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Vrijwilliger(s) in beeld 
Stadsherstel zet zich in om zo veel mogelijk mensen van de 

gerestaureerde panden mee te laten genieten. Dankzij de trouwe 

hulp van vijftig enthousiaste vrijwilligers kunnen we prachtige 

Vrienden- en publieksactiviteiten organiseren. 

Riet (77) en Piet (78) Bresser uit Amstelveen springen al jaren bij, 

vooral in de Vondelkerk. 

Vrijwilliger sinds:
Piet: “Het moment dat Stads-

herstel voor het eerst om hulp 
vroeg, in 2004.” Riet: “Als we in 

de Vondelkerk staan horen we 
zo veel bijzondere verhalen. Een 

kroegmiddag zonder alcohol!” 

Een goed bewaard 
Stadsherstelgeheim…
P: “Zijn de mooiste toilet-
ten van Amsterdam, in de 
catacomben van de Von-
delkerk. Ik zeg altijd tegen 
de dames: kijk ook even bij 
de heren!”

Post verpakken.
R: “Dat is mijn schuld, ik was door 
werk gewend om grote partijpost te 
verwerken. We doen met een vast 
groepje van tien man altijd de Vrien-
denpost, dan praten we lekker bij. 
Maar niet teveel want je maakt zo een 
domme fout.”

Voor Stadsherstel omdat:
R: “Onze dochter en kleindochter 

in het centrum van Amsterdam 
wonen. Voor deze twee meiden 
moet Amsterdam mooi blijven, 

waar nodig hersteld. Daar zorgt 
Stadsherstel voor, daarom ben ik 

Vriend geworden.”

Mooiste 
Stadsherstelmoment:
R: “De Vondelkerk is een 
feestelijke kerk, mensen hu-
ren de geweldige ruimte voor  
o.a. bruiloften en recepties. 
Dat is heel vrolijk. Vaak ko-
men ze de zaal tijdens de 
openstelling extra inspecte-
ren. Op een keer was er een 
verloofd stel, dat precies 
had bedacht wie wel en niet 
naast elkaar mocht zitten op 
hun bruiloft. Ze zijn de hele 
middag bezig geweest om 
de stoelen en banken in alle 
mogelijke opstellingen neer 
te zetten! Ik zei: “Prima, als je 
het maar weer opruimt.”

En verder in mijn leven…
R: “Ben ik de oppas van onze 
hele buurt, voor kinderen en 
honden en natuurlijk voor ons 
kleinkind. Dat doen we samen.” 
P: “Ik zing in het koor van café 
Welling en we zetten ons in 
voor het Amstelveense open-
luchttheater. ”

Amsterdam is…
P: “Thuiskomen. Riet en ik waren 
buurkinderen en wonen al ons 
hele leven in Amstelveen,” R: 
“Maar de grens tussen Amstel-
veen en Amsterdam is heel dun. 
Piet was bloemenexporteur, we 
hadden door de onderneming 
nooit tijd om weg te gaan. We 
wandelden in onze vrije tijd 
langs de grachten, dat voelde 
als vakantie.” 

Riet en Piet Bresser bij de openstelling 
van de Foeliepanden.

DE GESCHIEDENIS VAN HET 
STUCWERKORNAMENT
Stucwerkversiering op plafonds kwam pas tegen het 
begin van de zeventiende eeuw in ons land voor. Aan-
vankelijk waren deze werken meestal van de hand 
van Italiaanse stucwerkers. Later namen ook Neder-
landse stucadoors dit ambacht over. Amsterdamse 
stucwerkers waren van oudsher aangesloten bij het 
Sint Lucasgilde van beeldhouwers en kunstschilders. 
Met de snel toenemende bouwproductie in de tweede 
helft van de 19e eeuw nam ook de behoefte aan 
prefab-bouwonderdelen en prefab-ornamenten toe. 
Ook voor de stucwerkornamentiek. Stucwerkplafonds 
werden naar de gangbare opvattingen uit die tijd 
voorzien van prefab-lijstwerk en ornamenten, net als 
het plafonds van de Prinsengracht 25 uit 1870

EÉN VAN DE GROOTSTE 
ORNAMENTENVERVAARDIGERS 
Eén van de eerste bedrijven in Nederland -mogelijk 
zelfs het eerste- die gipsen geprefabriceerde orna-
menten maakten, was de Amsterdamse firma ‘Ateliers 
van Gips- en Droogstuc Ornamenten van Silberling 
& Zoon’. Dit bedrijf zou vanaf 1850 uitgroeien tot de 
grootste leverancier van stucornamenten. Op indus-
triële schaal vervaardigde het mallen, die op bestel-
ling werden afgegoten en bezorgd. 
Om dit product te verkopen, liet de firma catalogus-
bladen maken. Deze los uitgegeven catalogusbladen 
maakten de Silberlingcollectie tot op de dag van van-
daag bekend onder stukadoors. Alle catalogusbladen 
zijn door het Stucgilde bijeen gebracht en opnieuw 
uitgegeven (zie www.stucgilde.nl). Rond 1920 raakten 
rijk gedecoreerde stucplafonds uit de mode en ver-
dwenen dit soort fabriekjes.
 

DE OPBOUW VAN HET PLAFOND 
AAN DE PRINSENGRACHT
Op de foto is goed te zien hoe het plafond is opge-
bouwd. Onder de houten vloerbalken zijn houten 
rachels met riet aangebracht. Het riet wordt op zijn 
plek gehouden door ijzerdraad en kopspijkers. Daarop 
zijn diverse stucwerklagen  aangebracht, met daarop 
de getrokken lijsten en de ornamenten. Vaak zijn na 
verloop van tijd de ijzerdraadjes gaan roesten, waar-
door het ornamentenplafond op een andere manier 
weer vastgezet moet worden. Dat gebeurt hier met 
een soort van rozetjes die het plafond op zijn plek 
trekken.

Tijdens de Vriendenwandeling kregen de Vrienden 
uitleg van de meesterstukadoor over zijn mooie 
restauratieklus.
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Prinsengracht 25 was voorzien van enkele fraaie stucwerkpla-
fonds die zeer beschadigd of in de loop der tijd dichtgeverfd 
waren. De Vrienden van Stadsherstel stelden voor dat de res-
tauratie van de plafonds meegenomen zouden worden met 
de restauratie van de verdiepingen. Zij betaalden de ambach-
telijke restauratie.

Rijk gedecoreerd 
stucwerk aan de gracht

Bron: Stuc kunst en techniek, uitgeverij Waanders
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