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SAMEN 
STADSHERSTELLEN 
Stadsherstel is opgericht vanuit particulier initiatief. Betrokken Amsterdammers wil-
den monumenten voor de stad behouden. Zij vonden hulp bij particulieren, de over-
heid, het Amsterdamse bedrijfsleven en historische verenigingen. 

Onze Vriendenvereniging zag 36 jaar gelden het levenslicht. In de loop der jaren raken 
steeds meer erfgoedliefhebbers betrokken bij het herstellen van ‘hun’ monumenten. U 
komt in dit magazine tal van projecten tegen die we zonder steun van de Vrienden niet 
konden realiseren. 

Zo leest u op pagina 18 het artikel over Mevrouw Olthof, die ons haar prachtige Zaanse 
koopmanshuis bij leven schonk en een bedrag naliet om het pand op en top te kunnen 
restaureren. Het ‘Kleinste Politiebureautje van Nederland (zie pagina 36) is dankzij vele 
enthousiaste donateurs gered voor het Amsterdamse dorp Sloten. Wij geven u graag 
een kijkje achter de schermen. 

Ik wil u bij deze hartelijk bedankten voor het gestelde vertrouwen in onze bevlogen 
organisatie.  Mocht u na het lezen vragen hebben of met mij van gedachten willen wis-
selen, dan hoor ik dat graag. Ik geniet al zo’n twintig jaar van mijn fantastische werk bij 
Stadsherstel en hoop dat nog heel lang te blijven doen, samen met monumentliefheb-
bers zoals u.

Dit magazine is een ode aan eenieder die ons de afgelopen 61 jaar geholpen heeft. 
Wij hopen dat de verhalen u net zo inspireren als ons. 

Veel leesplezier,

Stella van Heezik
Hoofd afdeling Communicatie, Fondsenwerving & Vrienden

O ja, wij hebben aan de Stadsherstellers in dit magazine gevraagd om één van hun 
dierbaarste Stadsherstelmonumenten te noemen. Ik breek die regel meteen, door twee 
in plaats van één pand te noemen. Ik kan als trotse moeder van twee zonen natuurlijk 
niet kiezen tussen de twee panden waarnaar zij vernoemd zijn. We zijn natuurlijk ook 
benieuwd naar uw dierbaarste Stadsherstelmonument. Geef het aan ons door!
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Dit pand werd in de 
16e eeuw ‘het Saligh 
Roemers huis’ genoemd 
omdat koopman 
Roemer Visscher in 
zijn huis vele dichters 
en kunstenaars ontving. 
De Vrienden gaven 
het monument een 
lantaarn en brachten het 
deurrooster terug.

Dit bijzonder gave 19e 
eeuwse monument werd in 
eclectische stijl ontworpen 
door Isaac Gosschalk voor 
makelaar en aannemer  
Zeeger Deenik. Het pand 
bezit veel verwijzingen naar 
de vrijmetselaars. Het pand 
kreeg van de Vrienden een 
bijpassend stoephekje en 
lantaarn 
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Over de drempel
We gaan altijd graag in gesprek 
met onze Vrienden. In ons pand 
aan de Oudezijds Voorburgwal 61 
bekeken Vrienden de fundering 
en raakte onze directeur Onno 
Meerstadt in gesprek met Vriend 
Lidwien Verbeek.

Is dit de eerste keer dat je een fundering ziet?
“Ja… Eens denken. Ik lieg! Ik woon in de Van Eeghenlaan bij het Vondelpark, er is ooit bij ons huis 
een proef gedaan, toen de gemeente wilde weten hoe de palen erbij stonden ten opzichte van de 
grondwaterstand. Zo’n paal vind ik echt een wonder!”

Wat heeft je ertoe doen besluiten om Vriend te worden?
“Dat gebeurde in maart dit jaar. Ik was bij de inundatie van het land bij jullie Fort K’IJK in Krom-
meniedijk. Daar was ik zo gegrepen door de presentatie van jullie werk, dat ik besloot Vriend te 
worden. Ik ondersteun de doelstellingen van Stadsherstel van harte. Amsterdam mooier maken, 
dat is ontzettend fijn en goed.” 

Is er een plek in de stad waar je dankbaar bent voor het stadsherstel?
“De Amstelkerk. Hoe díe eruit zag, helemaal onder de graffiti en omgeven met auto’s. 
Ik roei ’s ochtends vroeg, als je in de nevelige stilte de kerk passeert is dat zo ontzettend mooi.”

Waar moet Stadsherstel zich wat jou betreft extra op richten?
“Doe wat jullie doen! Daar zijn jullie heel erg goed in. Het is alleen jammer dat het zo kostbaar is 
om bij jullie te huren, je zou meer mensen gunnen om toegang te hebben tot jullie woningen.”

We hebben net een deel van onze sociale woningen ondergebracht bij 
woningcorporatie Eigen Haard, maar een kwart van ons huuraanbod is nog steeds 
sociale huur. We vinden het heel belangrijk dat een doorsnee van de bevolking in 
onze panden kan wonen en werken.
“Wat goed, dat wist ik niet. Dan kunnen jullie je stem misschien laten horen als voorstander van 
een eerlijkere woningmarkt. De hoge huizenprijzen zijn nu echt een probleem.”

In eerste instantie bekommeren we ons om de monumenten, maar leefbaarheid is 
zeker een belangrijk punt. We spannen ons extra in door bijvoorbeeld projecten met 
sociale partners op te zetten. Binnen én rondom Amsterdam. Wat vind je er eigenlijk 
van dat we ons werkgebied verbreden en ons ook in de omgeving van de stad 
inzetten voor behoud?
“Heel goed. Overal waar jullie expertise van pas komt is dat welkom. Als Vriend denk ik bij jullie 
vooral aan Amsterdam, maar het gaat natuurlijk om de resultaten van het mooie werk.”

Het favoriete Stadsherstelpand van Onno is Zandhoek 13/14 op het Realeneiland. “Het is onze al-
lereerste restauratie, daar vind ik het belang van ons werk zo duidelijk. Het was oorspronkelijk de 
bedoeling dat alle oude panden op dat eiland zouden sneuvelen. Wij zetten in gang dat in ieder ge-
val een deel overeind bleef, zodat je nu nog kunt ervaren wat voor prachtigs er ooit heeft gestaan.”

Lidwien: “Ik ga voor Fort Diemerdam. De ronder architectuur, de heerlijke omgeving en de histori-
sche waarde van die plek vind ik heel bijzonder.”

RESTAURATIES EN MONUMENTEN

10  Fonds op naam en de Barndesteeg
14  Werk in uitvoering
18  Waardige toekomst voor Zaanse glorie
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38  Zeldzame Amsterdamse School-brandmelder
39  Sociaal Stadsherstel voor een sterk woonklimaat
45  Onder onze vleugels sinds 2017
46 Originele bijdragen aan het NACO-huisje

CULTUUR EN RECREATIE

13  Bijzondere locaties 
16  Amsterdammers buiten de stadsgrenzen
28  Cultuur 
42  Kort & Sterk Staaltje Stadsherstel
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Cadeaubon 
Een gratis Vriendenlidmaatschap cadeau 
doen? Dat kan met de cadeaubon in het 
hart van dit Magazine bij p. 32
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Anno

1895
Eind 19e eeuw moest er wat verbeteren 
aan de woonomstandigheden in de Jor-
daan. In 1895 werden de krotwoningen 
van het Winterhofje aan de Lindengracht 
gesloopt en werden er nieuwe woningen 
gebouwd. 

In 1955 kwam Geurt Brinkgreve (1917-
2005) met zijn ‘Memorandum ter 
oprichting van Stadsherstel’. Er stond in 
dat restauratie voor de woonomstandig-
heden een betere optie was dan sloop. 
In samenwerking met het Amsterdamse 
bedrijfsleven, monumentenzorgers en 
cultuurliefhebbers met een goot hart 
voor de Amsterdamse binnenstad, is 
Stadsherstel in 1956 opgericht. Zo kon 
sloop worden voorkomen en de woon-
functie terugkeren in de binnenstad.

Wij zijn onze aandeelhouders van het 
eerste uur nog steeds dankbaar dat zij in 
dit plan geloofden!

LINDEN-
GRACHT



De Vrienden zijn 36 jaar geleden opgericht om Stadsherstel te helpen haar 
doestellingen te behalen. Alle particuliere bijdragen, van donaties tot nalaten-
schappen, verlopen via de Vrienden omdat zij de Algemeen Nut Beoogde 
Instelling (ANBI) status hebben. De gever krijgt een belastingvoordeel en 
Stadsherstel hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen. Er zijn al meer dan 
150 monumenten en verkrotte panden gerestaureerd of aangekocht dankzij 
een bijdrage van de Vrienden.

JAAP HULSCHER
“Ruim 25 jaar heb ik als medewerker 
van Stadsherstel het enthousiasme 
en de de steun van de Vrienden mo-
gen ervaren. Gezamenlijk leveren 
Stadsherstel en de Vrienden een stevig 
fundament voor gebouwd erfgoed in 
Amsterdam en wijde omgeving. Fijn 
om aan dat fundament een steentje te 
kunnen blijven bijdragen, nu aan de 
zijde van De Vrienden.” 

Mijn lievelingsmonument:
“Een klein huisje in de Pijlsteeg. Niet 
omdat het zo'n bouwhistorisch hoog-
standje is, daar zou ik er veel betere 
van kunnen noemen, maar gewoon 
omdat ik daar kom oppassen op mijn 
kleinzoon en zo wekelijks de gezellig-
heid en de leefbaarheid van zo'n oud 
bovenhuisje kan ervaren.” 

CHELLA BUSCH
“Omdat ik het heel belangrijk vind 
dat de mooiste stad van het land haar 
identiteit behoudt. Verandering is 
onvermijdelijk, mooi en ook zeker niet 
altijd slecht, maar die verandering 
moet wel plaatsvinden binnen de ori-
ginele context. Dat vind ik het mooiste 
aspect van Stadsherstel; panden wor-
den niet alleen in ere hersteld, ze krij-
gen ook een nieuwe functie. Daardoor 
behouden ze hun historische waarde 
én zijn ze onderdeel van het ‘nu’. Zo 
kunnen de generaties na ons net zo 
van Amsterdam genieten als wij. Een 
mooi vooruitzicht, toch?”  

Mijn lievelingsmonument:
“De Amstelkerk. Niet alleen is het de 
thuisbasis van een gedreven organi-
satie, maar vooral vanwege de impact 
die de enorme restauratie van de kerk 
heeft gehad op het stadsbeeld. Het 
is een prachtig voorbeeld van het in-
vloedrijke werk van Stadsherstel.”

PAUL LUIJTEN
“Omdat ik me bijna mijn hele leven 
lang betrokken voel bij deze mooie 
stad. Als gemeenteraadslid en later 
als commissaris bij het Amsterdams 
Monumentenfonds, waarmee Stads-
herstel in 2000 fuseerde. Bij Stadsher-
stel heb ik me altijd voor behoud en 
herstel willen inzetten.”  

Mijn lievelingsmonument:
“De Schellingwouderkerk vanwege de 
ligging aan het water en omdat hij ei-
genlijk erg minimalistisch eenvoudig 
is. Ik heb er als ambtenaar van de bur-
gerlijke stand een huwelijk gesloten en 
die twee zijn nog steeds bij elkaar.”

MARC PETERS penningmeester
“Ik ben nu tien jaar bestuurslid. Als 
kleinkind van een Amsterdamse 
architect en kind van een vader die 
betrokken was bij de opbouw van 
Stadsherstel, vind ik het leuk om als 
derde generatie iets terug te kunnen 
doen voor ‘onze’ stad.”

Mijn lievelingsmonument:
“Alle kennis en kunde van Stadsher-
stel komt wat mij betreft bijzonder 
mooi naar voren in de Gerardus 
Majellakerk, die we nu de NedPho-
Koepel noemen. Als buurtbepalend 
gebouw was het haar taak verloren. 
Door het op onconventionele manier 
te restaureren en verbouwen, behoudt 
het alsnog een publieksfunctie.”

RUUD VAN HELDEN voorzitter
“Als je werkt in een pand dat gered en 
gerestaureerd is door Stadsherstel, 
dan wil je iets terug doen. Als bestuur-
der van een echte vriendenvereniging 
kom je zó veel leuke mensen tegen! 
Allemaal houden ze ook zo van onze 
mooie stad, iedereen wil helpen de 
monumenten te behouden. Dan is 
bestuurder zijn geen zware taak. Dan 
is het een voorrecht, een feest.”

Mijn lievelingsmonument:
"Keizersgracht 695-697. Ik mocht er 
bijna 30 jaar mijn praktijk als notaris 
uitvoeren en genoot er elke dag van de 
prachtig gerestaureerde monumen-
ten."

Ik wil een 
steen tje 

bijdragen

Ik wil ie ts 
terug doen

De stad moe t
haar iden titeit

behouden

Ik voel me
betrokken

Ik ben
de derde 

genera tie!
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Donaties, schenkingen 

en nalatenschappen 

graag altijd via de 

Vereniging Vrienden 

van Stadsherstel, 

want zij hebben 

de ANBI-status en 

steunen Stadsherstel.

Jaap Hulscher Ruud van Helden Chella Busch Marc Peters Paul Luijten

KUNDIG BESTUUR: 
VRIENDEN VAN 
STADSHERSTEL

Wij vroegen het Vrienden bestuur naar hun motivatie én lievelings-monument.

6 7 6 7 
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1. Hoe besluit het bestuur van de Vrienden over de besteding van gelden?  
De Vrienden moeten keuzes maken. Hoe doen ze dat?  
Als Stadsherstel een pand wilt redden en/of restaureren, maakt ze een rendementsberekening 
met alle uitgaven en inkomsten voor de komende 50 jaar erin opgenomen. Vaak blijkt er een 
tekort, omdat Stadsherstel zich vooral inzet voor projecten die voor anderen vaak financieel 
onaantrekkelijk zijn. Stadsherstel bekijkt of het tekort op te lossen is met fondsenwering. Óók 
dient ze dan een aanvraag bij de Vrienden in. Tijdens één van de zesjaarlijkse vergaderingen 
presenteert Stadsherstel de aanvraag aan het bestuur, dat beslist of het binnen de doelstelling 
van de Vrienden past.   

2. Hoe verantwoordt het bestuur zich? 
Elk jaar krijgen alle Vrienden een uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering. Daar ko-
men de jaarcijfers en resultaten aan bod en is er ruimte voor vragen. Na goedkeuring door de 
Leden (lees Vrienden), plaatsen we de informatie op de website. Zo voldoen wij aan de regelge-
ving die de belastingdienst voor ANBI’s heeft opgesteld. Maar natuurlijk kunt u ook het hele jaar 
door vragen stellen. Bel ons gerust.  

3. Welk percentage van mijn bijdrage komt ten goede aan de monumenten? 
Negentig procent van uw contributiebijdragen en honderd procent van uw extra gift komt ten 
goede aan de monumenten. Dat kan de vereniging realiseren doordat de bestuursleden hun 
werk onbezoldigd doen en veel vrijwilligers zich inzetten voor de Vriendenvereniging. Zo ver-
zorgen zij de ledenadministratie, helpen ze tijdens de organisatie van open dagen, met post 
inpakken en andere karwijtjes. De kosten zitten dus voornamelijk in de kosten voor het organi-
seren van Vriendenactiviteiten, vrijwilligers-, druk- en portokosten.  

4. Geven de Vrienden alleen aan projecten in Amsterdam of in het hele  
werkgebied van Stadsherstel? 
In 2016 hielden wij een enquête onder onze Vrienden. We vroegen onder andere in welk deel van 
het werkgebied van Stadsherstel -de Metropoolregio Amsterdam- zij het liefst hun bijdragen 
besteed zien. Daar kwam het volgende uit: 
Van elke 1.000 euro aan contributie en extra niet gelabelde bijdragen gaven de Vrienden aan dat: 
€ 280 het liefst alleen aan monumentale panden in de binnenstad van Amsterdam uitgegeven 
wordt  
€ 200 in de gemeente Amsterdam  
€ 100 in het gebied van de Stelling van Amsterdam 
€ 60 buiten het gebied van de Stelling van Amsterdam  
En € 360 mag vrij besteed worden door het bestuur

4X VRAAG EN 
ANTWOORD OVER 
HET BESTUUR EN 
DE VRIENDEN VAN 
STADSHERSTEL Dat wil ik éénmalig doen.

JA NEE

Ik ben een monumentenliefhebber en 
wil graag helpen Stadsherstellen.

Stadsherstel óók 
met ons mee!

GEEFWIJZER

Ik wil graag bij leven schenken.
 � U kunt aan de ALGEMENE DOELSTELLING 

van Stadsherstel schenken en uw bijdrage 
storten op rekeningnummer  
NL66 INGB 000 5659 267 t.a.v. Vrienden 
van Stadsherstel.

 � U kunt meedoen aan een 
CROWDFUNDINGPROJECT waarbij u leuke 
bedankjes krijgt  
(zie p. 36 en www.mijnstadsherstel.nl). 

 � U kunt zelf een doel kiezen, bij een bijdrage 
van € 50.000 is het mogelijk om een eigen 
FONDS OP NAAM op richten (zie p. 10).

 � Als u uw WONING wilt schenken/verkopen 
aan Stadsherstel en erin wilt blijven wonen 
of een bijzondere bestemming wilt geven, 
naam dan contact met ons op. 

Wij verwelkomen u graag als VRIEND van 
Stadsherstel. Voor maar €30,- per jaar helpt u 
ons enorm en kunt u er ook van meegenieten.

U kunt elk jaar een extra bijdrage geven aan 
de Vrienden. Als u dat met een PERIODIEKE 
SCHENKING doet, heeft u belastingvoordeel 
(zie p. 48).

Vanaf €50.000 kunt u een eigen FONDS 
OP NAAM oprichten binnen de Vrienden 
van Stadsherstel. Dat kan ook met een 
PERIODIEKE SCHENKING van 5 jaar €10.000 
per jaar (zie p. 10).

Staat uw keuze er niet bij, heeft u specifieke 
vragen of wilt u met ons van gedachten wisselen? 

Bel ons gerust, wij denken graag met u mee. 
Zie voor contactinformatie p.48.

Ik wil na mijn overlijden nalaten aan 
Stadsherstel (zie p. 24)

 �  U kunt aan de ALGEMENE DOELSTELLING 
geven

 � U kunt een SPECIFIEK DOEL uitkiezen. Wij 
denken graag met u mee

 �  Vanaf €50.000 kunt u een FONDS OP 
NAAM oprichten (zie p. 10).
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Kees en Grada Meekel-Groen 
over hun Fonds op Naam

Trouwe Vrienden, actieve 
vrijwilligers en betrokken 

stadgenoten. Je kunt met 
recht stellen dat Kees (64) en 
Grada (72) Meekel-Groen een 

stukje Stadsherstel hebben 
geadopteerd. Ze doneren 

structureel, vanuit hun eigen 
fonds. We voerden een gesprek 

over hun band met Stadsherstel. 
“Het is lollig dat een beetje 

Amsterdam van jou is.”

“We hebben het goed, 
we willen het delen”

SCHELLINGWOUDE
Grada: “Ik woonde altijd in de stad en 
had nog nooit een benedenwoning 
met tuin gehad.” Kees: “We zochten 
in 1983 vanuit onze etage in Zuid een 
vrijstaande woning op fietsafstand 
van ons werk.” Grada: “Ik wandelde 
vroeger met mijn ouders over de 
Schellingwouderdijk. Toen was het 
nog een 'onbereikbaar' gebied.” Kees: 
“Het voelde als thuiskomen. Ik groeide 
in Uithoorn op in een dijkwoning, net 
als ons huidige huis. Via de dorpsraad 
kreeg ik te maken met Stadsherstel, we 
spraken over de bestemming van de 
Schellingwouderkerk. Dat klikte. Eerst 
werden we Vriend, vervolgens ook 
actieve vrijwilligers.” 

OPENSTELLING
Kees: “Dan komt ons onderwijzers-
bloed naar boven; we vinden het heel 
plezierig om iets te vertellen over een 
monument. En de panden kunnen 
dankzij vrijwilligers open gaan voor 
publiek. We krijgen dan bovendien 
de kans om over Stadsherstel uit te 
wijden, wie weet leidt dat tot nieuwe 
Vrienden.” Grada: “Bij kerken komen 
mensen binnen die op die plek heb-
ben gekerkt, die willen hun verhaal 
kwijt. Dat vind ik een heel leuk aspect. 
Die mensen nemen hun persoonlijke 
geschiedenis mee naar binnen. 'Ik ben 
hier getrouwd' of 'ik ben hier gedoopt' 
hoor je dan.” 
 
NAAM
Grada: “We kwamen tot de conclusie 
dat we het eigenlijk best goed hebben.
Ja, dat is een gegeven. Als je je hele 
leven werkt, niet altijd gekke uitga-
ven doet én geen kinderen hebt, hou 
je geld over. Dan kan je aan goede 
doelen geven. Het Rode Kruis is een 
mooie optie, maar dat voelt verder 
weg. Bij Stadsherstel is het concreet 
en in de buurt. Dat vind ik wel lollig. 
Als ik later met mijn rollator langs het 
hekje in de Barndesteeg loop, weet 
ik: dat is ons hekje. We hebben dat 
gerealiseerd met het Meekel-Groen 
Fonds het eerste fonds op naam van 
Stadsherstel.”  
 

PENSIOEN
Kees: “De grootste tijdverslinder is 
verdwenen; werk.” Grada: “Je hebt tijd 
om buiten je beroepsveld te kijken, 
je stuit dan op hele nieuwe dingen. 
Ik ben bijvoorbeeld notulen van de 
doopsgezinde kerk gaan transcribe-
ren. Van 1600 tot nu. Heel interessant, 
over de armenzorg van diakenen. Er 
waren veel misstanden, in de textiel-
industrie en met kinderarbeid. Het is 
een hele puzzel om oude handschrif-
ten te ontcijferen en de taal uit de 17e 
eeuw te begrijpen.”

 

DROOGBAK
Grada: “Mijn familie van vaderskant 
bestond uit binnenvaartschippers. 
Ik had er dus wel wat mee dat ik na 
drie weken stage via de kweekschool 
een baan kreeg op de school voor 

ligplaatsonderwijs. Kinderen van vijf 
tot veertien kwamen daar terecht als 
een schip minimaal twee keer 24 uur 
in de haven aanlegde. Het was leuk 
om kinderen te zien komen, gaan en 
terugkeren. Ik zag vorderingen en 
hiaten, die ik niet altijd op kon lossen. 
Ik gaf behoorlijk individueel gericht 
onderwijs, dat wat men later reme-
dial teaching ging noemen. Op een 
gegeven moment was ik nog de enige 
leerkracht. Dat vond men uiteindelijk 
te kwetsbaar, toen sloot de gemeente 
de school.”
 
STADSHERSTELLEN
Kees: “Dat is zorgen dat de boel niet 
in elkaar lazert.” Grada: “En goed 
omgaan met erfgoed.” Kees: “Ik vind 
het plezieriger om door een stad met 
geschiedenis te wandelen dan door 
een nieuwbouwwijk. Het is goed dat 
Stadsherstel ervoor zorgt dat panden 
een publieksfunctie hebben door be-
woning of openstelling. Een stad blijft 
een mensenpakhuis.”  
 
VESTDIJK
Kees: “Was een duivelskunstenaar. 
Zijn werk blijft actueel, hij wist zijn 
onderwerpen literair zeer mooi te van-
gen. We zijn als Vestdijkkring met 350 
leden een grote literaire vereniging. Ik 
ben de penningmeester. Het is nu een-

UW EIGEN FONDS OP NAAM, BIJ LEVEN OF VIA 
UW TESTAMENT:
Het is mogelijk om uw eigen fonds op naam met een 
specifiek doel binnen de Vrienden van Stadsherstel op 
te richten. Zo heeft u wel de lusten, maar niet de lasten 
van een eigen stichting. 
Aan een Fonds op Naam kan bij leven al begonnen 
worden. Dan geniet u zelf ook van de monumenten 
die dankzij u gered of gerestaureerd zijn. De minimale 
€ 50.000 kunt u ineens of periodiek - vijf jaar € 10.000 
per jaar – schenken. Deze gift is aftrekbaar van uw 
belastbaar inkomen. Waarbij het gehele bedrag ten 
goede komt aan de monumenten. Kees Meekel en 
Grada Groen kozen daarvoor. Zij richtte in 2015 hun 
eigen Meekel- Groen Fonds op. Heeft u interesse? Wij 
bespreken graag uw wensen met u.
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Als ik later met 
mijn rollator 

langs het hekje in 
de Barndesteeg 

loop, weet ik: 
dat is ons hekje

Het stoepje van Barndesteeg 5 kan gerestaureerd worden 
dankzij een bijdrage van het Meekel- Groen Fonds. 
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maal zo dat een schrijver na zijn dood 
minder wordt gelezen. Wij proberen 
het werk levend te houden.”  

LIEVELINGSPAND
Grada (denkt even na): “De Amstel-
kerk, dat is voor mij historische grond. 
Met het koor van de kweekschool zon-
gen we daar. Dat pand zakte op een 
gegeven moment letterlijk in elkaar, 
ik vind het heel mooi om te zien dat 
het nu weer een nieuwe functie heeft 
(onder meer als kantoor voor Stads-
herstel, red.).” Kees (weet het meteen): 
“De Kromhoutwerf. Daar staat de 
geschiedenis van de gemotoriseerde 
scheepvaart. Een aantal mensen dat 
daar aan de motoren werkte, onder-
houdt de plek nog steeds. Sommigen 
zijn bij wijze van spreken bijna hon-
derd.”  

VRIENDSCHAP IS…
Grada: “Ergens bij horen. Gelijkge-
stemde mensen vinden, je interesse 
delen.” Kees: “Vriend zijn van Stads-
herstel is natuurlijk wat losser dan 
vriendschap tussen mensen onder-
ling. Het merendeel van de Vrienden 
laat zich alleen zien bij de jaarverga-
dering en de rondvaart over de grach-
ten. Of ze denken bij een Stadsherstel-
bordje: 'Dat is ook van ons.' Dat is 
goed. Als mens heb je het nodig om 
ergens bij te horen.” 
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Bij één van mijn bezoeken aan Stadsherstel in de Amstelkerk, 
zoals ik die na mijn pensionering nog regelmatig afleg als 
een soort afkicksessies, werd mij met trots meegedeeld dat 
het pand Barndesteeg 5, na jaren op de aankoopagenda, nu 
daadwerkelijk verworven was. Een zogenaamd prostitutie-
pand, in dit geval juist niet betekenend dat dit oude beroep 
er nog wordt uitgeoefend. Het is in het kader van de ge-
meentelijke aanpak in 2012 aan die beroepsuitoefening ont-
trokken en wacht nu op een nieuwe toekomst.

Samen met de mededeling van aankoop, werden mij direct 
gniffelend een paar foto’s van het betreffende pand voorge-
legd, in het bijzonder van de stoep en bijbehorende hekwer-
ken. Nu vind ik een huis met stoephekken altijd leuk om naar 
te kijken. Dat smeedwerk zorgt direct voor een levendige 
onderpui in het straatbeeld, zo dwars op de gevel. Trouwens, 
dankzij financiële steun van de Vrienden heeft Stadsherstel 
de afgelopen 60 jaar heel veel van dit soort bijzonder straat-
meubilair -op de grens tussen private en publieke ruimte- 
aan de stad kunnen teruggeven.

De afbeeldingen van de waaierhekken van de Barndesteeg 
waren in zoverre bijzonder, dat ze niet de bekende vormen-
taal van de geometrisch ontworpen kwartronde hekwerken 
volgden, maar duidelijk door een smid met zijn eigen beeld-
taal waren uitgevoerd. Pas nadat mij lachend meer specifiek 
werd uitgelegd hoe ik naar dit lijnenspel moest kijken, zag ik 
plotseling ‘het licht’. Deze hekwerken verbeelden kernachtig 
specifieke kwaliteiten van het daar tot voor kort uitgeoefen-
de beroep, een figuratie die aansluit bij de eeuwenoude af-
beeldingen van beroepen op uithangborden en gevelstenen. 
Heel expliciet gesmeed, maar de argeloze voorbijganger zal 
het niet direct opvallen of er aanstoot aan nemen.

Na deze vrolijke openbaring werd mij meegedeeld dat er bij 
de restauratie van de stoep nog één nieuwe waaier nodig 
was, waarbij de vraag kwam of ik die wilde ontwerpen. Een 
leuke uitdaging. De opdracht was om een bijpassend hek-
werk te maken, dat de nieuwe toekomst en het gebruik van 
het pand in een identieke beeldtaal zou duiden. Nu is lekker 
wonen in een historisch pand niet zo’n activiteit die makkelijk 
een specifiek beeld oproept. Daarom heb ik teruggegrepen 
naar de duidelijk verbeelde vleselijke liefde in de bestaande 
hekwerken.

Ik heb daar de geestelijke liefde aan toegevoegd. De liefde 
uit het hart voor het wonen in de binnenstad, in de oude 
panden met hun geschiedenis. Het behoud van historische 
woonkwaliteit heb ik weergegeven met het beeldmerk van 
Stadsherstel, tenslotte de nieuwe eigenaar van het pand. Tja, 
het beeld van de liefde is toch gewoon het klassieke hartje 
met de pijl. Andersom is het ook het beeld van mijn liefde 
voor Stadsherstel en historische panden, waar veel Vrienden 
zich waarschijnlijk in herkennen.

Beeldtaal in de Barndesteeg

Jaap Hulscher, voormalig adjunct-directeur Stadsherstel.

Ook een leuke 
manier om 
Stadsherstels 
werk te steunen!

BIJZONDERE LOCATIES

Wist u dat 14 bijzondere Stadsherstel-monumenten 
gehuurd kunnen worden voor diners, recepties 
en bijeenkomsten? Een aantal prachtige kerken, 
waaronder De Duif, de Vondelkerk en de Post-
hoornkerk, maar ook bijvoorbeeld het Zonnehuis 
theater of de karakteristieke Museumwerf ’t Kromhout 
(zie foto’s) zijn uitgerust met moderne faciliteiten. 

 
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Kijk op www.stadsherstel.nl/bijzondere-locaties of 
neem direct contact op met onze afdeling Zaalverhuur. 
Wij denken graag met u mee! 
020-5200090 / zalen@stadsherstel.nl
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BOVENDIEN 
 � Onderhouden we meer dan 500 panden
 � Zijn we bezig met diverse planontwikkelingen en een 

twintigtal haalbaarheidsonderzoeken, zoals: 
-  Diverse forten van de Stelling van Amsterdam  
-  Arbeidershuisjes (IJmuiden) 
-  Rietveldschool (Badhoevedorp) 
-  De Fronik Boerderij (Zaandam)

 � Geven we advies in binnen- en buitenland
 � Organiseren we jaarlijks ruim 2.000 (culturele) activiteiten
 � Worden alle restauratieprojecten van Stadsherstel als 

leerlingbouwplaats uitgevoerd, zodat het restauratie-
ambacht niet verloren gaat!

WERK IN 
UITVOERING

ZAANDIJKERKERK
Kerkstraat 9-10 (Zaandijk)
Opgeleverd met
Vriendenbijdrage, zie p. 39

WOONHUIS
Barndesteeg 5 
Opgeleverd met 
Vriendenbijdrage, zie p. 10

KLEINSTE POLITIEBUREAU 
VAN NEDERLAND
Dorpsplein 1
In restauratie met
Vriendenbijdrage, zie p.36 NACO-HUISJE

In restauratie met
Vriendenbijdrage, zie p. 46

FORT BIJ KROMMENIEDIJK
Lagendijk 22 (Uitgeest)
Opgeleverd met
Vriendenbijdrage, zie p. 39

KERKJE VAN EVERS
Noordeinde 124 (Landsmeer)
Opgeleverd met 
Vriendenbijdrage

LUTHERSE KERK
Hoogstraat 18 (Purmerend)
Opgeleverd

WOONHUIS
Noorder IJdijk 109
Opgeleverd met
Vriendenbijdrage

ROSENSTOCK - HUESSY HUIS
Hagestraat 10, (Haarlem)
Opgeleverd

WOONPAND
Korsjespoortsteeg 8
Opgeleverd met 
Vriendenbijdrage

WOONPAND
Geldersekade 15
In restauratie met
Vriendenbijdrage

GEBOUW 197 
(LABORATORIUMGEBOUW)
Middenweg 44, Hembrugterrein 
(Zaandam) Opgeleverd

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

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

BATTERIJ AAN DE SLOTERWEG, 
BUNKERS EN KAZEMATTEN 
GENIEDIJK
Rijnlanderweg 884 t/m 898 en 989
(Hoofddorp)
In restauratie met Vriendenbijdrage

GROTE KERK SCHERMERHORN
Oosteinde 2 (Schermerhorn)
Opgeleverd met Vriendenbijdrage

KAATSBAAN HUIS TER KLEEF
Kleverlaan 9 (Haarlem)
Opgeleverd met Vriendenbijdrage
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WOONHUIS
Spinhuissteeg 12
Opgeleverd met 
Vriendenbijdrage
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Amsterdammers
buiten de stadsgrenzen

Ontluikende liefde: 
Amsterdam en de Zaanstreek

De afstand tussen Zaandam en Amsterdam wordt steeds korter. Veel 
Amsterdammers gaan in de Zaanstreek wonen, het is zelfs mogelijk om 
er een 020 nummer aan te vragen. Vroeger heerste tussen Zaankanters 
en Mokum vooral rivaliteit. Maar men had elkaar echt wel wat te bieden.  

Het boterde nooit zo tussen de Amsterdammers 
en Zaankanters. Neem de houtzagerij in de 17e 
eeuw. Het gilde der houtzagers in Amsterdam 
verbood het gebruik van houtzaagmolens bin-
nen de stadspoorten. Daar zagen de Zaankanters 
hun kans schoon en bouwden deze molens wél. 
Ze deden zelfs belangrijke uitvindingen om de 
molens te verbeteren. Zo konden Zaanse hout-
zagers veel goedkoper grote hoeveelheden hout 
zagen, die ze aan Amsterdamse scheepsbouwers 
verkochten. Dat juichte het houtzagersgilde niet 
bepaald toe. 

HOUTEN PRONKGEVELS NAAR VOORBEELD 
VAN AMSTERDAM?
Door de combinatie van de beschikbaarheid van 
grote hoeveelheden gezaagd hout en de bodem-
gesteldheid, werden veel gebouwen van hout ge-
bouwd in de Zaanstreek. Architect en cultuurhis-
toricus Jaap Schipper schrijft in ‘Gebouwd in de 
Zaanstreek’ dat de eerste klokgevels omstreeks 
1650 in gebruik waren in Amsterdam. Kort voor 
1700 werd deze topgevelvorm ook in de Zaan-
streek gemaakt. Aanvankelijk met een eenvoudi-
ge afwerking, maar omstreeks het midden van de 
18e eeuw met uitbundiger versieringen in barok, 
Lodewijk XVI en classicistische stijlen. Ze waren 
zuiver decoratief en met een geheel eigen vorm-
geving in het houtsnijwerk.  

AMSTERDAME ARCHITECTEN
Vanaf midden negentiende eeuw werden steeds 
meer windmolens in de Zaanstreek vervangen 
door stoomfabrieken. Als een Zaanse onderne-
mer iets bijzonders wilde laten bouwen, kwam hij 
vaak terecht bij architecten uit het nabij gelegen 
Amsterdam. Zo ontwierpen de architecten J.P.F. 
van Rossem en W.J. Vuyk - architecten van onder 

meer Theater Carré - aan het einde van de 19e 
en het begin van de 20ste eeuw voor de firma 
Bloemendaal & Laan een rijstpellerij. Het pand in 
Wormer is net als veel Zaanse fabrieksgebouwen 
bijna compleet bewaard gebleven.

DE MEISJES VAN VERKADE
De Zaanstreek kreeg gedurende de industriële 
revolutie allerlei grote fabrieken. Veel Zaanse 
voedingsmiddelen zijn wereldberoemd gewor-
den: Verkade, Duyvis, Honig, Cacao De Zaan en 
Lassie. Er was ook veel bedrijvigheid bij de Artil-
lerie-Inrichtingen, oftewel de wapenfabriek bij de 
Hembrug. Voor die fabrieken waren ongeschool-
de arbeidskrachten nodig. Het fabriekswerk had 
in de Zaanstreek een slechte naam, dus werd er 
op grote schaal in Amsterdam geronseld. Het 
liefst meisjes, want die waren het goedkoopst. De 
meisjes van Verkade werden het meest bekend. 
De fabriek reserveerde speciale treincoupés voor 
hen. Zou dat geweest zijn omdat ze een nogal 
losbandige reputatie hadden? De stoere mannen 
van ‘de Hembrug’ zaten in diezelfde trein...

POPTEMPEL
Buiten werktijd kwamen de Amsterdammers na 
1875 maar wat graag naar de kermis in de Zaans-
treek. Die was in Amsterdam vanaf dat jaar lange 
tijd verboden, vanwege dronkenschap en de 
vechtlustigheid van de kermisgangers. En na de 
tweede wereldoorlog hadden de Zaankanters De 
Waakzaamheid, een legendarische jazz en later 
poptempel die ook zeer geliefd was bij de Am-
sterdammers. Grote nationale en internationale 
artiesten traden er op; waaronder Billie Holiday, 
De Dijk en Golden Earring, maar ook Toon Her-
mans en Wim Sonneveld.
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MEDE-AUTEUR: CEES KINGMA

ZAANDIJKERKERK MET 
WAANZINNIG UITZICHT
Geniet vanaf de toren van de ver-
schillende houten pronkgevels en 
de molens van de Zaanse Schans. 
Bekijk vooral ook de herbestem-
ming van deze kerk tot woningen 
voor jongeren met autisme.

Neem een kijkje op onze website www.stadsherstel.nl/zaanstreek voor de 
spectaculaire foto’s van de Zaandijkerkerk en het voormalig laboratoriumgebouw. 

Een metamorfose van zeer vervallen toestand tot pronkstuk na restauratie.  

Prent uit 1650 van de Collectie Atlas Dreesman 
met Amsterdam en Saanredam.

VOORMALIGE POPTEMPEL 
DE WAAKZAAMHEID
Het oudste houten horecapand 
van Nederland. In 1626 was het 
een herberg waar handelsreizi-
gers onderweg naar Amsterdam 
logeerden. In 2017 is Stadsherstel 
eigenaar geworden van het pand 
met restaurant.

ERVAAR DE ZAANSTREEK
Stadsherstel is de laatste jaren behoorlijk actief in de Zaanstreek. 
Wij hebben onlangs drie panden opgeleverd waar u de geschie-
denis van Amsterdammers in de Zaanstreek zelf kunt ervaren. 

LAB-44 VOORMALIG 
LABORATORIUMGEBOUW 
(Hembrugterrein)
De wapenfabriek was onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam.  
In de traditie van de Zaanse voe-
dingsmiddelenindustrie kunt en 
in het restaurant genieten van 
heerlijke ambachtelijk gemaakte 
Zaanse sambal en pap (in samen-
werking met Lassie) en genieten 
van heerlijke pizza’s. 
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Strijdbare weduwe 
draagt behoud uniek 
17e eeuws huis over

Waardige toekomst 
voor Zaanse glorie

EEN BIJDRAGE VAN DRS. A.A. OLTHOF

I
n het oude centrum van Zaandam staat aan de 
Westzijde 38 een bijzondere parel, een klas-
siek herenhuis uit 1704.  In zijn oorspronkelijke 
staat bestond het herenhuis uit een theehuis, 

een hoofdgebouw, een bijgebouw en een luchthuis. 
Het theehuis is verloren gegaan met de aanleg van 
de Westzijde. In 1946 betrok de internist meneer 
W.J. Mulder met zijn gezin dit pand, dat toen in een 
zeer ernstig vervallen staat verkeerde. In 1964 nam 
zijn dochter, mevrouw M.C.W. Olthof-Mulder, samen 
met haar man, de zenuwarts P.W.L. Olthof, het pand 
over. Zij hebben met een grootschalige herstelope-
ratie gezorgd dat dit pand behouden is gebleven. 
Door verwaarlozing door de vorige eigenaren moest 
vrijwel het gehele binnenwerk van het luchthuis ver-
vangen worden. 
Naast herstel en onderhoud van het huis, bestierde 
mevrouw Olthof de hele organisatie en administratie 
van de praktijk van haar man. Plus de huishouding en 
de zorg voor het gezin.
P.W.L. Olthof was in de oorlog verzetsman. Mede 
door zijn eigen ervaringen in de oorlog, vonden ver-
zetsmensen uit het hele land hulp en herstel bij hem. 
In 1970 bezweek hij aan de fysieke en geestelijke 
schade die de oorlog aan hemzelf had toegebracht. 
Na de dood van haar man lieten zijn collegae en vak-
genoten zich bepaald niet van hun beste kant zien.

MEER HOREN EN ZIEN?
Hoe mooi mevrouw Olthof het Calf-huis ingericht en onderhouden heeft, kunt u 
zien op: www.monetphantom.blogspot.com Of kom naar onze voorjaarslezing van 
haar zoon Alberto Olthof. Hou onze digitale nieuwsbrief daarover in de gaten. 

BEHOUD VAN HET MONUMENT
Ook in deze moeilijke tijden heeft mevrouw Olthof 
ervoor gezorgd dat de historische delen van het huis 
behouden en beschermd werden.  Om vooral zo min 
mogelijk inbreuk te maken op de oorspronkelijke staat, 
is nooit meer dan een minimum aan modern comfort 
aangebracht. Zelfs werden er lakens voor de ramen in 
het trappenhuis gehangen, om de biscuitmuren met 
ornamenten tegen de zon te beschermen. Voor een 
bouwhistoricus is Westzijde 38 daardoor een feest van 
intact-gebleven historische details. 
Pronkstukken zijn de voorgevel met hardstenen orna-
menten en sierlijke ankers, de gang met rococo orna-
menten en bookplated marmer, het sierlijk krullende 
trappenhuis met eiken leuning en lambrizering en de 
keuken met betegelde nissen uit de 18e eeuw. Het Calf-
luchthuis is waarschijnlijk de inspiratie geweest voor de 
groene houten luchthuizen die Monet op twee schilde-
rijen vereeuwigd heeft.

Vrijwel met haar laatste adem heeft mevrouw Olthof het 
huis overgedragen aan Stadsherstel. In overleg met haar 
zoon, Alberto, heeft ze Stadsherstel ook nog de helft van 
zijn erfdeel geschonken voor behoud van het huis.
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Het Calf- luchthuis.
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GESCHIEDENIS VAN HET PAND
De glorietijd van de Westzijde komt 
voort uit  de uitvinding van de 
houtzaag-molen in 1593. Indertijd 
was Zaandam nog verdeeld in Oost-
zaandam en Westzaandam; beide 
delen waren in de 17e eeuw een be-
langrijk centrum van houthandel en 
scheepsbouw. Het handelsverkeer 
ging over het water; de Zaan was een 
belangrijke as. Aan de oevers van het 
water bouwde men huizen. Aanvan-
kelijk eenvoudige bouwsels van groen 
geschilderd hout. Door de groeiende 
welvaart werden de panden voorna-
mer. Vermogende bewoners bouwden 
prachtige luchthuizen aan het water 
die tevens dienden als een soort visi-
tekaartje; een blijk van welstand en 
prestige. Daarom waren ze in uiterlijk 
en opbouw in hoge mate uniek, on-
geveer als een hele dure jurk van een 
(hele dure) dame op een hele dure 
party.

In de 18e eeuw werd de Zaan min-
der bevaarbaar, dat beïnvloedde de 
Zaanse economie in negatieve zin. 
Zaandam was inmiddels in 1811 door 
Napoleon aan elkaar gesmolten en 
het industriële tijdperk drukte haar 
stempel door fabrieksbebouwing, die 

Het lijkt erop dat tijdens de 
bouw meerdere keren van in-
zicht gewisseld werd, moge-
lijk onder invloed van Nicolas'  
bezoeken aan het Franse hof. 
Volgens zoon Alberto was oor-
spronkelijk een houten gevel 
gepland, en is de gevel van 
zwaar Belgisch hardsteen later 
bedacht. Dat zie je aan de twee 
meter hoge spookruimte die 
is ontstaan. Er zijn twee daken 
boven elkaar gemaakt, waarvan 
het onderste ogenschijnlijk nooit 
functioneel gebruikt is. 
De stenen voorgevelmuur is niet 
meer dan twee laagjes baksteen 
die met ankers aan het houten 
frame van het verder geheel 
houten huis zijn bevestigd. Met 
de topzware hardstenen sierge-
vel bovenop, waren dikke balken 
nodig om dit te kunnen dragen. 
De veel dunnere balken van het 
trappenhuis doen vermoeden 
dat de balkconstructie al be-
stond, toen bleek dat er dikke 
balken nodig waren om een 
topzware stenen voorgevel op 
te hangen. Nu steunen de dikke 
horizontale balken van de voor-
kant op de dunne constructie 
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TSAAR PETER I VAN RUSLAND
/ PETER DE GROTE (1672-1725)
Was van 1682 tot 1721 tsaar 
en tot zijn dood in 1725 keizer 
van Rusland. Hij zorgde voor 
modernisering en uitbreiding 
van Rusland. De Nederlandse 
scheepsbouw, met Zaandam als 
het belangrijkste centrum, was 
beroemd. Vandaar zijn (incog-
nito) bezoeken aan Zaandam. 
In 1717 bracht hij weer een be-
zoek aan Zaandam, nu echter 
officieel als "Tsaar aller Rus-
sen". Ditmaal werd hij vergezeld 
door zijn vrouw Catharina en 
een groot gevolg. Zijn gastheer 
in Zaandam was Cornelis Calf. 

Westzijde 38 Oude pentekening 
Zaans archief 1750

van het trappenhuis.
De onlogische afstapjes tussen 
hoofdgebouw en delen van het 
bijgebouw onderling, wijzen erop 
dat ook het bijgebouw waar-
schijnlijk in fasen gebouwd is. 

POEPTONNETJE
Opvallend is de duidelijke bouw-
grens in de buitenmuur pal 
naast het toilet (met poeptonne-
tje!). Waarschijnlijk was het oor-
spronkelijk een uitbouw om het 
toilet min of meer buitenshuis te 
houden. Het luik waardoor het 
poeptonnetje weggepakt kon 
worden, is nog steeds aanwezig.
De betegeling in de keuken doet 
vermoeden dat deze pas rond 
1750 is gebouwd. De oorspron-
kelijke keuken was waarschijnlijk 
op de plek van de huidige zui-
delijke woonkamer. Ook de kel-
der is waarschijnlijk (veel) later 
aangelegd. Ongelukkigerwijs is 
deze zo ongeveer ‘opgehangen’ 
aan de dunne balkenconstructie 
van het trappenhuis. Die keuze 
zou gemaakt kunnen zijn, omdat 
de balken van het trappenhuis 
zelf en mogelijk ook de funda-
menten daaronder, veel dunner 

waren. Daardoor zou het trap-
penhuis tijdens het uitgraven 
van de kelder makkelijker te 
schragen zijn, en de fundamen-
ten aldaar makkelijker uit te gra-
ven dan de zwaardere poeren
van de rest van het hoofdge-
bouw. Het plafond van de kelder 
is geschraagd met een zeer on-
18e eeuwse H-balk. Te zien is dat 
de kelder wegzinkt en zich lang-
zaam van die H-balk losscheurt. 
Dat wijst erop dat er onder de 
kelder geen fundamenten zit-
ten die berekend waren op zo'n 
stenen gevaarte. Mogelijk heeft 
men later geprobeerd om de 
kelder met die H-balk als het 
ware ‘op te hangen’ om verzak-
king tegen te houden, omdat het 
inmiddels schier onmogelijk was 
met de toenmalige middelen de 
fundamenten van de kelder aan 
te passen.

HET PAND BOUWTECHNISCH BEKEKEN

de plaats innam van veel 17e eeuwse 
bebouwing.
In de jaren zestig van de 20e eeuw 
waren vrijwel alle  luchthuizen door 
verwaarlozing en sloop verdwenen.

Één van de grootste handelaren in zijn 
tijd, was de schatrijke Zaanse koop-
man Cornelis Calf, die zijn geld gro-
tendeels verdiend had met de walvis-
vaart. Dat is herdacht in een ornament 
boven de achterdeur van het huis van 
zijn zoon Nicolas. Die specialiseerde 
zich zelf in de houthandel en voltooide 
in 1704 de bouw van het complex op 
Westzijde 38.
Nicolas was een graag geziene gast 
aan het franse hof en sloot tijdens zijn 
internationale reizen een bijzondere 
vriendschap; in 1717 en 1718 ontving 
hij tsaar Peter de Grote en diens vrouw 
in totaal drie keer op Westzijde 38. Die 
bezoeken vieren dit jaar dus hun 300 
jarig lustrum. Volgens de overle-
vering van eigenaar op eigenaar 
heeft tzaar Peter het "book-
plated" marmer in de gang 
geschonken.
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MONET IN ZAANDAM EN HET 
CALF-LUCHTHUIS
De wereldberoemde impressionist 
Claude Monet bracht in 1871 vier 
maanden door in Zaandam. Hij 
maakte er vijfentwintig schilderijen, 
vooral riviergezichten aan de Zaan 
met molens, zeilbootjes en havenge-
zichten. Op twee schilderijen beeldde 
hij een  groen luchthuis af. Het is heel 
opvallend dat deze twee luchthuizen 
elkaars volslagen spiegelbeeld zijn. 
Alleen de kleur van de dakpannen 
verschilt.  
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1e verdieping gehad hebben. Het 
lijkt vreemd dat twee huizen onaf-
hankelijk dezelfde bouwfout zouden 
hebben. Waarop wij de hypothese 
baseren dat gekozen is voor aangepast 
kopiëren van een bestaand origineel, 
in plaats van een eigen bevlogen 
ontwerp. Wat allemaal tezamen doet 
denken aan een kleiner bouwbudget.

De verschillen tussen Westzijde 38 
en Monets creaties zeggen op zich 
niet veel. Monet nam in zijn weer-
gave grote artistieke vrijheden. Zo 

ruimte genoeg voor uitzicht en licht 
via zijramen. Het Calf-luchthuis had 
bovendien aan de noordkant genoeg 
eigen grond, en op het erf aan de zuid-
kant rustte erfdienstbaarheid, zodat 
bouwsels daar het uitzicht en licht 
niet mochten belemmeren. Dat leidde 
tot de vreemde constructie van het 
luchthuis aan die zuidkant. Dat heeft 
een vierkante houten onderverdie-
ping met 3 ramen aan de Zaan-kant. 
Daarop was een pyramidevormig dak, 
waardoor geen licht of uitzicht van het 
zijraam van het Calf-huis wordt weg-

In het noorden het spiegelbeeld-
luchthuis, met aan zijn noordzijde een 
vierkant pyramide-huis. 
De diverse vormen van symmetrie en 
spiegeling in constructie en positie 
van de drie groene luchthuizen en de 
twee pyramidedak-buren doen den-
ken aan een bewuste compositie. 
Maar met deze compositie was het 
unieke karakter dat zorgde voor sta-
tus en functie als visitekaartje van de 
individuele luchthuizen totaal ver-
dwenen. 

breid details schilderen. Zo schilderde 
hij Buckingham palace als een drei-
gende schim in de mist, en niet in vol 
daglicht. De goedkopere luchthuizen 
zijn verloren gegaan. Het is uitsluitend 
aan de inspanningen van mevrouw 
OIthof-Mulder te danken dat het Calf-
huis en het bijbehorende luchthuis 
zijn blijven bestaan. Na haar strijd 
van zeventig jaar heeft ze dankzij Bas 
Husslage van de Monet-stichting ook 
de toekomst van dit pand kunnen vei-
ligstellen door het pand en een ruime 
som geld over te dragen aan Stads-

Het zuider Monethuis, ons Calf- luchthuis in 11948 met links het 
pyramide-luchthuis en op de foto onder het noorder Monethuis. 

Boven twee schilderijen van Monet van Zaanse luchthuizen. Met op 
het rechter schilderij het pyramide-luchthuis met drie ramen.

In algehele indruk doen Monet's groe-
ne luchthuizen sterk denken aan het 
luchthuis van Westzijde 38. Zo is er 
een sterk gelijkende verhouding tus-
sen lengte, breedte en hoogte van het 
pand, de plaats van de schoorsteen, de 
verdeling van de ramen over het pand, 
de gelijkenis in de algemene vorm van 
het dak en de mate waarin de eerste 
verdieping uitsteekt boven het water.
Opmerkelijk verschillend zijn bij 
Monet de afgesneden hoeken van de 
eerste verdieping en de afgesneden 
punten van het dak. Ook hebben zijn 
luchthuizen veel minder versierende 
details. Daar komt bij dat de huizen 
van Monet een minder geslaagde 
steunstructuur van de uitstekende 

verwijderde en verplaatste hij hele 
gebouwen uit een straatbeeld en liet 
hij bomen bloeien die dat tijdens zijn 
bezoek nooit gedaan kunnen hebben. 
Daarmee zijn verschillen zoals tus-
sen de luchthuizen ruimschoots te 
verklaren. 
 
MONET HUIZEN OP DE FOTO
Aangezien er recent foto's gevonden 
zijn die het bestaan van Monets hui-
zen bevestigen, is er sprake van grote 
ongerijmdheden:
* De voorwand van luchthuizen was 
oorspronkelijk plat, en afgesneden 
hoeken waren een kenmerk voor thee-
huizen. Voor uitzicht waren scheve 
hoeken toen niet nodig. Er was nog 

gevangen. Precies zo'n buurhuis staat 
naast het gespiegelde groene huis op 
één van de twee schilderijen van Mo-
net, terwijl daar van erfdienstbaarheid 
geen sprake was en door afgesneden 
hoeken geen uitzichtbelemmering 
optreedt. Bij dit gespiegelde huis staat 
het vierkante pyramide-huis aan de 
noordkant, bij het Calf-luchthuis aan 
de zuidkant.
*Op een afstand van een paar honderd 
meter stonden drie sterk gelijkende 
groene luchthuizen. In het zuiden een 
monet-huis, met naast zich een stenen 
wachterhuisje. 
In het midden het Calf-luchthuis, 
met aan zijn zuidzijde het vierkante 
pyramide-huis. 

Het lijkt vrij duidelijk dat de bouwer 
van de Monet-huizen zich heeft laten 
inspireren door het Calf-luchthuis en 
zijn buur. De afgesneden hoeken en 
punten zouden te verklaren zijn aan 
de grotere bouwdichtheid ten gevolge 
van de opbloeiende industrie in de 
Zaanstreek, of aan de culturele in-
vloed vanuit het opdringerige bezoek 
van Napoleon. 

Het is dus niet onwaarschijnlijk dat 
Westzijde 38 het origineel is, en Monet 
juist de kopieën geschilderd heeft. 
De foto uit 1948 geeft een indicatie 
waarom. Het Calf-huis en buren zijn 
veel sterker uitgewerkt in versierende 
details. Monet hield niet zo van uitge-

herstel. Het is te hopen dat nieuwe 
bewoners het Calf-huis net zo zullen 
koesteren en ontzien als mijn moeder 
dat zeventig jaar lang gedaan heeft.
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De één regelt het meteen zodra er kinderen 
komen, de ander realiseert zich pas op 
latere leeftijd dat hij met zijn nalatenschap 
allerlei kanten op kan. We hebben de meest 
voorkomende vragen voor u op een rij gezet.

Een testament 
opstellen, ik 
heb het nog niet 
helemaal rond. 
Hoe pak ik het zo 
goed mogelijk aan?

Klopt het dat het steeds 
populairder wordt om aan 
goede doelen te schenken?

Wat is het verschil tussen 
een erfenis en een legaat?

Moet ik een 
executeur-
testamentair 
vastleggen?

Heb ik iets te 
zeggen over 
de besteding 
van mijn 
schenking?

A ls u bezittingen van waarde heeft -financieel 
én emotioneel-,  dan is het verstandig om 
een testament te laten maken. Dat is alleen 

rechtsgeldig als een notaris het opstelt en u het on-
dertekent. Er staat in naar wie uw nalatenschap gaat; 
bijvoorbeeld de mensen die u liefheeft en de organi-
saties die u graag steunt. Zonder testament geldt het 
wettelijk erfrecht, wat betekent dat bloedverwanten 
en uw juridische partner de nalatenschap volgens 
vastgestelde percentages verdelen. En als die er niet 
zijn, gaat de nalatenschap naar de Nederlandse Staat.
De notaris zal u vertellen over vrijstellingen voor 
erfbelasting en vrijstellingen voor schenkbelasting. 
Maar ook over schenken aan een Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI).
De notaris meldt het testament aan bij het Centraal 
Testamentregister, zodat na het overlijden bekend is 
of er een testament bestaat. Overigens: als u een tes-
tament opstelt, dan doet u er goed aan om iedere vijf 
jaar na te gaan of de inhoud nog steeds overeenkomt 
met uw wens. Een legaat is een duidelijk omschreven goed of 

een bepaald geldbedrag dat u aan iemand na-
laat. U kunt in uw testament aangeven aan wie 

u uw huis of aandelen wilt nalaten, of welk bedrag 
iemand na uw overlijden krijgt. Een erfenis bestaat 
uit alle bezittingen inclusief het geld van een per-
soon. U kunt verschillende mensen of organisaties 
een bepaald percentage van uw erfenis geven, of aan 
één persoon of organisatie het geheel. Een combina-
tie van beide is ook mogelijk. Dan laat u bijvoorbeeld 
aan iemand uw huis na, de rest van uw bezittingen of 
vermogen verdeelt u in percentages over anderen. 

Dat is wel verstandig. De executeur is 
degene die verantwoordelijk is voor 
de afwikkeling van de erfenis. Een 

executeur wordt aangewezen in een testa-
ment. De executeur kan één van de erfgena-
men zijn, maar een buitenstaander kan het 
ook doen, bijvoorbeeld de notaris. Voor ons is 
het prettig als we de zaken samen met de exe-
cuteur in goede banen kunnen leiden. Bijvoor-
beeld als het gaat om een nagelaten pand. 

Omdat veel goede doelen (waaronder de 
Vrienden van Stadsherstel) een ANBI-status 
hebben, is het extra aantrekkelijk om zowel 

bij leven als in het testament aan een goed doel te 
schenken. U schenkt dan belastingvrij.
Een andere reden waarom goede doelen zich duide-
lijker uitspreken over nalaten, is het feit dat de over-
heid minder subsidiegelden te verdelen heeft. Maar 
volgens hoogleraar filantropie Kees Schuyt is dat 
laatste “minder prangend dan we denken”, zo meldt 
hij bij navraag via de telefoon. “Nederlanders hebben 
door de eeuwen heen een grote 'geefcultuur'. Door de 
verzorgingsstaat is dat gegeven op de achtergrond ge-
raakt, maar het rentmeesterschap gaat heel ver terug. 
Dat heeft met de christelijke cultuur te maken. En 
mensen geven gewoon graag! Er is momenteel boven-
dien een grote 'do it yourself' beweging gaande in de 
samenleving. Niet omdat de overheid dat wil, maar 
omdat we de dingen graag zelf regelen. Dat doen we 
tenslotte ook met onze vakantie.”

U kunt in uw testament vastleggen dat 
uw nagelaten bedrag moet worden 
besteed aan een project of doel. Een 

optie is om een fonds op naam op te richten. 
Dat fonds op naam wordt dan beheerd en be-
waakt door de Vrienden van Stadsherstel. Een 
Fonds op Naam oprichten kan vanaf € 50.000. 
Ook kunt u in uw testament vastleggen dat 
Stadherstel een bepaald bedrag of percen-
tage van uw erfenis aan een door u 
specifiek benoemd (type) mo-
nument of doel besteedt. 

Huisnotaris 
Cora Hagendijk: 

“Het gaat om veel meer 
dan het testament”

REALISTISCHE VOORWAARDEN 
“Ik vind laagdrempeligheid belangrijk. Daarom is het eer-
ste gesprek altijd vrijblijvend”, vertelt mr. Cora Hagendijk 
van notariskantoor Meijer cs. “Ik wil dat mensen zich bij 
leven heel goed laten informeren over de mogelijkheden 
van schenken. Het gaat om kwetsbare materie.” 
Meijer cs is de huisnotaris van Stadsherstel. Sinds 1984 
werken we met hen samen. Zowel op notarieel vlak als 
op het gebied van vastgoed: mr. M.J. Meijer verkocht ons 
zijn rijk gedecoreerde monumentale pand aan de Kei-
zersgracht 695-699, dat diens zoon mr. M.C. Meijer nu 
met kantoorgenoten huurt. 

Notaris Cora Hagendijk vertelt dat ze in een gesprek 
met potentiële cliënten altijd eerst uitlegt hoe het wet-
telijke systeem in elkaar zit en vraagt wat het vermogen 
behelst. Vervolgens komen de individuele wensen aan 
de beurt. “Ik bouw graag een persoonlijke band op met 
mijn cliënten, ik wil hen op basis van hun individuele ver-
haal goed kunnen adviseren. Zodat ik weet waar het over 
gaat als ik iemand na lange tijd weer aan de telefoon 
krijg. Dat laatste is vaak een emotioneel moment. Nalaten 
gaat om veel meer dan het testament.” 

Dat het kantoor zelf een rijke geschiedenis heeft, helpt 
voor de betrouwbare uitstraling, weet Hagendijk: “Ja, ons 
kantoor bestaat sinds 1909. Sommige families komen 
al generaties lang bij ons.” Als iemand overweegt om 
Stadsherstel in zijn testament op te nemen, gaat Hagen-
dijk het liefst met beide partijen in gesprek. “Zodat we 
realistische voorwaarden kunnen opstellen.” 

Ze vindt het belangrijk om te voorkomen dat er inge-
wikkelde verplichtingen uit de nalatenschap ontstaan, 
die door Stadsherstel in de praktijk niet kunnen worden 

waargemaakt. Het is bijvoorbeeld zonde van de na-
latenschap als het pand in de tijd tussen opstel-

len en overlijden al gerestaureerd is. Maar: de 
voorwaarden zijn strikt privé. Hagendijk heeft 

plezier in de samenwerking met Stadsher-
stel, zegt ze, omdat “het een duurzaam 
goed doel is.” “Waar je aan geeft, dat blijft 
bestaan. Zonder Stadsherstel zou Amster-
dam er nu heel anders uitzien.”

Cora Hagendijk 
notaris bij Mr. M.J. Meijer cs notarissen

www.meijernotarissen.nl
hagendijk@meijernotarissen.nl

020-5317004

vragen over nalaten
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Op social media posten we wekelijks een monumentaal  krot 
vóór en na onze restauratie onder de naam Memory Monday. 
Nieuwsgierig? 
Volg ons op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter!

Keizersgracht 95B hoek Herenstraat 41
Aangekocht: 1959
Gerestaureerd: 1967
Het hoekpand is gebouwd in de eerste helft van de 17e eeuw. Er is een 
rechte houten kroonlijst (ca 1840) en een houten omlopende pui. Langs de 
overkragende zijgevel loopt een lage stoep met pothuis (kleine uitbouw). 
Opvallend: de voorgevel staat aan de Herenstraat, de zijgevel aan de gracht.

Het pand was bij aankoop deels afgebroken en in elkaar gestort, het overgebleven deel werd gestut.

MEMORY MONDAY



Cultuur
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Cultuur
Bezoekers van onze culturele programmering weten het al, Stadsherstel 
is meer dan gebouwen restaureren. Wij vinden het belangrijk dat onze 
locaties tot de verbeelding spreken. Dat doen ze natuurlijk vanwege 
hun authentieke, romantische en historische karakter. We prikkelen 
de fantasie nog een vleugje zintuigelijker met muziek, theater en 
spiritualiteit. En ook op dat vlak kunnen sympathisanten van ons werk 
een bijdrage geven. We kozen een mooi onderwerp om dat eens in de 
praktijk te tonen. We presenteren u alle aspecten van de concertvleugel.

Passend palissander 
In 2011 schonk de muzikale publiciste mevrouw Somerwill-Ayrton 
haar Bechstein vleugel aan Stadsherstel. Het instrument was in 
1906 gemaakt en paste prachtig in onze Van Houtenkerk in Weesp, 
die ook uit dat jaar stamt. De Bechstein is van palissanderhout, dat 
ook veel in het Jugenstil-interieur van de kerk voorkomt.

Transparant
Pianist Edward Janning: “De lichte akoestiek en transparante 
ruimte maken de Amstelkerk tot een prettige plek om muziek 
te maken. Het speelvlak is fijn geconcentreerd in het midden 
van de ruimte. Elke concertzaal heeft andere akoestiek, dat 
geldt ook voor iedere kerk. Als muzikant pas je je altijd aan.”

Wereldberoemd
In de Amstelkerk staat sinds 2005 de Steinway van de wereldberoemde Russische 
pianist Youri Egorov (1954-‘88). Egorov kwam in de jaren zeventig als politiek 
vluchteling naar Amsterdam en was één van de meest vooraanstaande hedendaagse 
pianisten. In 2015 beschreef Jan Brokken het aangrijpende levensverhaal van deze 
cultheld in het boek ‘In het huis van de dichter’. De Egorov Stichting, die inmiddels is 
opgegaan in de Young Pianist Foundation, schonk diens vleugel aan Stadsherstel.  

Huur
We organiseren jaarlijks een Canto Ostinato op vier vleugels en het 
Pianoduo Festival voor pianoduo’s. Dan is onze eigen collectie vleugels 
niet toereikend. Onze vleugelverhuurders Koot uit Haarlem en de firma 
Evert Snel uit Werkhoven dragen vaak op hun manier een steentje bij. 
Gijs Koot, enthousiast: “We verhuren onze instrumenten al dertig jaar 
aan Stadsherstel. Onlangs hebben we de Egorov-vleugel helemaal 
gerestaureerd. Een mooi instrument, met een ingetogen, intieme toon.”

What’s in a name
Een vleugel dankt zijn naam aan de vorm van het instrument, die 
vorm ontstond door de lengte van de hoge (kort) en lage tonen 
(lang) ofwel snaren. Men spreekt wel van een ‘vleugelpiano’ 
tegenover een ‘buffetpiano’, oftewel een liggende en staande 
piano. De buffetpiano of huiskamerpiano heeft besnaring op een 
recht, staand vlak. In de vleugelpiano liggen de snaren en hij is 
groter; de vleugel produceert daarom meer geluid. 

De vleugels in gebruik
Stadsherstel heeft tien vleugels in omloop 
die in 2018 talloze malen zullen worden 
bespeeld o.a. tijdens:

 � Klassiek op het Amstelveld in de Amstelkerk en  
De Duif

 � Het Grachtenfestival, onder andere in de 
Vondelkerk en de NedPhO-Koepel

 � Rondane Kwartet speelt Simeon ten Holt in De Duif
 � Henk van Twillert in concert onder andere in de 

Posthoornkerk
 � Concertserie Vrienden van de Hoop in Schuilkerk 

De Hoop
 � Diverse musicals in Het Zonnehuis
 � Opera per Tutti! in de Vondelkerk
 � Concertserie Vrienden van de Kamermuziek in de 

Amstelkerk
 � MPduo meezingconcerten in de Vondelkerk
 � Het Pianoduo Festival in de Amstelkerk en De Duif
 � Erard Ensemble in de Amstelkerk en de Van 

Houtenkerk
 � Mantrazingen met Jan Kortie in de Amstelkerk

Kijk op www.stadsherstel.nl/cultuuragenda 
voor een volledig overzicht.

Historisch correct
“We vinden het leuk om klanken 
uit de 19e-eeuw te laten herleven”, 
vertelt pianist Edward Janning 
over de concertreeks met de 
Erard-vleugel die hij met zijn 
gelijknamige ensemble in de Van 
Houtenkerk in Weesp organiseert. 
“Het instrument speelt minder luid, 
je kunt dichter bij de bedoeling 
van de componist komen. Het 
klopt historisch beter.” Het Erard 
Ensemble durfde de aanschaf van 
hun vleugel uit 1851 aan, omdat het 
verzekerd was van een speelplek 
en stalling in de Van Houtenkerk. 
Het ensemble speelt bekende 
en onbekende composities uit 
de Romantiek op authentieke 
instrumenten.
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Liefhebbers van de Amsterdamse 
gevel opgelet: er is ons een unieke 
gevelsteen nagelaten door een 
zeer dierbare Vriend(in). 

Bijzonder gevelactivisme 
op de Hoogte Kadijk
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Op de Hoogte Kadijk 12 hangen twee stenen in de gevel. In de ene 
staat een verwijzing naar de achternaam Schelhaas, de andere is een 
pamfletgedicht dat oproept tot vegetarisme. De tekststeen is de enige 
activistische gevelsteentekst in de stad.

De schenkster is Willy Schelhaas, die de 
stenen in 1993 liet aanbrengen in haar 
woonhuis, dat ze eerder aan Stadsher-

stel verkocht. Zij was naast fervent vegetariër 
ook actief feministe en groot bewonderaar van 
Amsterdamse monumenten.
Over haar gedicht op de steen vertelde Willy 
tijdens de onthulling op 27 maart 1993 dat de 
alliteratie haar op de Pinksterdagen van ’92 
te binnen schoot. “De alliteratie is de oudste 
rijmsoort die het Germaans kent”, aldus Schel-
haas. De tekst hangt samen met het beeld van 
de andere steen: “Zoals de dorpsomroeper met 
zijn klingelende bel aan alle dorpsbewoners 
aandacht vroeg voor zijn boodschap, roept 
deze haas (…) alle wereldbewoners op.” 
Ze verwijst met ‘voorwaar voorwaar’ naar de 
bijbel: Jezus begint met dezelfde woorden zijn 
oproep om het mensdom te bekeren. De vader 
van Schelhaas was predikant. 

BLAADJES SLA
Gevelstenen zijn vaak een poëtisch puzzeltje 
of een rebus. Zo hangt er in de Kalverstraat 
een ‘Gedachte-nis’; een steen met een leeg 
nisje voor gedachten erin. Op de Lindengracht 
kun je een steen bewonderen met de tekst: 
Thcargnednil –lees dat woord van rechts naar 
links-, het jaartal ondersteboven en vissen die 
in een boom zwemmen. Het beeld gaat over 
de gedempte gracht, oftewel de omgekeerde 
wereld. 

NOTARIS RUUD VAN HELDEN OVER HET TESTAMENT

In 2016 overleed Willy Schelhaas, ze liet de Vrienden 
een bedrag na voor in stand houden en onderhouden 
van haar gevelstenen. En in 2001 verkocht zij haar pand 
aan Stadshertel. Ruud van Helden, notaris bij het no-
tariskantoor Mr. M.J. Meijer licht toe: “Ik heb als notaris 
een geheimhoudingsplicht, maar soms mag je met toe-
stemming toch wat vertellen. Bij de koopakte heb je als 
notaris de plicht om na te gaan of de koopsom niet te 
laag of te hoog is (ter bescherming van de onwetende 
en ook ter controle dat er geen gekke dingen gebeuren 
als witwassen en belastingontduiking). In de regel doe 
je dat aan de hand van de WOZ waarde. Bij een behoor-
lijke afwijking van die waarde geef je in de koopakte aan 
hoe dat verschil is ontstaan. Bij mevrouw Schelhaas was 
dat heel eenvoudig: zij gaf meteen aan dat de koopsom 
veel lager was dan de waarde in het economische ver-
keer. Zij vond het veel belangrijker dat Stadsherstel het 
pand zou kopen en restaureren. Bij het tekenen van de 
leveringsakte zei ze (met pretoogjes) tegen de meege-
nomen vriend: ‘daar gaat een deel van je erfenis’. Overi-
gens moest ‘verkoper’ overal in de verkoopakte vervan-
gen worden door ‘verkoopster’.”  

Ook de steen van de naam Schelhaas bevat 
een kleine rebus. Er staat een haas met een bel 
in de hand: ‘schel-haas’. Naast de haas lig-
gen twee blaadjes sla, een verwijzing naar de 
grootmoeder van Willy die ‘Slaa’ heette.
De stenen waren een kroon op het werk van 
Willy Schelhaas: zij had haar woonhuis vol-
ledig in authentieke staat laten restaureren. 
Beeldhouwster van de stenen is overigens 
Sjuwke Brinkgreve – Kunst, de vrouw van 
Stadsherstel-initiator Geurt Brinkgreve.
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NOG STEEDS WORDEN ER MONUMENTEN GESLOOPT! 
Nog steeds zijn er panden die verkommeren of worden 
gesloopt. Historische schatten gaan verloren! Waardoor his-
torische elementen verdwijnen. Gelukkig heeft Stadsherstel 
in haar ruim 60-jarig bestaan veel panden kunnen redden. 
Dat konden we niet alleen. Bijdragen van particulieren zijn 
van grote waarde voor het behoud van erfgoed. Zo kunnen 
ook volgende generaties ervan blijven genieten. Dat genie-
ten doen we nu al samen met u, tijdens de activiteiten die 
we speciaal voor de Vrienden organiseren.

VRIENDENAGENDA 2018
We laten u graag de resultaten van 
uw steun zien. Dat doen we tijdens 
drie vriendenactiviteiten die altijd 
worden afgesloten met een Vrienden-
borrel. Voor deze activiteiten krijgt u 
een aparte uitnodiging per post  
toegestuurd.

VASTE VRIENDENACTIVITEITEN

ZONDAG IN MEI 
VRIENDENWANDELING 
Dé gelegenheid om onze monumen-
ten te bezoeken in de restauratie- en 
net opgeleverde fase. Projectleiders 
en vrijwilligers geven graag uitleg.

DINSDAG IN JUNI 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
We organiseren de Algemene Leden-
vergadering altijd in één van onze 
bijzondere panden. U krijgt tijdens de 
vergadering uitgebreid te horen aan 
welke projecten we werken.

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

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

EN VERDER ONTVANGT U:
 � Ons Stadsherstel magazine.
 � Jaarlijks een boekje over een  

bijzondere restauratie.
 � Maandelijks onze digitale  

nieuwsbrief.
 � 5% korting op de zaalhuur  

wanneer u een Bijzondere  
Locatie van Stadsherstel  
reserveert.
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VERENIGING VRIENDEN VAN STADSHERSTEL  
EEN VERENIGING VAN ERFGOEDLIEFHEBBERS
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We besteden uw geld uiterst zorgvuldig. Dit betekent dat 90% van uw contributie 
en 100 % van een extra bijdrage naar de restauratie van monumenten gaat. Samen 
met u kopen en redden we Nederlands erfgoed, brengen verdwenen details terug en 
knappen vergeten krotten op tot de parels die ze ooit waren.
Fijn dat we dit samen met u kunnen doen. Heel hartelijk dank!

ELKE EXTRA CENT GAAT 
NAAR HET MONUMENT

TERUGBLIK VRIENDENJAAR 2017

VRIENDENWANDELING ‘GEVELSTENEN IN MOKUM’ 
De Vrienden wandelden langs verschillende Amster-
damse gevelstenen, van ‘De Groene Bock’ tot ‘In het 
geschud varken’. Ook werden er verschillende mo-
numenten aan de binnenkant bekeken, waaronder 
het restauratieproject Geldersekade 15 (het smalste 
pandje van Stadsherstel). We mochten proeven bij een 
kaaswinkel in één van onze panden in de Haarlemmer-
straat. We proosten tot slot met elkaar in onze Post-
hoornkerk.

ALGEMENE LEDENVERGADERING IN 
MUSEUM ‘T KROMHOUT
Tijdens de Algemene Ledenvergadering bespraken we 
het afgelopen jubileumjaar en gaven uitleg over welke 
projecten er op stapel zijn. Voor aanvang van de ver-
gadering kon het restauratieproject Foeliedwarsstraat 
bekeken worden en projectleider Paul Morel gaf een 
korte lezing over de geschiedenis en restauratie van 
de Kromhoutwerf. U kon in beeld en cijfers zien wat 
Stadsherstel - onder andere met uw hulp - heeft kun-
nen realiseren.

VAREN MET NIEUW BORDSPEL
Dit jaar stond onze rondvaart in het teken van het  
bordspel Patrimonia. Er werd gevaren langs zes 
monumenten van Stadsherstel die in het spel voor-
komen. Tijdens de rondvaart wonnen meerdere 
Vrienden een spel.

KIJKJES IN DE KEUKEN
We konden verschillende restauratieprojecten open-
stellen voor Vrienden. Kleine groepjes leidden we rond 
bij de 300 jaar oude fundering van de Oudezijds Voor-
burgwal, op de steigers van het NACO-huisje en bij 
kersvers opgeleverde projecten.

VRIENDEN KREGEN DIT JAAR ONDER 
ANDERE EXTRA:
Korting op het Stadsherstel boek ‘Amsterdam Her-
stelt’, korting op het bordspel Patrimonia Amsterdam 
en er konden kaartjes gewonnen worden voor een 
proefetentje bij het pas geopende restaurant Lab-44 
op het Hembrugterrein. 

Gevelsteen Huis Duinen (Kerkstraat 402)

VRIENDEN VAN 

MAAKTEN OOK DEZE RESTAURATIE MOGELIJK 

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

GRATIS CADEAULIDMAATSCHAP
Wij willen onze Vriendengroep uitbreiden. Helpt u mee? 
Fantastisch! Geef als Vriend iemand een lidmaatschap 
cadeau of vertel uw omgeving over ons werk. 

U kunt de cadeaukaart naar de nieuwe Vriend sturen. Op 
de kaart is ook ruimte voor een persoonlijk boodschap.
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Vriendenlidmaatschap
Geef een Vriendenlidmaatschap, waarmee de ontvanger 
geniet van kortingen op (culturele) activiteiten, een gratis 
Vriendenwandeling, een Vriendenrondvaart voor een 
Vriendenprijsje, het Stadsherstelmagazine en nóg meer 
leuke verrassingen. 
Aanmelden kan met de kaart in het hart van dit magazine, of 
via www.stadsherstel.nl/vrienden

Prijs € 30,- p.j. voor particulieren en € 100,- voor bedrijven.   

Als u in 2018 Vriend bent, mag u 1 gratis 
lidmaatschap weggeven!

Geniet van cultuur in onze 
Bijzondere Locaties
Verras iemand met een concert of voorstelling in één van 
onze prachtige Bijzondere Locaties. Klassieke concerten, 
toneelvoorstellingen, keuze genoeg! Bekijk ons aanbod 
in de op www.stadsherstel.nl/cultuuragenda, of haal 
de papieren cultuuragenda op in onze Amstelkerk. Als 
Vriend krijgt u vaak de cultuuragenda thuisgestuurd. 

De Stadsherstel miniaturen
Een waar collectorsitem: miniaturen in de traditie 
van de KLM-huisjes. Speciaal voor Stadsherstel 
ontworpen en ambachtelijk gefabriceerd door Royal 
Goedewaagen. Wij zijn van plan om elk jaar een nieuw 
Stadsherstelhuisje te laten maken. 
U kunt de huisjes ontvangen door contact met ons 
op te nemen via vrienden@stadsherstel.nl of 020-
5200075  

Bij een donatie van € 500,- krijgt u ‘het verdwenen 
NACO-huisje’
Bij een donatie van € 250,- krijgt u ‘het Kleinste 
Politiebureautje van Nederland’.

Patrimonia, hét bordspel voor 
liefhebbers van Amsterdam
Patrimonia Amsterdam is een nieuw spel om 
samen met vrienden en familie te spelen, lekker 
ouderwets rondom de keukentafel. Tijdens het spelen 
waant u zich een echte Amsterdamse handelaar, 
ontdekt u leuke feitjes over de stad en komt u zes 
Stadsherstelmonumenten tegen. 
U kunt het bordspel bestellen via www.patrimonia.nl  
of ophalen in de Amstelkerk, Amstelveld 10. Graag 
contant betalen.

Prijs € 45,- excl. verzendkosten

Boek ‘Amsterdam Herstelt’
Geef een boek. Altijd goed. Maar dan wel ons 
Stadsherstelboek ‘Amsterdam herstelt’. Een confronterend 
beeldverslag van Amsterdam in de jaren ’60-’80, een 
scherpe beschrijving van de historie van Stadsherstel én 
onze rol in de metamorfose die Amsterdam de afgelopen 
zestig jaar doormaakte. 

Bestel via vrienden@stadsherstel.nl 020-5200075 of haal 
het op in de Amstelkerk, Amstelveld 10. Graag contant 
betalen.

Prijs € 25,00 voor Vrienden (€ 29,50 als u geen Vriend bent) 
excl. verzendkosten

2.
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€

Cadeautip Cadeautip

Cadeautip Extra
Cadeautip:

aanstekElijke 
StadSherstElcadeautjes
Reuze gezellig, al die feestdagen, verjaarspartijtjes en 
bedankmomenten. Maar waar maak je iemand nog echt 
blij mee? Iets dat blijvend is snijdt hout. Help Stadsherstel 
om met uw cadeau monumenten te redden!

€

€

A
A

N
S

T
E

K
E

L
IJ

K
E

 S
T

A
D

S
H

E
R

S
T

E
L

C
A

D
E

A
U

T
J

E
S

A
A

N
S

T
E

K
E

L
IJ

K
E

 S
T

A
D

S
H

E
R

S
T

E
L

C
A

D
E

A
U

T
J

E
S

3.Cadeautip

34 35



Help mee, draag bij, 
maak het mede mogelijk 

Politiebureautje populair 
bij groot publiek

CROWDFUNDING IS:

Online geld werven voor 
een concreet project met 
een doelbedrag, binnen 
een bepaalde termijn 
waaraan minimaal 30 
mensen meedoen.

Samen met Vrienden en 
geïnteresseerden een 
tekort inlossen, we vinden 
het fantastisch. Crowd-

funding geeft onze projecten nog 
meer gezicht. Bij zo’n actie komt zo 
veel enthousiasme naar boven, dan 
merken we extra hoe bijzonder het 
historische pand voor iedereen is. 
Onze allereerste funding was meteen 
ook het eerste crowdfundingproject 
voor monumenten in Nederland; we 
konden met liefhebbers het Schooltje 
van Dik Trom in Etersheim redden 
van sloop. Inmiddels is dat een suc-
cesvol kinderboekenmuseum. Het 
‘verdwenen Naco-huisje’ ligt dankzij 

Het is gelukt! Wij hebben met ons derde crowdfunding-project de benodigde 
€ 50.000 opgehaald en konden daardoor het Kleinste Politiebureautje van 
Nederland aankopen. Ongeveer anderhalf jaar geleden maakten we kennis met 
het gemeentelijke monumentje, met Sloten en de Slotenaren. 
Een korte terugblik op een geslaagde actie.

Tamar Frankfurther met barometer voor het 
Politiebureautje tijdens de actie. We waren er bijna! 

bijdragen van velen klaar voor haar 
definitieve terugkeer naar Amsterdam 
nabij het Centraal Station, dit laatste 
duurt overigens helaas nog even.
Al die schenkingen én de vele per-
soonlijke geefmotivaties doen ons 
monumentenhart nog harder klop-
pen. Het stimuleert ons nog meer 
om ons actief in te zetten voor mo-
numentenbehoud. Crowdfunding is 
steeds belangrijker voor het verkrijgen 
van subsidies en fondsenbijdragen. 
We kunnen ermee laten zien dat het 
publiek ons project op handen draagt,  
dat niet alleen wij vinden dat het de 
moeite van behouden waard is. Ofte-
wel: elke bijdrage telt!
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Het Politiebureautje vormt 
zo'n beetje het hart van 
het dorp. Het is een ge-
liefd object tot in de verre 

omgeving. Meteen was er dus al een 
breed draagvlak voor ons streven 
om dit monumentje te behouden. 
Sloten is een relatief hechte woonge-
meenschap; men kent elkaar en een 
helpende hand bieden is er vanzelf-
sprekend. Tamar Frankfurther, Vriend 
van Stadsherstel en geboren Slotenaar 
weet er blind de weg. Zij attendeerde 
ons op dit project en wist bij wie je met 
welk verzoek kon aankloppen. Hoe 
dat ging? Typisch Slotens. Namelijk: 
we hadden een filmpje nodig voor de 
website. Jan Wich, al jaren woonachtig 
op het dorp, bleek professioneel filmer 
en wilde wel helpen. Voor fotografie 
vraag je natuurlijk Erik Swierstra. 
We speurden nog naar digitale hulp, 
molenaar Rein Arler stond al voor 
ons klaar. En Anne Nicolai was heel 
handig en creatief. Hij maakte een 
grote barometer waarop de stand van 
de crowdfunding werd bijgehouden. 
De barometer kwam in de etalage van 
het pandje te staan en werd 's avonds 
verlicht. Mensen fietsten een omweg 
om te kijken hoe ver we al waren! Het 
project werd door iedereen op handen 
gedragen. Velen zetten hun schou-
ders eronder en... oud-veldwachter 
Freek Raat woonde nog steeds 'om de 
hoek' en draafde desgewenst met ple-
zier op: "Ik kan met mijn Canta overal 
komen!" Media waren er dol op. 

OUDERWETS GEZELLIGE 
KONINGSDAG
Op Koningsdag werd de campagne 
gelanceerd. Dat was geen toeval. 
Sloten is al jaren een populaire plek 
om de feestdag door te brengen. Het 
is er ouderwets gezellig. We hebben 
die dag meteen goede zaken gedaan. 
Velen - groot en klein - gingen in boe-
venpak op de foto. Slotenaar en oud-
schoolmeester Ben Meijer bemande 
vanaf dat moment bijna ieder week-
end op de zaterdagen en zondagen het 
Politiebureautje. Velen kwamen langs 
voor zijn 'uitgebreide rondleiding' 
door het kleine pandje. Hij verkocht er 
zijn eigen jam, babysokjes en folders. 
Dat bracht week-in-week-uit heel wat 
euro's in het laatje! 

Tamar organiseerde samen met haar 
broer en oud-wethouder Guido, ook 
geen onbekende van Stadsherstel, een 
benefiet filmmiddag voor de crowd-
funding in de Tuinzaal van de Molen 
van Sloten. In de pauze werden lootjes 
voor de ‘Altijdprijsloterij’ verkocht. 
Alle ondernemers van het dorp had-
den prijzen ingeleverd. Stadsherstel 
vulde deze aan met mooie boekjes. 
Weer ongeveer duizend euro opge-
haald... Reden genoeg om de loterij te 
herhalen tijdens de Ledenvergadering 
van de Vrienden.

Dat de Open Monumentendagen in 
september dit jaar het thema ‘Boeren, 
burgers en buitenlui’ hadden, was 
voor ons een groot geschenk. De ge-

meente Amsterdam besloot namelijk 
het dorp Sloten hoofdlocatie te maken 
tijdens een extra monumentendag en 
op de echte Open Monumentendagen 
was het nog nooit zo druk geweest in 
Sloten. 

LANDELIJKE 
MEDIA-AANDACHT
Vanaf de start bleek dat deze actie 
goed scoorde in de media: alle natio-
nale kranten besteedden er aandacht 
aan. In Amsterdam Nieuw-West was 
dat zelfs wekelijks! 

Nu, vier-en-halve maand later, kennen 
velen het goed geconserveerde dorp, 
dat onlangs de status van beschermd 
dorpsgezicht heeft gekregen. Mocht 
u nog niet geweest zijn, we zetten het 
op onze bucketlist (zie pagina 42). 
We gaan begin 2018 starten met het 
opknappen van het Politiebureautje, 
daarna gaat het open voor publiek. 
Een markant VVV’tje met zelfgemaak-
te spulletjes uit de omgeving in de 
winkel. Wij houden u uiteraard op de 
hoogte over de vaste openingstijden.
 
Dit verslagje is een korte impressie 
van het project. We hebben lang niet 
iedereen genoemd, maar zo krijgt u 
wel een beeld van een bijzonder po-
sitieve ervaring. Het draagvlak voor 
behoud van onze cultuurhistorie is 
door deze crowdfunding weer flink 
gegroeid!

Bij deze zetten we 
Tamar Frankfurther in 
het zonnetje voor haar 

fantastische hulp tijdens 
deze crowdfundingactie. 

Zonder haar was het zeker 
niet gelukt.

Verder zijn wij alle donateurs zeer erkentelijk voor hun gulle bijdragen.
In het bijzonder uiten we op deze plaats onze dank aan:T.J.F. Brouwer, fam. Driessen, FFG-
Properties BV, J. Hengeveld, F. Hovinga, P.W. Janssen's Friesche Stichting, M.L. Kollmar, P. 
van Laere, R. Nieuwenhuizen, Maatschappelijk Rendement Fonds ANWB, A.G. van Marwijk 
Kooij, C. Meekel, F. Raat, P.T. Sick, Stichting Heijmeijer van Heemstede, Stichting Vrederijk, 
Tanamera Media B.V., W.P Verdegaal en C.A.M.T. Verdegaal, F. Vermeer en H.P. Wuis.
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Je kan er niet omheen als je 
hem tegenkomt: de knal-
rode oude brandmelder 
van het politiebureautje. 
Een zeldzaam exemplaar, 

de enige in Nederland die nog op zijn 
oorspronkelijke plaats staat. 
De brandmelder is in 1927 voor de 
Amsterdamse Brandweer ontworpen 
door de Amsterdamse School-archi-
tect Pieter Lucas Marnette. Marnette 
werkte bij de Dienst der Publieke Wer-
ken en ontwierp onder andere straat-
meubilair voor voetpaden. 
De melder werd ook wel Rode Wach-
ter genoemd; de goede kijker kan er 
namelijk een gestileerd mannetje in 

Zeldzame Amsterdamse 
School-brandmelder

zien. In het donker ging de blauwe 
lamp bovenop de paal aan, zodat het 
bordje ‘brandmelder’ zichtbaar bleef. 

ÓÓK POLITIEMELDER
Onze Rode Wachter is van na 1933, hij 
heeft namelijk aan de achterzijde een 
politiemelder. Die werd van 1933 tot 
eind jaren vijftig extra aangebracht. 
De politie- en brandmelder werkten 
op dezelfde manier; na stukslaan van 
een glazen ruitje, kon je een knop 
indrukken en vervolgens een deurtje 
openen, om toegang te krijgen tot de 
ingebouwde telefoon van de hulp-
dienst.  
 

LIEFDE VOOR DE PAAL
De melders waren tot ongeveer 1971 
in gebruik. Op dit moment zijn er 
nog maar drie in de openbare ruimte 
aanwezig. Het behoud van ‘De Rode 
Wachter van Sloten’ is te danken 
aan oud-brandweerman Willem van 
Klooster en de voormalige Amster-
damse Wethouder en geboren Slote-
naar Guido Frankfurther. Willem is 
sinds 1990 de beheerder van de brand-
melder en koestert veel liefde voor 
de paal. Hij heeft aangeboden om de 
melder op te knappen, zodat we alleen 
de materiaalkosten bij elkaar moesten 
crowdfunden.

Deze Amsterdamse 
School-brandmelder 

staat voor het Kleinste 
Politiebureautje 

van Nederland. Wij 
konden dit vervallen 
monumentje zo niet 
laten staan, daarom 

adopteren we het.

Stadsherstel gaat over meer dan monumenten. We letten 
ook op de maatschappelijke positie van onze panden. 
Sociale projecten zitten in ons DNA. Er kwamen dit jaar 
drie indrukwekkende sociale woonplekken bij.

C
R

O
W

D
F

U
N

D
IN

G

S
O

C
IA

A
L

 S
T

A
D

S
H

E
R

S
T

E
L

Sociaal 
Stadsherstel

voor een sterk 
woonklimaat

Sociaal 
Stadsherstel
voor een sterk 
woonklimaat

V
oor een sterk woonklimaat is het 
belangrijk dat mensen met ver-
schillende leefwijzen naast elkaar 
vertoeven. Een plek krijgt beteke-

nis en karakter door afwisseling. Daarom 
geven we samen met onze huurders het begrip 
'duurzaam wonen' ook op sociaal vlak flair. 
Als u Vriend bent en wel eens naar de Vrien-
denactiviteiten gaat, kent u natuurlijk onze 
sociale oogappel in hartje Amsterdam; Bier-
brouwerij de Prael in de Oudezijds Armsteeg.  
Een brouwerij, proeflokaal en bierwinkel in 
monumentale panden en onze zelfontworpen 
KLM- pandjes. Er werken mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een 
stoer product. 
Misschien ben u ook wel eens voor een heerlijk 
broodje met koffie of thee in ons theehuis de 
Akermolen in Osdorp geweest. De plezierige 
bediening en kookkunst is in handen van 
mensen met een verstandelijke beperking. Met 
De Heeren van Zorg werken we op verschil-
lende locaties samen. Zij begeleiden mensen 
met autisme in onze panden naar zelfstandi-
ger wonen.

LIEVELINGSPAND: FORT K’IJK
Heeren van Zorg-directeur Telly Noutsis: 
“Uniek, dat is het. Voor ons is Fort K’IJK de 
kroon op ons werk van de afgelopen jaren. 
Het heeft alles onder één dak! We kunnen 
er wonen, trainen, behandelen en er is dag-
besteding.
Een droom komt uit, ik ben er zo trots op dat 
we dit met z’n allen hebben neergezet. Fort 
K’IJK is voor mij het ultieme voorbeeld van 
wat samensturing en samenredzaamheid kan 
opleveren. En het is natuurlijk dé geheimtip 
voor natuurliefhebbers.”
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Fort K’IJK: 
Paradijs in de polder 

Zaandijkerkerk: 
Van krot naar Zaanse trots

Fronik Buurtboerderij:
Ingrijpen voor het te laat is

Na tien jaar volharden was het dan zo ver: 
vijfentwintig autistische jongeren konden in 
september onze wooneenheden betrekken in 
Fort bij Krommeniedijk. U leest het goed, we 
zijn er samen met Hooyschuur architecten in 
geslaagd om een fort bewoonbaar te maken. 
Wie in de gelegenheid is moet er zeker een 
kijkje nemen, alleen al de ervaring van flora en 
fauna is er uniek. Het project duurde zo lang 
omdat er bij de overheid onduidelijkheid was 
over de verdeling van de zorggelden. Gelukkig 
reserveerde de provincie Noord Holland al die 
tijd de restauratiesubsidie voor ons en kwam 
het uiteindelijk toch rond. 
Mevrouw Kunst is moeder van één van de 

bewoners en vertelde tijdens de opening van 
het Fort op 4 oktober: “Onze dochter vindt 
het ontzettend spannend, zelfstandig wonen 
is een enorme stap. Ze is dolblij, ze studeert 
bloemschikken en gaat nu echt haar eigen 
weg. Wie weet kan ze straks wat betekenen bij 
een bruiloft of receptie in het Fort.” De jonge 
bewoners gaan voor het eerst ‘op kamers’ bij 
onze huurder, De Heeren van Zorg. In maxi-
maal 3 jaar worden ze getraind om zelfstan-
diger te leven. Ze leren dat onder andere door 
te werken in de bijbehorende horecagelegen-
heid en het bezoekerscentrum van Landschap 
Noord Holland, gericht op de natuurwaarde in 
de Stelling van Amsterdam. 

Aanvankelijk zou sloop het lot van de kerk zijn. 
De Zaandijkers zijn maar wat blij dat we dit 
konden voorkomen, ze hebben eindelijk weer 
een echte dorpskern. In de kerk plaatsten we 
11 woningen voor jongeren met autisme. De 
oplossing die Nunc-architecten vond voor het 
woonvraagstuk was zeer inventief: ze plaats-
ten een soort doosjes in het gebouw, waardoor 
de oorspronkelijke binnenkant van de kerk 
nog steeds te ervaren is. De constructie ver-
wijst naar de typisch Zaanse houtbouw, is 
licht en vormt een fris contrast met de zware 
massieve muren van de kerk. Opvallend detail 
vormen de trappen, die veel weghebben van 
de klassieke preekstoel.

We zijn begonnen aan de voorbereidingen van 
een nieuw project voor de Heeren van Zorg in 
samenwerking met een mooi buurtinitiatief, 
de Fronik Buurtboerderij in Zaanstad. Plan-
ontwikkeling en fondsenwerving houden ons 
van de straat. Dat is best een uitdaging, de 
boerderij is zeer vervallen en daardoor ook 
kostbaar. We zetten door, als we dit uitstellen 
stort de boel in. We voelen ons daarbij gesterkt 
door het besef dat er in Noord-Holland onder 
autistische jongeren een groot woningtekort 
is, dat we zo voor een deel kunnen oplossen. 
We houden u graag op de hoogte.

De Heeren van Zorg is een huurder waar we meerdere projecten mee zijn aangegaan. Directeur 
Telly Noutsis benadrukt de kwaliteitsstandaard: “Wij willen bij de woonruimte voor onze cliën-
ten het gevoel hebben 'daar wil ik zelf ook zitten.' Dat hebben we bij de panden van Stadsherstel 
zonder twijfel. Wij geloven ook in het idee dat kwaliteit afleveren belangrijk is voor behoud in de 
toekomst.” Noutsis herkent in Stadsherstel de wens om vanuit zorg ‘te beschermen’. 

Zonder (structurele) partners kan Stadsherstel dit soort projecten niet realiseren. Zo helpen en 
veel landelijke en enthousiaste plaatselijke fondsen mee om deze mooie projecten te realiseren. 
Eén van de partijen waar we veel aan te danken hebben, is de Provincie Noord-Holland. Ge-
deputeerde Joke Geldof opende de Zaandijkerkerk met de woorden: “Ik weet nog dat ik vóór de 
restauratie hier rondliep, het is onherkenbaar. Ik ben blij voor Zaandijk en ontzettend trots dat 
de provincie dit mede mogelijk heeft gemaakt.”

Kom volgend jaar naar de open dag en lezing in het Fort! 
U bent ook nu al welkom.

Vragen over het huren van een woning bij de Heeren van Zorg? 
Neem contact op via 020-7371566 of info@deheerenvanzorg.nl

BEKLIM DE TOREN! 
Bekijk onze expositie 
over herbestemmen in 
de Zaandijkerkerk. Be-
wonder het interieur 
van de kerk en geniet 
van het uitzicht op de 
Zaanse Schans.

Kijk voor meer informatie en foto’s over de genoemde 
projecten op www.stadsherstel.nl/sociaal

OP DE FIETS DE STAD UIT? WELKOM BIJ 
FORT K’IJK OF DE ZAANDIJKERKERK! 

FORT K’IJK, 
met natuurbelevingscentrum en horeca 
Voorlopige openingstijden:
wo t/m zo van 10-14 uur
Lagendijk 22, Uitgeest.

ZAANDIJKERKERK, 
met uitzicht en expositie
Open op ma t/m vrij 10-17.30 uur
Kerkstraat 10-26, Zaandijk 

Deze projecten hadden zeker niet tot stand gekomen zonder een bijdrage van:
De Provincie Noord-Holland, Het De Bijll Nachenius Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdams 
Monumenten Fonds, Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk, het Meekel-Groenfonds (een fonds op 
naam van de Vrienden van Stadsherstel), Stichting Honig-Laanfonds, Historische Vereniging Koog-Zaandijk, 
BredeNHof Stichting, P.M. Duyvisfonds, Stichting Rosenstock Huessy en de gemeente Zaanstad.  
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Kort & Sterk Staaltje
Stadsherstel

OM U OP TE 
VERHEUGEN: 
BUCKETLIST 

STADSHERSTEL
Eén van onze grote successen in het 60e 

jubileumjaar, was de bucketlist met mooie 
Stadsherstel-activiteiten. Daarom komen 

we begin 2018 met een 2e! We sommen 25 
van onze bijzondere activiteiten voor u op, 

de krenten uit de pap. Download de lijst 
vanaf januari gratis op www.stadsherstel.nl/
bucketlist of haal hem op in de Amstelkerk. 

Vrienden krijgen de bucketlist thuisgestuurd 
en kunnen aan alle activiteiten deelnemen. 

Gelukkig weet u onze panden goed te vinden tijdens Open Monu-
mentendagen en onze Vriendenactiviteiten. Wij stellen echter steeds 
vaker onze restauratieprojecten al tijdens het werk open voor mo-
numentenliefhebbers! Het pand Spinhuissteeg in hartje Amsterdam 
was bijvoorbeeld in verschillende fases van het restauratieproces 
toegankelijk. En in de kerk van Purmerend toonde de restauratie-
schilder de fijne kneepjes van de verftechniek ‘houten’. Daarnaast 
nodigen we periodieke gevers vanaf € 1.000,- én de mensen die ons 
lieten weten dat wij in hun testament staan, uit voor een verrassings-
bezoek aan een monument. Dat is vaak een (door omstandigheden) 
exclusief bezoekje aan een pand. Natuurlijk verloten we ook een 
paar plaatsen aan Vrienden. Zo werd er een bezoek gebracht aan de 
Amsterdamse fundering van het pand Oudezijds Voorburgwal 61 en 
beklommen we de restauratiesteigers van het NACO-huisje.

Om te kunnen blijven functioneren als redder 
van monumenten, moest Stadsherstel Amster-
dam zich in 2013 opsplitsen in een N.V. en een 
woningstichting. De afgelopen jaren bracht de 
toegenomen wet- en regelgeving veel admini-
stratieve lasten en kosten met zich mee. Voor 
de Stichting was dit met maar 92 panden zo 
complex, dat een gezonde bedrijfsvoering in 
combinatie met behoud van sociale huurwo-
ningen niet meer mogelijk bleek. Door aan te 
sluiten bij een grote corporatie kon de sociale 
huur wel blijven bestaan. 

Op 31 oktober 2017 is de kleine Stichting Stadsherstel Amsterdam  
gefuseerd met Woningstichting Eigen Haard. Stadsherstel Amster-
dam N.V. maakt geen deel uit van deze fusie en blijft zich zelfstandig 
richten op het restaureren en herbestemmen van monumenten.

STADSHERSTEL AMSTERDAM N.V.
Stadsherstel Amsterdam N.V. bezit circa 500 
monumentale panden en maakt geen deel 
uit van deze fusie. Ze blijft zich als ‘monu-
mentenorganisatie met een maatschappelijk 
doel’ inzetten voor monumentale panden en 
mooie sociale projecten in de Metropoolregio 
Amsterdam. (zie pagina 39) De N.V. bezit nog 
circa 200 sociale huurwoningen.Geef-Informatie- 

bijeenkomst een 
groot succes!

In november 2017 kwamen negentig geïnteresseerden 
naar een lezing over het werk van kunstenaar Clemens 

Merkelbach van Enkhuizen. De kunstenaar kon het 
funderingsherstel van zijn huis niet betalen en schonk het 

pand aan ons. Als tegenprestatie restaureerden wij de 
fundering en de marmeren gang, onderhouden het pand 
en mag hij er zijn hele leven blijven wonen. Daarna wordt 

het huis verhuurd aan andere kunstenaars. Clemens 
legde de restauratie vast op papier, de tentoonstelling 
‘tekenen tussen blubber en beton’ was te zien in onze 

Amstelkerk. Notariskantoor Meijer gaf tijdens de 
avond toelichting over ‘schenken aan Stadsherstel’. De 
mooie samenwerking tussen Clemens en Stadsherstel 

inspireerde andere monumenteneigenaren om met ons te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn met hun pand. 

VOLG DE RESTAURATIE VAN 
AMSTERDAMSE PROJECTEN 
Onze digitale nieuwsbrief is dé plek waar u verschillende 
Amsterdamse restauratieprojecten kunt volgen. Tot en 
met de zomer van 2018 is dat ons Joods erfgoedproject 
aan de Foeliedwarsstraat/Rapenburg. Het hele jaar lang 
komt u alles te weten over ons smalste pandje Gelderse-
kade 15. Lees hoe het eraan toegaat in de bouwkeet, leer 
restauratieweetjes en ontdek op wat voor mooie veras-
singen of onverwachte tegenslagen we stuiten. U kunt 
zich gratis inschrijven voor onze nieuwsbrief via  
www.stadsherstel.nl

KIJKJE IN DE 
RESTAURATIEKEUKEN

Fusie kleine Stichting Stadsherstel 
Amsterdam en Eigen Haard

BuckEtl i s t

stadSherst El
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Vrijwilliger in beeld 
Naast de vele Vrienden en fondsen, krijgt 

Stadsherstel steun van zo'n zestig geweldige 
vrijwilligers. Dankzij hen kunnen we panden 

openstellen en Vriendenactiviteiten organiseren. 
Bram Elsenaar (72) gidst op de Kromhoutwerf 

en helpt bij de Vriendenrondvaart. 

Stadsherstel koopt vervallen monumenten die de markt laat liggen. Ook krijgen we vaak 
panden van particulieren of organisaties die onze hulp nodig hebben. Zestig jaar geleden 
waren dat vooral woonhuismonumenten in de binnenstad van Amsterdam. Tegenwoordig 
bezitten wij verschillende soorten gebouwen in de Metropoolregio Amsterdam; molens, 
kerken, scholen, pakhuizen, gemalen, forten, boerderijen, een brandweerkazerne en een 
scheepswerf. We breidden dit jaar uit met bovenstaande panden.

Amsterdam is... 
“Mijn geboortestad. Een voort-
durende bron van inspiratie. Je 

kunt je er in alle stemmingen 
senang voelen, de diversiteit is 

fantastisch.”

Is vrijwilliger omdat...
“Het zo'n leuke club men-
sen is. We delen de liefde 
voor de stad. Ik vind Stads-
herstel een zeer professio-
nele organisatie, met oog 
voor detail en kwaliteit. 
Hoe er steeds weer prag-
matisch en idealistisch aan 
de stad wordt gewerkt... 
Vreselijk goed!” 

Favoriete 
Stadsherstelpand:

“De Twee Romeinen, vlak 
bij de hoek Prinsengracht-
Utrechtsestraat. Een klein pak-
huisje, met een authentiek hijs-
wiel op de bovenste verdieping. 
Zo'n hijswiel neemt ruimte in, 
maar toch mag het blijven.”

Goed bewaard 
Stadsherstelgeheim: 

“Het Rioolgemaal F. Tegenover 
het Rijksmuseum, aan de Ruys-

daalkade 2. Het is Amsterdamse 
School-architectuur en heeft een 

prachtige tuin, ontworpen door 
Piet Oudorf.”

Leest graag over:
“Amsterdam en de geschie-
denis van wetenschap en 
techniek, biografieën. Daar 
leer je veel van. Waarom is 
iets zoals het is?”

Heeft genoeg geduld om:
“Ik heb geen geduld, ik ben 
een zenuwlijer. Ik ben wél 
nieuwsgierig. Als iets van 
waarde is, wil je daar tijd in 
stoppen.”

Beschermt graag: 
“De 'IJzeren eeuw van Am-
sterdam', oftewel de ge-
schiedenis van de industrie. 
Daar geeft ik als gids bij de 
Kromhoutwerf uitleg over. 
Het Nationaal Luchtvaartla-
boratorium, mijn voormalige 
werkgever, heeft een erf-
goedmuseum met een mooie 
collectie. Daar ben ik ook 
vrijwilliger.”

Beste herinnering als 
vrijwilliger:
“Een stel meiden heeft ooit met 
Koninginnedag 'trouwen voor 
één dag' bedacht, inclusief ro-
zenblaadjes en een verkleedkist. 
Ze zijn het vaker gaan doen, als 
'Wed and Walk'. Ik was er een 
keer bij op de Kromhoutwerf. 
Dat bleek bijna ontroerend. Een 
koppel deed het voor hun ge-
adopteerde dochter, zodat ze 
eindelijk trouwfoto's voor haar 
hadden.”  
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Het kleinste Politiebureautje van Nederland 
(Sloten (Amsterdam))

De waakzaamheid
(Zaandam)

Batterij aan de Sloterweg 
(Hoofddorp)

ONDER ONZE 
VLEUGELS 
SINDS 2017  

Bunkers uit de koude oorlog
(Hoofddorp)

Zuidervermaning
(Westzaan)

Margaretha’s Hoeve
(Nieuw- Vennep)

4544



Het in 1919 als Scheepvaartkantoor ge-
bouwde NACO-huisje wordt naar de 
laatste huurder de scheepvaartafdeling 
van de Noordhollandsche AutoCar On-
derneming (NACO) vernoemd.
Het casco van het monument is ge-
restaureerd, waardoor er geen verder 
verval kan toetreden. Als we weten wan-
neer het monument kan terugkeren naar 
Amsterdam zullen wij verder gaan met 
de restauratie. 

HEEFT U EEN SPONSORIDEE?
Neem dan contact met ons op. 
Wij denken graag met u mee.

Duurzaam verjaardagscadeau:
doneren aan Stadsherstel

Een lik verf die volhardt

Wie elk jaar rond zijn verjaardag denkt: 'ik heb alles al', of: 'wat 
moet ik met nog meer spullen?', doen wij graag een suggestie. 
Vraag vrienden een restauratiebijdrage voor Stadsherstel. 
Ronald van Gelder doneerde het bedrag dat hij op zijn 
verjaardag inzamelde aan het NACO-huisje. We belden hem 
om te bedanken.

Helpen Stadsherstellen kent vele gedaanten. Soms krijgen we een 
bijzondere gift uit onverwachte hoek. De crowdfunding van het NACO-
huisje bracht Henk van Leeuwen van het bedrijf Coateq op een idee.

Nog van harte gefeliciteerd met je 
zestigste verjaardag! Hoe kwam de 
wens ‘donaties voor Stadsherstel’ op je 
verlanglijst terecht?

“Ik las dat jullie zestig jaar bestonden, ik toe-
vallig ook. Ik dacht: wat is er leuker dan die 
twee te combineren? Ik ben niet zo'n vrager als 
het op cadeau's aankomt, mensen geven wat 
ze zelf bedenken. Soms vind ik dat zonde. Ik 
vind het mooi om een goed doel te steunen dat 
duurzamer is dan ik zelf. Dat het geld naar het 
NACO-huisje ging, kwam later pas. Ik ben daar 
ook heel blij mee, want ik hou me bezig met een 
wijk in Diemen die net als het NACO-huisje is 
gebouwd volgens de Amsterdamse School.” 

En hoe reageerde je omgeving op je 
initiatief?

“Ze begrepen het goed, omdat ik sinds twee jaar 
een studie erfgoed volg aan de Vrije Universi-
teit. Iedereen vindt dat ik er goed aan doe dat ik 
die stap heb gezet, na een carrière in de bewe-
gingswetenschappen en communicatie. Voor 
sommigen was het doel zelfs een aanleiding om 
nog wat meer geld over te maken.”

Maakt het veel uit, de vijftigste of de 
zestigste verjaardag?

“Ik weet behalve van bewegingswetenschap 
ook het één en ander van neurologie; in de ja-
ren rond je vijftigste kan je brein nog één grote 
verandering aan. Vandaar dat ik heb besloten 
me op een ander gebied te richten. Nu de zes-
tig in mijn leven komt, ga ik meer om me heen 
kijken. Ik richt me op mijn omgeving en op wat 
ik achterlaat, in plaats van op mezelf. Ik merk 
trouwens dat jongeren het ook leuk vinden dat 
ik met erfgoed bezig ben, ze luisteren graag 
naar mijn verhalen.” 

Het begon allemaal met een oproepje op LinkedIn: “Wij wil-
len het Amsterdamse School Monument (...) terugbrengen 
naar Amsterdam, help je mee?”. Waarop het volgende ant-
woord in beeld verscheen: “Wij willen de verf sponsoren.” 
Deze enthousiaste respons kwam van Henk van Leeuwen, 
die al verf voor ons leverde voor de kerk in Schermerhorn en 
Fort Sint Aagtendijk. Leuk detail: Van Leeuwens vader had 
nog voor de NACO gewerkt. “Nou ja, niet helemaal voor de 
NACO”, vertelt Van Leeuwen later in een café. “Hij was tot 
zijn vut in 1987 in dienst als boekhouder van de NZH, dat in 
1972 fuseerde met NACO. Zijn directeur hield kantoor in het 
NACO-huisje en voelde de deining van het water als boten 
aanmeerden. Maar mijn vader kwam daar niet.”
Van Leeuwen houdt van erfgoed, omdat het  
“een ziel” heeft. Maar ook omdat het een interessante af-
zetmarkt is voor zijn bedrijf en met het NACO-huisje kan hij 
goed laten zien wat zijn product doet. 

Ben je zelf al lang Vriend?
“Nou, eerlijk gezegd ligt de acceptgiro op mijn 
stapeltje 'to do' voor het komende jaar. Ik ben al 
eeuwenlang vriend van de stad en haar gebou-
wen, maar hoop dat nu ook om te zetten in een 
lidmaatschap. 

Dankzij vele donateurs zijn de buffelhoorns weer 
teruggekomen aan het NACO- huisje.
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VERENIGING VRIENDEN VAN STADSHERSTEL 
De Vrienden van Stadsherstel spelen een belang-
rijke rol bij de aankopen en restauraties van de 
panden. Niet alleen zorgen zij ervoor dat unieke 
elementen worden teruggebracht in originele 
staat, maar dankzij hun financiële bijdrage kan 
Stadsherstel monumenten verwerven die anders 
verloren zouden zijn gegaan en restauraties uit-
voeren die zonder die bijdragen niet haalbaar zijn.

SUBSIDIES EN FONDSEN
Stadsherstel vraagt voor diverse projecten een 
bijdrage aan subsidiegevers en fondsen voor het 
restaureren en onderhouden van haar panden. 
Zonder de subsidiegevers en fondsen zou het niet 
mogelijk zijn om het werk te blijven uitvoeren. Wij 
danken deze organisaties dan ook hartelijk voor 
hun bijdragen.
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#RaadHetMonument In 1981 
klein, vervallen en schattig 
#Amsterdams monument. Weten 
jullie waar dit is?

Wilt u dit magazine ook graag thuis 
ontvangen? Als Vriend ontvangt 
u het magazine en een speciaal 
boekje over een restauratieproject. 

Niks missen? Bezoek onze website 
en het laatste nieuws verschijnt 
direct op uw beeldscherm.

Te huur in hartje centrum
Wonen in de Negen Straatjes of 
aan de prachtige grachten? Lees 
dan elke maand onze digitale 
nieuwsbrief en kijk welke pareltjes 
er te huur zijn.

Genieten van cultuur in onze 
Bijzondere Locaties
Luister naar klassieke klanken 
en bewonder de architectuur 
in onze Bijzondere Locaties. 
Bezoek bijvoorbeeld een 
concert in de sprookjesachtige 
Vondelkerk en let vooral ook op 
het schilderachtige plafond en 
de neogotische architectuur. 
Benieuwd naar de culturele 
evenementen? Bekijk het 
aanbod op stadsherstel.nl/
cultuuragenda en vind ons leuk 
op facebook

Word Vriend! Aanmelden kan via: 
www.stadsherstel.nl/vriend

www.stadsherstel.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
kan via:
www.stadsherstel.nl/nieuwsbrief

       25 likes          3 keer gedeeld 

       4 retweets        5 reaties

Volg ons op Twitter!
www.twitter.com/stadsherstel

REKENVOORBEELD 
PERIODIEK SCHENKEN:
U verdient € 35.000 per jaar en schenkt vijf 
jaar lang € 750 via een schenkingsovereen-
komst. U kunt 1,25 x het bedrag aftrekken 
van de belastingen, wat inhoudt dat de 
belastingdienst 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 belasting-
voordeel te gunnen aan de monumenten. 
Uw bruto schenking is dan € 1.293, u krijgt 
€ 543,00 terug van de belastingdienst en 
netto heeft u dan € 750,00 geschonken.  
Met uw extra bijdrage kunnen wij nog 
mooiere dingen doen!
Op www.stadsherstel.nl kunt u meer lezen  
en met de schenkcalculator precies uw 
situatie invullen en uitrekenen welk bedrag 
u terugkrijgt.

PERIODIEK SCHENKEN IN
5 STAPPEN GEREGELD:

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

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

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

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

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

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

GEVEN KAN OP DE VOLGENDE 
MANIEREN 

 � Eenmalig, bijvoorbeeld aan een specifiek 
project (zie www.stadsherstel.nl).

 � Door middel van een periodieke schenking.
 � Door middel van een fonds op naam.
 � Of door ons op te nemen in uw testament.

PERIODIEK SCHENKEN KAN NU ZON-
DER 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 uitneembare variant aantreft. 
Ook kunt u de overeenkomst op onze website 
invullen, zie www.stadsherstel.nl/vrienden

U KRIJGT ONGEVEER DE HELFT VAN 
UW GIFT TERUG VAN DE BELASTING-
DIENST! 
Door deze overeenkomst en omdat wij een 
culturele ANBI-status hebben, krijgt u onge-
veer de helft van uw schenking terug van de 
belastingdienst. Door de Geefwet mag u 1,25 x 
uw gift aftrekken van uw inkomstenbelasting 
of 1,5 x van uw vennootschapsbelasting. Daar-
naast 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 andere vra-
gen heeft, dan horen wij dat graag. Dat kan 
telefonisch, per mail of in een vrijblijvend ge-
sprek bij ons op kantoor in de mooie Amstel-
kerk. Of desgewenst bij u thuis. Wij zullen alles 
doen om uw wensen met zorg te realiseren!

“Ik adviseer u graag bij het 
maken van uw 

persoonlijke keuze, 
en hou ervan samen 

dromen te verwezenlijken.”

Stella van Heezik,
fondsenwerving

Contactpersoon: 
Stella van Heezik 
Hoofd afdeling Communicatie, 
Fondsenwerving en Vrienden
stella@stadsherstel.nl
020-5200075 / 06-53434767

Vereniging Vrienden van Stadsherstel
IBAN: NL66 INGB 0005 659 267

(PERIODIEK) SCHENKEN
SIMPEL SCHENKEN FISCAAL AFTREKBAAR
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Restauratie, herbestemming, 
verhuur, beheer en openstelling van 

monumenten voor nu en de toekomst   

www.stadsherstel.nl




