeilenmakerspad 8 (naast Pakhuis ‘’Vrede’’)

Het Weefhuisje is een samenwerking tussen Stadsherstel 
Amsterdam/ Zaanstreek en Stichting de Zaanse Schans.
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Ontdek ook de volgende 
uitdrukkingen in het Weefhuisje:
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NOG STEEDS WORDEN ER MONUMENTEN GESLOOPT! 
Nog steeds worden er monumenten en monumentale panden gesloopt 
of gaan ze qua onderhoudstoestand achteruit, waardoor historische 
elementen verloren gaan. Gelukkig heeft Stadsherstel in haar ruim 
60-jarig bestaan veel panden kunnen redden. Maar dat konden we niet 
alleen. Bijdragen van onder andere particulieren zijn van grote waarde 
voor het behoud van erfgoed. Daardoor kunnen niet alleen wij maar 
ook volgende generaties ervan blijven genieten. Dat genieten doen we 
onder andere  tijdens de activiteiten die we speciaal voor de Vrienden 
organiseren. 

VRIENDENAGENDA 2017
We laten u graag de resultaten van uw 
steun zien. Dat doen we tijdens drie vrien-
denactiviteiten die altijd worden afgesloten 
met een Vriendenborrel. Voor deze activi-
teiten krijgt u een aparte uitnodiging per 
post toegestuurd.

VASTE VRIENDENACTIVITEITEN

ZONDAG IN MEI 
VRIENDENWANDELING 
Gelegenheid om panden in restauratiefase 
en gerestaureerde panden te bezoeken. 
Projectleiders en vrijwilligers vertellen u er 
graag meer over.

DINSDAG IN JUNI 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
De Algemene Ledenvergadering wordt elk 
jaar georganiseerd in een gerestaureerd 
pand of in een pand in de restauratiefase. 
Tijdens de vergadering vertellen we u ook 
over andere projecten waar we mee bezig 
zijn.

ZONDAG IN SEPTEMBER/OKTOBER  
VRIENDENRONDVAART 
Geniet vanaf het water van diverse panden 
van Stadsherstel met Stadsherstelgidsen 
(voor een Vriendenprijsje).

� Ook kunt u met uw Vriendenpas 
met korting genieten van culturele 
evenementen in onze dertien 
Bijzondere Locaties, zoals De Duif, 
de Posthoornkerk en het Zonnehuis. 
Bekijk onze cultuuragenda verderop in 
dit magazine en op www.stadsherstel.nl 

EN VERDER ONTVANGT U:
 � Tweemaal per jaar ons magazine.
 � Maandelijks onze digitale nieuwsbrief.
 � 5% korting op de zaalhuur wanneer 

u een Bijzondere Locatie van 
Stadsherstel reserveert.
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VERENIGING VRIENDEN VAN STADSHERSTEL  
EEN VERENIGING VAN ERFGOEDLIEFHEBBERS
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ALGEMENE LEDENVERGADERING NEDPHO-KOEPEL
Jaren geleden kon de Majellakerk tijdens de restauratie 
door de Vrienden bewonderd worden. Voorafgaand aan 
de Algemene Ledenvergadering in juni genoten de aan-
wezige Vrienden van een miniconcert in de gerestaureerde 
concertzaal. Zoals gebruikelijk vertelden medewerkers van 
Stadsherstel met veel enthousiasme over ons werk. 

Wist u dat 90% van uw contributiebijdrage en 100% van uw extra bijdrage besteed wordt aan de 
monumenten? Daardoor kunnen wij Nederlands Erfgoed redden, fraaie (verloren gegane) detail-
leringen restaureren of terugbrengen en restauraties uitvoeren die anders niet mogelijk waren. 
Heel hartelijk dank daarvoor!

ELKE EXTRA CENT GAAT 
NAAR HET MONUMENT

EXCLUSIEF VOOR ONZE VRIENDEN IN 2016

VRIENDENWANDELING ‘AMSTERDAMSE SCHOOL’
De Vrienden konden door deze wandeling zien dat ook in de Amsterdamse binnenstad de architectuur van de Amster-
damse School te bewonderen is. Zowel voltooide monumenten als monumenten in restauratie van Stadsherstel waren 
open voor bezichtiging.

VRIENDENRONDVAART
De jaarlijkse Vriendenrondvaart gleed deze herfst weer 
prachtig over de voornaamste grachten van de stad. We 
eindigden bij de Amstelkerk en toonden tijdens de borrel 
onze tentoonstelling ‘Amsterdamse Krotten'. 

STEIGERWANDELING NACO-HUISJE
Helaas was het niet mogelijk om alle Vrienden de gelegen-
heid te geven om de steigers van het NACO- huisje te be-
klimmen, we konden echter wel door middel van een loterij 
enkele Vrienden blij maken. Zo'n veertig Vrienden en dona-
teurs konden in november de unieke Amsterdamse School-
details van heel dichtbij bewonderen.

VRIENDEN KREGEN DIT JAAR ONDER ANDERE EXTRA:
Een poster met getekende Stadsherstel-geveltjes, korting op het Stadsherstel boek ‘Amsterdam Herstelt’, korting op de 
Stadsherstellezingen en diverse concerten.

Houten ossekop van Nieuwendijk 24

VRIENDEN VAN 

MAAKTEN OOK DEZE RESTAURATIE MOGELIJK 

HELP MEE!
 � Word Vriend (als u dat nog niet bent)
 � Maak iemand anders (ook) Vriend

Vul het formulier hiernaast in en stuur de kaart naar Stadsherstel. 
Uiteraard kunt u ook een envelop gebruiken. Neem dan het adres met 
het antwoordnummer over van de kaart.
Aanmelden via www.stadsherstel.nl kan ook.

U kunt de cadeaukaart naar de nieuwe Vriend sturen. Op de kaart is 
ook ruimte voor een persoonlijk boodschap. 
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Gevels in klokvorm komen in Amsterdam veel voor, vaak voorzien van fraaie natuurstenen 
ornamenten. De zeer bouwvallige klok van Korsjespoorsteeg 8 biedt de unieke mogelijkheid 
om de restauratie van deze karakteristieke Amsterdamse top onder de loep te nemen.  

AMSTERDAMSE 
KLOKGEVEL VAN 
DICHTBIJ BEKEKEN
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Klokgevels in Amsterdam dateren meestal uit 1660 tot 1790. 
Onze klokgevel is rond 1700 in Lodewijk XIV stijl uitgevoerd. 
Lodewijk XIV is hier te herkennen aan de symmetrie, de 
bloemmotieven en het gebruik van het acanthusblad (be-
renklauw) als ornament. 
 
 

Roest rust niet
De terughoudend maar fraai versierde klok blijft op haar 
plaats door verschillende ijzeren verankeringen. Vanaf de 
steiger hebben we mooi zicht op de slechte toestand van 
het ijzer. Wist u dat roestend ijzer wel zeven maal haar 
oorspronkelijke volume kan innemen en dus veel schade 
kan aanrichten bij de omliggende materialen? Daarom zijn 
alle roestende onderdelen tijdens de restauratie ontroest 
en behandeld met een roestwerend middel. Gelukkig was 
het technisch mogelijk om de top in het werk te herstellen, 
zodat we veel authentiek materiaal konden bewaren.  

Blinde en zichtbare gevelankers
Als eerste werden de drie muurankers die de gevel en de 
kapconstructie bijeen houden aangepakt. De gevel kreeg 
meer stabiliteit met twee extra 'blinde' gevelankers. Zo-
als de naam al zegt, zijn deze ankers niet zichtbaar in het 
gevel metselwerk. 
Tot de 17e eeuw werden ankers 'in het zicht' aangebracht. 
Het eenvoudigste anker bestaan uit een rechte staaf, die 
binnen aan het hout bevestigd werd. Deze gaat door de 
gevel en eindigt met een oog waar de schieter – een ijzeren 
stang met een gesmede nok –  in geplaatst wordt. 
Soms kregen ankers een versiering. Het gewone zichtbare 
anker en een anker met versiering zijn in onze top aanwe-
zig.  

Deklijst met bloemversiering
De klokgevel van Korsjespoortseeg 8 is opgebouwd uit 
metselwerk met beschilderde natuurstenen versieringen, 
ter verfraaiing maar ook tegen het inwateren. De klok be-
gint met een aanzetstuk in de vorm van acanthusbladen, 
vanuit daar begint een natuurstenen deklijst met bloem-
versiering. Met de klok mee ophoog komen vervolgens de 
schouderstukken van het gebogen fronton. 

Andere klokgeveltjes van Stadsherstel:
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ONDER ONZE 
VLEUGELS 
SINDS 2016  

Herstel van de verankeringen
Oorspronkelijk hielden met lood aangegoten ijzeren strips 
de natuurstenen onderdelen bij elkaar. Omdat alles los is 
gaan zitten werd het lood en het ijzer eruit gehaald. Het 
ijzer werd ontroest, weer aangebracht en aangegoten met 
lood. Het anker helemaal bovenop heet een topgevelan-
ker. Dat anker houdt het bovenste stukje van de gevel op 
zijn plaats en zit vast aan het dak. 
Toen de natuursteen weer goed aan de gevel vast zat, is 
hij gereinigd. Vervolgens hebben we de steen opnieuw 
gevoegd met een mortel van gelijke hardheid en opnieuw 
geschilderd. Het is heel belangrijk om de goede voeg- en 
reparatiemortel uit te kiezen. Bij een te harde mortel kan 
het water in de stenen niet wegzakken en bestaat de kans 
dat de natuursteen kapot vriest. 

Oud-Hollandse dakpannen 
Het dak was vóór de restauratie bedenkt met bitumen 
shingles. Van ons kreeg het weer een waardige afdekking 
met Oud-Hollandse pannen, zodat het monumentje weer 
trots in de steeg kan staan. 
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Stadsherstel koopt vervallen monumenten die de markt laat liggen. Ook krijgen we vaak panden van particulie-
ren of organisaties die onze hulp nodig hebben. Zestig jaar geleden waren dat vooral woonhuismonumenten in 
de binnenstad van Amsterdam. Tegenwoordig bezitten wij verschillende soorten  gebouwen zoals molens, ker-
ken, scholen, pakhuizen, gemalen, forten, boerderijen, een brandweerkazerne en een scheepswerf. We breidden 
dit jaar uit met bovenstaande panden.

De restauratie van de top was bij het 
verschijnen van dit magazine nog niet 
gereed, dus hou de digitale nieuwsbrief 
in de gaten (schrijf u in via www.stads-
herstel.nl) en bewonder binnenkort het 
eindresultaat.

De restauratie van de top is mogelijk 
dankzij de Vrienden van Stadsherstel. 

‘Het verdwenen NACO-huisje’ (Amsterdam)

Keizersgracht 374 
(Amsterdam)

Barndesteeg 5 (Amsterdam)Rosenstock Huessy Huis (Haarlem)

Kaatsbaan Huis ter Kleef 
(Haarlem)

Fort aan de Sint Aagtendijk (Beverwijk)

Lutherse Kerk 
(Purmerend) 

Fort bij Krommeniedijk 
(Uitgeest)

Grote Kerk Schermerhorn 
(Schermerhorn)

Westzijde 38 
(Zaandam) 

Molen de Zwaan 
(Ouderkerk a/d Amstel)

Molen de Slokop 
(Spaarndam)

A
M

S
T

E
R

D
A

M
S

E
 K

L
O

K
G

E
V

E
L

 V
A

N
 D

IC
H

T
B

IJ
 B

E
K

E
K

E
N

38 39 



S
T

A
D

S
H

E
R

S
T

E
L

L
E

N
 I

N
 H

E
T

 B
U

IT
E

N
L

A
N

D

S
T

A
D

S
H

E
R

S
T

E
L

L
E

N
 I

N
 H

E
T

 B
U

IT
E

N
L

A
N

D

STADSHERSTELLEN 
IN HET BUITENLAND

Overal ter wereld staan krotten op de 
tocht. Steeds meer landen realiseren 
zich de waarde van restauratie en 
monumentenzorg. En waar mensen 
daadwerkelijk de schouders onder 
het opknapwerk zetten, geeft Stads-
herstel graag advies. Bijvoorbeeld in 
 Paramaribo en Jakarta.

Vijfde Surinaamse pand 
De Prinsessestraat 47 is geschonken door 
21 erfgenamen. Bijna alle machtigingen 
tot overdracht zijn binnen, de afhandeling 
heeft heel wat om het lijf. Dergelijke schen-
kingen zijn bijzonder. Veel Surinaamse 
eigenaren kiezen liever voor sloop van 
hun vervallen pand en verkopen de grond 
ten behoeve van nieuwbouw. Als de over-
dracht en de financiën van Prinsessestraat 
47 gerealiseerd zijn, kan de restauratie van 
start gaan.  Naar voorbeeld van Stadsher-
stel Amsterdam wordt dit een leerwerkt-
raject waarin de jongere generatie het res-
tauratieambacht overgedragen krijgt.

De eerste eigenaar van het pand
In 1912 kocht Coenraad Jacob Johan van der Kuyp het perceel Prinsesse-
straat 47, plus een houten huis dat daar gebouwd zou worden. Dit houten 
huis bestond al, het moest alleen nog uit de Anniestraat komen. Van der 
Kuyp liet het daar demonteren en bouwde het deels zelf weer op. Hij vertelde 
dit op 17 mei 1978 als honderdjarige en oudste man van Suriname in een 
interview aan de Surinaamse krant De Ware Tijd. Veelzeggend was de kop 
van het artikel:  ‘Een man van een eeuw die nog bij is met alles’. 
Van der Kuyp was getrouwd, had zes kinderen en bezat vele vaardigheden. 
Hij bracht zijn tijd door als: imker, tuinier, timmerman, goud-, koper- en 
zilversmid, taxateur en postzegel verzamelaar. Hij werkte bij de “Koloniale 
Vaartuigen” als motorist en/of als machinist bij de rivier- en zeedienst.

Voor en na van het 4e pand 
Zwartenhovenbrugstraat

De oprichters van Stadsherstel Amsterdam hadden zich 
60 jaar geleden waarschijnlijk niet gerealiseerd dat de for-
mule van de organisatie ook internationaal aan zou slaan. 
Geestelijk vader Geurt Brinkgreve gaf weliswaar aan dat 
Amsterdam een voorbeeldfunctie zou krijgen, maar het 
werd veel meer dan dat. 

Enige jaren werkt Stadsherstel samen met organisaties 
in landen buiten Europa die hetzelfde willen bereiken. 
Dat doen we samen met de gemeente Amsterdam, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van 
OCW, Buitenlandse Zaken en Dutch Culture. Vanuit Ne-
derland proberen we draagvlak te krijgen voor het behoud 
van overzees erfgoed. In oktober 2016 gaf projectleider 
Paul Morel mede daarom een lezing met speciale aan-
dacht voor Suriname. 

Stadsherstel Suriname heeft sinds haar oprichting in 2011 
al vier panden aangekocht en gerestaureerd. Zo snel als 
we het hier in één regel beschrijven ging het natuurlijk 
niet. Maar we blikken heel graag met u vooruit, richting 
het vijfde pand.

Typische volkswoning 
in Paramaribo
De Prinsessestraat 47 is een typische houten volkswoning, 
zoals er begin vorige eeuw velen stonden in Paramaribo. 
De Prinsessestraat is wel één van de grotere voorbeelden. 
Deze houten woningen hebben eeuwenlang het straat-
beeld én dus het karakter van de stad bepaald. Veel zijn 
verdwenen, wat er nog is staat er nogal slecht bij. Het zijn 
huisjes aan de straat of op het erf, met het karakteristieke 
geveltje, symmetrisch geplaatste ramen voorzien van 
houten jaloezieën en luiken en ruitjes boven de voordeur. 
Vaak had men een bakstenen stoep en een golfplaten dak. 
Meestal stonden de huisjes op lage bakstenen neuten, 
zodat de wind er onderdoor kon en voor enige verkoeling 
zorgde. Opzij of aan de achterkant maakte men een uit-
springend kookraam voor de houtskoolpot. 

Langs het huis gaf een zinkplaten poort met een smal 
gangetje toegang tot het erf. Het huis aan de straat was 
het hoofdhuis, hoe klein ook. Op het erf stonden meestal 
één of meerdere rijen kleine eenkamerwoningen langs een 
riool. Soms was er een stenen waterput die de hele buurt 
in gebruik had.

Vrienden van 
Stadsherstel Suriname
De financiering voor de restauratie van Prinsessestraat 47 
moet voor een deel uit bijdragen van particulieren komen. 
Daarvoor is naar voorbeeld van de Vrienden in Amster-
dam een Surinaamse Vriendenvereniging opgericht. Voor 
de Vriendenvereniging wordt een Nederlandse ANBI sta-
tus aangevraagd, zodat schenken belastingtechnisch aan-
trekkelijk is vanuit Nederland. 
Wilt u helpen en Vriend worden, dat kunt u een mail stu-
ren naar: vrienden@stadsherstelparamaribo.org. 

Lees op www.stadsherstel.nl/buitenland meer over onze 
buitenlandse projecten en bekijk de foto’s van alle projec-
ten en Surinaamse Krotten.

EEN ANDER SURINAAMS KROT
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Sportieve aanwinst Haarlem
KAETSEN IN 
HUIS TER KLEEF

De sport Tennis bestaat al eeuwen. Voor Stadsherstel beginnen de wortels ervan 
op de zestiende-eeuwse kaatsbaan van kasteel Huis ter Kleef in Haarlem. Ooit 
'kaetste' de adellijke familie Van Brederode op de baan, de wedstrijd staat echter 
al decennia op time-out. Wij laten het oorspronkelijke karakter van de ruimte 
herleven. 

Kennis delen in Indonesië

ONDERWEG NAAR DUURZAAM ERFGOED

Stadsherstel Amsterdam is begin 2016 door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed in Nederland gevraagd om in 
Jakarta advies te geven over het gebied rondom het Kota 
Tua plein in het stadshart van Jakarta. De stad Jakarta is al 
een aantal jaren bezig met de revitalisering van dit gebied 
en heeft twee jaar geleden de Jakarta Old Town Revitali-
zation Corporation (JOTRC) opgericht. Een corporatie die 
zich bezig houdt met restaureren, onderhouden en exploi-
teren van het (Nederlands) erfgoed rondom het plein. 

Afgelopen jaren zijn behoorlijk wat gebouwen in Jakarta 
gerestaureerd. Veel van deze prachtig gerestaureerde 
panden staan echter leeg of worden eenzijdig geëxploi-
teerd met een museale bestemming. Het plein en de 
stad missen daardoor levendigheid. Tot nu toe wordt er 
te weinig aandacht besteed aan het onderhouden, maar 
vooral aan de exploitatie van de gebouwen. Gevolg is dat 
de staat van het gerestaureerde, leegstaande pand snel 
achteruit gaat.

Exploiteren en faciliteren
In de afgelopen jaren zijn verschillende delegaties uit 
 Indonesië bij Stadsherstel op bezoek ge-
weest, om kennis uit te wisselen over de or-
ganisatie Stadsherstel. Dat ging over de wijze 
van restaureren, maar nog niet over prakti-
sche zaken als exploiteren en faciliteren.

Daarom zijn Emmy Schouten en Casper Wienia, (Exploi-
tatie Bijzondere Locaties Stadsherstel), Dré van Marrewijk 

(specialist Unesco Wereld 
Erfgoed) en Hasti Tarekat 
(Heritage Hands On, Exper-
tise and Entrepreneurship) 
in september afgereisd naar 
Jakarta om daar presentaties 

en workshops te geven. Er waren onder meer presentaties 
over de doelen van Stadsherstel, de facilitaire zaken in onze 
Amsterdamse locaties en de exploitatie van onze monu-
mentale gebouwen in de context van hun omgeving. 

Wens: diversiteit
Daarnaast is er in groepjes gewerkt aan verschillende ca-
sussen, zoals ‘Hebben de gebouwen rondom het Kota Tua 
plein een sterke positie in het erfgoedgebied’ en  ‘Welke 
huurders zou je willen zien in de erfgoedgebouwen op 
en rondom het plein’. We mogen concluderen dat er een 
grote wens bestaat om de gebouwen zo divers mogelijk te 
verhuren en te programmeren, dat er meer samenwerking 
moet komen tussen de Stad (Government) en het JORTC 
en dat er meer aanvullende kwaliteiten voor het personeel 
gewenst zijn. Voor ons waren het intense dagen, waarin 
wij veel kennis hebben kunnen uitwisselen en veel posi-
tieve reacties kregen over Stadsherstel en haar werkzaam-
heden. Emmy Schouten en Casper Wienia overhandigen het boek Am-

sterdam Herstelt (engelse uitgave) aan Eddy Sambuaga, managing 
director van JOTRC

Fatahillah-plein met één van de gerestaureerde gebouwen Kantor Pos

In Jakarta is men zich bewust van de waarde van monumenten. 
Steeds meer panden krijgen een opknapbeurt. Maar hoe blijven ze 
houdbaar? Stadsherstel ging op expeditie en wisselde ervaringen uit.

Deelnemers van de workshop
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Gouden vrienden
De kraaiende torenhaan is het klapstuk van de res-
tauratie. Dankzij een bijdrage van de Vrienden van 
Stadsherstel kunnen we hem weer vergulden. Als de 
restauratie af is, verhuist de gouden haan weer naar  
zijn thuis: bovenop de bijzondere monumentale toren.

Bronnen: 
Bouwhistorisch verkenning Maarten Enderman. De drie nog 

bestaande Nederlandse Kaatsbanen artikel van Cees de Bondt
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Kaatsen ontstond in de twaalfde eeuw, als ontspannings-
spel voor kloosterlingen. De kleine bal werd met de hand 
over en weer geslagen over een net. Rond 1300 werd het 
spel overgenomen door de gegoede burgerij, met name 
de adel. Die speelde aanvankelijk met een slaghout en 
vanaf de 16e eeuw met een racket. 
Aan de adellijke hoven werden in de vijftiende eeuw spe-
ciale ommuurde en overdekte banen gebouwd. De baan 
van Huis ter Kleef, in 1560 gebouwd door de adellijke 
familie van Brederode, is één van de laatste drie overge-
bleven kaatsbanen in Nederland. Van het oorspronkelijke 
kasteel Huis ter Kleef is alleen een ruïne overgebleven, de 
voormalige kaatsbaan heeft de eeuwen gelukkig door-
staan. De baan is het 23ste pand dat Stadsherstel in Haar-
lem bezit en wordt momenteel gerestaureerd. 

De kaatsbaan is qua grondplan vrijwel onveranderd ge-
bleven. Dergelijke kaatsbanen hadden een gladde vloer 
van hardstenen plavuizen of gegoten klei of kalk. Langs 
een lange en een korte zijde maakte men een galerij met 
afdak. De galerij aan de lange zijde was voorzien van een 
beschermmuur voor het publiek en twee toegangen tot 
het speelveld. Aan de korte zijde was de galerij dichtge-
timmerd op ‘la Grille’ (de poort) na. Dit was een opening 
waar doorheen kon worden geslagen. Onder in de muur 
ertegenover was een tweede opening ‘Le Trou’ (het gat). 
Hoger in deze muur bevond zich een nis met een plank 
genaamd ‘Lais’ die bij het raken punten opleverden. 

Gevangenis
Tijdens het Beleg van Haarlem is de baan door de Span-
jaarden als gevangenis ingezet, in de  oudste notitie over 
de kaatsbaan staat daar iets over. De notitie dateert van 
28 april 1573. Willem Jansz. Verwer, toentertijd burge-
meester van Haarlem, beschreef hoe Don Frederico, zoon 
van Alva, twaalf gevangenen had opgesloten in de kaats-
baan en dat zij daar al snel van de honger omkwamen. 
Don Frederico verklaarde hierover: ‘Ik heb ze het leven 
toegezegd, maar niet het eten’.
In datzelfde jaar liet Alva het kasteel opblazen, waar-
schijnlijk uit angst dat het Hollands verzet Huis ter Kleef 
zou gebruiken bij een tegenaanval op het bezette Haar-
lem. De kaatsbaan overleefde de explosie, maar we weten 
niet zeker of datzelfde gold voor het dak. 

Duurzaam park
De oorspronkelijke kaatsbaan is slechts korte tijd ingezet 
voor sport en spel. Hendrik van Brederode (1531-1568) 
was de eigenaar van kasteel Huis ter Kleef en bijbeho-
rende gebouwen. Hij vluchtte in 1567 voor de Spanjaarden 
naar Duitsland en stierf kort daarna. In 1715 kocht de ge-
meente Haarlem het landgoed en verpachtte de kaats-
baan als boerderij met woning. Het hele complex werd 
rond 1910 opgenomen in de door tuinarchitect Leonard 
Springer aangelegde stadskwekerij. 
Stadsherstel heeft dit bijzondere pand, dat in de loop der 
tijd tot Huis ter Kleef is gedoopt, eind 2015 van de ge-
meente Haarlem gekocht. Na restauratie is het de bedoe-
ling dat er een yogaschool in komt. De gemeente wil de 
Stadskweektuin omzetten in een duurzaam park, met als 
middelpunt het prachtige Huis ter Kleef.

Een kaatsbaan uit Leiden rond 1620. Goed zichtbaar is de plavuizen vloer, de open galerij voor het publiek en in 
de eindmuur openingen die bij treffen punten opleverden. Bron: de Bondt / Rijksmuseumstichting Amsterdam.

De spits in detail
Het torentje van Huis ter Kleef steekt fier boven 
de bomen en de omliggende bebouwing uit. Het 
torentje diende om de verschillende verdiepingen 
van het voormalige woonhuis te bereiken en heeft 
een hoge monumentwaarde. In het metselwerk zijn 
sporen aangetroffen van verschillende aanbouwen, 
het is niet duidelijk hoe deze precies hebben ge-
staan. Volgens een 17e-eeuwse tekening was aan 
de noordzijde de ‘kaets baen’, een hoog vierkant 
bouwdeel met plat dak bevestigd. Toen het pand 
de functie van boerderij kreeg, is op de voormalige 
kaatsbaan een zadeldak geplaatst.

Rijndekking
De traptoren met ingesnoerde spits, dat is een to-
renspits die vlak boven de voet van de spits smaller 
wordt en de spits sierlijker maakt, steekt boven het 
zadeldak uit en is gedekt met leien in Rijndekking. 
Een Rijndekking geeft aan dat het om schubvor-
mige leien gaat die via de Rijn werden aangevoerd. 
Deze leien en het aanwezige lood zijn waarschijn-
lijkheid in 1926 aangebracht. Dit is te zien aan de 
trotseerloodjes waarop het jaartal en de naam van 
de loodgieter staan vermeld. De trotseerloodjes 
zijn nodig om spijkers en spijkergaatjes af te dek-
ken en om inwateren tegen te gaan, maar ze gol-
den ook als visitekaartje voor de loodgieter.
De huidige leien verkeren in slechte staat. Ervoor in 
de plaats komen leien uit de Samacagroeve in het 
noordoosten van Spanje. Op één dakvlak verande-
ren we de dekrichting van de leien, dan heeft het 
weer er minder invloed op.
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SMAL, SMALLER, SMALST

KLOVENIERSBURGWAL 26: HET ‘KLEINE TRIPPENHUIS’
Een ander smal huis staat aan de Kloveniersburgwal 26. Het pand-
je heeft een fraaie lijstgevel van 2.44 meter breed. Dit huis staat 
bekend als het 'Kleine Trippenhuis', ofwel het 'Huis van de koetsier 
van de heer Trip'. Het staat pal tegenover het 'Trippenhuis' op 
nummer 29. 
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Eerste reeks Stadsherstel-
lezingen groot succes
Om ons 60e jubileum luister bij te zetten organiseerden 
we het afgelopen jaar zes onderhoudende lezingen. Die 
gingen onder meer over het ontstaan van Amsterdam, 
architectuurstromingen door de eeuwen heen, verval in 
de binnenstad met gepaard gaande bedreigingen en het 
ontstaan van Stadsherstel. 
In 2017 gaan we door met deze serie  lezingen. Onder-
werpen die de revue passeren: 'Geurt Brinkgreve; mo-
numentenhoeder en geestelijk vader van Stadsherstel', 
'Amsterdam gebouwd op palen'. Natuurlijk mag onze 
eigen Paul Morel met zijn verrassende verhalen over ons 
werk niet ontbreken. Hou onze digitale nieuwsbrief dus 
in de gaten.

3X MET GEPASTE 
TROTS

Geldersekade 15
Ons pand aan de Geldersekade is 2,5 meter breed. Iets 
wat zelden voorkomt in de stad en alleen al daarom is 
het, volgens het Bureau Monumenten en Archeologie, 
van hoge waarde. Het bestaat uit een souterrain, een bel-
etage, een eerste en tweede verdieping en een zolder. 
Het pand werd waarschijnlijk in de 16e eeuw gebouwd en 
was voorzien van een houtskelet waar nog een deel van 
aanwezig is. Het pand heeft een 19e-eeuwse klokvormige 
top met rollagen en natuurstenen voluten. Ook zijn er nog 
18e-eeuwse elementen aanwezig in de gevel. Vanwege 
de drukke ligging en de beperkte mogelijkheden voor de 
indeling is besloten het pand geschikt te maken voor be-
woning door vier studenten.

SINGEL 7: SMALSTE HUIS 
Het huis op het Singel nummer 7 staat bekend als het smalste 
huis ter wereld. Het is amper één meter breed.

OUDE HOOGSTRAAT 22: HET KLEINSTE HUIS
Het kleinste huis, volgens sommigen zelfs van Europa, is te vinden 
op nummer 22 in de Oude Hoogstraat: een piepklein huisje met 
een typisch Amsterdamse klokgevel. De gevel is slechts 2.02 me-
ter breed. Het huis zelf is vijf meter diep. 

Amsterdam herbergt bijzondere huizen. Van groot tot klein, van vierkant tot smal en van hoog 
tot diep. Aan de Geldersekade 15 staat het smalste pandje van Stadsherstel. Dat monumentje 
wordt op dit moment gerestaureerd.
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Tentoonstelling Amsterdamse 
Krotten
Omdat velen zich niet meer kunnen voorstellen hoe 
de stad erbij stond voordat Stadsherstel opgericht 
werd, maakten wij een tentoonstelling met de prik-
kelende naam: Amsterdamse Krotten. Ons werk van 
de afgelopen 60 jaar lieten wij in woord en beeld (mét 
veel krotten!) zien in onze eigen Amstelkerk. Wist u 
dat we maandelijks een nieuwe tentoonstelling in onze 
 Amstelkerk hebben? De toegang is gratis, we zijn open 
op werkdagen. 

Stadsherstel-monumenten 
in top 5 van Het Parool
We waren erg trots toen Het Parool in haar top vijf van 
Amsterdamse School-monumenten in Noord drie Stads-
herstel-monumenten noemde. Aanleiding was het week-
end van Open Monumentendag op 10 en 11 september. De 
prominente monumenten in Noord zijn: Het Zonnehuis, 
Kinderdagverblijf Johanna Margaretha en Badhuis “Muse-
um De Noord”. Wij stelden dat weekend samen met onze 
huurders en vrijwilligers meer dan 20 van onze panden 
in 5 gemeenten open. In totaal ontvingen we zo’n 5.000 
monumentenliefhebbers.
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CULTUUROVERZICHT

minder bekende meesterwerken en vernieuwend 
kamermuziekrepetoire uit te voeren. 

Amstelkerk

v.a. 2 januari 2016
SOWHAT FAMILIECONCERTEN

SoWhat bengt klassieke, jazzy en speelse concer-
ten voor de kleintjes vanaf 2 jaar, en hun ouders, 
grootouders, oppas, tantes, ooms, etc. Het con-
cert duurt één uur, waarin van alles aan bod komt: 
klappen, dansen, spelen, zingen, luisteren, klas-
sieke muziek, jazz, voorlezen... en het allerleukste 
is dat de kinderen (en soms ook de ouders!) zelf 
mogen meedoen. 

De Duif, Van Houtenkerk en het Zonnehuis 

5 maart 2016
PARADISO PRESENTEERT: CHARLIE CUNNING-
HAM

Britse singer-songwriter met prachtige persoon-
lijke en observerende liedjes die goed tot zijn 
recht zullen komen in de intieme setting van de 
Amstelkerk.

Amstelkerk
 
11 | 12 | 13 maart 2016
WEESP CHAMBER MUSIC FESTIVAL 2016

Drie dagen kamermuziek op het hoogste niveau 
onder leiding van het Brits-Nederlandse Navarra 
String Quartet. 

Van Houtenkerk

18 | 19 | 20 maart 2016
ANTIEK, BROCANTE, KUNST EN DESIGN BEURS

Verrassende en gevarieerde beurs met een schat-
kamer aan mogelijkheden voor stylisten, verza-
melaars en unieke aanwinsten voor uw interieur. 
Gratis entree. 

Posthoornkerk

29 en 30 maart 2016
RONDANE KWARTET

Het Rondane Kwartet voert het achtste jaar op rij 
twee avondvullende composities voor vier vleu-
gels van Simeon ten Holt uit in De Duif in Amster-
dam, te weten Canto Ostinato (1979) en Meandres 
(1998). 

De Duif

OPERA PER TUTTI!

Een toegankelijke laagdrempelige manier om te 
genieten van opera. In elk concert worden frag-
menten uit verschillende opera’s op concertante 
of semiscenische wijze gebracht door een maan-
delijks wisselende cast.  Het publiek maakt op een 
luchtige en speelse manier deel uit van de voor-
stellingen. 
         Vondelkerk 

v.a. 19 december 2015
MATANGI QUARTET – BEETHOVEN IN 
AMSTERDAM

Deze boegbeelden van de nieuwe generatie klas-
sieke musici toeren met de Beethovencyclus langs 
verschillende Stadsherstellocaties. Ze  beschou-
wen dit ambitieuze project als de kroon op vijftien 
jaar intensief op hoog niveau samen werken. 

Amstelkerk  19 dec 2015 | 21 feb 2016
Posthoornkerk  20 december 2015
Vondelkerk  20 februari 2016 
Museum ’t Kromhout  16 april 2016
Zonnehuis  17 april 2016

v.a. 20 december 2015
VRIENDEN VAN DE KAMERMUZIEK

In deze kamermuziekserie hoort u de nieuwe ge-
neratie musici met een grote liefde voor kamer-
muziek, die niet alleen veelbelovend zijn, maar 
een groot deel uitmaken van het internationale 
muziekleven. 

20 december 2015: Betoverend Brahms, een 
aaneenschakeling van hoogtepunten uit zijn ka-
mermuziekrepertoire met een glaasje glühwein en 
kersthapjes.

22 mei 2016: Een muzikale reis door Amerika met 
als hoogtepunt de suite die Korngold schreef voor 
de eenarmige oorlogsveteraan en pianist Paul 
Wittgestein.

Amstelkerk

v.a. 27 december 2015
ZONDAGMIDDAG ORGELCONCERTEN 
DE DUIF

Organisten uit binnen- en buitenland bespelen het 
monumentale Smits-orgel in De Duif. Bij sommige 
concerten is het mogelijk om boven bij de organist 
te zitten, of na het concert het orgel te bekijken. 

27 december 2015  | Stephan van de Wijgert met  
  sopraan Rhea Knipscheer 
17 januari 2016  |  Ruud Huijbergts
21 februari 2016 |  Mark Heerink
28 februari 2016  |  Open Orgeldag
20 maart 2016  |  Live schilderen op orgelmuziek
10 april 2016   |  Erik Visser met sopraan  
  Jeanneke van Buul
15 mei 2016  | Ad van Sleuwen

De Duif | 16:00 uur

30 december 2015 – 1 januari 2016
KAMERMUZIEKFESTIVAL AMSTERDAM

Rondom de jaarwisseling zullen topcelliste Ella 
van Poucke en haar muzikale familie en vrienden 
voor de zevende keer op rij bij elkaar komen om 
all time favorites,  
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CULTUUROVERZICHT
IN BIJZONDERE LOCATIES
15 culturele tips

WEESP CHAMBER MUSIC FESTIVAL 2017
Drie dagen kamermuziek onder leiding van het Brits-
Nederlandse Navarra Quartet. Speciaal voor dit festival 
heeft Navarra een aantal bevriende musici uitgenodigd, 
stuk voor stuk topmusici met internationale allure.

17 t/m 19 maart 2017 Van Houtenkerk

ANTIEK – BROCANTE – KUNST – DESIGN
Gevarieerde beurs met unieke aanwinsten voor uw 
interieur en natuurlijk een schat aan mogelijkheden 
voor stylisten en verzamelaars. In de Posthoornkerk dit 
keer speciaal met vintage in de kelder.

maart en november 2017, Posthoornkerk 
oktober 2017, Van Houtenkerk

ARDEMUS QUARTET
Vier jonge en veelbelovende klassieke saxofonisten 
brengen een gepassioneerd, vurig en gedreven 
programma op verschillende locaties van Stadsherstel.

2 april 2017 Het Zonnehuis
11 juni 2017 Vondelkerk

MATANGI QUARTET
Deze boegbeelden van de nieuwe generatie klassieke 
musici spelen opnieuw een gevarieerd programma voor 
strijkkwartet concertserie in de Amstelkerk.

9 april 2017: Met Nederlandse Muziekprijs winnaar 
Izhar Elias (gitaar)
18 juni 2017: Met stukken van Shostakovitch en Bo-
rodin

Amstelkerk

ERARD ENSEMBLE 
Het Erard Ensemble speelt kamermuziek uit de 
Romantiek op authentieke instrumenten. Het ensemble 
heeft de afgelopen jaren bewezen dat hun repertoire 
uitermate goed tot zijn recht komt binnen de unieke 
akoestische omstandigheden van de Amstelkerk. In 
2017 treden ze – naast hun concerten in de Amstelkerk 
– ook op in de Van Houtenkerk in Weesp. 

 Amstelkerk en Van Houtenkerk

SCHELLINGWOUDER FESTIVAL
In het paasweekend organiseren violiste Heleen 
Hulst en pianist Gerard Bouwhuis wederom 
het Schellingwouder Festival in de idyllische 
Schellingwouderkerk. We verwachten weer bijzondere 
gasten. Wie dat precies zijn houden we nog even 
geheim.

14 t/m 16 april 2017 Schellingwouderkerk

VRIENDEN VAN DE KAMERMUZIEK
Een jaarlijks terugkerende concertserie met 
betoverende kamermuziek, toptalenten van nieuwe 
generatie musici en bijpassende borrelhapjes. 

Amstelkerk

TANGO-SALON LA BRUJA
La Bruja houdt tango-salons op bijzondere plekken in 
Amsterdam. Uiteraard kunnen onze Bijzondere Locaties 
niet ontbreken. 
Op 28 december 2016 is er een salon in De Duif.  
In 2017 zijn de salons een aantal keer in de Vondelkerk. 

KAMERMUZIEKFESTIVAL AMSTERDAM
De zevende editie van dit driedaagse festival, 
waarbij celliste Ella van Pouke haar muzikale familie 
en vrienden bij elkaar brengt om all time favorites, 
minder bekende meesterwerken en vernieuwend 
kamermuziekrepertoire uit te voeren. 

30 december 2016 t/m 1 januari 2017

Amstelkerk

ZONDAGMIDDAG ORGELCONCERTEN
Het Smits-orgel in De Duif is een monument ín een 
monument. Het orgel wordt bespeeld door een keur 
aan organisten, live zichtbaar op een beeldscherm. 
Elke derde zondag van de maand.

De Duif

SOWHAT FAMILIECONCERTEN
Klassiek, jazz en speelse klanken voor de kleintjes vanaf 
1 jaar en hun ouders, grootouders, oppas, tantes, ooms, 
etc. Het concert duurt één uur, waarin van alles aan 
bod komt: klappen, dansen, spelen, zingen, luisteren, 
klassieke muziek, jazz, voorlezen... en het allerleukste is 
dat de kinderen (en soms ook de ouders!) zelf mogen 
meedoen.

Elke eerste zondag van de maand in De Duif en de 
Van Houtenkerk. Op wisselende zaterdagen en zon-
dagen in de Blauwe Zaal van Het Zonnehuis.

De Duif, Zonnehuis en Van Houtenkerk

RONDANE KWARTET
Het Rondane Kwartet speelt jaarlijks twee stukken van 
componist Simeon ten Holt in De Duif. In 2017 worden 
dat Canto Ostinato en Lemniscaat. De Canto zal dit 
jaar voorafgegaan worden door een uitstap naar de 
barokke polyfonie van J.S. Bach.

18 en 19 april 2017 De Duif

48 

C
U

LT
U

U
R

O
V

E
R

Z
IC

H
T

OPUS ONE ‘TIJ THEATERPRODUCTIES
Opus One toonde verschillende succesvolle musicals in 
het Zonnehuis, waaronder 'Kiss of the Spider Woman' 
en 'De Klokkenluider van de Notre Dame'. In het 
voorjaar/de zomer van 2017 brengen ze een nieuwe 
productie op de planken, wederom met een topcast en 
een kundig team achter de schermen.

Zonnehuis

JAZZ IN DE VAN HOUTEN
Het zijn niet alleen klassieke concerten die goed uit 
de verf komen in het Chocoladekerkje. Ook jazzmusici 
zijn positief over deze bijzondere plek in Weesp. 
Organisator / fluitist / sessieleider Thomas Posthuma 
organiseert al jaren jazzconcerten in Weesp. Vanaf 
eind 2016 doet hij dit in de Van Houtenkerk met een 
spannende reeks concerten met wisselende jazzmusici. 

Van Houtenkerk

PARADISO PRESENTEERT
Paradiso wijkt steeds vaker uit naar locaties die passen 
bij het karakter van de concerten die het programmeert. 
Bijvoorbeeld een keur aan internationaal gerenommeer-
de singer-songwriters die perfect tot hun recht komen in 
de houten Amstelkerk, de sprookjesachtige Vondelkerk 
en het intieme theater van het Zonnehuis. Eén daarvan 
is zanger Lloyd Cole op 18 maart. In de loop van het jaar 
worden meer namen bekend.

GRATIS OPENSTELLINGEN
De Duif, Vondelkerk en Posthoornkerk 
Iedere eerste woensdag en derde zondag van de 
maand van 12:00 – 16:00 u

Het Zonnehuis, Museum ’t Kromhout, Van Houtenkerk 
en Bakenesserkerk
Iedere derde zondag van de maand 12:00 – 16:00 u 

Amstelkerk
Maandag – vrijdag 09:00 – 17:00 u

Fort aan den Ham
Iedere woensdag en laatste zondag van de maand 
11:00 – 16:00 u

Stadsherstel redt monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren 
en een passende bestemming te geven. Eén van die bestemmingen is het bieden van een 
podium voor cultuur. Cultuur binnen cultureel erfgoed dus. Van concerten, musicals en 
theatervoorstellingen tot kinderevenementen, lezingen en festivals. Het vindt allemaal plaats 
in onze Bijzondere Locaties. 

KIJK OP WWW.STADSHERSTEL.NL/CULTUURAGENDA VOOR HET COMPLETE OVERZICHT



REKENVOORBEELD 
PERIODIEK SCHENKEN:
U verdient € 35.000 per jaar en 
schenkt vijf jaar lang € 750 d.m.v. een 
schenkingsovereenkomst. U kunt t/m 2017 
1,25 x en daarna 1x het bedrag aftrekken 
van de belastingen, wat inhoudt dat 
de belastingdienst twee jaar lang 52% 
meebetaalt per jaar en € 393,75 teruggeeft.

Uw jaarlijkse netto schenking bedraagt dan 
€ 357 terwijl wij € 750 kunnen besteden 
aan de monumenten. U kunt er ook voor 
kiezen het belastingvoordeel te gunnen 
aan de monumenten. Uw bruto schenking 
is dan € 1.293, u krijgt € 543,00 terug 
van de belastingdienst en netto heeft u 
dan € 750,00 geschonken. Met uw extra 
bijdrage kunnen wij nog mooiere dingen 
doen!
Op www.stadsherstel.nl kunt u meer lezen  
en met de schenkcalculator precies uw 
situatie invullen en uitrekenen welk bedrag 
u terugkrijgt.

PERIODIEK SCHENKEN IN
5 STAPPEN GEREGELD:

1. Vul de overeenkomst in en stuur hem 
naar ons op.

2. Wij vullen ons deel in en sturen u een 
kopie terug. 

3. Wij bewaren één exemplaar in onze 
administratie en u bewaart een 
exemplaar in uw administratie.

4. Wij sturen u jaarlijks een acceptgiro of in 
geval van machtiging innen wij jaarlijks 
het bedrag.

5. U geeft bij uw belastingaangifte 
uw schenking op en uw schenking 
wordt in mindering gebracht op uw 
inkomstenbelasting. 

HELP OOK MEE!
Monumenten ook voor volgende generaties 
behouden? De Vereniging Vrienden van Stads-
herstel en Stadsherstel Amsterdam doen dat 
graag mét u!
 
U kunt ons steunen op een manier die bij u 
past. Het is zelfs mogelijk dat u bepaalt aan 
welk doel of project u wilt geven. Iedere bij-
drage is van harte welkom!

GEVEN KAN OP DE VOLGENDE 
MANIEREN 
�  Eenmalig, bijvoorbeeld aan een specifiek 

project (zie www.stadsherstel.nl).
� Door middel van een periodieke schenking.
� Door middel van een fonds op naam.
� Of door ons op te nemen in uw testament.

PERIODIEK SCHENKEN KAN NU 
ZONDER TUSSENKOMST VAN 
EEN NOTARIS 
Wanneer u Stadsherstel optimaal en voor 
minimaal vijf jaar wilt steunen, kunt u kiezen 
voor een periodieke schenking. Dat mag sinds 
2014 met een schenkingsovereenkomst dat 
u hiernaast als uitneembare variant aantreft. 
Ook kunt u de overeenkomst op onze website 
invullen zie www.stadsherstel.nl/vrienden

U krijgt ongeveer de helft van uw gift 
terug van de belastingdienst! 
Door deze overeenkomst en omdat wij 
een culturele ANBI status hebben krijgt u 
ongeveer de helft van uw schenking terug 
van de belastingdienst. Door de Geefwet mag 
u tot en met 2017, 1,25 x uw gift aftrekken 
van uw inkomstenbelasting of 1,5 x van uw 
vennootschapsbelasting. (Vanaf 2018 vervalt 
de extra 0,25x of 0,5 x). Daarnaast geldt bij 
het periodiek schenken geen drempel en 
maximumbedrag. Het bedrag is dus geheel 
aftrekbaar. Uw bijdrage komt voor de volle 
100% ten goede aan de monumenten, omdat 
wij geen schenkbelasting hoeven te betalen. 

HEEFT U VRAGEN? 
Als u met ons van gedachten wilt wisselen, 
mogelijkheden wilt bespreken, of als u andere 
vragen heeft dan horen wij dat graag. Dat kan 
telefonisch, per mail of in een vrijblijvend ge-
sprek bij ons op kantoor in de mooie Amstel-
kerk. Of desgewenst bij u thuis. Wij zullen alles 
doen om uw wensen met zorg te realiseren!

“Ik adviseer u graag bij het 
maken van uw 

persoonlijke keuze, 
en hou ervan samen 

dromen te verwezenlijken.”
Stella van Heezik,

fondsenwerving

Contactpersoon: 
Hoofd afdeling vrienden en fondsenwerving 
Stella van Heezik
stella@stadsherstel.nl
020-5200075 / 06-53434767

Vereniging Vrienden van Stadsherstel
IBAN: NL66INGB0005659267

(PERIODIEK) SCHENKEN
SIMPEL SCHENKEN FISCAAL AFTREKBAAR
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