VRIENDENWANDELING
19 MEI 2019

VRIENDENWANDELING
‘PLEKKEN VAN PLEZIER’
Welkom op deze wandeling PLEKKEN VAN PLEZIER, het thema van de
Open Monumentendagen 2019 en onze Vriendenwandeling. Een zeer toepasselijk thema voor de vele erfgoedprojecten van Stadsherstel. Immers
Stadsherstel heeft monumenten, na restauratie, veelal omgetoverd tot
plekken van plezier. Wij wandelen door drie buurten van Amsterdam met
ieder een eigen karakter, geschiedenis en vroegere en hedendaagse plekken van plezier.
OPENGESTELDE PANDEN
De route begint in de Bellamybuurt, het eerste pand is Hal 17, de vroegere paardentramremise.
Deze hal ligt tussen de Tollenstraat en de Bilderdijkkade. Levensader van De Hallen is de Passage,
die de Bilderdijkkade en Ten Katemarkt met elkaar verbindt. De Passage bestaat uit twee delen.
Het eerste deel loopt van de Ten Katemarkt tot de Tollensstraat. Het tweede deel bevindt zich in
Hal 17.
In elk open huis staan Stadsherstellers klaar om meer over de geschiedenis en de restauratie te
vertellen.

PANDEN OP DE ROUTE
Alle Stadsherstelpanden zijn te herkennen aan het blauwe Stadsherstellogo op het pand.
In dit boekje zijn de panden als volgt te herkennen:

1

Panden geopend voor bezoek

2

Panden op de route

3

Panden gerestaureerd door
Stadsherstel

WANDELING EN BORREL
In het Kinderkookkafé (de Meststallen), Vondelpark 6B is de afsluitende borrel tot 17:30 uur.
We wensen u veel wandelplezier toe en danken u voor uw bijdrage als Vriend. Uw steun en betrokkenheid zijn van groot belang voor Stadsherstel. Niet alleen omdat u de projecten van Stadsherstel ondersteunt maar u draagt ook letterlijk bij aan het bewaren van gebouwd erfgoed in en om
Amsterdam voor nu en de toekomst. Dankzij een Vriendenbijdrage hebben we De Hollandsche
Manege kunnen kopen. En onlangs zijn we gestart met de crowdfundactie voor De Hollandsche
Manege. Vanzelfsprekend is deze oudste stadsmanege van Europa opgenomen in de wandeling.
Elke bijdrage voor het nieuwe crowdfundproject is natuurlijk van harte welkom.
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BELLAMYBUURT
In de sinds 1636 zo genoemde Stads- en Godshuispolder, net buiten de stadsgrenzen, ontstond
een gebied met waterlopen, smalle percelen, dijkjes en paden langs sloten, allerlei bebouwing en
vooral veel molens. In de 18e eeuw verkoopt een eigenaar grote stukken grond en ontstaan er buitens, weilanden en moestuinen. In de 19e eeuw is in de snel groeiende stad de behoefte aan woningen groot. Vooral na de annexatie van delen van Nieuwer-Amstel ontstond er in snel tempo een
meer planmatige woningbouw. Maar na de gedeeltelijke demping van de KWAKERSPOEL, vlakbij
de grens met Nieuwer-Amstel, vestigde in 1877 de Stadsreiniging er een verzamelplek van het
huisvuil uit de hele stad. Ongeschikt voor woningbouw, kwam hier omstreeks 1890 een enorme
TRAMREMISE tot stand. Na het vertrek van het GVB in 1997 werd het hallencomplex omgetoverd
tot DE HALLEN. Een bruisende plek van plezier als cultureel en culinair uitgaanscentrum.

WILHELMINA GASTHUISTERREIN
Het Sint Pieter Gasthuis aan het Rokin kende tot 1617 ook een pestafdeling. Toen werd het besluit
genomen om, vanwege het besmettingsgevaar, het PESTHUIS buiten de stad te plaatsen. Aanvankelijk in een bestaand gebouw maar in 1630 begon de bouw van het Pesthuis. Via de Pestsloot
gingen de pestlijders van de stad naar het Pesthuis.
Vanaf 1734 heette de inrichting BUITENGASTHUIS ter onderscheid van het in de stad gelegen
BINNENGASTHUIS. Door de stadsuitbreiding in de 19e eeuw kwam het terrein steeds dichter bij
de stad te liggen. Daarom kocht de gemeente een groot terrein van de maatschappij Overtoom
om een nieuw model ziekenhuiscomplex te bouwen. In 1891 legde prinses Wilhelmina de eerste
steen waarna haar ziekenhuis in 1893 gereed was voor gebruik. In 1925 kreeg het de status van
Academisch Ziekenhuis samen met het Binnengasthuis. In 1983 vond de verhuizing naar het AMC
plaats. Na de herbestemming van het terrein werd het niet alleen een plek vol woonplezier maar
ook culturele instellingen en zelfs een skibaan kregen er een plek!

VONDELPARKBUURT
Vanaf 1682 werd de PLANTAGE het wandel- en recreatiegebied met bier-, wijn- en theehuizen.
Maar meer dan een tuinhuisje mochten de Amsterdammers er niet bouwen. In de 19e eeuw was
dat niet meer te handhaven en in 1860 gaf de gemeente het gebied vrij voor woningbouw. Daarom wilde een aantal rijke zakenlieden “een ruime gelegenheid in de nabijheid van de stad, waar
licht en lucht, water en bronnen, bloemen en planten volop door de burgerij genoten zouden kunnen worden”. Zo ontstond net buiten de Singelgracht, vlakbij het Leidseplein, een Rij- en Wandelpark en een luxe woonwijk. In deze buurt zullen we de PARELS VAN PLEZIER VAN STADSHERSTEL bezoeken.

Wij wensen u veel plezier met deze wandeling.

Start in hal tussen Tollenstraat en Bilderdijkkade
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HAL 17
Onderdeel van Westelijke Tramremise gebouwd tussen
1901-1903 door een architect van Publieke werken. Op
1 januari 1900 nam de gemeente de exploitatie van het
openbaar vervoer over van de Amsterdamse Omnibus
Maatschappij en werd een begin gemaakt met de elektrificatie van trams.
Toch stonden er aanvankelijk nog paarden in Hal 17 op
stal en op de eerste verdieping lag hooi. Het was ook
als centrale werkplaats voor de trams en bussen. Na het
vertrek van het GVB in 1996 kwam het in 2011 tot een
definitief plan voor herontwikkeling. In opdracht van
het stadsdeel West ontwikkelden architectenbureau van
Stigt samen met de Tramremise Ontwikkelingsmaatschappij een plan. Stadsherstel nam Hal 17 voor haar
rekening. Daar kwamen winkels en studio’s en bovenwoningen en appartementen.

VRIENDENGIFT
De Vrienden hebben bijgedragen aan het toegangshek
aan de Bilderdijkkade.
De Tollensstraat oversteken en dan de passage in.
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PASSAGE
De centrale passage loopt naar de Ten Katemarkt. Deze
grote, lichte ruimte was vroeger de traverseerhal. Hier
kwamen de trams binnen om met behulp van speciale
rolwagens naar een van de dwarsliggende hallen geleid
te worden voor stalling of reparatie. De passage heeft
de naam gekregen van Hannie Dankbaar (1952-2007),
twaalf jaar de eerste voorzitter van Stadsdeelraad Oud
West. Hier hangen wandschilderingen die verwijzen
naar de buren van het GVB, de Stadsreiniging. Ze zijn
in 1940 geschilderd door Mozes Cohen, die in de oorlog in Auschwitz is omgekomen. Je ziet Amsterdam
afgebeeld als de schone stad aan het IJ en verschillende
werkzaamheden van de SR. Het complex laat zien hoe
een gebouw in een andere tijd met succes een totaal
nieuwe functie kan krijgen. Met natuurlijk de Filmhallen met negen zalen, waaronder de voormalige zaal van
de Parisien van de Nieuwendijk. Het bruist en het borrelt rond de plek waar voorheen de smeerputten van de
tram waren.

Langs Filmhallen en door Foodhallen naar
Bellamyplein.
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BELLAMYPLEIN
De Kwakerspoel of Kwakersdijk ontstond op deze plek
in 1661 als een industriegebied met zaagmolens. Maar
aan het eind van de 19e eeuw verdwenen de molens
en werd dit gebied gedempt. In het plantsoen staat een
buste van W.F. Jansen, de grote filantroop rond 1900.
Rijk geworden als medeoprichter van de Deli maatschappij stichtte hij in 1896 samen met Hélène Mercier
de NV Bouwonderneming Jordaan voor goede, betaalbare arbeiderswoningen. Aan het plein op nrs. 18-38
is een aantal woningen met mooie tegeltableaus in de
portieken te zien.
Loop terug, de Bellamystraat in, en passeer de Ten
Katestraat. Waar nu de markt is liep ongeveer de grens
met Nieuwer Amstel.
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BELLAMYSTRAAT
Gelegen naast een sloot ontstond in dit toenmalige
poldergebied het zogenaamde Tuinpad. Na de demping
van de sloot in 1887 werd het Tuinpad de brede Bellamystraat. Na de Annexatie bij Amsterdam was ophoging verplicht maar bij de bestaande bebouwing gebeurde dat niet en dus is in de straat het polderniveau
nog duidelijk zichtbaar. Op nr. 19 B, Openbare Lagere
School der 1e Klasse Nr 94. Deze scholen waren gratis
en hadden een nummer. Op nr. 47, bioscoop Olympia
van architect Th Philippi, bijnaam De Plump, dat kwam
door de achterlicht projectie. Voor de transparantie
maar vooral om brand te voorkomen moest het filmdoek nat worden gehouden met een waterspuit, het
Duitse Plumpsklosett. Dat gaf een klotsend geluid. Ook
wordt beweerd dat vrouwen onder de film aardappelen
schilden en het plump-geluid ontstond door de aardappels die in de pan water plonsden! Na de sluiting heeft
de bioscoop verschillende bestemmingen gehad zoals
moskee, danscentrum en nu een flexwerkgebouw.
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BELLAMYSTRAAT 74-76
Het laatste stukje industrie in de Bellamystraat, hoe
kleinschalig ook, was de smederij van Meister. Maar die
is in 2016 gestopt. Een plakkaat aan de muur herinnert
nog aan de firma. Het pand uit 1884 is gebouwd met de
stenen van vier gesloopte molens bij de Kwakerspoel en
hout afkomstig van de wereldtentoonstelling die 1883
op het toen braakliggende terrein achter het Rijksmuseum, huidige Museumplein, werd gehouden. De smederij begon in 1909 en bij het honderdjarige bestaan is de
brug van Kwakersplein naar Bellamyplein naar de firma
en familie Meister vernoemd. De voortuintjes zouden
bijna verdwenen zijn want Publieke Werken wilde in
1962 de rijweg verbreden, de tuintjes pasten ook niet
meer in het straatbeeld. Gelukkig verdwenen ook deze
voornemens van PW van tafel.
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BELLAMYSTRAAT 89-93/CASPAR FLICKHOF
Een mooi stukje industriële geschiedenis vinden we
op nrs. 89-93. Op de hoek met de Caspar Flickhof. Het
werd in 1866 gebouwd als diamantslijperij. Het pand
heeft vooral door zijn cultuurhistorische betekenis in
de buurt de gemeentelijke monumentenstatus gekregen. Dit pand huisvestte van 1899-1906 en van 19111918 tevens de chocoladefabriek de Erven Caspar Flick.
De beroemde Flickjes komen hier vandaan. De chocolade pastilles die ook door andere chocoladefabrikanten zijn gemaakt. De fabricage van chocolade was een
belangrijke industrie in Amsterdam. Nog steeds is de
Amsterdamse haven de grootste haven ter wereld voor
de import van cacaobonen.

Doorlopen richting de Kostverlorenvaart.
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HOEK BELLAMYSTRAAT - VAN EFFENSTRAAT
In dit deel van de buurt staan veel woningwetwoningen. De Woningwet van 1901 kwam voort uit het
streven de zeer erbarmelijke woonsituaties in veel
oude wijken te verbeteren. De wet maakte overheidsinmenging mogelijk in de volkshuisvesting en voorzag
ook in de mogelijkheid tot financiële steun aan erkende
woningbouwverenigingen en bouwmaatschappijen.
Daarvóór was sociale woningbouw alleen mogelijk
door particulier initiatief.
Dit complex van 23 woningen uit 1918 is door La Croix
in opdracht van een van de oudste en nog steeds actieve woningbouwvereniging, Rochdale gebouwd. La
Croix is een typische Amsterdamse School Architect.
Hij werd niet oud en staat wat in de schaduw van zijn
bekendere tijdgenoten als Van der Mey, De Klerk en
Kramer. La Croix kennen wij natuurlijk ook van ons
NACO-huisje dat aan de achterkant van Centraal Station stond en naar verwachting in 2021 terugkomt.

Doorlopen naar Kostverlorenkade.
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KOSTVERLORENVAART

9

WESTERMOSKEE

Deze vaart heet zoals hij is ervaren: de kost ging hier
verloren. Op deze plek liep de grens tussen Amsterdam
en Sloten. De vaar is gegraven in 1413 en moest een
belangrijke rol spelen in de afwatering van het Hoogheemraadschap Rijnland op het IJ. Maar het was ook
een handige route voor de scheepvaart. De schepen
konden zo naar Leiden varen en vermeden het betalen
van tol bij het Spaarne in Haarlem. Dat werd een juridisch steekspel. Haarlem won en er moest een dam in
de vaart worden gelegd. Daar werd wel een overhaal op
aangebracht waar de kleinere schepen van boeren en
tuinders overgezet werden. Later veranderde de naam
in Overtoomsevaart. Er ontstond bij de overhaal een
buurtje aan twee zijden van het water. Het ene in Nieuwer Amstel en het andere in Sloten, dit werd de dubbele buurt genoemd. De Overtoomsevaart werd in 1904
gedempt en heet nu Overtoom.

We kijken naar een niet onomstreden stukje Amsterdam dat bekend stond als het Riva-terrein. Vanaf het
midden van de vorige eeuw was hier Riva Automobielbedrijf gevestigd. Zij kwamen van de Overtoom
197 waar zij in de jaren twintig een enorme bloei meemaakten. Aan de Kostverlorenvaart konden ze verder
groeien, maar rond 2003 werd het complex gesloopt.
In 1994 had de Turkse vereniging Milli Görüș het terrein al verworven. Na veel overleg volgde er in 2000 een
akkoord over de bouw. Het complex is door het Frans–
Joodse architectenechtpaar Breitman zo ontworpen dat
ze een relatie met de bestaande bouw in Amsterdamse
School stijl aangaan. Er kwam een gezichtsbepalende
moskee met een minaret van 43 meter. Daarnaast 111
woningen, kantoor- en bedrijfsruimte, ruimte voor
maatschappelijke voorzieningen en een parkeergarage.

Linksaf langs Kostverlorenkade en dan weer linksaf de
Hasebroekstraat in.
Voor de AWV en Rochdale tussen 1875 en 1920 gebouwd door de architecten Van der Pek en Noorlander.
Langs de vroegere achtererven van de Bellamystraat.
Let op de details van natuursteen, gespiegelde gevels
aan het begin van de straat en de knik in de straat om
die levendiger te maken.
We lopen door in de Hasebroekstraat tot de Nicolaas
Beetsstraat en daar rechtsaf. Verder lopen over de
Kinkerstraat tot het Jacob van Lennepkanaal.
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JACOB VAN LENNEPKANAAL
Het Jacob van Lennepkanaal verbindt de Singelgracht
met de Kostverlorenvaart. Het werd in 1886 gegraven
op de plaats van een oude sloot die door het in 1896
geannexeerde gebied van de gemeente Nieuwer-Amstel
liep. Het kanaal diende vooral ter vervanging van de
in 1904 gedempte Overtoomsevaart. Over het kanaal
waren vijf beweegbare bruggen om de scheepvaart
naar de groentemarkt aan de Marnixstraat te accommoderen. Toen de markt rond 1937 werd verplaatst naar
het hallencomplex in de Jan van Galenstraat konden
de bruggen vervangen worden door vaste om het toenemende autoverkeer meer ruimte te geven. Jacob van
Lennepkanaal werd Jacob van Lennepkade en alleen de
evenwijdig lopende Kanaalstraat herinnert nog aan de
oude functie.
Over de brug komen wij bij het WG-terrein.
HET WILHELMINA GASTHUISTERREIN
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MORTUARIUM GEBOUW
Op het hoekje Nicolaas Beetsstraat en de Jacob van Lennepkade staat het mortuarium gebouw van architect
A.R.Hulshoff, 1927. Zowel de invloed van de Amsterdamse School als van F. Lloyd Wright zijn zichtbaar. Via
de overdekte gang legden de overledenen hun laatste
weg af, waarna zij met een schip naar hun laatste rustplaats werden vervoerd. Op 4 pijlers staat beeldhouwwerk van Hildo Krop, volgens Krop zelf “krachten, die in
een ziekenhuis werkzaam zijn” met een symboliek van
ziek zijn en genezen, leven en dood. Bij de uitgang van
de begrafenis aula aan de straat staan nog 2 beelden van
Hildo Krop uit 1930: Troost (replica) en Herinnering.
Linksom de hoek is de ingang van het Pathologisch
Anatomisch laboratorium in de Arie Biemondstraat.
Hoog boven de vensters 4 beelden van Krop. Twee mannenfiguren met een open hand als positief symbool en
2 vrouwenfiguren met een bloem als symbool van de
liefde. Bij de ingang ook nog een versiering van gebakken aarde met een toorts en een vlucht van zwaluwen.
Symbool voor het brandend vuur van de wetenschap
door alsmaar nieuwe wetenschappers, die van dit academisch ziekenhuis uitvliegen. Prachtig dat zich hier nu
een cultuurcentrum bevindt. Waar eens een lugubere
plek was waar lijken werden ontleed is nu een plek van
o.a. filmplezier verrezen!
Vervolg de Arie Biemondstraat. Ga aan het eind rechts
de Anna Spenglerstraat in en daarna direct naar links
het Ketelhuisplein. Kijk rechts even in de Pesthuislaan.
In de Pesthuislaan bevinden zich nog paviljoens I en II
uit 1893 van architect Leguyt, samen met het poortgebouw behorend tot de kern van de 19e-eeuwse
gebouwen.
Vervolg het Ketelhuisplein naar het WG-plein.
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WG-PLEIN
De Chirurgische Klinieken zijn van E.P. Messer, hoofd
Publieke werken, en stadsarchitect A.R. Hulshoff. Gebouwd van 1933-1937. Aanvankelijk dacht men in 1925,
toen het Wilhelmina Gasthuis een academische ziekenhuis werd, nog een deel van het oude Pesthuis te sparen
bij de bouw van een nieuw gebouw. Maar helaas werd
het toch gesloopt ondanks protesten van erfgoedorganisaties plaatsmakend voor het enorme bakstenen gebouw in sobere Amsterdamse School Stijl. Ook hier zien
we beeldhouwwerk van Krop, naast de 2 hoofdingangen, van verplegend personeel bezig met ziekenzorg.

Rechtsaf de 2de Constantijn Huygensstraat in. Passeer
de 1ste Helmersstraat die de schrijver W.F. Hermans de
uitspraak ontlokte:
“Alle straten in de buurt waar ik ben grootgebracht,
zijn naar zesde-rangs schrijvers genoemd. Niet minder
dan drie straten heeft de gemeente ten deel doen vallen aan Jan Frederik Helmers, die door niemand meer
gelezen wordt. En in de eerste daarvan woon ik”.
Doorlopen tot de Overtoom.
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OVERTOOM
De Heiligewegsevaart was oorspronkelijk niet meer dan
een sloot naast het pad dat onderdeel van de “Heyligen
Wech” was. Deze pelgrimsroute liep vanaf het dorp
Sloten naar de kapel ter Heilige Stede in de Kalverstraat,
waar in 1345 het Mirakel van Amsterdam zou hebben
plaatsgevonden. Omstreeks 1413 groef Amsterdam een
vaart op de plaats van de huidige Overtoom. De Heiligeweg langs de vaart liep tot de stadsuitbreiding van
1660 ononderbroken door tot aan de Kalverstraat. Via
de vaart brachten de boeren met hun kleine schepen de
melk naar de stad. De schippers lieten hun scheepjes
overhalen met een overtoom. Door al deze bedrijvigheid ontstonden spoedig uitspanningen en herbergen
om aangenaam te verpozen. Zoals het kinderversje
luidt : “Schuitje varen theetje drinken, varen we naar de
Overtoom, drinken we zoete melk met room.”.

Steek voorzichtig de Overtoom over, die na demping
een drukke invalsweg werd, verder de 2e Constantijn
Huygensstraat in en doorlopen naar de Vondelstraat de
Vondelkerk in. De Vondelstraat waarvan Pierre Cuypers
de eerste projectontwikkelaar was.
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De Vondelstraat van de katholieke architect Cuypers c.s.
De Vondelstraat was de straat waar de uit Roermond
afkomstige Pierre Cuypers tijdens zijn Amsterdamse
periode op verschillende plekken heeft gewoond. Op
aanraden van zijn zwager Joseph Alberdingk Thijm was
hij in 1865 naar Amsterdam gekomen. Alberdingk Thijm
was niet alleen schrijver maar ook een zeer gefortuneerde zakenman. Zo kocht hij een drukkerij op voor
het katholieke dagblad de Tijd. Hoofdredacteur werd de
priester J.W. Brouwers. Deze drie voorvechters van het
katholieke geloof en behoud en herbouw van monumenten uit de Middeleeuwen werden dan ook het R.K.
ABC van de Neogotiek genoemd. In de Vondelstraat
bouwde Cuypers zijn eigen mooiste en dierbaarste
“huiskerk” op een ovaal plein op de middenas van de
Vondelstraat als prominent middelpunt.
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R.K. KERK ALLERHEILIGSTE HART VAN
JEZUS, VAN P.J.H. CUYPERS
Vanaf 13.00 uur kunt u deze kerk bekijken. Op zondagmorgen wordt er namelijk nog steeds gekerkt zoals bij
meerdere kerken van Stadsherstel. Bent u eerder, geen
probleem u loopt straks weer langs deze kerk en kunt
dan naar binnen.
Gebouwd in opdracht van het kerkbestuur van de H.
Nicolaas buiten de Veste (later “de Liefde”) omdat het
gebied onder deze parochie viel. De kerk is in twee
fasen gebouwd, in 1870-1873 het priesterkoor en twee
traveeën met absis, en dankzij de opbrengst van een
loterij in de periode 1875-1880 de rest van de kerk.
Het grondplan van de Vondelkerk volgt de contouren
van het ovale plein. Door de ontkerkelijking en de
komst van kantoren in de omgeving werd het steeds
moeilijker om de kerk te onderhouden. Bovendien was
de waardering in die tijd voor de neogotiek niet erg
groot. Zo noemde Gerard Reve bij de uitreiking van de
P.C. Hooftprijs in 1969, de kerk “aandoenlijk lelijk, een
soort Dom van Keulen, maar dan gebouwd van lucifershoutjes door invalide mijnwerkers”. Ondertussen
was door een groep verontruste liefhebbers de Stichting
Vondelkerk opgericht. Zij gaven de opdracht aan de
jonge architect André van Stigt, op basis van no cure,
no pay, een plan te maken. In zijn plan is de inbouw zo
transparant mogelijk gehouden met kantoren aan de
zijde van zowel de ingang als het koor, zodat de centrale
ruimte helemaal vrij is. Nu is juist de centrale ruimte
een echte cultuur- en trouwplek geworden. Beneden
bevinden zich mooie herentoiletten die nooit genderneutraal kunnen worden!

Alvorens het Vondelpark te betreden kijken we eerst
aan de rechterzijde van de ingang van het Vondelpark
naar Vondelstraat 73-75.
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VRIENDENGIFT
De Vrienden hebben bijgedragen aan de restauratie
van het torenuurwerk, het aanschaffen van een nieuwe
slaghamer en de schilderingen in de zaal.
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VONDELSTRAAT 73-75
NIEUW LEYERHOVEN
In mei 1876 vroeg Cuypers een vergunning voor de
bouw van een villa op een perceel dat hij net verworven
had. In een recordtijd van één jaar was het geschikt
voor bewoning, een dubbele villa met aan weerszijden
hoek-erkers en traptorens waarnaast zich de ingangen
bevonden. Het rechter woonhuis is een verdieping hoger en werd door Cuypers van 1877 tot 1881 bewoond.
Rond 1900 verbouwde zijn zoon Jos rigoureus de dubbele villa tot drie woningen. Hiervoor moest in het
hogere deel van de voorgevel een extra ingang worden
gemaakt. Ook werd een nieuw trappenhuis aangelegd.
De oorspronkelijke trappen zitten in de twee torentjes
aan weerszijden van het gebouw.

Loop het Vondelpark in, met zicht op standbeeld en
paviljoen.
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VONDELPARK
Hebben we het over een ‘plek van plezier’ dan zijn we
in het Vondelpark op de juiste plek. Hier wordt bij elk
straaltje zonneschijn het leven gevierd. Maar bijna was
dat heel anders gelopen. Het smalle perceel aan de
Singelweg, nu Stadhouderskade, was eigenlijk al vergeven voor de bouw van een gasfabriek, maar gelukkig
voor de stad kon de exploitant de financiën niet op tijd
rond krijgen. De directe aanleiding in 1864 tot dit particuliere initiatief onder leiding van C.P. van Eeghen was
de bouw van huizen in de Plantage, waarmee het enige
groengebied van formaat binnen de stad verloren ging.
Vader en zoon Zocher tekenden voor het ontwerp van
het ‘Nieuwe Park’ in Engelse Landschapsstijl. Op 15
juni 1864 werd het eerste deel, ca 8 ha, opengesteld. Na
plaatsing van het beeld van de katholieke schrijver in
1867 werd het ‘Vondelspark’. De ‘s’ verdween in 1880.
De commissie kocht grote delen grond in de omgeving
en de verkoop van die kavels bracht weer de financiën
op voor uitbreiding van het park tot de Amstelveenseweg. Ruim tien jaar later ging daar het hek open en kon
het publiek gratis genieten van de 48 ha natuur in de
stad. Mits zij zich wel aan bepaalde gedragsregels hielden, waar de parkwachters nauwkeurig op toezagen.
De tijdgeest veranderde en het park werd steeds meer
een publiek plezier-domein. Het onderhoud was een
constante zorg en in 1951 stelde de voorzitter C.P. van
Eeghen, kleinzoon van oprichter, voor het nog steeds
particuliere park over te doen aan de Gemeente. Op 6
oktober 1953 vond de officiële overdracht plaats.
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VONDELPARKPAVILJOEN
Om plezier te maken was in het park ook een paviljoen
nodig. Maar er was geen geld. Toen de bewoners van
het Zandpad een verbinding met het park wilden, kon
dat als zij per huishouden vierhonderd gulden als renteloos voorschot zouden fourneren. Daarmee werd in de
zomer van 1866 een houten paviljoen in Zwitserse stijl
neergezet. Ontworpen door zoon Louis Paul Zocher.
Van begin af aan een groot succes. In 1878 werd het al
gesloopt om plaats te maken voor het huidige gebouw
van P.J. Hamer. Ook het nieuwe paviljoen heeft van 1881
meteen goed gelopen. Het etablissement was gericht op
de gegoede bezoekers van het Vondelpark en straalde
een grote luxe uit. Het “gewone volk” werd nog buitengesloten. Plannen voor een bierkelder in het souterrain
gingen dan ook niet door. De art-deco inrichting verdween tijdens de Tweede Wereldoorlog toen de Duitsers de zalen gebruikten voor opslag en het paviljoen
helemaal leeg roofden. Van 1975 tot 2010 was hier het
Filmmuseum gevestigd. Met daarin een bioscoopzaal
met het interieur van Parisien die nu in de Filmhallen
te vinden is. Na een zeer grondige verbouwing is het
gebouw in 2014 omgedoopt tot Vondel CS; het Media
en Cultuur LAB van AVROTROS. En daarmee weer een
plezier-paleis bij uitstek, waar de finale van ‘Wie is de
mol’ elk jaar duizenden belangstellenden trekt.

Sta even stil bij de fontein om u te verfrissen. Het is
een reconstructie uit 2003 van de Vondel/ van Eeghen Fontein. In 1873 beter bekend als de “Roomse
drinkfontein”. Het drinkwater kwam en komt nog
steeds van de duinwaterleiding. Vanaf hier een mooi
uitzicht op het beeld van Vondel. Initiatief weer van
Alberdingk Thijm. Dankzij zijn tactische manoeuvres
kregen zijn schoonvader, Louis Royer, en zijn zwager, P.
Cuypers - beiden eveneens katholiek - de opdracht het
beeld, respectievelijk de sokkel te ontwerpen. Op 18
oktober 1867 werd het beeld feestelijk onthuld.
Linksaf Roemer Visscherstraat in.
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ROEMER VISSCHERSTRAAT
Was het een plezier hier te wonen? Reken maar. Hier
woonden vooral hoge ambtenaren, juristen en zakenmensen. De bovenwoningen waren voor de kantoorbedienden en een enkele geschoolde arbeider.
Bebouwing werd toegestaan met de beperking dat er
grond vrij gehouden zou worden voor de aanleg van
de ‘ceintuurbaan’, de doortrekking van de Constantijn
Huygensstraat. Deze werd pas na de tweede wereldoorlog gerealiseerd met de aanleg van de Vondelbrug.
Roemer Visscherstraat 46-50
Tjeerd Kuipers ontwierp deze twee villa’s aan het einde
van de 19e eeuw. De opdrachtgevers gaven hem de
ruimte om ze te voorzien van voor die tijd zeer moderne details in art nouveaustijl. Let op de a-symmetrische
deurpartijen en de torentjes. Vergelijk ze eens met zijn
nog geheel in neostijl gebouwde villa’s aan de overkant
van de Constantijn Huygensstraat.
Roemer Visscherstraat 43-47
Dat hier de gegoede burgerij was gehuisvest bewijst de
bewoner van nr. 47, hier stond van 1920 tot 1925 Anthony Fokker ingeschreven.
Roemer Visscherstraat 44.
De naam Cuypers komen we in deze buurt vaker tegen.
Het herenhuis op 44 is in 1894 ontworpen door Eduard
Cuypers, neef van Pierre Cuypers.
Let vóór het oversteken van de Constantijn Huygensstraat op de achtergevel van het pand links in Vondelstraat dat in chaletstijl is gebouwd. Straks lopen we
daar voorlangs.
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ROEMER VISSCHERSTRAAT VERVOLG
Roemer Visscherstraat 42.
De villa in neostijl van T. Kuipers stamt uit 1894. Hij
had het druk, want hij bouwde toen ook de Landenhuizen verderop in de straat. De eerste bewoner van de
villa was Charles Boissevain, directeur van de Nederlandsche Ammoniakfabriek.
Roemer Visscherstraat 40
Dit pand heeft een link met het park dat oorspronkelijk
Rij- en Wandelpark zou heten. Het is ontworpen door
de architecten K. Muller en J. Ingenohl. Zij tekenden
ook voor de rijwielschool Velox, die in 1898 geopend
werd voor de gegoede burgers om te leren fietsen.
Veertien jaar later werd het verbouwd tot het huidige
Zuiderbad.
Roemer Visscherstraat 20-30A, de Landenhuizen
De Internationale Tentoonstelling van Handel en Reiswezen die in 1895 op het Museumplein gehouden zou
worden zal de architect Tjeerd Kuipers geïnspireerd
hebben toen hij de opdracht kreeg zeven herenhuizen
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te ontwerpen. Het plezier straalt nog steeds af van de
huizen, elk huis laat een bouwstijl uit een ander Europees land zien. Het interieur van de huizen is Hollands
en niet afwijkend van de in die tijd gebruikelijke indeling voor een herenhuis.

Loop verder tot hoekje Tesselschadestraat, de Plaquette van Aletta Jacobs
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PLAQUETTE VAN ALETTA JACOBS
De totstandkoming van de plaquette van Aletta Jacobs
kent een opmerkelijke voorgeschiedenis.
Aletta Jacobs was de eerste gepromoveerde arts en
voorvechtster voor het vrouwenkiesrecht. Als arts werkzaam, vroeg Jacobs dan ook kiesrecht aan. Dit jaar vieren wij honderd jaar stemrecht voor vrouwen door het
schrappen in 1919 van het woord “mannelijk” uit het
“wetje Jacobs”.
Aanvankelijk wilde men ter herdenking van A .Jacobs’
100 jarige geboortedag in 1954 een film over haar leven
maken. Begin 1953 werd een dr. Aletta Jacobs Fond
opgericht om geld in te zamelen. Maar de inzameling
bracht slechts 20% op van de kostenraming voor de
film. Vooral de katholieke vrouwenorganisaties hadden
grote bezwaren tegen de inzameling. Immers Jacobs
was als arts ook actief geweest om geboortebeperking
te propaganderen! Zo werd uiteindelijk na veel geharrewar pas in 1959 de plaquette aangebracht.
We staan nu in de Tesselschadestraat. We staan voor
een mysterie maar dit betreft het zwembad voor het
voormalig huis van A. Jacobs. Een surrealistisch kunstwerk getiteld “Dit is geen zwembad”. Weet u waarheen dit is verdwenen?
Kijk ook even naar de overzijde rechts. Tesselschadestraat 12 – Villa Boissevain P. Cuypers 1878.
Cuypers kreeg de opdracht van bankier G.M. Boissevain, samen met M.G .Pierson oprichters van de
Kas-Vereeniging, tot de bouw van een half vrijstaande
villa met een ruime tuin. Ook hier met veel hout uitgevoerde delen van de uitbouw aan de achterzijde.
We lopen links richting Vondelstraat en staan even stil
op het hoekje.
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TESSELSCHADESTRAAT 31 HOEK VONDELSTRAAT
Oud Leyerhoven II – Joseph T.H. Cuypers
1884-1886
Gebouwd in eclectische stijl in opdracht van zijn vader. Tussen houten vakwerkconstructies bevinden
zich tegels van de firma Villeroy en Boch. Aan de Tesselschadestraatzijde de muze van de muziek en vanaf
de hoek met de Vondelstraat de muzen van de beeldhouw-, schilder- en bouwkunst. Naast de muzen ook
musicerende herdersjongen. Aanvankelijk exploiteerde
P. Cuypers het gebouw met 34 kamers als pension. In
1922 verbouwd tot kantoor voor het NVV later voor de
S.D.A.P. en na W.O. II de P.v.d.A. Nu is het een gebouw
met luxe appartementen.
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Hoekje Vondelstraat, kijk even naar rechts richting
Leidseplein. Weet dat bij Leidsche Bosje het Leyerdorpsepad begon. Daar stond Oud Leyerhoven, eerste
woonhuis familie Cuypers.
Lopen naar links de Vondelstraat in.
Op nr. 34 woonde van 1870-1874 Berlage als 14-jarige.
Op nr. 17 woonde de mime-speler Rob van Reijn. Hij
heeft zich ingezet om de bolwerken van de 17e-eeuwse ring te boek te stellen.
Op 19 woonde aanvankelijk Jos Cuypers (architect van
nrs. 15 t/m 21) zelf en later in de oorlog toneelspeler
Ko van Dijk. Hoewel lid van de kultuurkamer, had hij
in 1944 geen werk meer en organiseerde hier met zijn
vrouw Elly Stekelenburg en Ben Aerden huiskamervoorstellingen. Bezoekers van ‘Theatre Grand Guignol’
betaalden entree in de vorm van voedsel, drank of
brandstof.
Aan de overzijde is de rij van nr. 36 tot 48 van de hand
van P. Cuypers. Ingangen die herinneren aan gotische
kerken. Op nr. 38 zijn leuke details te vinden: in de
gevel een kat die op muizen jaagt en in de hijsbalk een
olifant.
Op nr. 29 bouwde Jos Cuypers voor de schilderes J.E.
Repelius dit herenhuis met een atelier op de derde
verdieping. Ook liet zij Piet Mondriaan op de eerste
verdieping plafondschilderingen maken.
Voor een bestaande villa op nr. 35 ontwierp A.L. van
Gendt in 1882 een nieuwe, rijk versierde gevel met de
hermen onder het dak van het middengedeelte, terwijl
hij op nr. 37 een villa ontwierp met een fraaie erker.
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VONDELSTRAAT 39-41
Van plek van bier en plezier naar een plek
van spiritueel ritueel
In opdracht van bierbrouwer G.A. Heineken, de opa van
Freddy, bouwt P. Cuypers bierhuis Vondel. Net als Leyerhoven uitgevoerd in een schilderachtige landelijke architectuur met een parkachtige tuin met slingerpaden.
In 1880 ontstaat op nr. 39 Huis Vondel met een balzaal.
Al in 1891 wordt het Bierhuis door architecten S. Roog
en J. van den Ban veranderd in café-restaurant Vondel.
Beide panden worden vervolgens twee jaar later met
elkaar verbonden. Wanneer zeven loges een gezamenlijke ontmoetingsplaats zoeken, koopt de Vrijmetselaars
Stichting van vrijmetselaar H. de Velde in 1904 de panden. Architect en vrijmetselaar W. Kromhout, bekend
van het American hotel, geeft bij de verbouwing nr.
39 een tempelachtige structuur. Een nog ingrijpender
verbouwing ondergaat het gebouw in 1910-1911 wanneer architect en vrijmetselaar P. Heyn de beide gevels
afbreekt en het huidige gebouw ontstaat. Alleen aan de
achterkant is, zoals we gezien hebben, nog iets over van
de structuur van Cuypers.
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Op nr. 39 het logegebouw met de rode en blauwe tempel en op nr. 41 Verenigingslokaal en conciërgewoning.
Na honderd jaar was een restauratie hard nodig en bekostigen de vrijmetselaars de restauratie van het logegebouw door nr. 41 aan Stadsherstel te verkopen.

VRIENDENGIFT
De Vrienden hebben bijgedragen aan het tuinhek voor
beide panden.
We gaan verder de Constantijn Huygensstraat over.
In het uitbreidingsplan van Kalff van 1877 was al een
brede “ceintuurbaan”, geprojecteerd. Bij de Vondelstraat was al een strook onbebouwd gelaten. Maar pas
in 1938 kwam het besluit van B&W om de ceintuurbaan te voltooien. In 1940 werden de panden Vondelstraat 43-45 gesloopt. Maar pas in 1947 ontstond een
verbinding door de Vondelparkbrug naar een ontwerp
van P.L. Kramer.
Aan de overzijde op de hoek Vondelstraat 72
De woning van dominee J.C. Sikkel, zichtbaar op een
reliëf, maar berucht van de krakersrellen in 1980. In het
jaar van “geen woning, geen kroning” met inzet van de
M.E., waterkanonnen en zelfs tanks tegen de krakers.
Verder de Vondelstraat in op nr. 51, Villa Johanna van
architect Eduard Cuypers 1908-09. De Jugendstil bloemen zijn uitgevoerd in sgraffitto pleisterwerk, meer
kwetsbaar dan tegels.
En dan Vondelstraat nr. 100. De eerste bewoner hier
was onze (zesde rangs?) dichter-predikant ten Kate.
Aan deze zgn. “armere” evenzijde van de straat vinden
we vooral aaneengesloten burgerwoningen.
Kijk naar de pastorie die bij de Vondelkerk hoorde, op
Vondelstraat nr. 108. Wat meer van de weg gebouwd
door de aanwezigheid van een polderriool.
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VONDELSTRAAT 77-79
Leyerhoven, Pierre Cuypers’ laatste woonhuis in Amsterdam
Weer een dubbele villa maar met in feite één ingangspartij in chaletstijl en, om de relatie tussen huis en park
te benadrukken, met klimopbegroeiing. Cuypers gaat
op nr. 77 wonen met in de gevel het tegeltableau van G.
Sturm met de architect, ambachtsman en criticus en de
tekst van Thym daaronder afgebeeld. En de relativerende verzuchting van Cuypers op de ondervonden kritiek.
Het rechterdeel werd door Cuypers verhuurd. Tussen
1922-24 bouwde kleinzoon Pierre een extra balkon en
garage en kwam een ruimere entree. Bij latere verbouwingen van het interieur werd door het daar gevestigd
architectenbureau, het plafond verlaagd met TL verlichting boven de werkplek en voorzetwanden! De huidige
bewoner, de hoboïst Han de Vries, heeft zoveel mogelijk
alles weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
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VONDELSTRAAT 140
De Hollandse Manege – A.L. van Gendt
1882
Deze net door Stadsherstel aangekochte Parel van
Plezier behoort tot één van de mooiste werken van
ingenieur-architect van Gendt. Aanleiding tot de bouw
was de noodzakelijke afbraak van de “Koninklijke Rijschool” hoek Leidsegracht-Lijnbaansgracht omdat de
Leidsegracht werd doorgetrokken naar de Singelgracht.
Dit gebouw uit 1744 had een bovenzaal waar bals en
concerten ( o.a. Mozart en zonen Bach) werden gegeven. De locatie van de nieuwe manege was perfect,
gezien de ruiterpaden in het Vondelpark. Het woonhuis
Vondelstraat 140 werd aangekocht en verbouwd tot de
directeurswoning met een monumentale poort. De corridor liep via de voormalige tuin naar het classicistische
hoofdgebouw met een feestelijk versierd interieur. De
rijbaan van 15 meter breed en ruim 35 meter lang heeft
een overkapping met een open ijzeren constructie. De
halfronde, ijzeren bogen onder het zadeldak zijn een
onderdeel van zijn door iedereen geroemde ingenieuze
constructies. De gestucte consoles zijn puur ornamenteel. Tot de oudste gebruikers behoort de Hollandsche
Carrousel Sociëteit , het carrousel rijden in amazonezit
gebeurt nog steeds. Verder Officieren- en Amsterdamse
Studenten Rijclub en de Amsterdamse chic van rond
het Vondelpark. Overigens oefenden de agenten van de
Bereden Politie ook hier toen het bureau zich nog op de
Overtoom bevond.
Net als de Vondelkerk dreigde sloop van de manege
en werden acties gevoerd door dezelfde mensen zoals
Lydia Lansink voor behoud. Uiteindelijk werd in 198386 de manege gedeeltelijk gerestaureerd.

VRIENDENGIFT
De Vrienden hebben bijgedragen aan de aankoop van
dit pand en hebben een crowdfundactie opgezet voor
restauratie van dit bijzondere monument.
De architect van de Hollandse Manege, A.L. van Gendt.
A.L. van Gendt heeft een omvangrijke productie binnen
Amsterdam op zijn naam staan. Naast zijn vermoedelijk bekendste werk het Concertgebouw, heeft hij
ook de galerij aan de Raadhuisstraat gebouwd. En die
bij het Paleis van de Volksvlijt. Verder ontwierp hij het
Burgerziekenhuis aan de Linnaeusstraat en tientallen
kantoorgebouwen, woonhuizen en villa’s. En de enorme Werkspoorhallen op Oostenburg. Verder heeft hij
meegewerkt aan de constructieve delen van de Stadsschouwburg en het Centraal Station.
Zijn beide zonen J.G. en A.D.N. van Gendt traden in zijn
voetspoor en hebben veel iconische gebouwen in de
hoofdstad gerealiseerd.
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Van Van Gendt werd op 18 april 1835 in Alkmaar geboren. Na zijn opleiding aan de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten in Amsterdam bekwaamde hij zich
tijdens stages vooral in de constructieve kant van het
vak. Voor hij zich in 1874 in Amsterdam als zelfstandig
architect vestigde was hij onder andere werkzaam bij de
Staatsspoorwegen.
In Amsterdam werd hij al snel een gerespecteerd lid
van de bouwwereld, met talloze bestuursfuncties,
redactie zetels, jury lidmaatschappen en commissiewerkzaamheden. Net als Cuypers combineerde hij het
vak van architect met projectontwikkeling. Van Gendt,
die in 1901 overleed, was geen gedreven vernieuwer
als Cuypers. Hij werkte in bijna alle stijlvarianten uit de
tweede helft van de 19e eeuw. Zijn eerste werken waren
vooral in sober eclecticisme. Zijn vroege villa’s bouwde
hij overwegend in chaletstijl. Aan het eind van de jaren
zeventig werkte hij vooral in classicistische trant. Na het
midden van de jaren tachtig ging zijn voorkeur uit naar
de renaissance vormen.

Weer terug de ingang door en dan rechts de Vondelstraat in. Op het einde rechts: de Anna van Vondelstraat in en dan links de Overtoom op.
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OVERTOOM 241, VILLA BETTY
Achter het koetshuis aan de Overtoom gaat aan het eind
van de oprijlaan de Villa Betty schuil. Hier werd in 1983
de film Brandende Liefde van Ate de Jong naar het boek
van Jan Wolkers opgenomen. Met onder anderen Monique van de Ven, Peter Jan Rens en Ellen Vogel. Het laat
de villa in al zijn oude glorie zien. De bouw van de villa
begon in 1877, maar in 1894 verbouwde architect Gerrit
van Arkel zowel ex- als interieur volledig.
De villa dankt zijn naam aan de vrouw van de steenrijke
tabakshandelaar Eduard Lehmann Hij betrok het huis
in 1896 en trouwde vier jaar later met de twintigjarige
Betty von Hunteln. Zij woonde hier tot haar honderdste
jaar. Kort daarvoor was het huis met bijgebouwen geveild. Mevrouw Betty zwaaide heel lang de scepter over
een omvangrijke hofhouding en werd daarom in de
volksmond de Koningin van de Overtoom genoemd.

Loop verder tot de Gerard Brandtstraat, denk je even
in de 18e eeuw en dat verderop een schouwburg was
gevestigd. Ongeveer waar nu Revalidatiekliniek Reade
te vinden is.
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DE EERSTE FRANS(CH)E SCHOUWBURG
Kenners van theaterplezier weten dat de Kleine Komedie aan de Amstel van 1786 tot de Tweede Wereldoorlog Fransche Schouwburg heette. Maar hier, een paar
blokken verderop de Overtoom en ongeveer waar nu
de Revalidatiekliniek Reade staat, was al eerder een
Frans(ch)e Schouwburg te vinden. Op het terrein van
Fort d’Eendracht, dat toen aan de Overtoomsevaart lag,
exploiteerde Ary Blankers in 1752 een Franse Schouwburg. En met veel succes. De toeloop naar deze schouwburg was zo groot dat er een gedrukte verordening was
uitgegeven om het verkeer van de vele koetsen bij het
uitgaan van de voorstellingen in goede banen te leiden.
In 1754, twee jaar na de opening, brandde de, voornamelijk van hout gebouwde, schouwburg geheel af. Het
Franse toneelgezelschap heeft de voorstellingen nog tot
1781 in een tent op het naastgelegen terrein voortgezet.
Blankers liet ondertussen op de ruïnes van de schouwburg een woonhuis met daarachter een aardewerkfabriek bouwen. En de schouwburgactiviteiten concentreerden zich nadien in het gebied van de Amstel en de
Amstelstraat.
Nu linksaf de Gerard Brandtstraat in tot Vondelpark.
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ORGELPARK VOORHEEN PARKKERK
Deze kerk is een plek geworden waar orgelliefhebbers
vandaag de dag veel plezier beleven. Maar daar ging een
turbulente geschiedenis aan vooraf. Op eerste kerstdag
1918 werd de Parkkerk in gebruik genomen. Ontwerp is
van E.A.C. Roest als typisch gereformeerde kerk op een
centrale vierkante plattegrond in voornamelijk baksteen. Bij binnenkomst doet de kerk aan als een theater
met balkons. In totaal konden 1400 gelovigen de diensten bijwonen.
Dominee J.G. Geelkerken preekte in 1923 dat het praten
van de slang in Genesis 3 niet letterlijk genomen moet
worden. Maar als metafoor. Dat viel niet goed bij de
Buitengewone Generale Synode. Die schorste Geelkerken voor drie maanden, maar de kerkenraad van
Amsterdam ging hier niet mee akkoord. Er ontstond de
‘Gereformeerde Kerken in Nederland in Hersteld Verband’, waarvan de Parkkerk het centrum werd. Ds. Geelkerken bleef voorgaan in de Parkkerk en samen met de
preken van ds. Buskes zorgde dat voor een toeloop van
duizenden gelovigen. Na de Tweede Wereldoorlog sloot
het zich aan bij de Nederlands Hervormde Kerk en heeft
tot voorjaar 1994 nog dienst gedaan als kerkgebouw.
Stadsherstel nam in 1995 de kerk over. Restaureerde de
kerk gedeeltelijk en in 2003 geheel samen met Stichting
Utopa. Het is nu een Orgelpark geworden.
Rechtsaf het Vondelpark in. We lopen door, achterlangs de tennisbanen en om de opzichterswoning
heen.
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Drukte voor de Franse Schouwburg van Ary Blankers.
De zogenaamde Pestbrug op de achtergrond, lag op
Amsterdams grondgebied. De schouwburg viel onder
Nieuwer Amstel. (GAA, tekening van Jan de Beyer circa
1753).
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OPZICHTERSWONING
De WereldKids beleven op deze plek veel speelplezier
in het Vondelpark. Voorheen was dit de woning voor
de opzichter van het park. De eerste opzichterswoning
werd in 1867 naast de hoofdingang aan de huidige Stadhouderskade gebouwd. Het nu nog bestaande huisje is
een ontwerp van L.P. Zocher, mede-ontwerper van het
Vondelpark. Na de vergroting van het park tot aan de
Amstelveenseweg wilde het bestuur een meer centraal
gelegen opzichterswoning. Deze kwam hier in 1877. Het
is een ontwerp van W. Hamer die we kennen van het
nieuwe Paviljoen Vondelpark. Er achter lag een machinegebouw met het stoomgemaal dat het water in het
laag gelegen park op peil hield. Het gemaal werd in 1883
naar de Amstelveenseweg verplaatst en het machinegebouw werd bij de woning getrokken.
Verder in Vondelpark over wat ooit ruiterpad was. Bij
woningbouw poortje door richting Overtoom.

29

RIJTUIGENHOF
Waar nu een groot aantal sociale woningen staat, was
voorheen het verkoopfiliaal van de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij gevestigd. Dit huidige hofachtige
complex werd tussen 1981-85 gebouwd door de architect H.J. Snijder. Het bestaat uit een grote variëteit aan
woningen: HAT-eenheden, groepswoningen en huizen
met twee tot vijf kamers. Busmaatschappij Spijkers die
hier na de ARM sinds 1936 was gevestigd werd op 19
november 1984 om 23.03 uur getroffen door een grote
uitslaande brand. Tien autobussen brandden volledig
uit. Zo kwam er nog meer ruimte voor het huidige hof.
Op de tegels in de doorgang naar de Overtoom wordt de
geschiedenis van deze plek verbeeld.

Op Overtoom rechtsaf en bij Paardentramremise het
terrein op.
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PAARDENTRAMREMISE OVERTOOM 373
We zijn weer waar we onze wandeling in de Hallen begonnen: bij de tram. Dit is de oudst bewaard gebleven
paardentramremise van Nederland. Oorspronkelijk
bestond het uit een kantoorgebouw, stallen met smederij en een tramwagengarage. Deze laatste brandde
af in 1984. Het is in 1876 gebouwd door A.L. van Gendt
die we eerder op onze wandeling al zijn tegengekomen.
Opdrachtgever was de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (A.O.M.) die begon op 3 april 1872 met een
paardenomnibus lijn (zonder rails) naar Artis: DamPlantage.
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Voor 1872 waren er al veel omnibus maatschappijen actief maar die beconcurreerden elkaar op leven en dood.
De AOM, later de Amsterdamse Rijtuig Maatschappij,
zorgde voor goed materieel en geschoold personeel en
kon zo een redelijk betrouwbare dienstregeling garanderen. Zij opende op 2 juni 1875 haar eerste paardentramlijn - op rails - van Leidscheplein naar de Plantage.
Paardentram werd autobus
De concessie werd in 1896 niet verlengd omdat de
Gemeente zelf de exploitatie van het openbaar vervoer
op zich wilde gaan nemen. Op 1 januari 1900 gebeurde
dit en werd tevens begonnen met de elektrificatie van
het tramlijnennet. Paarden en stallen werden overbodig - in 1910 werd het laatste paard gekocht - en ook
de remise aan de Overtoom was niet meer nodig. In
1936 verhuurde de Gemeente het complex aan het
autoverhuurbedrijf J.H. Spijkers en werd het bekend
als het ‘Spijkersterrein’. In de jaren vijftig groeide de
firma uit tot een modern touringcarbedrijf maar door
de toename van het verkeer in de stad, en zeker ook op
de Overtoom, werd de vestiging voor Spijkers Cebuto
onpraktisch en na de brand in 1984 werd de locatie
dan ook verlaten. Het terrein werd aangekocht door
een projectontwikkelaar met sloopplannen. De door
omwonenden in 1995 opgerichte Vereniging tot behoud
van de Paardentramremise wist na een moeizame strijd
de politiek uiteindelijk te overtuigen dat de remise een
uniek industrieel monument is.
Stadsherstel diende een plan in en ondanks het feit
dat eerdere haalbaarheidsonderzoeken hadden aangetoond dat behoud een enorm financieel tekort zou
opleveren, kocht de Maatschappij op basis van eigen
berekeningen uiteindelijk het complex aan in de overtuiging het geheel kostendekkend te kunnen restaureren. Het remisecomplex kreeg diverse bestemmingen.
De gebouwen aan de Overtoom kregen op de begane
grond winkel/bedrijfsruimte en op de verdiepingen zijn
woningen gekomen. In de remise zelf - de oude stallen en de smederij - is kantoorruimte gekomen. In de
nieuwbouw achter de remise bevindt zich nu een ondergrondse parkeergarage en op de verdiepingen erboven diverse instellingen voor de opvang van kinderen.

VRIENDENGIFT
Kijk ook even naar boven, naar de muurreclame die op
de zijgevel van het pand bevindt. Gerestaureerd dankzij
een bijdrage van de Vrienden.

Doorlopen tot Kattenlaantje, daar rechtsaf tot
Kinderkookkafé.
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31

KINDERKOOKKAFÉ/MESTSTALLEN
BEZOEKEN EN EINDE WANDELING
Het Gemeentebestuur bepaalde in 1883 dat binnen de
bebouwde kom mestberging in de openlucht niet meer
was toegestaan. Het Parkbestuur diende derhalve de
open mestvaalten van de koeien van de melkboerderij
te vervangen door een afgesloten gebouw. Stadsingenieur J.G. van Niftrik, die tegen zijn orders in ook soms
particuliere opdrachten aannam, maakt er een schilderachtig gebouwtje van. In 1885 werd het opgeleverd
en paste ondanks zijn banale functie heel goed in het
chique Vondelpark. Het ligt achteraf, grotendeels aan
het oog onttrokken en het is niet op het eerste gezicht
duidelijk dat het hier om een waardevol object gaat.
Maar dat is het wel. Zo is het één van de weinige gebouwen van Van Niftrik. De meeste opdrachten die
hij uitvoerde waren van civieltechnische aard. Daarbij
is het waarschijnlijk ook het enige voorbeeld van een
mestvaalt binnen de bebouwde kom. Tenslotte is het
volgens de waardestelling van het toenmalige Bureau
Monumentenzorg een ‘nog goeddeels in oorspronkelijke staat verkerend voorbeeld van zorgvuldig vormgegeven utiliteitsbouw uit de negentiende eeuw’. Kortom
een monumentenstatus waardig.
Mest eruit, kinderen erin
De bouwkundige staat van het gebouw was erg slecht.
Bij een onderzoek naar de fundering bleek het complex
op een ongefundeerde betonnen vloer te liggen. Door
de drassige bodem was het zo’n zeventig centimeter
gezakt. Daardoor dreigde sloop. Stadsherstel heeft toen
samen met het Stadsdeel Oud-West een plan gemaakt
om het gebouw te redden. Bij de restauratie zijn de
Meststallen door het injecteren van schuimbeton onder
de vloer weer op de oorspronkelijke hoogte gebracht.
Eén deel van het gebouwtje is geschikt gemaakt voor
opslag, kleedkamers en dergelijke van Stadsdeelwerf
Vondelpark. De rechterzijde huisvest BSO-Kinderkookkafé, dat hier sinds 2004 buitenschoolse opvang
aanbiedt. Het Kinderkookkafé probeert kinderen een
“stukje maatschappij dat tot hun verbeelding spreekt”
dichterbij te brengen. In het Kinderkookkafé doen kinderen dingen die doorgaans alleen door volwassenen
worden gedaan: koken, gasten ontvangen, barkeepen,
bedienen, afruimen en soms ook afrekenen. De kinderen koken voor zichzelf en voor anderen – hun eigen
familie en ook gasten van buiten. De speeltuin en het
terras zijn voor de kinderen van het Kinderkookkafé en
van de Buitenschoolse opvang.
In 2006 ontwierp de Franse ontwerper Michel Quarez
een prachtig ‘Kinderkookkeramiek’ voor achter op de
muur van de groentetuin. Het is uitgevoerd door Norman Trapman en Florentien Haak.
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Het einde van de wandeling.
Er wacht u hier een traktatie op deze plek van
plezier en vertier. Tot 17:30 uur is de borrel.

Bronnen:
Beeldmateriaal uit het Archief Amsterdam
Privé foto’s zonder auteursrechten
Foto's Stadsherstel
Dank aan:
Rondleiders van “Mee in Mokum” van Gilde Amsterdam

NOG GEEN VRIEND?
Als Vriend ondersteunt u de projecten van Stadsherstel
en levert u een belangrijke bijdrage aan het behoud
van monumentaal- en beeldbepalend erfgoed in en om
Amsterdam. Uw lidmaatschap is van groot belang. Het
lidmaatschap is geldig voor twee personen. Zo kunt u
altijd iemand meenemen naar onze activiteiten!
Geef een Vriendenlidmaatschap cadeau
Omdat wij onze Vrienden graag willen bedanken voor
hun lidmaatschap, mag u als u in 2019 Vriend blijft een
gratis lidmaatschap weggeven. De nieuwe Vriend kan
dan ook genieten van de gratis Vriendenwandeling,
kijkjes in de restauratiekeuken, het Stadsherstel magazine en nog meer leuke verassingen. Dus geef als Vriend
een gratis lidmaatschap cadeau of word Vriend én geef
direct een lidmaatschap weg.
Als Vriend ontvangt u:
•
Het Stadsherstel Magazine en een Stadsherstel
special over een restauratieproject.
•
De digitale nieuwsbrief.
•
Een rondwandeling langs restauratieprojecten o.l.v.
projectleiders.
•
Een rondvaart langs Stadsherstel panden voor een
Vriendenprijs.
•
Een presentatie over restauraties tijdens de Algemene Ledenvergadering.
•
Korting op of zelfs gratis toegang tot verschillende
culturele evenementen in de bijzondere locaties
van Stadsherstel.
•
Bovendien krijgt u als Vriend 5% korting op een
Bijzondere Locatie voor het organiseren van uw
feestelijke bijeenkomst, huwelijk, diner of zakelijke
congres.
•
En korting op het Stadsherstelboek Amsterdam
Herstelt.
U steunt het werk van Stadsherstel al vanaf € 30,(€100,- voor bedrijven) per jaar!
Aanmelden als Vriend kan via:
www.stadsherstel.nl/vrienden
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SPRING ÓÓK IN HET ZADEL
VOOR DE HOLLANSCHE MANEGE
EN
GEEF HAAR GRANDEUR TERUG!

!
E
E
M
DOE
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
WWW.MIJNSTADSHERSTEL.NL
OF DONEER VIA HET REKENINGNUMMER VAN DE VRIENDEN VAN
STADSHERSTEL IBAN: NL66 INGB 000 5659 267 O.V.V. MANEGE, ADRES
EN BEDANKJE.
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