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Dwalen door de stad met de blik omhoog gericht is 
een favoriete bezigheid van liefhebbers van ge-
bouwd erfgoed. Er valt zoveel af te lezen aan de in 

de lucht stekende gevels, dat je soms vergeet te zien wat zich 
vlak vóór je afspeelt.

Voor dit magazine is er flink wat gedwaald door stad en 
land. Historische puien in radiaalstraten zijn in beeld ge-
bracht, én de ondernemende winkelhuurders van Stadsher-
stel die achter zo’n mooie pui huizen. 

Ook onder de grond komen we zaken uit vroeger tijden te-
gen. Onder Spinshuissteeg 12 ontdekten we een 18e-eeuwse 
waterkelder, noodzaak in die tijd zo leert de geschiedenis 
erover ons. 

DWALEN DOOR 
STAD EN LAND
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Dwalend door het gebied van de Stelling van Amsterdam 
bestaat grote kans om op een fort te stuiten. Al jaren zet 
Stadsherstel in op de restauratie van een aantal forten en nu 
‘opeens’ zijn drie van deze projecten in een stroomversnel-
ling gekomen. Hollen of stilstaan. Ook bij een aankoop is 
dat vaak het geval. 

Lange tijd van onderzoek en planning gaat vooraf aan de 
aankoop van een pand. In Amsterdam is op het nu nog 
rauwe en rafelige Hembrugterrein Gebouw 197 aangekocht. 
En aan het oudste plein van Heemstede is na het voormalig 
‘Wapen van Heemstede’, dat volop in restauratie is, nu ook 
het pand op no. 12 in bezit van Stadsherstel gekomen. 

Dat en meer in dit magazine, waarin u tijdens de feestdagen 
rustig even mag verdwalen in de tijd. Bijvoorbeeld naar de 
19e eeuw toen Martin Monnickendam zijn stadstaferelen 
schilderde.

Onno Meerstadt, directeur
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p. 43

Gebouw 197 op het Hembrug-
terrein

Het voormalige defensieterrein Hem-
brug zal in rap tempo veranderen. De 
125 industriële panden worden her-
bestemd. Gebouw 197, een aankoop 
van Stadsherstel, is daar één van.

p. 40-42

Even ‘Monnickendammen’ 
met Ruud van Helden

Een artikel over de oprichter van de 
Stichting Vrienden van Martin Mon-
nickendam - tevens voorzitter van 
onze eigen vriendenvereniging - die 
twee originele cadeaus bedacht.

p. 18-21

Drie forten in restauratie

Volgend jaar zal na zeven jaar lange 
adem worden gestart met de restau-
ratie van drie forten die deel uitma-
ken van de Stelling van Amsterdam.

p. 25-29 

Het Straatje - De 9 Straatjes

Een blik op elf mooie panden en 
evenzoveel enthousiaste onderne-
mers, tevens Stadsherstel huurders, 
in dit trendy winkelgebied.

p. 4-7

Al dertig jaar kerken redden 
en herbestemmen

Dertig jaar nadat Stadsherstel haar 
eerste kerkgebouw redde staat de 
teller nu op 22, pastorieën, kerkto-
rens en een kapel meegerekend.

p. 34-36

Het Wapen van Heemstede

Na Wilhelminastraat 4-6-8 is nu 
ook no. 12 op dit oudste plein van 
Heemstede aangekocht. Lees over 
de restauratie en geschiedenis van 
Het Wapen van Heemstede.

p. 46-47

Cultuuroverzicht 

De wervelende musical Sweeney 
Todd die komend jaar wordt ‘gehuis-
vest’ door ’t Zonnehuis is één van de 
13 culturele tips van de medewerkers 
van onze afdeling Bijzondere Loca-
ties.

p. 44-45

Buitenland kort nieuws

De overweldigende Cathédrale du 
Sacré-Coeur in Casablanca krijgt een 
tweede leven. Stadsherstel is door 
de stad Amsterdam gevraagd mee 
te denken en in praktische zin mee te 
helpen. 
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Op de voorkant

p. 10-14
Amsterdam en haar 
historische winkelpuien

Winkelen is van alle tijden en Amster-
dam heeft veel veranderingen ge-
kend op het gebied van winkelpuien. 
In beeld puien uit de interessante 
periode tussen 1850 en 1900.
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Cadeaubon 
Een Vriendenlidmaatschap cadeau doen? 
Dat kan met de cadeaubon in het hart 
van dit Magazine bij p. 32
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Stadsherstel werd bijna zestig jaar geleden opgericht met de bedoeling monumenten van 
sloop te redden en de woonfunctie te behouden voor de stad. Voornamelijk richtte ze zich 
op  woonhuismonumenten totdat ze dertig jaar geleden haar eerste kerkelijke gebouw 
redde en herbestemde. Nu is ze met haar 22e bezig met in het vooruitzicht de aankoop 
van twaalf andere kerken. Met de aankoop van die panden kan Stadsherstel als vangnet 
worden gezien voor het behoud van kerkelijke gebouwen.

Tekst Stella van Heezik

AL DERTIG JAAR 
KERKEN 
REDDEN EN 
HERBESTEMMEN

Twee kerken per week 
verliezen hun functie
Op dit moment zijn in Nederland nog ruim 8.300 kerkge-
bouwen voor de eredienst in gebruik. De komende tien 
jaar zullen er gemiddeld twee per week de deuren moeten 
sluiten. Een belangrijk deel van die kerken is zeer waar-
devol en dient te worden bewaard voor het nageslacht. 
Daarnaast zijn er kerken die hun kerkelijke functie al (ge-
deeltelijk) hebben verloren en zijn ondergebracht in kleine 
stichtingen. Veel van die stichtingen, voornamelijk rustend 
op vrijwilligers, redden het niet meer en zijn op zoek naar 
een goede en zekere toekomst. Stadsherstel wil haar 
jarenlange ervaring op het gebied van restauratie, herbe-
stemming, exploitatie, communicatie en fondsenwerving 
inzetten om deze gebouwen te behouden.  

Kerken behouden en 
openstellen voor publiek
De kerk is met haar toren een herkenningsteken in dorp of 
stad en een baken voor de omgeving. En alleen al daarom 
is ze vaak het behouden waard en kan het behoud reke-
nen op maatschappelijk draagvlak. Herbestemming biedt 
voor dergelijke kerkgebouwen een toekomst. Stadsherstel 
vindt naast het behoud, de openstelling voor publiek van 
haar bijzondere gebouwen belangrijk. Daarom kent een 
groot deel van haar kerkelijke gebouwen een multifuncti-
oneel gebruik, waarbij de gehele kerk of de middenruimte 
voor (culturele) evenementen kan worden ingezet. Daar-
naast worden de panden regelmatig gratis opengesteld 
met behulp van de vele vrijwilligers. 

F
O

T
O

 A
A

R
T

 J
A

N
 V

A
N

 M
O

S
S

E
L

6 



K
E

R
K

E
N

 R
E

D
D

E
N

 E
N

 H
E

R
B

E
S

T
E

M
M

E
N

Stichting Oude Hollandse Kerken met tien juweeltjes heeft hulp nodig

Enige tijd geleden is de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK), met tien kerken in bezit, bij Stadsherstel gekomen 
met de vraag of zij kan helpen. Het bestuur van de SOHK, dat uit vrijwilligers bestaat, heeft aangegeven dat het na 
veertig jaar niet meer lukt om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Ook financieel redt het stichtingsbestuur het 
niet meer. Elke kerk van de stichting wordt opengesteld en beheerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers die 
graag haar werkzaamheden wil voortzetten. De tien kerken zijn ware parels, alle met een bijzonder waardevol interieur.  

Stadsherstel wil de tien kerken graag redden en heeft haar projectplan besproken met onder andere de provincie 
Noord-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Beide staan zij positief tegenover het reddingsplan. In de komende 
maanden zullen wij een officiële aanvraag indienen bij deze maar ook bij andere fondsen zodat de kerken kun worden 
gerestaureerd en onderhouden en opengesteld kunnen blijven voor publiek. Ook bij de Bank Giro Loterij hebben we 
voor dit project een aanvraag ingediend. Wat ons betreft zou dit een mooie start kunnen worden voor de samenwer-
king van twee organisaties die zich al jaren inzetten voor cultuurbehoud. 

Een greep uit de 22 reddingen 
en herbestemmingen
  
Naast de in totaal 575 monumenten heeft Stadsherstel in 
de afgelopen dertig jaar dertien kerken, één kapel, één 
kerktoren en drie pastorieën gerestaureerd. Twee kerken 
en twee pastorieën worden op dit moment onder handen 
genomen. 

De Grote Kerk van 
Schermerhorn, 
ÉÉN VAN DE TIEN KERKEN VAN DE SOHK

Dit is een van de meest monumentale kerken 
van de SOHK. Ze ligt als een oase middenin de 
Schermerpolder. De gotische kerk werd in 1636 in 
gebruik genomen. De bouwstijl is laatgotisch, ka-
rakteristiek voor de kerken in het Hollandse Noor-
derkwartier. Het is een driebeukige pseudobasiliek 
met een eenbeukig koor en een slanke, hoge toren 
aan de westzijde. Die laatste maakt de kerk al van 
verre zichtbaar in het vlakke polderlandschap.

Bijzonder interieur
De kerk heeft een grotendeels authentieke protes-
tantse inrichting uit de 17e eeuw. Veel onderdelen 
kunnen als echte kunstschatten worden gezien. 
Voorbeeld daarvan zijn de elf rijke, 17e-eeuwse,  
gebrandschilderde glasramen uit de bouwtijd van 
de kerk, één van de omvangrijkste uit de 17e eeuw. 
Zij behoren tot de Unesco top tien van gebrand-
schilderde ramen in Nederland.  
De tweede bijzonderheid van de kerk en kenmer-
kend voor Noord-Holland betreft de houten ton-
gewelven die in de 17e eeuw zijn beschilderd met 
florale motieven. POSTHOORNKERK

PASTORIE BEVERWIJK ZAANDIJKERKERK GERARDUS MAJELLAKERK

KAPEL VAN DURGERDAM
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De Amstelkerk
De eerste kerkelijke herbestemming van Stadsherstel 
tot haar eigen kantoor met tentoonstellingsruimte, twee 
woningen, een restaurant met één van de mooiste terras-
sen van Amsterdam en een multifunctionele ruimte voor 
(culturele) evenementen waarin ook nog wordt gekerkt. 
De Amstelkerk werd in de jaren 1668-1670 gebouwd als 
noodkerk voor de bewoners van het nieuw aangelegde 
tweede deel van de grachtengordel. Het ontwerp van 
stadsbouwmeester Daniël Stalpaert was zo eenvoudig 
uitgevoerd dat men sprak van een 'preekschuur'. Uiteinde-
lijk werden de plannen voor een grote stenen kerk op het 
Amstelveld niet uitgevoerd en is de noodkerk tot op de 
dag van vandaag blijven staan. In 1840 kreeg het interieur 
een neogotische inrichting. Eén van de eerste uitingen van 
deze stijl in ons land.
Stadsherstel verwierf het gebouw eind jaren tachtig toen 
het in zeer slechte staat verkeerde. In 1990 was de restau-
ratie en herbestemming voltooid en betrok Stadsherstel 
de kantoorruimten. Sindsdien wordt de middenruimte op 
incidentele basis als podium ingezet en hebben diverse 
orkesten en ensembles hier hun vaste plek. De intieme 
Amstelkerk is bijzonder geschikt voor huwelijken en ka-
mermuziek.

DE HOLLANDCALL PRIJSVRAAG

In Noord-Holland zijn nog teveel paden onbewandeld, 
verhalen ongelezen, gebouwen niet betreden en schilde-
rijen niet gezien. Daarom is de Provincie Noord- Holland 
op zoek  naar out-of-the-box initiatieven en gloednieuwe 
concepten die meer toeristen naar de pracht en kracht 
van Noord-Holland doen trekken. Daarvoor heeft ze de 
prijsvraag HollandCall uitgeschreven. 

Het HollandCall project van Stadsherstel - Bezoek de 
herbestemde kerken - in het kort:
Stadsherstel wil de provincie Noord-Holland, de provincie 
met de meeste afgestoten kerken, op de kaart zetten als 
één van de eerste provincies die het herbestemmen van 
kerken mogelijk maakt. Daarnaast wil Stadsherstel de ker-
ken, die op zich al uniek zijn maar door de verschillende 
herbestemmingen nog interessanter worden om te bezoe-
ken, bekender maken. Dit alles met het doel meer 
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bezoekers te krijgen en inkomsten te genereren waardoor 
de kerken een goede toekomst tegemoet gaan. 
Daarnaast hoopt ze het draagvlak voor behoud en herbe-
stemming van kerken te vergroten.  

Stadsherstels plan behoorde tot de twintig geselecteerde 
projecten. Na het HollandCall Bootkamp kreeg de project-
leider van Stadsherstel de volgende feedback:
‘De mentoren waren erg onder de indruk van je gedreven-
heid. Je hebt een realistisch en schaalbaar plan met een 
duidelijke link met cultureel erfgoed, twee belangrijke 
criteria van de HollandCall. Al met al waren dit de redenen 
waarom je wat ons betreft je plek in de top tien hebt ver-
diend!’ 
Op 10 december, na het verder uitwerken van het plan, 
krijgt Stadsherstel te horen krijgt of ze één van de drie 
winnaars is.
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De mooie 17e-eeuwse Amstelkerk met prach-
tige akoestiek is tijdens kantooruren dagelijks 
gratis toegankelijk. 

MAANDELIJKS WISSELENDE EXPOSITIE, 
MET BINNENKORT:

• Huub Prickaerts met foto’s van de Wallen in 
de jaren negentig 

• Ellen Davidzon met prachtige Amsterdamse 
schilderijen van 25 april tot 23 mei  

• Een tentoonstelling over de 17e-eeuwse 
stadsarchitect Daniël Stalpaert, ook archi-
tect van de Amstelkerk 

WISSELENDE CULTURELE ACTIVITEITEN, 
ZOALS:

• Stichting Vrienden van de Kamermuziek 
met een serie van Lestari Scholtes op 20 
december 2015, 20 maart en 22 mei 2016

• Kamermuziekfestival Amsterdam van 30 
december t/m 1 januari 2016

• Mantra zingen met Jan Kortie op 29 januari, 
4 en 25 maart, 22 april, 20 mei en 17 juni.

• Paradiso met presenteert Charlie             
Cunningham op 5 maart

• Het Matangi Kwartet met Beethoven is te 
beluisteren op 21 februari en 17 april

U kunt óók anderen van deze kerk laten genie-
ten tijdens uw evenement. Benieuwd naar de 
mogelijkheden? Neem dan contact met ons 
op. Wij denken graag met u mee,
020-5200090 of zalen@stadsherstel.nl

DE AMSTELKERK 
IS TE 
BEWONDEREN
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VOORMALIGE HERBERG
Wilhelminaplein 12 ( Heemstede) 
Aankoop p. 34-36

FORT AAN DEN HAM
Busch en Dam 13 (Uitgeest)
Planontwikkeling  p. 18-21

VOORMALIGE SCHOUTENHUIS
Wilhelminaplein 4-6 (Heemstede) 
In restauratie p. 34-36

WERK IN UITVOERING

DAARNAAST:
 3 Onderhouden we meer dan 575 panden
 3 Zijn we bezig met een twintigtal haalbaarheids-

onderzoeken, zoals:
 3 Huis ter Kleef en het Rosenstock Huessy huis 

(Haarlem)
 3 Molen de Otter (Amsterdam)
 3 Forten van de Stelling van Amsterdam
 3 Rietveldschool (Badhoevedorp)
 3 10 kerken van de SOHK (Noord- en            

Zuid-Holland)
 3 Pastorie van Bleys (Diemen)

 3 Geven we advies in binnen- en buitenland
 3 Vinden er jaarlijks ruim 1500 (culturele)                  

activiteiten plaats in onze Bijzondere Locaties.
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PASTORIE 
Breestraat 101 (Beverwijk) 
Restauratie tapijt 

WOONHUIS
KORSJESPOORTSTEEG 8
In restauratie met 
Vriendenbijdrage   

GEBOUW 197
Labaratoriumgebouw Hembrug-
terrien (Zaandam)  
Aankoop p. 43

FORT AAN DE SINT AAGTENDIJK
Vuurlinie 1 (Beverwijk)
In restauratie p. 18-21

ZAANDIJKERKERK
Kerkstraat 9-10 (Zaandijk)
Casco restauratie met 
Vriendenbijdrage

10 



JOODSE HUIZEN 
Foeliedwarsstraat 40-52 
Rapenburg 95
Planontwikkeling met 
Vriendenbijdrage

WEEFHUIS
Zaanse Schans (Zaandam)
Opgeleverd

FORT DIEMERDAM
Overdiemerweg 37 (Diemen)
Kunstwerk 

VOORMALIGE TEGELBAKKERIJ 
‘DE TWEE ROMEINEN’
Prinsengracht 1075
Opgeleverd met Vriendenbijlage p. 30-31 

WOONHUIS
Spinhuissteeg 12
In restauratie met 
Vriendenbijdrage  p. 22-24 

KERK EN PASTORIE
Noordeinde 124 (Landsmeer) 
In restauratie 
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WOON- EN WINKELPAND
Lange Niezel 10
In restauratie 
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Winkelen is van alle tijden. De stad Amsterdam heeft veel veranderingen 
doorgemaakt op winkelgebied. Zowel in vormgeving van puien als in uitstraling 
van de winkels. Een interessante periode, waarin bouwstijlen elkaar snel opvolgen 
begint in de 19e eeuw. Dit artikel gaat over historische winkelpuien tussen 1850 
en 1900. Een aantal is nog steeds te zien in de stad en ook Stadsherstel heeft puien 
weten te behouden.

Tekst Monique Hollenkamp

AMSTERDAM EN 
HAAR HISTORISCHE 
WINKELPUIEN

Beeld van de Nieuwendijk bij avondlicht 
ter hoogte van de Haringpakkerssteeg 
richting Dam rond 1900. 

AFBEELDING STADSARCHIEF 
AMSTERDAM

Leliegracht 36 rond 1900 en nu.
Tijdens de restauratie in 1963 heeft Stadsher-
stel de oudere situatie teruggebracht, door de 
19e-eeuwse lijstgevel te vervangen door een 
18e-eeuwse klokgevel. Ook de winkelpui is in 
oudere staat teruggebracht. Het pand is nog 
steeds een werk-woonhuis. Toen een wijnhan-
del en nu een boekhandel.



Winkelkasten
De ontwikkeling van winkelgebieden begint met uitstalling 
van koopwaar in vensters, op uitklapbare etalagekasten, 
de smalle stoep en vanuit kelders en pothuizen. Dit 
verandert als stoepen in winkelgebieden worden verbreed 
en pothuizen gesloopt. De werk-woonhuizen zijn er 
nog steeds en ook winkelkasten uit de 17e en 18e eeuw 
blijven populair, al veranderen ze wel van uiterlijk. De 
simpele aan de pui bevestigde buitenkast wordt een 
uitgebouwde etalage met aan drie zijden glas, die vaak 
wordt ondersteund door smeedijzeren consoles. Dit geeft 
winkelend publiek de kans alles veel beter en ongestoord 
te kunnen bekijken. Zo’n vroege uitklapbare winkelkast is 
nog te zien in Barndesteeg 27 en bij het pand Oudezijds 
Voorburgwal 14, waar mooie naar twee kanten uitklapbare 
kasten aan de muur zijn bevestigd. Andere winkelkasten 
zijn zo vertrouwd dat ze niet eens opvallen. Ze lijken op 
etalages. Winkelkasten uit het tweede en laatste kwart 
van de 19e eeuw met de entree in het midden of aan 
de zijkant zijn onder andere te vinden in resp. de Oude 
Spiegelstraat op no. 3 en de Reestraat op no. 7.
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Winkelgebieden
In het midden van de 18e eeuw heeft Amsterdam zes 
hoofdwinkelstraten aan beide zijden van de Amstel. De 
Nieuwendijk geldt als de drukste winkelstraat, voorname-
lijk voor stoffen, hoeden, kousen en linten. Ook in de War-
moesstraat zijn die te vinden, naast de zgn. met de hand 
vervaardigde 'Neurenberger Waren' (gebruiksvoorwerpen 
van vooral messing, koper en ijzer). Aan het Damrak en 
in de Nes zijn vooral zaken in voedings- en genotsmid-
delen. De winkels aan de Dam en in de Kalverstraat bie-
den een grote keuze aan luxe artikelen, met nadruk op 
mode, mode-accessoires en boeken, terwijl op het Rokin 
een heuse concentratie van boek- en kaartenwinkels zit. 
Ook de radialen als Haarlemmerstraat, Utrechtsestraat 
en Leidsestraat, alsmede de radiaalstraten tussen de 
grachten hebben een winkelfunctie, vooral voor dagelijkse 
boodschappen van de lokale bevolking. Voor duurzame 
goederen, luxe artikelen en galanterieën trekt men naar 
het centrum. 

De radiaalstraat dient ook als onderdeel van de route die 
mensen van buiten gebruiken om het centrum te berei-
ken. De passanten. Een heel belangrijke radiaalstraat in de 
Jordaan in dit verband is de Nieuwe Leliestraat, die samen 
met de Leliegracht gedurende twee eeuwen een recht-
streekse verbinding vormt tussen de Dam en de Raam-
poort aan de westelijke rand van de stad. Pas als de War-
moesgracht in 1894 wordt gedempt, om plaats te maken 
voor de Raadhuisstraat als rechtstreekse verkeerslijn tus-
sen de Dam en de inmiddels ook gedempte Rozengracht, 
boet de Nieuwe Leliestraat in aan belangrijkheid.

Belangrijke winkelstraten liggen zoals gezegd in het cen-
trum. De toegankelijkheid van straten in het hart van de 
stad bepaalt in behoorlijke mate hun aantrekkelijkheid 
voor vestiging van een winkelbedrijf. Door een uitgebreid 
openbaar vervoersnetwerk zal de trek naar het centrum 
voor duurzame goederen nog lange tijd aanhouden. Wel 
vestigen filiaalbedrijven als Vroom & Dreesmann zich in de 
nieuwe stadswijken buiten het centrum. We zijn dan in-
middels in de 20e eeuw aangeland. Eerst nog even terug 
naar de tijd dat etalages in de kinderschoenen staan.
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Van woonhuispui naar 
winkelpui
De werk-woonhuizen en de winkelkast zijn voorlopers 
van de latere speciaal ontworpen winkelpui. Hierbij 
is van belang dat de ramen meeveranderen met de 
verplaatsing van de koopwaar van het trottoir naar achter 
de winkeldeur. De grote ramen met (en later zonder) 
roedeverdeling, zijn mogelijk vanwege het gebruik van 
ijzeren puibalken, die met hout worden bekleed. 
De winkelier wordt hiermee op zijn wenken bediend. 
Potentiele klanten kunnen de waar veel beter bekijken. 
De etalage is vanaf de tweede helft van de 19e eeuw 
het belangrijkste middel om klanten te lokken. Vanaf 
1870 veranderen winkeliers in rap tempo de onderpui. 
In 1898 verschijnt van de hand van de broers Henri en 
Oscar de Leeuw een handboek voor het bouwen van 
winkelpuien, het  Album van Winkelpuien, verzameling van 
110 practische ontwerpen voor aannemers, timmerlieden, 
bouwkundigen enz.. In dit bijzondere, losbladige en 
tweetalige ‘boekwerk’ zijn de mooiste winkelpui-
ontwerpen samengebracht van architecten als Berlage, 
Cuypers, Bleijs, Van Arkel en de gebroeders De Leeuw 
zelf. Hieruit kan worden opgemaakt dat het ontwerpen 
van winkelpuien een profijtelijke aangelegenheid is 
geworden.

Van winkelpui naar warenhuis
Met de verzakelijking van de markt voor het ontwerpen en 
laten bouwen van winkelpuien, ontstaat ook een mode in 
puien en een variatie aan stijlen die elkaar snel opvolgen. 
Na de grotere ramen zonder roedeverdeling komt de 
verdiepte of terugliggende entree. Hierdoor kan de 
klant in het portiek de etalage van twee kanten bekijken, 
hetgeen uitnodigend werkt. Ook valt hierdoor meer 
daglicht in de winkel. Vaak wordt een combinatie van 
materialen (gietijzer, hout, natuursteen) in één onderpui 
verwerkt. 
Bronnen: Theo Rouwhorst, Binnenstad 220, 221 en 222, juli 2007

Clé Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam, 2013

De verdiepte entree kan op haar beurt weer worden 
gezien als de voorloper van de overdekte galerij, die in 
Milaan, Parijs en Den Haag bestaan, maar niet in Amster-
dam. Vanaf 1850 neemt de uitbreiding van het winkelop-
pervlak een grote vlucht. Bovenliggende etages worden 
gebruikt voor opslag en extra verkoopruimte. Werden 
meerdere panden al eerder samengevoegd en onder één 
pui gebracht, vanaf 1900 komen er nieuwe hoge gebou-
wen. Kantoren vaak, die op goede winkellocaties winkels 
in de plint en souterrain huisvesten. De onderpui is bij 
deze gebouwen beduidend hoger dan men tot dan toe 
gewend is. Tegelijkertijd zijn er ook winkelbedrijven die 
zelf geheel nieuwe panden laten bouwen. Dit geldt voor 
tal van kledingmagazijnen, modepaleizen en warenhuizen. 
Het grootste gebouw dat in deze periode in het centrum 
van Amsterdam wordt opgetrokken is in 1912 het pand van 
Hirsch & Cie aan het Leidseplein.
De opeenvolgende tien architectuurstromingen tussen 
1800 en 1930 en invloeden uit het buitenland zijn goed 
terug te zien in het uiterlijk van winkelpuien. 
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Puien van Stadsherstel
Zoals eerder gemeld heeft Stadsherstel een aantal puien weten te behouden. Veel daarvan zijn 
hoekpuien, als vanzelfsprekend gevolg dat Stadsherstel vanwege de uitstraling naar beide zijden met 
name is geïnteresseerd hoekpanden. De winkels met de mooiste puien zijn het best bewaard gebleven 
in de radiaalstraten tussen de grachten. In de  hoofdwinkelstraten is in de 20e eeuw veel veranderd 
en in de periode tussen WO II en de tachtiger jaren in het bijzonder zo veel verbouwd, gesloopt en 
nieuw gebouwd, dat mooi bewaarde puien en interieurs daar een zeldzaamheid zijn geworden. Met de 
komst van organisaties als Bond Heemschut (1911), Stadsherstel Amsterdam (1956), en de Vereniging 
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (1975), die zich inzetten voor het behoud en restauratie 
van (cultuur)monumenten en daarmee voor de leefbaarheid van de stad, is de verloedering een halt 
toegeroepen. De foto-impressie van een selectie van geredde puien hierna is daar getuige van.

Drie verschillende historische winkelpui-
en uit de 20e, 19e en 18e eeuw op een 
rij. resp. Reestraat 15, 17 en 19.

Foto boven een 20e-eeuwse onderpui, 
Nieuwe Herengracht 55 F
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Tekening boven:
Aan het einde van de 19e eeuw werden 
etalageramen zo groot mogelijk ge-
maakt. Op deze tekening uit 1899 is te 
zien dat het plan was de winkeldeur van 
Reestraat 17 te verplaatsen, waardoor 
de etalage zou worden vergroot.

Foto onder:
Winkelpui uit het eerste kwart van de 
20e eeuw, Oudezijds Achterburgwal 
199/hoek Rusland3-5
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De prachtige pastorie van Bleijs, gebouwd in 1882, staat naast de eerder door Stadsherstel geredde 
schuilkerk de Hoop in Diemen. Momenteel wordt overlegd of de aankoop ervan mogelijk is. Indien dat 
lukt zal de pastorie voor een deel worden herstemd. Geniet alvast mee van één van de pareltjes van 
Bleijs, waarvan er helaas niet veel meer over zijn. 

Tekst Stella van Heezik

Al jaren probeert het bestuur van 
de parochie Sint Petrus Banden, ei-
genaar van deze mooie pastorie, de 
middelen te vinden om het rijksmonu-
ment in eigen beheer te restaureren. 
Tot nu toe lukt het niet het daarvoor 
benodigde geld bij elkaar te krijgen. 
Door achterstallig onderhoud dreigt 
het pand te vervallen en vreest men 
dat originele details verloren zullen 
gaan. Daarom zocht de parochie con-
tact met Stadsherstel met de vraag of 
zij het rijksmonument zou willen over-
nemen en restaureren. 

Stadsherstel heeft de intentie om tot 
aankoop over te gaan, indien over-
eenstemming kan worden bereikt. 
Het plan is om er mooie, lichte wonin-
gen met monumentale hoge plafonds 
te realiseren in combinatie met een 
parochieruimte. Schuilkerk De Hoop 
en de pastorie zouden dan via het ter-
ras van de laatste worden verbonden. 
Diemen lijkt ver weg maar de pastorie 

en schuilkerk liggen op zo’n twintig 
minuten fietsafstand of tramminuten 
van Amsterdam Centrum verwijderd. 
Lijn 9 stopt er namelijk voor de deur. 

Pastorie en Schuilkerk

In 1996 redde en restaureerde Stads-
herstel de voor een groot deel door 
brand verwoeste schuilkerk De Hoop 
in Diemen. Dit monument aan de Har-
teveldseweg uit de 18e eeuw mocht 
er aan de buitenzijde niet uitzien als 
een kerk, vandaar dat een klokken-
toren ontbrak. Door de toegenomen 
welvaart van Diemen aan het einde 
van de 19e eeuw ging de gedachte 
van de katholieke gemeenschap uit 
naar de bouw van een nieuwe kerk ter 
vervanging van de schuilkerk, maar 
het geld ontbrak. Daarom werd in 
1882 alleen een nieuwe pastorie ge-
bouwd, op de plek van de oude (een 
woonhuis) en de schuilkerk werd 

PASTORIE VAN 
BLEIJS

voorzien van een nieuwe gevel. De 
sinds 1880 in Amsterdam woonach-
tige en kantoorhoudende  architect 
A.C. Bleijs, ook architect van de twee 
jaar later gebouwde Sint Nicolaaskerk 
in Amsterdam, ontwierp een pastorie 
met een kerktoren en een luidklok 
eraan vast. Met de bedoeling dat De 
Hoop zich zo beter als kerkgebouw 
zou kunnen manifesteren. Aannemer 
A. Helsen nam het werk aan voor 
fl. 22.945.00 en op 22 april 1882 werd 
de eerste steen gelegd - nu nog te 
zien bij de voordeur. Nog datzelfde 
jaar kon een trotse pastoor zijn nieu-
we behuizing betrekken. 

Meer prachtige foto’s en informatie 
over de pastorie zijn te vinden op 
www.stadsherstel.nl/pastoriediemen

De restauratie van dit rijksmonument 
wordt financieel mede mogelijk ge-
maakt door:
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AMSTERDAMMERS 
BUITEN DE STADSGRENZEN

Amsterdam een kolonie van 
Diemen?
Diemen en Amsterdam zijn buren en dat is goed te 
merken. Regelmatig duiken in de historie van Die-
men de namen van  Amsterdammers op. Diemen 
is hoogstwaarschijnlijk ouder dan Amsterdam. Dit 
is althans uit archeologisch onderzoek tot nu toe 
komen vast te staan. Oud-burgemeester uit die tijd, 
Bob de Hon, afkomstig uit het Amsterdamse Beton-
dorp, suggereerde meermaals dat enkele Diemena-
ren onderling ruzie kregen en dat een aantal van hen 
'een stukje verderop ging wonen en daar een dam in 
de Amstel aanlegde'. Suggererend dat Amsterdam is 
ontstaan als een soort kolonie van Diemen. 

Een agrarische gemeente
Tot in de 20e eeuw is Diemen een agrarische ge-
meente, met een daarbij behorend cultuurlandschap 
met molens, afwateringen en weilanden. Eeuwenlang 
is het een dorp van veehouders, die voornamelijk 
leveren aan de grote stad ten westen van het dorp. 
De ligging aan de rand van Amsterdam leidt er toe 
dat al vroeg van een behoorlijke Amsterdamse in-
vloed sprake is. Infrastructurele werken, zoals de 
Weesper- en Muidertrekvaart uit de 17e eeuw worden 
aangelegd op Diemens grondgebied en vergroten 
de toegankelijkheid van Diemen voor inwoners van 
Amsterdam.

Amsterdamse buitenplaat-
sen vanaf 1600
Rijke Amsterdammers ontdekken Diemen rond 1600 
en laten er landelijke buitenplaatsen aanleggen. Die 
zijn vooral bedoeld als belegging. Anderzijds verblij-

Tekst John Cuijpers - voorzitter Historische Kring Diemen

ven de eigenaren en hun gezinnen in de zomer vaak 
op hun buitenplaats, terwijl de erbij horende hoeve 
wordt verpacht. Amsterdamse kooplieden,  vader en 
zoon Jan en Jean du Long, bezitten een buitenplaats 
én zorgen voor bedrijvigheid. Zij beginnen een 'wolle 
en catoen wasserije', waar na een aantal jaren twin-
tig Diemense  “vaste knegts” en enkele daghuurders 
werken. Gespecialiseerde vakmensen komen vaak uit 
Amsterdam. 

Diemense uitspanningen 
voor Amsterdammers 
Uitspanning Betlem van de Amsterdamse heer Be-
tlem is zeer in trek. Hij investeert flink. Er komt een 
hertenkamp en in de vijvers kan worden gevist en ge-
varen. Het chalet wordt ingericht als boswachtershuis 
en restaurant. Betlem noemt het in zijn reclame-uitin-
gen 'Uitspanning Betlem, Venetië van het noorden'. 
In 1930 verandert de grote vijver in een zwembad, 
waardoor de aantrekkingskracht zo groot wordt dat 
rederij Bergman uit Amsterdam in het weekend een 
uurdienst opent tussen het Centraal Station en Be-
tlem. Op die dagen worden duizenden Amsterdam-
mers per boot aangevoerd.

Stadsherstel Diemen
Naast Rembrandt van Rijn, die Diemen heeft bezocht 
en vereeuwigd in een aantal pentekeningen, bezocht 
ook de bekende Amsterdamse fotograaf Jacob Olie 
Diemen. Zo maakte hij onder andere foto’s van mili-
taire oefeningen op de Kustbatterij bij Diemerdam, 
die ook  in het bezit is van Stadsherstel Amsterdam. 
De Historische Kring Diemen is zeer ingenomen 
met het werk van Stadsherstel, omdat hierdoor vijf 
monumenten in het nogal monumentarme Diemen 
behouden zijn gebleven en een nieuwe bestemming 
hebben gekregen.

Amsterdammers zijn door de eeuwen heen vaak gesignaleerd buiten de stadsgrenzen. 
Zo ook in Diemen, dat lange tijd een uitgesproken landelijk karakter had. Talrijk 
zijn de boerenhofsteden die op oude kaarten staan afgebeeld met namen als Die-
menvreugd, Landlust en Land en Zeezigt. Rijke Amsterdamse kooplieden ontdekten 
Diemen, genoemd naar het riviertje de Diem, rond 1600. Ook Stadsherstel is actief in 
de gemeente Diemen. Al meer dan twintig jaar. Onlangs heeft Stadsherstel haar vijfde 
monument in Diemen aangekocht. Maar wat zochten die Amsterdammers eeuwen-
lang in Diemen?
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Bouwheer Zeehoeve 
ook Amsterdammer
De Amsterdamse arts dr. Johan Ge-
org Mezger (1838-1909) was in 1880 
eigenaar van de Uylenboschpolder en 
liet boerderij De Zeehoeve bouwen als 
belegging. Dr. Mezger wordt genoemd 
als Nederlandse grondlegger van de 
fysiotherapie. Hij volgde tevens een 
studie tot plattelandsgeneesheer en 
behandelde succesvol een zoon van 
koning Willem III. In 1870 werd hij be-
noemd tot ‘specialist in de behande-
ling van gewrichtsaandoeningen’ en 
onderscheiden tot Officier in de Orde 
van de Eikenkroon. Een lijst van eiken-
bladeren sierde de dakkapel van het 
voorhuis van de Zeehoeve. Zou de in 
1870 ontvangen onderscheiding hier-
voor als inspiratie hebben gediend? 
Dankzij een bijdrage van de Vrienden 
konden de versieringen worden terug-
gebracht. 
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AFBEELDING HISTORISCHE KRING DIEMEN

SCHUILKERK DE HOOP VENSERMOLEN

PAVILJOEN FORT DIEMERDAM FORTWACHTERSWONING

BOERDERIJ DE ZEEHOEVE PASTORIE VAN BLEIJS



Het begon tijdens een provinciale bijeenkomst over de Stelling van Amsterdam waar ik 
Mireille Dosker van het Landschap Noord-Holland leerde kennen. We raakten in gesprek. 
In het kort kwam het gesprek hierop neer: wij (lees Landschap) hebben een aantal forten 
en zijn goed in groen (lees natuur) en jullie Stadsherstel zijn goed in rood (lees monumen-
ten) laten we eens kijken of we kunnen samenwerken. En zo geschiedde. Nu zeven jaar later 
is het zover. Met één fort zijn we de restauratie gestart en van een ander is de bestemmings-
planwijziging goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Tekst Stella van Heezik

VOLGEND 
JAAR 
DRIE FORTEN IN 
RESTAURATIE
Na zeven jaar is het zover!

FORT BIJ KROMMENIEDIJK

FOTO LANDSCHAP NOORD-HOLLAND 



Herbestemming 
Fort bij Krommeniedijk
Na het gesprek dat volgde begon Stadsherstel met een 
zoektocht naar een goede herbestemming voor Fort bij 
Krommeniedijk. De belangen van het projectbureau Stel-
ling van Amsterdam (Provincie Noord-Holland) en Land-
schap Noord Holland namen we daarin mee. We kwamen 
al snel achter de beperkingen van de forten, maar we be-
keken vooral de forten met onze ‘Stadsherstelbril’ en za-
gen prachtig vervallen gebouwen met mogelijkheden. We 
hadden er zin in en bedachten een interessant concept 
voor het fort, dat werd gedragen door de Provincie en het 
Landschap. 

 

In het blog over dit project konden belangstellenden de 
vorderingen volgen. De inleiding luidde:
‘Unieke samenwerking leidt tot restauratie en bijzondere 
herbestemming van het Fort bij Krommeniedijk
Een monument is veel meer dan een stapel oude stenen, 
een landschap bestaat uit meer dan alleen groen en een 
woontrainingscentrum voor jongeren met een beperking 
is veel meer dan een verzamelgebouw. Landschap Noord 
Holland, Stadsherstel Amsterdam, the Care Factory, de 
Heeren van Zorg en de Provincie Noord-Holland weten dit 
en hebben hun krachten gebundeld wat resulteert in dit 
unieke samenwerkingsproject: de restauratie en herbe-
stemming van Fort bij Krommeniedijk.’ 

Doordat ons idee sectoroverschrijdend is werd het een 
bijzonder project, maar bracht het ook problemen met 
zich mee die we nog niet eerder tegenkwamen bij een 
restauratieproject. Vanwege jarenlange onzekerheid in de 
zorg - er was bijvoorbeeld niet bekend hoe de zorggelden 
verdeeld zouden worden - kwam ons project regelmatig 
stil te liggen. Maar gelukkig gaven we als projectgroep 
niet op en na veel tegenslagen kwam er afgelopen zomer 
eindelijk duidelijkheid waardoor de gemeenteraad met 
maar twee stemmen tegen en veertien vóór akkoord ging 
met de plannen.

Bijzonder project
En wat maakt dit project nou zo bijzonder dat we er sa-
men jarenlang voor hebben gestreden?
• Allereerst: we restaureren een Werelderfgoedmonu-

ment;
• Het fort krijgt het een mooie bestemming. Het wordt 

een woon-trainingscentrum voor jong volwassenen met 
een Autisme Spectrum Stoornis;

• Er komt een bezoekerscentrum voor de Stelling van 
Amsterdam, gericht op de natuur- en landschapswaard 
van de stelling;

• Het bezoekerscentrum en de bijbehorende kleine ho-
recagelegenheid zullen worden gerund door de bewo-
ners, die het ook gebruiken voor trainingsdoeleinden;

• De vrijwilligers van het landschap blijven hun succesvol-
le open- en groene onderhoudsdagen  organiseren;  

• Er komt een fortwachterswoning, ontworpen door nie-
mand minder dan Piet Hein Eek;

• Het unieke groen van het fort wordt optimaal beleefbaar.

Het wachten is alleen nog op het verkrijgen van de ver-
gunningen, zodat we in het tweede kwartaal van 2016 
gezamenlijk de start kunnen vieren. Viert u dat dan met 
ons mee? Wij zijn er trots op en staan in de startblokken! 

In 2016 zullen we samen met de provincie Noord-
Holland en de andere partners veel aandacht schenken 
aan de forten. De Stelling van Amsterdam is dan 20 jaar 
een Werelderfgoedmonument van Unesco en Stadsher-
stel bestaat dan 60 jaar. Lees meer over dit project op 
ons blog www.stadsherstel.nl/forten
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Forten herkennen
Ze lijken op het eerste gezicht alle 
46 behoorlijk op elkaar maar niets is 
minder waar. Elk fort heeft wel wat 
unieks, waardoor het nog leuker is om 
de verschillende forten te bezoeken. 
Ik geef u hierbij in het kort een paar 
weetjes zodat u zich in een gesprek 
of bij een bezoek aan een fort kunt 
onderscheiden van de ‘leken’. 

Veilige 
Amsterdamse kant
Als eerste is het goed om te weten 
dat als u het fort bezoekt u het fort 
dan niet van de voorkant benadert 
maar van de achterkant, de veilige 
Amsterdamse kant. De echte voor-
kant is het deel waarvandaan de vij-
and kwam en die ook niet zichtbaar 
was vanwege een grasbedekking. U 
betreedt het fort aan de zogenaamde 
'keelzijde'.

Fortwachterswoning 
en genieloods
Verder is het goed om te weten dat 
de grote betonnen forten zich onder-
scheiden in type A, B en C. Type A 
(alle drie de hierna genoemde forten) 
was uitgevoerd in onversterkt beton 
en de hefkoepels stonden los van het 
gebouw. Type B was uitgevoerd in 
versterkt beton en type C ontstond 
vanwege bezuinigingen en werd uit-
gevoerd in dunnere wanden en daken 
en met minder geschut. 
Naast deze typen zijn er nog twee 
kustbatterijen waarvan ons Fort 
Diemerdam er één is. Verder stond 
bij de ingang van het fort altijd een 
fortwachterswoning en een (houten) 
genieloods waarin artillerie- en genie-
materiaal werd opgeslagen.

LEGENDA : A - AMSTERDAM   B - STELLING VAN AMSTERDAM   C - FORT BIJ 
KROMMENIEDIJK   D - FORT AAN DEN HAM  E - FORT AAN DE SINT AAGTENDIJK 
F - FORT DIEMERDAM  G - REELZIJDE/AMSTERDAMSE ZIJDE/VEILIGE KANT   
H - VIJANDELIJKE KANT/ VOORKANT   I - ONDER WATER TE ZETTEN GEBIED/
INNUNDATIE   J - NOORDZEEKANAAL 

Forteiland
Met een brug over de fortgracht is 
het forteiland bereikbaar. De twee 
uitstulpsels zijn de keelkazematten, 
waarmee flankerend vuur op het 
voorterrein van de buurforten wordt 
gegeven en van waaruit de keelzijde 
wordt verdedigd. Het fort is onder-
verdeeld in kleine lokalen van zo'n 

5x9 meter die bijna allemaal apart 
toegankelijk zijn van buiten. In het 
midden van het fort bevinden zich 
de poterne deuren. De poterne is de 
ondergrondse bomvrije verbindings-
gang die toegang geeft tot de ter-
repleinen, de open binnenruimten van 
het fort.
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Kaart uit 1903 van Situatie Fort bij Krommeniedijk - Genie, 2e Commandement 
Haarlem - Oorsprong: Het Archief der Genie
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De Stelling van Amsterdam 
De Stelling van Amsterdam was een verdedigingslinie, gelegen op 15 tot 20 kilometer rond het centrum van 
het Amsterdam, wat toen als nationaal redoute, laatste bastion van Nederland, zou fungeren. De Stelling is 135 
kilometer lang, bevat 46 forten en batterijen en is aangelegd van 1880 tot 1920. Het was vooral een waterlinie. 
In geval van vijandelijkheden zouden grote delen van het gebied rond de Stelling onder water worden gezet 
zodat de vijand niet kon oprukken. Het water stond te laag voor doorvoer met boten en het stond te hoog voor 
vervoer met paard en wagen. Vliegtuigen bestonden toen nog niet. De forten werden gesitueerd op plaatsen 
waar de waterlinie wordt doorkruist door dijken, wegen of spoorlijnen. 

Fort bij Krommeniedijk 
(Uitgeest) in voorbereiding tot 
restauratie
Bijzonderheid 
Dit fort ligt zeer prachtig in het Noord-Hollandse land-
schap. De omliggende weilanden zijn rijk aan weidevogels. 
Elk voorjaar wordt een deel onder water gezet. Er zijn dan 
grote groepen goudplevieren, kieviten, grutto’s, eenden 
en ganzen te zien. 
Bestemming na restauratie
Woon-trainingscentrum voor 26 jong volwassenen met 
het Autisme Spectrum Stoornis en een bezoekerscentrum 
over de Stelling van Amsterdam gericht op de natuur-
waarde van de stelling en een theehuis. 

Fort aan Den Ham (Uitgeest) 
in restauratie
Bijzonderheid
Binnen waant u zich honderd jaar geleden. De enthousi-
aste groep vrijwilligers van de Stichting Fort aan Den Ham 
restaureert en onderhoudt het fortenmuseum zeer goed. 
Een bezoek is zeker de moeite waard!  
Bestemming na restauratie
In het betonnen fort blijft het historische museum. De be-
stemming van de houten genieloods is nog niet bekend.

Fort aan de Sint Aagtendijk 
(Beverwijk) in restauratie
Bijzonderheid 
Een unieke vooruitgeschoven caponnière (een (lage) uit-
bouw in een gracht van waaruit flankerend vuur kan wor-
den gegeven). Het fort is voor een groot deel bedekt met 
kalkrijk duinzand en is ’s zomers geel gekleurd door het 
bloeiende Jacobs kruiskruid. 
Bestemming na restauratie
Muziekfort met pop-oefenruimten, een intieme optreed-
plek en verder alles wat met muziek te maken heeft. De 
houten genieloods met de fortwachterswoning wordt op 
termijn herontwikkeld. 
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Met zo veel monumenten in haar bezit stuiten Stadsherstellers zo nu en dan op opmerke-
lijke vondsten op verborgen of onvermoede plekken. Dat overkwam ook Roos van Enter, 
onze projectleider voor de restauratie van Spinhuissteeg 12, tijdens het bouwhistorisch on-
derzoek van het pand. Ze omschrijft in dit artikel de bouwhistorie én de vondst van een 
waterkelder uit de 18e eeuw. En dat is zeker een opmerkelijke vondst te noemen.
Tekst Roos van Enter

Derde stadsuitleg
Spinhuissteeg 12 is zeer waarschijnlijk tussen 1598 en 1625 
gebouwd, gezien er nog geen bebouwing te zien is op een 
uitsnede van de kaart van Pieter Bast uit 1597 en wel op een 
uitsnede van de kaart van Balthazar Florisz van Berckenro-
de uit 1625. Hierop staat een pand met trapgevel getekend. 

SPINHUISSTEEG 12 
BOUWHISTORISCH 
BEZIENVanuit historische kaarten kunnen we 

aannemen dat de eerste bebouwing 
op de plek van Spinhuissteeg 12 tussen 
1598 en 1625 tot stand is gekomen.
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Leugenaar, asymmetrische 
kuif en drieklezoren
Het pand zoals we dat we nu kennen is opgebouwd uit 
een hoofdhuis met achteruitbouw, waarbij het hoofdhuis 
is voorzien van een klokgevel met asymmetrische kuif en 
daarachter een leugenaar. 
Enkele bouwsporen - de klokgevel met asymmetrische 
kuif, de drieklezoren (driekwartbakstenen) in de hoek-
oplossing in het metselwerk, de spiltrap met holle spil 
- wijzen erop dat het pand rond 1760 zijn uiterlijke ver-
schijningsvorm heeft gekregen, waarbij wellicht oudere 
zijmuren en vloerniveaus zijn gehandhaafd. 
In de vroege negentiende eeuw zijn een aantal vensters 
voorzien van nieuwe in empirestijl uitgevoerde schuifra-
men. In het laatste kwart van de negentiende eeuw is de 
trap naar de zolder – die zelf vermoedelijk uit circa 1770 
stamt – voorzien van een leuning met ijzeren balusters. In 
die tijd is mogelijk ook de achteraanbouw gebouwd. De 
smeedijzeren ankers duiden erop dat rond deze tijd ook 
constructief herstel heeft plaatsgevonden. 
Om meer stahoogte in het souterrain te creëren en het 
souterrain te kunnen gebruiken als woonverdieping werd 
in 1996 de vloer van de beletage met behulp van een 
staalconstructie enigszins omhoog gebracht en werd een 
vide gecreëerd. Het souterrain werd toegankelijk door een 
trap.

Een leugenaar is het gedeelte van de constructie achter de 
(verhoogde) voorgevel, meestal een lijstgevel, dat het pand 
een verdieping hoger doet lijken dan het in werkelijkheid 
is. Dat de leugenaar je voor de gek houdt - en daar zal ook 
de naam vandaan komen - wordt duidelijk als je de zijgevel 
van het huis bekijkt. Dan blijkt dat ‘de verdieping’ al na 1 á 2 
meter ophoudt en overgaat in het zadeldak van de zolder. 
Soms is er aan de zijkant een raampje in gemaakt.

Bron en tekening:  Joyce Alma, Binnenstad 185, Vereniging 
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, november 
2000

Hemelwater opslaan 
in een waterkelder
In Amsterdam was er door de snelle stijging van het aan-
tal inwoners gebrek aan goed en voldoende drinkwater. 
Daarom werden van de 17e tot in de 19e veel private en 
gemeentelijke waterkelders gebouwd voor de opslag van 
drinkwater. Het zoete water bestond  uit opgevangen 
hemelwater en water uit de Vecht dat met schuiten werd 
aangevoerd. De stad had waterproevers in dienst, die de 
smaak van het water keurden. De kelders raakten met de 
komst van de waterleiding in 1853 in onbruik. 

Waterkelder Spinhuissteeg
Bij het uitgraven van het souterrain in Spinhuissteeg 12 
werd een overwelfde waterkelder gevonden.
Het is niet duidelijk wanneer deze waterkelder is aange-
legd. Hij kan dateren uit de 17e eeuw, maar het kan ook 
goed zijn dat hij is aangelegd rond 1760 toen het gehele 
pand grondig is gemoderniseerd.
Jerzy Gawronski en Jørgen Veerkamp hebben in 2007 een 
onderzoek gepubliceerd1 naar waterkelders in Amsterdam 
aan de hand van tachtig waterkelders die op archeologi-
sche vindplaatsen zijn aangetroffen en gedocumenteerd. 
De gevonden waterkelder in de Spinhuissteeg 12 laat de-
zelfde kenmerken zien als de in het onderzoek gevonden 
waterkelders.
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Waterkelders
Waterkelders maakten het mogelijk om regen-
water van de daken gratis op te vangen en voor 
langere tijd in grote hoeveelheden op te slaan, 
omdat de bakken hermetisch van de omgeving 
waren afgesloten bleef de kwaliteit van het 
water op peil. 
Een waterkelder is een gesloten, waterdichte 
gemetselde bak die vaak in het souterrain of 
op een binnenplaats was ingegraven en onder 
het vloerniveau lag. De bak gemetseld met klin-
kers, die met tras (een speciale mortel die door 
toevoeging van gemalen tufsteen een water-
dichte metselverbinding waarborgde) werden 
vermetseld. De wanden van de bakken werden 
aan de binnenzijde in eerste instantie bekleed 
met geglazuurde oranje/bruine plavuizen van 
22x22cm. Bij waterkelders uit de 18e eeuw be-
stond de binnenbekleding ook wel uit klinkers 
die met hun platte zijde tegen de wand waren 
gemetseld, vaak in diagonale lijn. Om te voor-
komen dat lege kelders op het grondwater gin-
gen ‘drijven’ werd de bodem zwaar uitgevoerd 
door een aantal lagen baksteen op elkaar te 
metselen op een wafel van planken en balken. 
De vorm van de kelders was meestal recht-
hoekig met aan de bovenzijde een enigszins 
afgeplat tongewelf. Op het gewelf bevond zich 
in een hoek een soort vierkante gemetselde 
koker van een halve meter breed die iets boven 
de top van het gewelf uitstak en dus boven de 
vloer uitkwam, afgesloten door een natuur-
stenen sluitsteen. De kelders bestonden vaak 
uit meerdere compartimenten, die van elkaar 
waren gescheiden door gemetselde muurtjes, 
die soms ook dienden als ondersteuning van 
het gewelf. In enkele kelders zijn loden pijpen 
gevonden die waarschijnlijk werden gebruikt 
om het water op te pompen naar de nabij gele-
gen keuken. Wanneer er twee pijpen aanwezig 
waren kan het zijn dat de andere pijp werd 
gebruikt om regenwater vanaf het dak in de 
kelder te krijgen. De kelders laten een samen-
hang zien tussen de lengte, breedte en hoogte 
wat doet vermoeden dat er bij de bouw van de 
kelders gebruik werd gemaakt van een gestan-
daardiseerd model. De meest voorkomende 
kelderformaten hebben een inhoud tussen de 
twee- en vijfduizend liter.

Samenvatting van het artikel: Jerzy Gawronski 
en Jørgen Veerkamp, 'Water uit de kelder, De 
verdwenen waterkelders van Amsterdam', 
Monumenten & Archeologie 6, 2007

Boven de vloer van het souterrain stak een gemetselde 
vierkante koker uit van ongeveer een halve meter breed. 
Ook deze koker bevond zich in een hoek van het gewelf.  
 
Drie loden leidingen kwamen uit in de kelder, waarvan bij 
één alleen het uiteinde uitmondde bovenin de kelder. Wel-
licht dat deze gebruikt werd voor beluchting? De rechthoe-
kige kelder moet een inhoud hebben gehad van ongeveer 
zesduizend liter. De binnenzijde van de kelder is afgewerkt 
met enkele horizontale rijen geglazuurde plavuizen én met 
klinkers op hun kant die in een diagonale lijn tegen de wan-
den zijn aangebracht. Deze afwerking lijkt erop te duiden 
dat de waterkelder in de 18e eeuw, ten tijde van de moder-
nisering van het pand rond 1760, is aangebracht. 

Kijkend naar de achtergevel zien we de waterkelder (rood omlijnd) 
met daarin het toegangsgat van 45x45 cm; en een rode plavuizen 
vloer in het achterste gedeelte van de ruimte. De blauwe strepen zijn 
loden leidingen
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Amsterdammers kenden de 9 Straatjes natuurlijk al ruim voordat de straatjes samen een 
naam kregen en het een succesvol marketingconcept werd. Toen het de charmante straatjes 
waren met tweedehands en/of bijzondere winkels met daartussen de bakker, slager, melkboer 
en schoenmaker. Veel is gebeurd sindsdien. Zij die van hun ambacht leefden zijn grotendeels 
verdwenen. Te hoge huren of aan het einde van het werkend bestaan. De straatjes zijn charmant 
gebleven, want innovatieve ondernemers met een goed concept, dito omzet en een redelijke huur 
hebben zich kunnen handhaven. Stadsherstel heeft er elf panden.

Tekst Monique Hollenkamp

HET STRAATJE – 
DE 9 STRAATJES
Van tweedehands en bijzonder tot 
trendy retail
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Ondernemen in de 9 Straatjes
Het artikel ‘Het Straatje’ gaat dit keer over panden en 
zijn huurders van Stadsherstel in de Reestraat, Runst-
raat, Wolvenstraat, Oude Spiegelstraat en Gasthuismo-
lensteeg in het 9 Straatjes gebied. In de meeste gevallen 
waren de panden van oorsprong werk-woonhuizen. Die 
functie bracht Stadsherstel na restauratie terug, wat de 
leefbaarheid van het gebied ten goede kwam. De res-
tauraties zorgden ervoor dat ook buurpanden werden 
opgeknapt. Hierdoor ontstonden de woon/winkelstraten 
zoals we die nu kennen.

REESTRAAT 7 
Ree 7 – voor ontbijt en lunch

De klokgevel van dit pand dateert uit de 18e eeuw. De win-
kelpui lijkt op een etalage maar is in werkelijkheid een win-
kelkast, zoals die in het derde en laatste kwart van de 19e 
eeuw gangbaar waren. In 1982 is het pand gerestaureerd. In 
dit monument is nu Ree 7 gevestigd, een zaak met veel hout 
en behaaglijke kussens en uiterst vriendelijke bediening 
voor ontbijt en lunch of om even te werken met koffie en 
laptop. 

www.ree7.nl 

De oorsprong van de straatnamen in de huidige 
9 Straatjes ligt in het beroep dat vroegere am-
bachtslieden in die straten uitoefenden. Leer-
looiers en huidenhandelaren. Tijdens de Tweede 
Uitleg wordt aan de westkant van de stad over 
het Singel, die tot die tijd geldt als stadsgrens, 
gebouwd tot aan Herengracht. Alle paden, slo-
ten, moestuinen en boomgaarden verdwijnen. 
Leerlooierijen bevinden zich dan nog buiten deze 
nieuwe stadsgrens. De volgende uitbreiding van 
de stad, de Derde Uitleg, volgt al snel. Na het 
Singel en de Herengracht ontstaan ook de Kei-
zers- en Prinsengracht met daartussen rijen met 
radiaalstraten. Leerlooiers en huidenhandels lig-
gen nu binnen de stadsgrens en vestigen zich on-
der andere in een deel van de huidige 9 Straatjes. 
Straatnamen als Looiersgracht, Runstraat (run 
is nodig bij het looien van leer), Huidenstraat en 
straten in de Jordaan met dierennamen refereren 
hieraan. De Runstraat wordt aangelegd in 1614. 
Rond 1650 worden de leerlooiers verbannen naar 
oostelijke richting voorbij de Vijzelgracht, naar de 
Nieuwe Looiersstraat. De radiaalstraten tussen 
de grachten krijgen een nieuwe functie. Andere 
ambachtslieden vestigen zich er en zij leveren en 
bevoorraden vooral de bewoners van de grach-
tenpanden. 

REESTRAAT 5 
Cinq Amsterdam – modeaccessoires en 
dameskleding 

Dit monument uit 1741 met halsgevel werd bij de restauratie 
voorzien van nieuwe balken. Verschillende balken waren 
aangetast door brand in de oven van de vroegere bakkerij 
die hier was gevestigd. In dit pand zit nu de winkel Cinq 
Amsterdam voor kleding, sieraden, schoenen, tassen en 
woonaccessoires. 

www.de9straatjes.amsterdam/nl/winkel/cinq-amsterdam 

Straatnamen
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Reestraat gezien naar de Keizersgracht. No. 7 
op de voorgrond en no. 5 links daarvan.
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REESTRAAT 15 
Red Wing Shoes – stoere schoenen

Gerestaureerd in 1977 samen met no. 17. Hoewel de panden 
Reestraat 15 en 17 geen rijksmonumenten zijn, werden na 
ontmanteling zeer interessante houtconstructies aangetrof-
fen. De bouwmuren zijn geheel vervangen. 
Vier jaar geleden opende hier de eerste officiële Red Wing 
Shoes winkel van Nederland. De collectie van de winkel 
bestaat uit een breed assortiment Red Wing schoenen (van 
origine mijnwerkersschoenen), riemen, tassen en andere 
accessoires. 

www.redwingamsterdam.com

REESTRAAT 17  
Noa Lifestyle – dameskleding en accessoires

Rond 1910 zat op dit adres Banketbakkerij G. Van Leeuwen. 
Tijdens mijn zoektocht in de beeldbank van het Stadsar-
chief vond ik een prachtige foto van hem, vrouw en dochter 
trots vóór de zaak. Noa Lifestyle, een bekende bij het Am-
sterdamse winkelpubliek, zit er nu en heeft twee locaties in 
het 9 Straatjes gebied. Ontdek er een verrassende combina-
tie van exclusieve merken met een trendy en klassieke stijl. 

www.noalifestyle.nl 

REESTRAAT 30-32  
Bussia –Italiaans restaurant

Deze twee smalle panden hebben een dwarskap, wat niet 
erg gebruikelijk is voor Amsterdamse huizen. Gerestau-
reerd in 1973, waarbij de ramen werden voorzien van 
nieuwe roedeverdeling. Achter die ramen zit het Italiaanse 
restaurant Bussia, dat zijn naam ontleent aan de beroemde 
Barolo wijngaarden in de regio Piemonte in Noord-Italië. 
Dit charmante restaurant dat licht en smaakvol is ingericht, 
biedt Cucina Moderna (avontuurlijk en fantasierijk) met 
gastronimische menu’s. 

www.bussia.nl

REESTRAAT 19 
Pluk – voor ‘pluk de dag’ momenten

Dit in 1971 gerestaureerde pand heeft een klokgevel en een 
gevelsteen in Louis XV stijl uit 1772. Het interieur is net 
nieuw in de verf gezet. Kort gezegd is Pluk een biologische 
healthy take-away, met een aantal zitplekken op de etage, 
waar je als je er toch bent een cadeautje voor een vriend, 
vriendin of jezelf koopt. Je kunt er ontbijten, lunchen, de 
heerlijkste taart proeven, fruitshakes drinken en dus kiezen 
uit een enorm assortiment decoratiespulletjes. 

www.pluk9straatjes.nl  
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GASTHUISMOLENSTEEG 8  
Waxwell Records – een ouderwetse 
platenzaak

Dit pand stamt uit 1883 en is in neorenaissance stijl ge-
bouwd, waarschijnlijk op een oude fundering. Waxwell 
Records is een platenzaak met een internationale reputatie. 
De winkel heeft een bijzondere collectie vinyl afkomstig 
van over de hele wereld. De eigenaar heeft de jaren 60, 70 en 
80 gecultiveerd in het interieur van de winkel. Zelfs de spots 
aan het plafond zijn vintage. Hij is blij met zijn stek in deze 
straat, recht tegenover het Brilmuseum, annex winkel. Bril-
museum? Weer wat geleerd. 

www.waxwell.com    

WOLVENSTRAAT 1A  
Kaldi – koffie, thee en zoet

Dit hoekhuis met een 18e-eeuwse gevel heeft een dakkapel 
uit de 19e eeuw. In 1987 is dit pand geheel gerestaureerd en 
zijn de bouwmuren vervangen. Genieten van de ochtend-
zon op twee houten banken met fleurige kussens vóór de 
zaak, met uitzicht op de brug en de Herengracht. Nu even 
niet vanwege de temperatuur, maar houd het in gedachten 
voor de lente. Op het gebied van koffie, thee en aanverwante 
artikelen kun je hier alles vinden en proeven. Het assorti-
ment espressomachines varieert van het eenvoudige 1-kops 
Bialetti espressopotje uit Italië tot heel grote voor zakelijk 
gebruik. 

www.kaldi.nl/winkel/kaldi-amsterdam   
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RUNSTRAAT 4 
The Darling – kleding en lifestyle accessoires 

Dit pand uit de eerste helft van de 17e eeuw werd in 2009 
gerestaureerd. Bijzonder is dat bij de restauratie de 20e-
eeuwse geveltop werd vervangen door een historische 
halsgevel uit het depot van Monumentenzorg, vermoedelijk 
afkomstig van een gesloopt huis uit de Dijkstraat. Dankzij 
de Vrienden van Stadsherstel kon de geveltop in ere worden 
hersteld. 
The Darling is het zusje (of de grote zus) van de winkel in 
De Hallen. De eigenaresse begon hier een winkel met een 
collectie die zich het best laat omschrijven als een mix van 
betaalbare kleding (soms vintage), sierraden en andere 
lifestyle accessoires. 

www.thedarlingamsterdam.nl

RUNSTRAAT 29 
Beauregard – dameskleding voor 30+ 
en accessoires

Het monument waarin deze winkel is gevestigd heeft een 
klokvormige geveltop uit de 18e eeuw. In 1923 is de winkel-
pui gerestaureerd met specifieke stijlkenmerken van die 
tijd. Bij de restauratie door Stadsherstel in 1997 is ervoor 
gekozen om deze stijlvolle pui te behouden en te herstellen.
Parijs en Beauregard horen bij elkaar. De hele collectie van 
de winkel komt er vandaan. De stijl is onmiskenbaar bui-
tenlands. In de winkel zijn de nieuwste trends te vinden. 

www.beauregard.nl

OUDE SPIEGELSTRAAT 1A – Portonovo – exclusieve Italiaanse herenmode

Een combinatie van drie bouwstijlen uit evenzoveel eeuwen. Dit oorspronkelijk 17e-eeuwse hoekhuis 
heeft een voorgevel uit de 18e eeuw onder een rechte lijst uit de 19e eeuw. In 1983 is het pand geres-
taureerd. Finest Italian menswear, zo staat op het kaartje van de winkel. Kledingzaak Portonovo heeft 
een uitgebreide collectie Italiaanse herenkleding en accessoires, waaronder cashmere truien. Ze ver-
kopen ook een sweater stone (die gaat pluizen van een wollen trui tegen) en cashmere shampoo om 
die truien mooi te houden. www.portonovo-amsterdam.com
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DE TWEE ROMEINEN 
IN HET NIEUW

Voormalig tegelbakkerij ‘De Twee Romeinen’ is begonnen aan een nieuw leven. Als de 
avond valt is er licht te zien op de etages, wat erop wijst dat een aantal van de nieuwe 
huurders zijn intrek al heeft genomen in het pand Prinsengracht 1075. Op deze pagi-
na’s een impressie van het interieur bij oplevering na restauratie, voordat de huurders 
er hun eigen huis van maken. Binnenkijken blijft altijd leuk. 

Tekst Monique Hollenkamp
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‘De Twee Romeinen’ 
In mooie sierletters is de naam op de onderpui 
geschilderd en onthuld door vrijwilliger Annick 
Visser, wiens vader de ontwerper is van de Am-
sterdamse krulletter. Voorafgaand aan de leden-
vergadering van de Vrienden heeft ze er kort over 
verteld. In dit kader hebben we nog een vraag 
aan onze lezers. De naam ‘De Twee Romeinen’ 
intrigeert ons. Ondanks onderzoek zijn we er niet 
achter gekomen waarom de oude heer Willem 
Cornelisz. van der Kloet, of de eigenaar daarvoor, 
in de 17e eeuw de toenmalige ‘steentjesbakkerij’ 
deze naam heeft gegeven. Verwijst de naam naar 
tegelbakovens uit de oudheid en zo ja, waar komt 
het getal Twee dan vandaan? Is er een Bijbelse 
betekenis? Heeft het te maken met het feit dat 
vroeger Romeinse helden werden afgebeeld op 
tegeltableaus, die de achterwand van een rijke 
haard sierden? En zijn latere tegeltableaus met 
Bijbelse voorstellingen en het beroemde tableau 
De Hertenjacht van Willem van der Kloet hierop 
geïnspireerd? Wij weten het niet. Maar onze lezers 
misschien wel. 

Vandaar deze oproep:
Weet u meer over de herkomst van de naam 'De 
Twee Romeinen' van Tegelbakkerij Van der Kloet? 
Laat het ons weten via een briefje of stuur een 
e-mail naar vrienden@stadsherstel.nl
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HELP MEE!
 3 Word Vriend (als u dat nog niet bent)
 3 Maak iemand anders (ook) Vriend

Vriendenrondvaart 2015

VRIENDEN VAN 

NOG STEEDS WORDEN ER MONUMENTEN GESLOOPT! 
Nog steeds worden er monumenten en monumentale panden gesloopt 
of gaan ze qua onderhoudstoestand achteruit, waardoor historische ele-
menten verloren gaan. Gelukkig heeft Stadsherstel in haar bijna 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. 

VRIENDEN AGENDA 2016
We laten u graag de resultaten van uw 
steun zien. Dat doen we tijdens drie vrien-
denactiviteiten die altijd worden afgeslo-
ten met een Vriendenborrel. Voor deze 
activiteiten 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  
VRIENDENRONDVAART 
Geniet vanaf het water van diverse 
panden van Stadsherstel met Stadsherstel 
gidsen (voor een vriendenprijsje).

 3 Ook kunt u met uw Vriendenpas 
met korting genieten van culturele 
evenementen in onze twaalf 
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:
 3 Tweemaal per jaar ons magazine.
 3 Maandelijks onze digitale nieuwsbrief.
 3 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

CADEAUBON
Als u al Vriend van Stadsherstel bent dan bieden wij u ter 
gelegenheid van ons 60-jarig jubileum hierbij een cadeaubon aan 
waarmee u iemand anders voor één jaar ook Vriend kunt maken. 
Op de kaart is ook ruimte voor een persoonlijke boodschap.
Als u het bijgevoegde formulier invult dan maken wij het 
lidmaatschap in orde.

Bent u nog geen Vriend? Geen probleem u kunt Vriend worden 
door het formulier in te vullen en direct iemand anders het 
Vriendenlidmaatschap cadeau geven met de gratis cadeaubon.

Aanmelden via www.stadsherstel is ook mogelijk.
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KORS-
JESPOORT-
STEEG 8
Terugbrengen 
hijsbalk en oeils-
de-boeuf, 

FOELIEDWARSSTRAAT 40-52
Bijdrage voor de redding 

BIJDRAGEN EN ACTIVITEITEN
De schenkingen van de Vrienden werden zichtbaar en tastbaar tijdens diverse Vrien-
denactiviteiten in 2015. De verlaten Foeliepanden waren tijdens de Vriendenwande-
ling te bezoeken. De panden kraakten, piepten en roken nog muf. Een mooi moment 
dus om dit vervallen Joods erfgoed te bekijken, terwijl Paul Morel van Stadsherstel 
vertelde over de historie en de toekomst van de panden. In de voormalige tegel-
bakkerij ‘De Twee Romeinen’ waren de Vrienden te vinden tijdens de Algemene Le-
denvergadering. Leuk om binnen te kijken, want de restauratie van dit pand aan de 
Prinsengracht 1075 was in volle gang. Hieronder een greep uit de Vriendenbijdragen 
in 2015. 

VRIENDEN IN 2015

Het was een mooi jaar waarin we dankzij u veel hebben kunnen betekenen voor 
de monumenten. 

Vrienden bedankt!

V
E

R
E

N
IG

IN
G

 V
R

IE
N

D
E

N
 V

A
N

 S
T

A
D

S
H

E
R

S
T

E
L

IL
LU

S
T

R
A

T
IE

 E
R

N
S

T
 R

U
IG

R
O

K

 SPINHUISSTEEG 12 
Aankoop en restaura-
tie in uitvoering

ZAANDIJKER-
KERKTOREN 
Bijdrage restauratie 
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Kaart van het vicarieland uit 1626 van Balthasar 
Florisz. van Berckenrode, Het grote vierkant is het 
voormalig 'schoutenhuys' en het kleine vierkant is 
de herberg (de nieuwe aankoop van Stadsherstel), 
beide gelegen aan het Wilhelminaplein.

Bijna driehonderd jaar heeft het voormalig  
‘schoutenhuys’ en ‘regthuys’ aan oudste plein 
van Heemstede, het toenmalige Kerkplein, ge-
luisterd naar de naam het Wapen van Heemste-
de. Sinds de executieverkoop in 1707 heeft 
het negenentwintig eigenaren gehad voordat 
Stadsherstel deze voormalige herberg in 2014 
aankocht en is gestart met de restauratie. Het 
plein heet dan allang Wilhelminaplein en ‘het 
Wapen’ staat er verlaten en mistroostig bij.

Tekst: Kees Doornenbal  en Monique Hollenkamp

HET WAPEN VAN 
HEEMSTEDE

AFBEELDING BEELDBANK NOORD-HOLLAND
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Historie
Het oorspronkelijke ‘schoutenhuys’ is ver-
moedelijk gebouwd omstreeks 1570. Het is 
een huis met meerdere functies. Behalve 
schoutenhuis en ‘regthuys’ is het tevens het 
woonhuis van schout Jan van Asch, die er 
vanaf 1622 een herberg mag exploiteren. Uit 
de stukken van de executieverkoop uit 1707 
wordt voor het eerst gerept van de naam 
‘het Wapen van Heemstede’. De herberg/
tapperij ligt heel centraal tegenover de kerk 
en  op een kruising van wegen van waaruit 
Haarlemmermeer, Haarlem en Zandvoort 
goed bereikbaar zijn. Het schoutenhuis 
vormt samen met de kerk en het verblijf van 
de ambachtsheer - het Huys te Heemstede 
- de kern van het oude dorp. In de drie-
honderd jaren die volgen blijft het huis ‘het 
Wapen van Heemstede’ heten. Er wordt 
vergaderd, recht gesproken en overnacht. 
Rond 1900 fungeert het als ideale plek voor 
bijeenkomsten van talloze verenigingen. 
Van politieke partijen tot de Pluimvee- en 
Konijnenfokkersvereniging. Er wordt geveild 
door de notaris en er vinden huwelijksfees-
ten en culturele bijeenkomsten plaats. Op 
de luifel staat ‘hotel, café, restaurant, wacht-
kamer tram’. In 2007 sluit de laatste exploi-
tant van het inmiddels voormalige ‘Wapen’ 
de deuren en vanaf dat moment staat het 
pand leeg. Het wordt nog in dat jaar geveild. 
Er zijn tal van plannen geweest van achter-
eenvolgende eigenaren om tot exploitatie 
te komen. Geen ervan blijkt haalbaar. De 
buurt maakt zich zorgen. De verwaarloosde 
staat van het pand doet ook het Wilhelmi-
naplein geen goed. Gelden voor herinrich-
ting van het plein worden elders besteed. 
Als Stadsherstel in 2014 Wilhelminaplein 4, 
6 en 8 aankoopt komt er weer hoop op een 
nieuwe toekomst voor het oudste plein van 
Heemstede.

Bouwhistorie 
Wilhelminaplein 4 en 6
In 1780 wordt de trapgevel aan de voorzijde gewijzigd 
waarbij de kap wordt opgetrokken en van een kroonlijst in 
destijds eigentijdse stijl voorzien. In het laatste kwart van 
de negentiende eeuw wordt aan de voorzijde een over-
dekt terras aangebracht. In het pand bevinden zich nog 
de oorspronkelijke grenen moer- en kinderbinten en de 
kapconstructie met eiken krommers. Het pand is in L-vorm 
gebouwd en heeft om deze reden ook aan de achtergevel 
een topgevel. Op de eerste en kapverdieping is deze gevel 
nog aanwezig. Met zijn bijzondere spaarbogen, vlechtin-
gen, leeuwenkop en de uitgemetselde top, met daarin nog 
het oorspronkelijke eiken kloosterkozijn en hardstenen 
tafels, vormt die het meest bijzondere onderdeel van het 
pand.

Ook is de oorspronkelijke kelder aanwezig - afgedekt met 
een gemetseld kruisgewelf - en daarboven de opkamer. 
De begane grond van de voorgevel bestaat uit metsel-
werk uit de 17e eeuw. Hierin zijn zandstenen sierblokken 
verwerkt in de beëindiging aan de linker en rechterzijde 
en bij de klezoren langs de kozijnen. In de 19e eeuw wordt 
een pand tegen de linker topgevel aangebouwd, waar-
door daar het oorspronkelijke voegwerk met dagstreep  
bewaard is gebleven.

Een klezoor is een kwart van een baksteen

Bouwhistorie Wilhelminaplein 8
De voorgevel van het 19e-eeuwse pand toont met zijn 
verdiepingshoogte en diepe negge  een zekere rijke uit-
straling. Helaas vonden wij deze uitstraling niet terug aan 
de achterzijde van het pand. Doordat de achtergevel in 
holle baksteen is gemetseld, is hij niet geschikt voor ons 
klimaat. Om die reden moest deze gevel geheel worden 
vervangen.

 

drieklezoor
klezoor

klisklezoor

KOP STREK
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Toekomst
In het oorspronkelijke Wapen van Heemstede komen zes 
appartementen. Drie op de begane grond en drie op de 
verdieping. Door de entree met de gemeenschappelijke 
trap en hal in het 19e-eeuwse deel te situeren en een 
slaapdeel op de vliering te maken, kon de 17e-eeuwse 
structuur behouden blijven. In het pand op nr. 8 komt één 
woning op de eerste en kapverdieping.
Op het binnenterrein, dat in de loop der jaren grotendeels 
werd volgebouwd, zijn die latere bouwsels  verwijderd 
waardoor er ruimte is gekomen voor twee nieuwbouw-
woningen, een fietsenberging en een gemeenschappelijke 
tuin. Deze tuin geeft een prachtig uitzicht op de Oude 
Kerk (1625) van Heemstede. De nieuwbouw is opgebouwd 
uit een houtskeletconstructie. De gevels worden afge-
werkt met een hederabegroeiing. De schuine kapdelen 
worden afgedekt met zonnepanelen. En zo komen gevels 
uit drie eeuwen bouwtijd samen op het binnenterrein.

Bij het ter perse gaan van dit Magazine werd duide-
lijk dat een tweede pand aan dit oudste plein van 
Heemstede kon worden aangekocht. Het betreft 
gemeentelijk monument Wilhelminastraat 12, waar 
in vroeger tijden Herberg het Dubbelt Anker was 
gevestigd en waarvan de kern dateert uit de 17e 
eeuw. De locatie ervan hebben we alvast met een 
rood kader aangegeven in de oude kaart op de 
vorige pagina’s. In een volgende uitgave zullen we 
uitgebreider stilstaan bij deze aankoop.Achterzijde Wilhelminaplein 4-6

Wilhelminaplein 12 F
O

T
O

'S
 B

A
R

T
 K

W
A

N
T

 -
 R

A
P

P
A

N
G

E
 &

 P
A

R
T

N
E

R
S



Fatsoenlijk Land, gaf een inleiding. Tijdens haar onderzoek 
was zij er achter gekomen dat in dit pand verschillende 
verzetsgroepen een samenwerking waren aangegaan.  

Nieuwe Prinsengracht 51 
en Walter Suskind
Janine Beulink vertelde over het verzetswerk van haar 
grootvader Bob Wijnberg en over de onderduik van haar 
grootmoeder Mimi Gobits met haar pasgeboren dochter. 
Haar overgrootouders waren eigenaar van dit pand en 
schreven hiervandaan vele brieven naar Bob en Mimi. De 
briefwisseling is te lezen via www.chawwawijnberg.nl/
bob-mimi.
De familie Wijnberg verhuurde de benedenetage(s) aan 
Walter Suskind en zijn gezin. Biografieschrijver Mark 
Schellekens vertelde over Suskind, en Hans en Karin 
Suskind vertelden over hun oudoom. Hun vader Hans 
Suskind, de neef van Walter, had als kleine jongen regel-
matig bij zijn oom in dit pand gelogeerd en vond het zeer 
bijzonder dat hij na 72 jaar het pand weer kon bezoeken. 
Hij was heel trots toen hij samen met de achterkleinzoon 
van de familie Wijnberg een plaquette 
- aangeboden door de Vrienden van 
Stadsherstel - kon onthullen op het 
oude woonhuis van zijn oom. 

Tijdens maar ook na de oorlog zijn er veel panden en hele wijken gesloopt waar 
Joden in woonden. Vorig jaar heeft Stadsherstel zelfs nog een aantal Joodse huizen 
van sloop gered. Buiten dat het vaak prachtige monumenten zijn vinden we het 
ook belangrijk dat de panden blijven staan zodat de verhalen over de bewoners 
doorverteld kunnen worden.

Tekst Stella van Heezik

Open Joodse Huizen 
van Verzet
Op 5 mei organiseerden we samen met het Amsterdams 
4 en 5 mei Comité diverse herdenkingsbijeenkomsten in 
onze monumenten. De Open Joodse Huizen van Verzet 
bijeenkomsten zijn kleinschalige, particuliere herdenkings-
bijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen 
en mensen worden opgehaald. Daarnaast organiseerden 
we een wandeling langs onze eigen Joodse huizen. 

Foeliedwarsstraatpanden
Open huis en startpunt van de wandeling, waar onze pro-
jectleider Paul Morel vertelde over de sloop en het behoud 
in deze Joodse buurt.  

Keizersgracht 695 en de vader 
van documentairemaker 
Frans Bromet 
Documentairemaker Frans Bromet vertelde over zijn va-
der Ben Bromet. Die had in het souterrain van dit pand 
een farmaceutisch bedrijf en pleegde vanaf daar verzet. 
Onder andere door maandverband aan Joodse onderdui-
kers te verstrekken. Bromet hoorde pas van zijn vaders 
verzetswerk tijdens de plaquette onthulling op 5 mei 2014, 
voor de Vrije Groepen Amsterdam, een federatie van ver-
zorgingsgroepen die zich tijdens de oorlog toelegde op 
de Joodse onderduik. Loes Gompes, auteur van het boek 
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NIEUWS IN 
HET KORT

Op zoek naar een leuk en origineel ca-
deau voor onder de kerstboom? Denk 
dan eens aan een  (gratis) Vriendenlid-
maatschap. Naast het feit dat u daar-
mee behoud van erfgoed ondersteunt, 
is het voor de ontvanger vast leuk om 
ons Magazine te ontvangen en bijvoor-
beeld samen met u mee te doen aan de 
Vriendenwandeling. 

Als u al Vriend bent dan kunt u in 2016, 
ter gelegenheid van ons 60-jarig jubi-
leum, gratis iemand lid maken voor 
de duur van een jaar. Bent u nog geen 
Vriend dan krijgt u in 2016 een gratis 
extra jaarlidmaatschap cadeau als u 
zelf Vriend wordt.  

Expositie in de Amstelkerk van 
de rauwe en indringende foto’s 
die Huub Prickaerts in de periode 
1993-1996 maakte in het Wallen-
gebied van Amsterdam. Van 5 tot 
29 januari 2016, ma-vr  van 9.00 
tot 17.00 uur (vrije toegang) 
 
Boek, gekoppeld aan de tentoon-
stelling verschijnt gelijktijdig. Het 
boek wordt met Vriendenkorting 
aangeboden voor € 20,00  

(winkelprijs € 25,00). Bestellen 
kan via uitgeverij@weesperzijde.
nl o.v.v. Vrienden van Stadsherstel. 
Deze actie loopt t/m 29 januari 
2016.  

DE WALLEN - FOTO'S 1993-1996 

VOOR ONDER DE 
KERSTBOOM 
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I    MEMORYMONDAY 
Enkele weken geleden zijn we op socialmedia begonnen met #MEMORYMON-
DAY. We delen dan oude en nieuwe foto’s van (een deel van) een monument dat 
Stadsherstel heeft gerestaureerd.  De berichten worden enthousiast ‘geliked’. 
Volg ons ook op Facebook,  Twitter en Instagram.

♥

VRIENDENKORTING € 5

voor       - na ←

←40 
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TE HUUR: PRACHTIGE 
PASTORIE MET UNIEKE 
STIJLKAMER

Stadsherstel heeft de monumentale, 
voormalige pastorie in het centrum 
van Beverwijk gerestaureerd. In dit 
pand bevindt zich een bijzondere 
stijlkamer, de salon, met 18e-eeuwse 
landschapsschilderingen. Wij zijn op 
zoek naar een huurder voor dit bijzon-
dere monument... 

GOUDEN TIP? 
Als u een nieuwe huurder* aanbrengt 
voor het gehele pand, dan biedt Stads-
herstel u een borrel of receptie aan 
voor vijftig personen in een van haar  
schitterende locaties. 

VERHUURINFORMATIE

575 m2 kantoorruimte, verdeeld over 
gescheiden ruimten op de begane 
grond, 1e en 2e etage. Huurprijs vanaf  
€ 110,00 m2/jaar (excl. BTW). Alle 
ruimten zijn individueel te gebruiken 
en voorzien van alarm en wifi. Deel-
verhuur is bespreekbaar. 

Meer informatie : www.stadsherstel.nl
Contact: bedrijfsruimteverhuur@
stadsherstel.nl

*Huurder dient BTW-plichtig te zijn. 

5.500 BEZOEKERS!

5.500 BEZOEKERS TIJDENS DE OPEN MONUMENTEN DAGEN

We hebben een zeer geslaagd monumentenweekend gehad. Meer dan 5.500 
bezoekers hebben we ontvangen in zestien Stadsherstel-monumenten in ze-
ven gemeenten. Bij de Reguliersgracht 63 stonden rijen bezoekers te wachten 
op een rondleiding door het prachtige 19e-eeuwse pand van architect Gos-
schalk. En bij de Zaandijkerkerk nam projectleider Willem van Iterson bezoe-
kers mee de steiger op om de restauratie en Hammerbeam spanten van boven 
te bekijken. Het openstellen van de monumenten was mogelijk dankzij onze 
enthousiaste vrijwilligers en bereidwillige huurders. 

BEDANKT, HET IS 
GELUKT!
Hartelijk dank donateurs en Vrienden. 
We hebben voldoende geld bij elkaar 
gekregen om de “De Pontsteen” uit 
1660, de gevelsteen van het pand Foe-
liedwarsstraat 40-52, te kunnen laten 
restaureren en polychromeren (kleu-
ren). We zullen het restauratieproces 
met u delen.

BUCKETLIST STADS-
HERSTEL 60 JAAR

Zestig jaar bestaat Stadsherstel in 
2016! Een mooi moment om Stads-
herstel (nog) beter te leren kennen. 
Om dat gemakkelijker en leuker te 
maken hebben we een bucketlist 
gemaakt met 60 panden en activi-
teiten van Stadsherstel die u ‘moet’ 
hebben gezien of beleefd. Als Vriend 
krijgt u de bucketlist thuisgestuurd 
maar u kunt hem ook downloaden 
of ophalen in de Amstelkerk.

U hoeft geen Vriend(in) te zijn om 
van Stadsherstels panden en activi-
teiten te kunnen genieten. Maar als 
Vriend maakt u wel reddingen en 
restauraties van monumenten mo-
gelijk en kunt u aan alle activiteiten 
van de bucketlist deelnemen.
www.stadsherstel.nl/bucketlist
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EVEN 
‘MONNICKENDAMMEN’ 
MET 
RUUD VAN HELDEN

De stichting
We zitten in de Amstelkerk waar een tentoonstelling van 
Monnickendam te bezichtigen is.
  
Door de manier waarop Ruud vertelt en door de boeken 
die hij heeft geschreven over de schilder, merk je snel dat 
hij de drijvende kracht is achter de stichting. “Ik ben  op-
gevoed te midden van zijn werk” zegt hij. “Mijn grootvader 
was goed bevriend met de schilder en vele werken van 
hem hingen bij ons thuis. Er werd thuis ook  veel verteld 
over deze eens zo beroemde maar daarna vergeten schil-
der”. En dat laatste is iets waarvoor Ruud zich tientallen 
jaren heeft ingezet. Om de schilder uit de vergetelheid te 
halen. Het begon toen de dochters van Monnickendam, 
Roos en Ruth, in 1972 een verkooptentoonstelling organi-
seerden. Ruud raakte nog meer onder de indruk van de 
schilder en bezocht regelmatig  de met schilderijen volge-
hangen huisjes van de dochters. 

'Monnickendammen'
 
“De dochters zagen het als hun plicht om de in zeer 
slechte staat verkerende culturele nalatenschap van hun 
vader te beheren en uit de vergetelheid te halen”, zegt 
Ruud. En daarom werd de Stichting Vrienden van Martin 
Monnickendam in 1973 opgericht. Met als belangrijkste 
doelstelling: het restaureren en conserveren van het werk 
en het samenstellen van een oeuvrecatalogus. Maar ook  
het onderbrengen van de werken in de grote openbare 
collecties én een monografie om het werk van Monnic-
kendam de aandacht te geven dat het verdient. De doel-
stellingen zijn voor een groot deel behaald dankzij Ruuds 
aanstekende enthousiasme. Mensen die eerst het woord 
onmogelijk in hun mond hadden veranderden in ‘Ik doe 
mee want ik vind het wel lollig wat je met die stichting 
doet’. Hij was zo vaak met zijn passie bezig dat ze er thuis 
een nieuw werkwoord voor bedachten ‘Papa is aan het 
Monnickendammen’.  
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Toen vorig jaar in onze Amstelkerk de tentoonstelling Met Monnickendam op reis was 
te zien en ik boeken over de schilder doorlas, kreeg ik nog meer bewondering voor de 
schrijver ervan, de voorzitter van onze vriendenvereniging , Ruud van Helden.  Toen hij 
in oktober jl. bij zijn afscheid als notaris de genodigden die iets wilden geven voorstelde 
een bijdrage aan de stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam én aan 
de Vrienden van Stadsherstel te geven, wilde ik nog meer weten over zijn passie.

Tekst Stella van Heezik

Restauratie plafonddoek
Het meest beschadigde werk uit de artistieke nalaten-
schap van Monnickendam was een plafondschildering 
die hij had gemaakt voor zijn eigen woning. “Strak opge-
rold in een plastic zak lag het op de zolder van het huis 
van dochter Ruth”, vertelt Ruud. “De afbeelding was nog 
wel zichtbaar maar veel was het niet”. Eigenlijk was het 
niet te redden maar door het enthousiaste restauratie-
werk van Hetty van Eeghen is het nu voor de eeuwigheid 
bewaard. Het doek is aangebracht in het pand Keizers-
gracht 695. Het was afgelopen jaar te bewonderen tij-
dens de Vriendenwandeling en de 5 mei wandeling die 
wij organiseerden en waarbij Ruud natuurlijk vertelde 
over de schilder. Het doek werd door de stichting aange-
boden aan Stadsherstel omdat, zo zegt Ruud, “Stadsher-
stel het ervoor zal behoeden dat het ooit weer opgerold 
in een zolderkamertje belandt”.

Martin (Martijn) Monnickendam 
(1874-1943)
 
Martin Monnickendam was een Amsterdam-
se kunstschilder en tekenaar en beroemd 
om zijn theaterstukken, portretten en stil-
levens. Monnickendam had een unieke stijl 
met kenmerkend kleurgebruik. Zijn palet is 
zo helder en levendig dat andere schilders 
hun werk niet graag naast zijn werk hingen. 
Als onderwerp koos hij vaak het theater-
publiek en Amsterdamse stadsgezichten. 
Zijn reizen legde hij vast in tekeningen en 
uitbundige kleurrijke pastels. Ook werd de 
financieel  succesvolle schilder veel ge-
vraagd als illustrator voor dag- en weekbla-
den. Martin Monnickendam, die in één adem 
werd genoemd met zijn eveneens succes-
volle tijdgenoten Sluijters en Breitner, over-
leed in januari 1943 aan de gevolgen van 
een longontsteking. Zijn werk is onder meer 
te vinden in het Stadsarchief Amsterdam, 
het Joods Historisch Museum, Het Rijksmu-
seum en het Amsterdam Museum.
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Ruud geeft aan dat er veel doelen gerealiseerd zijn met 
als hoogtepunten de oeuvrecatalogus en de schenking 
van negenhonderd tekeningen aan het Stadsarchief. Maar 
op zijn wensenlijstje staat nog dat Monnickendam een 
plaats krijgt in de kunsthistorie. Daarmee bedoelt hij dat 
als er gesproken wordt over de kunstenaars uit het begin 
van de 20e eeuw, Monnickendam wordt genoemd naast 
namen als Breitner en Sluijters. Zo is hij ook nog van plan 
om het hele archief, dat hij twintig jaar geleden heeft ge-
archiveerd, uit te pluizen in de hoop wat spectaculairs te 
vinden. Wat weet hij nog niet, maar hij is in ieder geval 
benieuwd naar Monnickendams vele buitenlandse ten-
toonstellingen.  

Ook daar heeft hij natuurlijk een mooi verhaal bij: “Toen ik 
een keer in New York was ging ik kijken in de bibliotheek 
van het MOMA of er misschien een catalogus over een 
tentoonstelling in Cleveland (waaraan Monnickendam had 
meegedaan) te vinden was. Nee, die was er niet, maar wél 
was er een boek over Monnickendam geschreven, zei een 
medewerker. Ik natuurlijk enthousiast: een Amerikaanse 
publicatie! En weet je waar hij mee aankwam? Met mijn 
eigen boek”.

We sluiten het gesprek af met de vraag of de dochters 
gelukkig waren dat hun vaders werk weer bekend werd. 
Waarop Ruud antwoordt, “Toen de laatste dochter over-
leed gaf ze in een interview aan zo blij te zijn met meneer 
Van Helden. Ze kon nu rustig de ogen sluiten want haar 
vaders schilderijen zouden niet bij de vuilnisbak terechtko-
men, wat anders wel zou zijn gebeurd”.  

BEDANKT!
Wij danken Ruud en de gasten van zijn afscheidsreceptie 
voor de bijdragen die zij gaven aan de Vrienden van 
Stadsherstel!

Binnenkort ook iets te vieren en weet u niet wat 
te vragen? Denk dan ook eens aan de Vrienden 
U kunt de bijdragen zelf overmaken of uw 
gasten vragen dat te doen bijvoorbeeld o.v.v. 
uw naam. Heeft u een ander idee, wij horen het 
graag! 
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Laboratoriumgebouw

Gebouw 197 ligt mooi aan het water 
van Zijkanaal G, dat even verderop 
kruist met het Noordzeekanaal. Dit 
voormalig laboratorium uit 1918 be-
staat uit een hoofdgebouw met pa-
viljoens op de hoeken. In een eerdere 
uitgave van het Magazine schreven 
we al dat we van plan waren om dit 
laboratoriumgebouw aan te kopen. 
Begin deze maand was de aankoop 
een feit.

Het gebouw is mooi in zijn rauwheid, 
maar bevindt zich in slechte staat. 
Scheuren en vochtplekken in de ge-
vels, een groot gat in het midden van 
het dak boven de zaal, met ter plekke 
verrotte spanten. Vloerdelen die gro-
tendeels moeten worden vervangen, 
net als de ramen waarin her en der 

plantengroei is ontstaan. Op de mu-
ren zit nog het behang van toen. Een 
uitdaging dus. Eentje die we graag 
aangaan. Vanwege de slechte staat 
van het gebouw wordt als eerste ge-
start met het wind- en waterdicht ma-
ken ervan. Ook over de herbestem-
ming hebben we ideeën. Daarover 
meer in een volgende uitgave van ons 
Magazine.

Over Hembrug
Rond 1895 nam het ministerie van 
Defensie (toen nog Departement van 
Oorlog genaamd) deze locatie in ge-
bruik voor de productie van wapens 
en munitie: De Rijks Artillerie Inrich-
tingen, kortweg A.I. genaamd. Tot 
2003 werd hier in het diepste geheim 

munitie vervaardigd en getest. Dit 
gebeurde in zwaar beveiligde gebou-
wen verspreid over het terrein. Het 
terrein vormde het militaire hart van 
de Stelling van Amsterdam. Door de 
jaren heen werden - verdeeld over zes 
verschillende bouwperiodes tussen 
1895 en 1998 - gebouwen gesloopt en 
toegevoegd. Dit verklaart het verschil 
in bouwstijlen op het terrein, dat er 
sinds 2003 verlaten bij lag. Nu zijn er 
allerlei ontwikkelingen gaande, waar-
door gebouwen een nieuwe bestem-
ming krijgen. Er is al een museum 
en ook voor Gebouw 197 gloort een 
nieuwe toekomst. 

Meer foto’s van Gebouw 197 en het 
Hembrugterrein zijn te zien op onze 
website. www.stadsherstel.nl/forten

De aankoop van Gebouw 197 op het Hembrugterrein is bijzonder te noemen. Nu eens niet een pand in de 
oude Amsterdamse binnenstad, maar een industrieel gebouw op een nog rauw en rafelig terrein aan de 
Ring van Amsterdam. Het Hembrugterrein is een voormalig militair complex van ruim 40 hectare grond 
met daarop 125 industriële, deels monumentale panden. Gebouw 197 - een voormalig laboratorium dat 
Stadsherstel deze maand heeft aangekocht  - is een rijksmonument. 

Tekst Monique Hollenkamp

GEBOUW 197 OP HET 
HEMBRUGTERREIN
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BUITENLAND 
KORT NIEUWS

Herbestemming 
van een kathedraal 
in Casablanca

Op verzoek van de stad Amsterdam 
participeert Stadsherstel in een sa-
menwerkingsverband dat tot doel 
heeft bij te dragen aan de herbestem-
ming van de Cathédrale Sacré-Coeur 
in het centrum van Casablanca. De 
kerk heeft een grote openbare ruimte 
en is qua beoogd gebruik enigszins 
te vergelijken met De Duif in Amster-
dam. Maar dan de hele dag volledig 
openbaar en multifunctioneel inzet-
baar voor concerten, tentoonstellin-
gen, lezingen, studerende scholieren 

en studenten. De kathedraal is enorm 
en het is de bedoeling deze zo aan 
te passen dat zij een echte openbare 
functie krijgt, compleet met biblio-
theek. Ook op akoestisch gebied is er 
werk te doen, want muziekoptredens 
en theatervoorstellingen moeten er in 
de toekomst kunnen plaatsvinden.
Omdat Stadsherstel veel ervaring 
heeft met restauratie en herbestem-
ming van kerken maakt Paul Morel 
deel uit van het team dat samen 
met architect Abderrahim Kassou 
meedenkt over de herbestemming. 
De samenwerking tussen de steden 
Amsterdam en Casablanca bestaat 
al jaren. In 2007 kwam een delegatie 

naar Amsterdam om de herontwikke-
ling van het Westergasfabriek en het 
terrein van de NDSM-werf te bekijken. 
Diverse bezoeken over en weer zijn 
sindsdien gevolgd.

La Cathédrale du Sacré-Coeur in 
het centrum van Casablanca

Ook in het buitenland leeft het Stadsherstel Amsterdam concept. Verschillende landen en 
steden vragen ons om onze ervaringen met herstellen en herbestemmen van in verval geraakt 
monumentaal erfgoed met hen te delen. In het magazine blikken we telkens terug en soms 
vooruit op de ontwikkelingen. Dit keer veel nieuws uit Suriname, Marokko en Zanzibar

Tekst Paul Morel en Monique Hollenkamp



Restauratie en beheer
op Zanzibar

Hifadhi (Stadsherstel) Zanzibar, in het vorige magazine 
vertelden we er al over, moet nog even wachten op de 
aankoop van het eerste pand. De afronding van de on-
derhandelingen tussen eigenaar en Hifadhi wordt bin-
nenkort verwacht. De subsidie die door de Nederlandse 
ambassade in Tanzania beschikbaar is gesteld aan de stad 
Amsterdam heeft tot doel kennis uit te wisselen over hoe 
gebouwd erfgoed in Zanzibar te behouden, de infrastruc-
tuur te verbeteren en de publieke ruimte in de te richten 
én er ook een start mee te maken. Samen met de stad 
Amsterdam participeert Stadsherstel in dit project, om 
met de diensten Monumenten en Archeologie, Ruimte en 
Duurzaamheid en Grond en Ontwikkeling een bijdrage te 
leveren aan herstel en behoud van de werelderfgoedsite 
Stone Town en de daar tegenaan gelegen wijk Ng’ambo. 
De subsidie maakt onder andere mogelijk dat eind januari 
2016 een delegatie uit Zanzibar naar Amsterdam komt

In de tussentijd deed zich een bijzondere mogelijkheid 
voor om nu al vanuit Hifadhi Zanzibar het beheer op zich 
te nemen van Mtoni Palace - Paleis bij de Stroom - (1850), 
één van de oudste gebouwen van Zanzibar. Aan het einde 
van de 19e eeuw raakte het paleis in verval en tegenwoor-
dig spreekt men van de Mtoni Palace Ruins. Concreet 
betekent het beheer de ex-
ploitatie van de ruimte, en dat 
is weer vergelijkbaar met hoe 
Stadsherstel ruimten van haar 
kerken exploiteert. In het paleis 
kan met groepen worden gedi-
neerd met daarbij authentieke 
dans, muziek en zang. Het geeft 
tevens toegang tot een van de 
weinige publiekstoegankelijke 
stranden op het eiland.

Twinning subsidie
Leer-werktraject in de praktijk

Een van de pijlers van het Twinning-project, waarvoor 
Stadsherstel Suriname van het Ministerie voor Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking subsidie 
heeft gekregen, is het in Suriname opzetten van een 
leer-werktraject restauratieambacht voor jongeren. In het 
kader hiervan zijn twee meewerkende uitvoerders, André 
Djasmadi en Armindo Kartowirjo, gedurende vier weken 
naar Nederland gekomen. Zij werken bij Surinaamse aan-
nemersbedrijven die ook restaureren. Voor hen werd een 
intensief programma opgezet. Zo maakten zij kennis met 
de werkwijze van Stadsherstel Amsterdam, gingen mee 
op werkbezoek naar restauratie- en onderhoudsprojec-
ten, werkten met aannemers mee en bezochten diverse 
leerwerkbedrijven en de praktijkcentra van Bouwmensen 
en Herstelling.
De bedoeling is dat onze Nederlandse praktijk van het 
opleiden van jongeren in restauratie navolging zal vinden 
in Suriname en dat beide uitvoerders hun opgedane erva-
ringen zullen delen met hun collega’s aldaar. Het verblijf 
van André en Armindo was bijzonder geslaagd. Na een 
intensief curriculum op het gebied van het timmervak, op-
leiden van jongeren in restaureren en Nederlandse bouw-
methoden zijn zij met een schat aan nieuwe inzichten en 
ervaring naar Suriname teruggekeerd. Daar zullen onze 
collega’s van Stadsherstel Suriname samen met lokale 
partners het programma voor leer-werktrajecten verder 
uitwerken.

Mtoni Palace - Paleis bij de stroom - als locatie voor 
diner met authentieke dans, zang en muziek

Centrum van Stone Town op Zanzibar
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CULTUUROVERZICHT
13x  culturele tips

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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za 19 maart 20:15 u
ERARD ENSEMBLE

Het Erard Ensemble legt zich er op toe om met 
name muziek uit de romantiek op een historisch 
verantwoorde wijze uit te voeren, persoonlijk, avon-
tuurlijk en dichtbij. Hun concert in De Duif staat in 
het teken van 3 x B: Bach, Busoni en Bartók. 

De Duif

27 en 28 maart 2016 
PASEN IN SCHELLINGWOUDE

In het paasweekend organiseren violiste Heleen 
Hulst en pianist Gerard Bouwhuis wederom het 
Schellingwouder Festival in de idyllische Schelling-
wouderkerk. We verwachten weer bijzondere gas-
ten. Wie dat precies zullen zijn, dat houden we nog 
even geheim.

Schellingwouderkerk

20 mei – 20 juni 2016
SWEENEY TODD

Musicalsterren Henk Poort, René van Kooten en 
Vera Mann staan in dit hartstochtelijk melodrama 
garant voor een overweldigende theaterervaring 
van Theaterproducent OpusOne.

Zonnehuis

ARTISTS IN RESIDENCE
Een aantal van onze Bijzondere Locaties wordt 
ingezet als werkplek voor kunstenaars. Zo houdt 
beeldend kunstenaar Amie Dicke studio in De Duif. 
Musicus Brendan Walsh werkt vanuit de kelder van 
de Posthoornkerk, die hij heeft omgedoopt tot The 
Crypt, waar hij tevens allerlei culturele evenementen 
organiseert. 

OPENSTELLING MONUMENTEN
De Duif, Vondelkerk en Posthoornkerk zijn iedere 
eerste woensdag en derde zondag van de maand 
van 12:00 tot 16:00 uur open voor publiek. Het Zon-
nehuis en de Bakenesserkerk iedere derde zondag 
van de maand. De Amstelkerk is iedere maandag 
t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur open waar te-
vens een wisselende expositie te bekijken is.

KIJK VOOR ALLE CONCERTEN, VOORSTELLINGEN 
EN EVENEMENTEN OP ONZE BIJZONDERE LOCA-
TIES OP :
WWW.STADSHERSTEL.NL/CULTUURAGENDA
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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 drie 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. 

SIMPEL SCHENKEN FISCAAL 
AFTREKBAAR
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 de Zaandijkerkerk 
(zie www.stadsherstel.nl).

 3 Door middel van een periodieke schenking.
 3 Door middel van een fonds op naam.
 3 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 die u 
hiernaast als uitscheurbare 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 eigen, 

persoonlijke keuze. 
Ik hou ervan dromen te 

verwezenlijken.”
Stella van Heezik

Contactpersoon: 
Stella van Heezik
stella@stadsherstel.nl
020-5200075
 
Vereniging Vrienden van Stadsherstel
IBAN: NL66INGB0005659267

(PERIODIEK) SCHENKEN
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