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Bouwtekeningen 
Kleine-Gartmanplantsoen 1-5 I Leidseplein 19 

Geachte heer Rolt, 

Naar aanleiding van uw verzoek om een bouwhistorische verkenning van 
bovengenoemde panden zend ik u bijgaand een beknopt verslag van onze bevindingen. 
Het betreft een historisch gegroeid ensemble van een aantal oorspronkelijk zelfstandige 

en deels zeer oude bouwwerken. Dit ensemble is in de loop van de 208 eeuw 
herhaaldelijk verbouwd. 
Zo is een fascinerend bouwhistorisch labyrint ontstaan dat zeker cultuurhistorische 
waarden vertegenwoordigt. De aangetroffen bouwhistorische waarden zijn echter niet van 

dien aard dat plaatsing op de monumentenlijst gerechtvaardigd is. Ook de 
architectuurhistorische waarden geven geen aanleiding tot plaatsing. 

Bureau Monumenten & Archeologie is onderdeel van het Stadsarchief Amsterdam 



Beschrijving van KLEINE-GARTMANPLANTSOEN 1-5/ LEIDSEPLEIN 19 
Datum: 20 augustus 2012 
Auteur: Vincent van Rossem, Gabri van Tussenbroek 
Bezoekdatum: 4 september 2012 

Status 
Geen status 
Objectnummer: n.v.t. 
Redengevende omschrijving: n.v.t. 

Stedenbouwkundige context 
De panden Kleine-Gartmanplantsoen 1-3 en Leidseplein 19 liggen in een bouwblok dat verder wordt 
begrensd door de Korte Leidsedwarsstraat en de Leidsekruisstraat Het water van de Lijnbaansgracht 
stroomde tot de aanleg van het Kleine Gartmanplantsoen in 1915 tot voor de hier beschreven panden. 

Gebouwtype en bouwgeschiedenis in hoofdlijnen 
De bebouwing op deze plaats gaat terug tot het begin van de Vierde Uitleg. Op de kaart van Jacob 
Bosch uit 1679 is op deze plek al aaneengesloten bebouwing getekend. Over de 
ontwikkelingsgeschiedenis in de achttiende en negentiende eeuw is weinig bekend. In 1905 werd het 
hoekpand door H.H. Baanders verbouwd. Op de tekening van de bestaande toestand uit dat jaar is te 
zien dat de Plantsoenzijde-toen nog Lijnbaansgracht- bestond uit smalle huizen met stoepen. Het 
pand op de hoek had een wat groter volume. Bij de verbouwing werd de begane grondzone van dit 
bouwvolume aangepast aan de eisen van de tijd. Het gebouw kreeg een 'bijeenkomstfunctie'. Mogelijk 
werd bij deze verbouwing de bovenliggende gevel gepleisterd. Het oudere casco met verdiepingen en 
kap lijkt niet ingrijpend te zijn gewijzigd. 
In 1908 werd het hoekpand zowel aan de gracht- als aan de pleinzijde uitgebreid. Aan het plein werd 
de bebouwing links van het hoekpand bij het etablissement getrokken en voorzien van een erker, die 
nog altijd aanwezig is. Aan de zijde van het huidige plantsoen werd de bebouwing rechts van het 
hoekpand boven het maaiveld waarschijnlijk geheel gesloopt. Op de plaats daarvan kwam een 
eenlaags bouwvolume, voorzien van een plat dak met terras. In 1912 werd deze bebouwing verder 
doorgetrokken tot aan het Café Moderne op het huidige Kleine-Gartmanplantsoen nr. 5. Hierbij werd 
het eenlaags bouwvolume met een verdieping verhoogd. Het genoemde Café Moderne
oorspronkelijk gebouwd in de jaren negentig van de negentiende eeuw en doorlopend tot aan de 
Leidsedwarsstraat-werd ingrijpend vernieuwd en van een nieuw interieur voorzien. 
Een verdere verhoging van het middengedeelte werd in 1950 gerealiseerd. Toen werd de noklijn 
vanaf de hoek doorgetrokken tot aan het pand Kleine-Gartmanplantsoen nr. 5. Intern stonden deze 
panden allemaal met elkaar in verbinding, hoewel in de kelder een deel van de historische parcellering 
nog aanwezig was. Door een ingrijpende versobering van het uitbundig vormgegeven nr. 5, ontstond 
een architectonische eenheid van het pand tot aan de hoek. 

Architectonische verschijningsvorm 
Exterieur 
De voorgevels worden gekenmerkt door een opengewerkte puizone met overdekt terras. Hierboven is 
de gevel witgepleisterd. Aan de zijde van het Leidseplein is het linkerdeel op de eerste verdieping 
uitgevoerd als erker met bewerkte natuursteen, uit de bouwtijd van 1908. Hierboven bevindt zich een 
balkon met smeedijzeren hek. Het rechterdeel beschikt over twee bouwlagen en telt vier 
vensterassen. Dit deel wordt afgesloten door een gootlijst op klossen. De zijde aan het plantsoen 
wordt gekenmerkt door twee 'hoekpaviljoens' van elk vier vensterassen, die worden afgesloten door 
een lijst. Hiertussen door steekt de verhoging van het middendeel uit de jaren vijftig, met drie 
prominente stalen vensters die vanuit het muurwerk overgaan in het dakvlak. In de details van 
vensters en geveldetails verraadt de gevel zijn historische gelaagdheid. 

Interieur 
In de keldervan het pand is de structuur van oudere bebouwing nog deels afleesbaar. Aan de 
plantsoenzijde is het historische hoekpand en de daarnaast gelegen smallere huizen nog herkenbaar. 
Ook de achterzijde- gescheiden van de voorzijde door een gang- bestaat nog deels uit een oudere 
structuur. In het gedeelte van het vroegere hoekpand konden twee zware balken worden 
waargenomen, die verder teruggaan in de tijd dan de verbouwingen uit de twintigste eeuw. In een van 



de provisiekelders is nog een deel van de betegeling uit de vroege twintigste eeuw aanwezig. De 
overgang naar het in 1912 bij de nummers 1 en 3 getrokken bouwvolume op nummer 5 is eveneens 
duidelijk afleesbaar. Hier bevindt zich in de kelder een lage ruimte met troggewelven aan de voorzijde, 
met een half tongewelf ervoor t.b.v. stahoogte. De gang in dit deel is bekleed met marmeren platen. 
Een zorgvuldig gedetailleerde trap van zwart geaderd marmer met een lambrisering van witmarmer, 
voorzien van een leuning uit 1912 voert naar de begane grond. 
De begane grond van het pand is in gebruik als horeca ruimte. Deze is geheel van een moderne 
afwerking voorzien. Twee trappen- een aan de zijde van het Leidseplein, een in het bouwvolume op 
nummer 5- voeren naar de eerste verdieping. De trap aan de Leidsepleinzijde is voorzien van een 
houten lambrisering, die mogelijk uit de verbouwingsfase van 1950 stamt. De trap in nummer 5 dateert 
hoogstwaarschijnlijk van 1912 en beschikt over granito treden. 
De eerste verdieping van Kleine-Garmanplantsoen 1 en 3 en Leidseplein 19 vormen één doorlopende 
ruimte met twintigste-eeuwse indeling en afwerking. Een deel is in gebruik geweest als keuken, een 
deel als publieke ruimte. Voor zover er iets van de constructie zichtbaar was, stamde deze uit de 
twintigste eeuw. Kleine Gartmanplantsoen 5 is - mogelijk in 1950, mogelijk later- voorzien van een 
tussenvloer. Hierboven bevindt zich een rijk uitgevoerd cassetteplafond uit de bouwtijd van 1912. 
Op de tweede verdieping kon de woning op de hoek niet worden bezocht. Vanaf de straat waren hier 
enkele zware zolderbalken zichtbaar, die mogelijk een rudiment vormen van oudere bebouwing. De 
middelste ruimte - achter de drie grote stalen vensters - is voorzien van een groot stucgewelf dat de 
hele diepte van het pand overspant. De tweede verdieping van Kleine-Gartmanplantsoen 5 is geheel 
modern afgewerkt. 
Van de kapconstructie konden geen constructieve elementen worden waargenomen. De mogelijkheid 
dat het hoekpand in de kap nog elementen bevat die verder teruggaan dan het begin van de twintigste 
eeuw kan niet helemaal worden uitgesloten. De kapconstructie van het middendeel stamt uit 1950, die 
van het volume op Kleine-Gartmanplantsoen 5 stamt mogelijk uit de jaren negentig van de 
negentiende eeuw, uit 1912 of van later. Dit kon tijdens het bezoek niet worden vastgesteld. 

Samenvatting monumentale waarden 
Kleine-Gartmanplantsoen 1-5 en Leidseplein 19 vormen een sterk voorbeeld van een historisch 
gegroeid ensemble dat gedurende de twintigste eeuw steeds weer is aangepast aan de eisen die het 
horecagebruik eraan heeft gesteld. Door middel van verbouwingen, verhogingen, samentrekkingen en 
versobering is een gevelbeeld ontstaan dat de indruk wekt één geheel te vormen. In werkelijkheid kan 
in de gelaagdheid van de bebouwing een onderscheid worden gemaakt tussen rudimenten die 
mogelijk nog uit de zeventiende eeuw stammen (kelderbalken, balken hoekhuis tweede verdieping, 
eventueel onderdelen kapconstructie), uit de jaren negentig van de negentiende eeuw 
(cascobebouwing nummer 5), 1908 (eerste uitbreiding van het hoekpand, aanbrengen erker), 1912 
(samenvoeging met nummer 5 en verbouwing en verhoging middendeel door H.H. Baanders) en 
1950, toen het middendeel van het ontstane ensemble verder werd verhoogd. 

Waardering 
Hoewel het ensemble door zijn historische gelaagdheid en zijn prominente positionering op het 
Leidseplein zeker cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden vertegenwoordigt, kan niet 
werkelijk gesproken worden van monumentale waarden. De bouwhistorische vondsten geven geen 
aanleiding tot plaatsing op de monumentenlijst. Het samengestelde bouwwerk voldoet evenmin aan 
de architectuurhistorische criteria voor een beschermde status. 

Bronnen en literatuur 
Pandenarchief Gemeente Amsterdam 
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