
AMSTERDAM MUSEUM te AMSTERDAM 
voormalig Burgerweeshuis 

(rijksmonumentnummer: 5467) 
Bouwhistorische verkenning met waardestelling 

Utrecht, 22 december 2022



2

WEVERS & VAN LUIPEN                                                                                                                          Bouwhistorische notitie Amsterdam Museum te Amsterdam

© NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERMENIGVULDIGD ZONDER (SCHRIFTELIJKE) GOEDKEURING VAN DE OPDRACHTGEVER OF DE AUTEURS

Colofon

Datum:    22 december 2022 

Opdrachtgever:   Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad & Erfgoedvereniging Heemschut

Auteur:    Wevers & Van Luipen BV / Ing. Dominique Vermeulen / ir. Leo Wevers (redactie)



3

WEVERS & VAN LUIPEN                                                                                                                          Bouwhistorische notitie Amsterdam Museum te Amsterdam

INHOUDSOPGAVE

Overzicht object 4

Woord vooraf 5

Redengevende omschrijving (RCE) 6

Inleiding  7

Samenvattende waardestelling 8

Samenvatting bouwgeschiedenis 12

1. Beschrijving en waardering kapconstructies en balklagen 14

2. Beschrijving en waardering stedenbouwkundige situatie en buitenruimten 49

3. Bouwfase (1962-1975) - Verbouwing tot Amsterdams Historisch Museum 87

Bronvermelding 115
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Leeswijzer

Onderhavig rapport begint omwille van de leesbaarheid met een beknopte 
samenvatting. Allereerst is een samenvatting van de aangepaste en 
aangevulde waardestelling weergegeven. Hierna volgt een samenvatting van 
de bouwfasering, die is overgenomen uit de bouwhistorische verkenning van 
P.C. Meijers. 

Het eerste hoofdstuk betreft de bouwhistorische beschrijving met fotografische 
documentatie en waardestelling van de kapconstructies van de bouwdelen 
A, E, M en R. Het tweede hoofdstuk betreft de bouwhistorische beschrijving, 
fotografische documentatie en waardestelling voor de stedenbouwkundige 
situatie en buitenruimten. In het derde hoofdstuk wordt de bouwhistorische 
beschrijving en waardestelling van de bouwfase 1962-1975 behandeld. 
Topografische materiaal en bouwtekeningen zijn bij de desbetreffende 
hoofdstukken opgenomen. 



4

WEVERS & VAN LUIPEN                                                                                                                          Bouwhistorische notitie Amsterdam Museum te Amsterdam

OVERZICHT OBJECT

afb. 2. Satellietfoto van de historische binnenstad van Amsterdam waarop de locatie van het 
Amsterdam Museum is omkaderd. | ArcGis

afb. 3. Satellietfoto van het Amsterdam Museum waarbij het complex met een stippellijn is 
weergegeven. | ArcGis
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WOORD VOORAF

Het Amsterdam Museum heeft plannen ontwikkeld voor een renovatie van het 
complex. Als onderdeel van de planvorming is in december 2019 in opdracht van 
Gemeente Amsterdam, Afdeling Kunst en Cultuur een bouwhistorische verkenning 
opgesteld door P.C. Meijers | Bouwhistorie | Restauratie.1 In dit verkennende 
onderzoek is op hoofdlijnen inzicht gegeven in de aanwezige monumentwaarden. 
Echter, vanwege het beschouwingsniveau zijn diverse onderdelen in de beschrijving 
en de daaruit voortkomende waardering ten onrechte onderbelicht gebleven en 
buiten beschouwing gebleven. 

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en Erfgoedvereniging 
Heemschut hebben om deze reden Wevers & Van Luipen opdracht gegeven een 
aanvullende bouwhistorische notitie op te stellen, waarin wordt gepoogd deze 
lacunes op te vullen en tot een vollediger waardering te komen. 

De voorliggende bouwhistorische notitie voorziet derhalve in: 

1. Een bouwhistorische beschrijving en waardering van de kappen en constructies 
van de bouwdelen A, E, M en R. 

2. Een bouwhistorische beschrijving en waardering van de stedenbouwkundige 
situatie, binnenplaatsen en buitenruimten. 

3. Een bouwhistorische beschrijving en waardering van de de bouwfase 1962-
1975. 

1  P. Meijers, Bouwhistorische verkenning Amsterdam Museum te Amsterdam, 
Hoorn 2019

In het kader van deze bouwhistorische notitie heeft een nadere opname 
plaatsgevonden. Het veldwerk werd op 1 december 2022 verricht door ir. Leo 
Wevers & ing. Dominique Vermeulen. Hierbij werden diverse kapconstructies 
fotografisch gedocumenteerd en onderzocht om de ouderdom van deze 
bouwdelen vast te stellen. Het literatuuronderzoek beperkte zich tot de hierboven 
genoemde bouwhistorische verkenning van P.C. Meijers uit 2019 en de publicatie 
over het Burgerweeshuis van ir. R. Meischke uit 1975, welke deel uitmaakt van de 
Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis 
en Kunst. In deze publicatie zijn met name de bouwfasen voor 1962 zeer uitvoerig 
beschreven. Het archiefonderzoek beperkte zich tot het bureau-archief van Bart 
van Kasteel in Het Nieuw Instituut (HNI) te Rotterdam, het panddossier en de 
beeldbank van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort (RCE) en de 
beeldbank van het Stadsarchief Amsterdam (SAA). 

Utrecht, 22 december 2022

ing. Dominique Vermeulen
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afb. 4. Redengevende omschrijving van rijksmonument 5467. Het gebouwencomplex is op 29 
september 1970 ingeschreven in het rijksmonumentenregister | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Monumentnummer*: 5467 Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 21
F 033 421 77 99
E info@cultureelerfgoed.nl

Status: rijksmonument
Inschrijving register*: 29 september 1970
Kadaster deel/nr: 82956/148

Woonplaats*

Amsterdam

Gemeente*

Amsterdam

Provincie*

Noord-Holland

Straat* Nr* Toev.* Postcode* Woonplaats* Situering Locatie

Sint Luciënsteeg 27 1012 PM Amsterdam

Kalverstraat 92 1012 PH Amsterdam

Kadastrale gemeente* Sectie* Kad. object* Appartement Grondperceel

Amsterdam F 5239

Rijksmonumentomschrijving**

Burgerweeshuis. Onregelmatig complex met twee binnenplaatsen, de wanden om de grote met pilastergeleding 
(1632 en later), die om de kleine in soortgelijke trant, met open galerij (midden 17e eeuw). Poortje aan St. 
Luciensteeg plm 1570, later gedateerd 1634; poort aan Kalverstraat 1581. Vleugel langs N.Z. Voorburgwal plm 
1680 met geheel vlakke rustige gevelwand.

Hoofdcategorie Subcategorie Functie

Cultuur, gezondheid en wetenschap Sociale zorg, liefdadigheid Weeshuis

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Datum van downloaden 14 november 2022
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bouwdelen in kleine letters | Panddossier RCE

REDENGEVENDE OMSCHRIJVING (RCE)
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gaat dit niet op en blijft het benodigde detailniveau dientengevolge achterwege. 
Door de beknopte beschrijving van de bouwfase 1962-1975 in de bouwhistorische 
verkenning is ook de waardering van deze fase onderbelicht en onvolledig 
gebleven. 

De bouwhistorische verkenning uit 2019 kent daarnaast een opzet waarbij de 
verschillende bouwdelen opeenvolgend worden beschreven en gewaardeerd. 
Vanwege de ingewikkelde bouwgeschiedenis is dit omwille van de leesbaarheid 
van het rapport een alleszins begrijpelijke keuze geweest. Echter, deze 
fragmentarische behandeling heeft ook een keerzijde. Voor een bouwhistorische 
waardering is namelijk het beschouwingsniveau van wezenlijk belang. Door de 
behandeling per bouwdeel is geen waardering opgesteld op het niveau van het 
gehele complex. Enerzijds zijn hierdoor de tussenruimten, de drie binnenplaatsen 
en de Schuttersgalerij – een van de meest kenmerkende onderdelen van deze 
bouwfase – niet als zodanig aan bod gekomen in de beschrijving en waardering 
door Meijers. Anderzijds leidt de fragmentarische behandeling er ook toe dat de 
waardering van het complex als geheel, en onderlinge relaties tussen bouwdelen 
en ruimten niet volledig tot uiting komen. Als gevolg hiervan zijn deze aspecten 
zeer ten onrechte ook niet in de beschrijving en waardering van bijvoorbeeld de 
bouwfase 1962-1975 door P.C. Meijers opgenomen. 

Waardestelling

Om bovenstaande redenen wordt in rapport een aanvullende en meer 
gedetailleerde bouwhistorische beschrijving van diverse kappen (bouwdelen A, E, 
M en R), de stedenbouwkundige situatie met binnenplaatsen, buitenruimte en de 
Schuttersgalerij en de bouwfase 1962-1975 gegeven. Voor al deze onderdelen 
volgt een waardestelling conform de Richtlijnen voor Bouwhistorisch Onderzoek 
uit 2009.

Historische ontwikkeling

Het Amsterdam Museum (voorheen: Amsterdams Historisch Museum) bevindt 
zich sinds het begin van de jaren ‘70 in het voormalige Burgerweeshuis in 
de historische binnenstad van Amsterdam. Het complex is gelegen aan de 
adressen Nieuwezijds Voorburgwal 357-359, Kalverstraat 92 en Sint Luciënsteeg 
27. Het weeshuiscomplex, dat tot aan de reformatie als Sint Luciënklooster en 
Oudemannenhuis is gebruik was, is in de loop der eeuwen meerdere malen 
verbouwd en aangepast, totdat het Burgerweeshuis verhuisde naar een locatie 
in Amsterdam-Zuid. In de periode 1962-1975 werd het complex gerestaureerd 
en herbestemd tot museumgebouw naar plannen architecten Van Kasteel & 
Schipper. Het complex geldt als topmonument van Amsterdam en is beschermd 
als rijksmonument (monumentnummer: 5467, ingeschreven sinds 29 september 
1970). 

Aanleiding

Het Amsterdam Museum heeft plannen ontwikkeld voor een renovatie van het 
complex. Als onderdeel van de planvorming is in december 2019 in opdracht van 
Gemeente Amsterdam, Afdeling Kunst en Cultuur een bouwhistorische verkenning 
opgesteld door P.C. Meijers | Bouwhistorie | Restauratie.2 In dit verkennende 
onderzoek is op hoofdlijnen inzicht gegeven over de aanwezige monumentwaarden. 
De bouwhistorische verkenning is voor een groot deel gebaseerd op de publicatie 
Amsterdam. Burgerweeshuis. van ir. R. Meischke uit 1975, welke deel uitmaakt 
van de Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandse Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst. In deze publicatie zijn met name de bouwfasen voor 1962 
zeer uitvoerig beschreven. 

Bouwhistorische verkenning 2019

In de bouwhistorisch verkenning uit 2019 is de bouwfasering – zoals te verwachten 
in een verkenning – zeer beknopt en in hoofdlijnen beschreven. Voor wat betreft 
de oudere bouwfasen wordt dan ook naar de publicatie van Meischke verwezen 
voor een meer uitvoerige beschrijving. Echter, voor de bouwfase uit 1962-1975 

2  P. Meijers, Bouwhistorische verkenning Amsterdam Museum te Amsterdam, 
Hoorn 2019

INLEIDING 
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In onderhavig rapport heeft een aanvullende en meer gedetailleerde beschrijving 
plaats gevonden van de balklagen en kapconstructies van bouwdelen A, E, M en 
R en van de stedenbouwkundige situatie met binnenplaatsen, Schuttersgalerij en 
buitenruimte. Daarnaast heeft een meer gedetailleerde beschrijving van de bouwfase 
1962-1975 plaatsgevonden. Op basis van deze bouwhistorische beschrijvingen 
heeft een waardestelling van de besproken onderdelen plaatsgevonden. Deze 
waardestelling vormt een aanvulling op en een bijstelling van de waardestelling 
zoals weergegeven in het bouwhistorische verkenning van P.C. Meijers uit 2019.

 Ten behoeve van het overzicht is de waardering hier beknopt weergegeven. 
Voor een meer uitvoerige beschrijving van de waardestelling wordt naar de 
desbetreffende hoofdstukken verwezen. 

Afwegingen bij de waardestelling

• Voor wat betreft de waardestelling van de kapconstructies en balklagen en de 
stedenbouwkundige ruimten heeft een interne waardestelling plaatsgevonden. 
Bij een interne waardestelling wordt een weging gemaakt van de verschillende 
onderdelen van één bouwwerk. Het doel hierbij is het relatieve belang van de 
monumentwaarden van de onderdelen van het bouwwerk te bepalen.

• Ten behoeve van de waardestelling van de fase 1962-1975 heeft contextuele 
waardestelling plaatsgevonden. Bij een contextuele waardestelling wordt een 
weging gemaakt van waarden van het bouwwerk ten opzichte van soortgelijke 
gebouwen op landelijk, regionaal of plaatselijk niveau. 

Waardestelling kapconstructies en balklagen (zie pagina 
14)

Bouwdeel A

• De structuur van de balklagen van de eerste en tweede verdieping (hoogte 
vloerniveau, overspanningsrichting, repetitie en maatvoering) kent een hoge 
monumentwaarde. De balklaag is kenmerkend voor de belangrijke fase 1962-
1975, maar kent vanwege de niet-zeldzame detaillering materiaaltechnisch 
een positieve monumentwaarde.

In de waardering van Meijers wordt ten onrechte aangenomen dat bij de 

bovenste jukken slechts enkele delen zijn hergebruikt; de bovenste jukken 
dateren vrijwel geheel uit 1683. Het geschetse beeld van de onderste jukken is 
niet volledig; belangrijke kenmerken worden niet genoemd. Zo zijn de onderste 
jukken zijn alle vernieuwd in de belangrijke fase 1962-1975, zijn gaaf behouden 
en kennen een hoge kwaliteit en beeldbepalend karakter.

• De bovenste jukken van de kap dateren uit de 17de eeuw en zijn gaaf behouden 
en kennen daarom een hoge monumentwaarde. De onderste jukken dateren uit 
de fase 1962-1975. De jukken kennen door de hoge kwaliteit van vormgeving 
en uitvoering en de voor die periode zeldzame constructiewijze een hoge 
monumentwaarde. De kapconstructie kent eveneens een hoge waarde omdat 
deze karakteristiek is voor de bouwmassa van bouwdeel A. 

Bouwdeel E

• De balklagen van de eerste en tweede verdieping en de deels eikenhouten, 
deels grenenhouten kap dateren uit 1634 en 1744. De kapconstructie en 
balklaag kennen een hoge monumentwaarde. De kapconstructie kent 
eveneens een hoge waarde omdat deze karakteristiek is voor de bouwmassa 
van bouwdeel E.

Bouwdeel M

• De kapconstructie van het L-vormige volume van bouwdeel M dateert uit 1732 
en is gaaf bewaard gebleven. De kap kent een hoge monumentwaarde.

Bouwdeel R

• De houten draagconstructie van bouwdeel R dateert uit de periode 1962-
1975 en is gaaf behouden. Vanwege de hoge kwaliteit van uitvoering en 
de voor de post-65-periode bijzondere vormgeving kent de constructie een 
zeldzaamheidswaarde. De beeldbepalende constructie kent eveneens 
architectonische waarde vanwege de ruimtelijkheid en is bepalend voor het 
oeuvre van de architecten Bart van Kasteel en Jaap Schipper. De constructie 
kent derhalve een hoge monumentwaarde.

SAMENVATTENDE WAARDESTELLING
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Waardestelling stedenbouwkundige situatie (zie pagina 
49)

De waardestelling van het gebouwencomplex door P.C. Meijers is onvolledig: 
van de binnenplaatsen, Schuttersgalerij en buitenruimten heeft geen 
waardestelling plaatsgevonden. Eveneens zijn deze onderdelen niet gewogen 
in de waardestelling van het complex als geheel.

De binnenplaatsen, Schuttersgalerij en buitenruimten kennen een hoge algemene 
historische waarde vanwege:

• Het gebouwencomplex is van belang vanwege een lange doorgaande traditie 
van gebruik van een veertiende-eeuws kloostercomplex waarin opeenvolgende 
functies gehuisvest zijn geweest, van liefdadigheidsinstellingen tot een 
stedelijk museum. De opeenvolgende functies hebben gebruik gemaakt van 
onderdelen uit de oorspronkelijke bebouwing, onder meer tot uitdrukking 
komend in de vrijwel doorlopend gemoderniseerde bouwdelen die zelfs na 
de twintigste-eeuwse herbestemming nog vrij precies de plattegrond van de 
kloosterbebouwing volgt. 

De binnenplaatsen, Schuttersgalerij en buitenruimten kennen een hoge ensemble- 
en stedenbouwkundige waarde vanwege:

• De plaats van het complex in de fijnmazige structuur van de Amsterdamse 
binnenstad, waarbij een duidelijk verband bestaat tussen de gebouwen en de 
historische verkaveling. Deze komt met name tot uiting in de oriëntatie van 
panden op de binnenplaatsen, smalle beukmaten en kapvormen.

• Het meest bepalende structuurelement in de historische ontwikkeling wordt 
gevormd door de onbebouwde ruimte boven de Gedempte Begijnesloot. Deze 
onbebouwde ruimte heeft geleid tot de nog aanwezige groepering rondom de 
twee grotere binnenplaatsen (Jongensplaats en Meisjesplaats). 

 - De open en vrij toegankelijke ruimte van de Gedempte Begijnesloot 
(Schuttersgalerij) is eveneens van belang in relatie tot de verbinding in het 
omliggende voetgangsgebied.

• De open ruimte van de drie binnenplaatsen met hun visueel-fysieke verbindingen 
naar elkaar, de Schuttersgalerij en naar het Begijnhof.

De binnenplaatsen, Schuttersgalerij en buitenruimten kennen een hoge waarde 
vanuit de gebruikshistorie vanwege:

• De bepalende rol van de binnenplaatsen bij het naar binnen gekeerde en op de 
binnenplaatsen gerichte leven van het Burgerweeshuis;

• De bepalende rol van het publiek toegankelijke en in het voetgangsgebied 
verweven stelsel van binnenplaatsen in de museumperiode.

De buitenruimte kent eveneens een belangrijke stedenbouwkundige waarde 
vanwege:

• De eenheid in klinkerbestrating van de buitenruimten, poorten, binnenplaatsen 
en Schuttersgalerij. Doordat het bestratingsmateriaal bij opeenvolgende 
wijzigingen telkens is hebgebruikt en aangevuld, vertegenwoordigt deze 
eveneens materiaaltechnische authenticiteitswaarde. De bestrating draagt in 
hoge mate bij aan de herkenbaarheid van de bij het complex behorende en 
publiek toegankelijke buitenruimte in het omliggende voetgangersgebied.
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Waardestelling bouwfase 1962-1975 (zie pagina 87)
In de bouwhistorische verkenning van Meijers wordt gesteld dat  in de periode 
1962-1975 vele onderdelen zijn vernieuwd en dat zij als gevolg van de beperkte 
ouderdom hoogstens een positieve waarde kennen qua structuur en een 
indifferente materiaal waarde. Uit het aanvullende bouwhistorische onderzoek 
en een meer gedetailleerde beschrijving van de fase 1962-1975 blijkt dat dit 
dit beeld onjuist en onvolledig is: de bouwfase 1962-1975 vertegenwoordigt 
belangrijke cultuurhistorische, architectuurhistorische en bouwhistorische 
waarden.  

Cultuurhistorische waarde

• Het complex is cultuurhistorisch waardevol. Dit komt niet enkel voort uit de 
historische functies als klooster, oudemannenhuis en Burgerweeshuis, maar 
ook uit de functie als Amsterdam Historisch Museum.

 - Het is in deze laatste functie dat het gebouw met haar binnenplaatsen voor 
het publiek is opengesteld en een grotere plek in het collectief geheugen 
heeft gekregen.

Algemene historische waarde

De bouwfase 1962-1975 is van algemene historische waarde omdat het 
voornaamste uitgangpunt – het toegankelijk maken van de binnenplaatsen en 
daarmee het vrij toegankelijk maken van een deel van de museuminventaris –  
sterk verbonden is met en uitdrukking geeft aan de democratiseringsgedachte die 
kenmerkend is voor de post-65-periode. 

• De publieke openstelling van het voorheen afgesloten gebouwencomplex, 
door integratie van de binnenplaatsen met poorten en Schuttersgalerij in het 
omliggende voetgangersgebied en de verbinding met het Begijnhof, zijn alle 
uitdrukkingen van deze democatiseringsgedachte. 

• Ook de in de architectuur geïntegreerde tentoonstelling van de museumcollectie 
– het meest aanwezig in de schuttersstukken in de Schuttersgalerij en de 
Harnassenvitrine – geeft hieraan uitdrukking.

• De vrij toegankelijke tentoonstelling van de museale collectie was in Nederland 

de eerste en ook internationaal zijn maar weinig voorbeelden bekend. 
Het museum vertegenwoordigt als typologische uitdrukking van deze 
democratiseringsgedachte een een innovatieve waarde.

De restauratie en herbestemming van het complex vormt een belangrijk hoofdstuk 
in de geschiedenis van de laat-naoorlogse monumentenzorg.  

• Kenmerkend hiervoor is de actieve rol van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg en de intensieve samenwerking met de stedelijke overheid. 
De restauratie werd daarbij aangegrepen om uitgebreid historisch onderzoek 
te verricht. 

 - De pioniersrol van het project wordt benadrukt door de constatering 
dat een publicatie over de bouwgeschiedenis en restauratie van juist dít 
gebouwencomplex als eerste deel over Amsterdam in de Geïllustreerde 
Beschrijving voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst werd 
gekozen. 

Ensemble- en stedenbouwkundige waarde

Het complex kent hoge ensemble en stedenbouwkudige waarde.

• De in 1962-1975 toegevoegde bouwmassa is zorgvuldig afgestemd op 
historische parcellering doordat de nieuwe bouwdelen zich voegen naar de 
historische structuur in schaal en maat door gebruikmaking van vergelijkbare 
beukmaten, kapvormen (zowel in constructie als in aanzicht) en materialisering. 
Dit komt tot uiting in de nieuwe bouwdelen: het nieuwe bouwvolume R dat is op 
de grondvorm van de voorganger uit 1715 en qua kapvorm op het zeventiende-
eeuwse koehuis op die plek bevond is gebaseerd; de nieuwe keukenvleugel 
in bouwdeel M dat zich qua kapvorm, richting van de kap, en beukmaat voegt 
naar de omliggende én voorgaande bebouwing.

• Tegelijkertijd hebben de ingrepen van 1962-1975 ervoor gezorgd dat de tot dan 
toe behouden, eeuwenoude bouwstructuur niet alleen werd gerestaureerd, 
maar ook publiek toegankelijk en afleesbaar is gemaakt. De Schuttersgalerij 
boven de overkluisde Begijnensloot, waarlangs de oorspronkelijke bebouwing 
sinds de middeleeuwen is uitgegroeid tot het huidige complex, is daarvan wel 
het meest opvallende en waardevolste voorbeeld.
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Architectuur- en bouwhistorische waarden

• De restauratie en herbestemming van het weeshuiscomplex tot Amsterdam 
Historisch Museum is van belang vanwege plek die het inneemt in de oeuvres 
van Bart van Kasteel en Jaap Schipper.

In het gebouw zijn meerdere onderdelen aanwezig met intrinsieke architectonische 
kwaliteiten en bouwhistorische waarden. Binnen de fase 1962-1975 wordt een 
hoge monumentwaarde toegekend aan de beeldbepalende onderdelen die met 
hoge kwaliteit zijn vormgegeven. 

• Het meest kenmerkende onderdeel van de verbouwing uit 1962-1975 vormt de 
overdekte Schuttergalerij. De ruimte kent een hoge ruimtelijke kwaliteit vanwege 
de heldere ruimtelijke opzet. De translucente overkapping, de transparante 
gevels en afwerking van de witgepleisterde achtergevels van de flankerende 
bouwdelen en met gele klinkers uitgevoerde bestrating van de Schuttersgalerij 
zijn essentieel voor de afleesbaarheid van de architectonische ingreep, 
namelijk het publiek toegankelijk en ‘doorwaadbaar’maken van het voorheen 
gesloten en naar binnen gekeerde gebouwencomplex. De Schuttersgalerij 
kent als open en transparante ruimte een hoge monumentwaarde.

• De dubbelhoge ruimte van het restaurant (bouwdeel R) met het markante 
houtskelet, de bijzondere ontmoetingen daarvan met dwarsmuren en de 
karakteristiek vormgegeven trappenhuizen zijn kenmerkend voor het ontwerp 
van de architecten. De ruimte is tevens van belang voor de afleesbaarheid van 
de bouwgeschiedenis. 

• Bovenstaand geldt ook voor de Harnassenvitrine op de Achterplaats. Deze 
vertegenwoordigt met de – voor die tijd – complexe vorm, de ongebruikelijke 
materiaaltoepassing (koperprofielen en gepantserd glas), en de bijzondere 
opzet en kenmerkende vormgeving een hoge monumentwaarde

• Het bestratingsplan in de huidige vorm is het resultaat van de verbouwing in 
1962-1975, waarbij werd voortgeborduurd op eerdere bouwfasen. Behoud 
van de specifieke materialisering van deze buitenruimten, en daarmee het 
leesbaar maken van deze geschiedenis, maakte dan ook integraal deel uit van 
het ontwerpconcept van Kasteel en Schipper. Naast de authenticiteitswaarde 
van de deels hergebruikte bestrating, zijn de bestratingpatronen in gele en 

paarse klinkers beeldbepalend voor de architectonische relatie tussen de 
binnenplaatsen en omliggende gevels.

• De zorgvuldig gerestaureerde kapconstructies zijn met hun hoge kwaliteit 
van uitvoering en op de oorspronkelijke constructie afgestemde detaillering 
kenmerkend voor de zorgvuldige restauratie van de fase 1962-1975. De 
constructies dragen niet alleen bij aan de afleesbaarheid van de historische 
structuur van het pand, maar zijn eveneens zelf van belang vanwege de 
afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis.

De generiek vormgegeven en niet beeldbepalende of beeldondersteunende 
onderdelen uit de fase 1962-1975 kennen een indifferente monumentwaarde. 
Hieronder vallen:

• De betonnen kelderfundering die zich onder een groot deel van de bouwdelen 
bevindt, dateert uit de fase 1962-1975 en is gaaf bewaard gebleven. De 
constructie is echter niet zeldzaam, waardoor deze een indifferente waarde 
kent. 
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Deze samenvatting is gebaseerd op de bouwfasering zoals beschreven in 
de Bouwhistorische Verkenning Amsterdam Museum Amsterdam door P.C. 
Meijers | Bouwhistorie | Restauratie.

Bouwfase 1 (1414-1580) Sint Luciënklooster en Oudemannenhuis

Het Sint Luciënklooster, dat sinds 1414 in Amsterdam was gevestigd, bevond 
zich tegen het nog bestaande Begijnhof en werd begrensd door de Nieuwezijds 
Voorburgwal in het westen en de Begijnesloot aan het oosten. In 1467 breidde het 
kloostercomplex uit met een een koehuis aan de oostzijde van de Begijnesloot. 
In 1532 werd de huidige Sint Luciënsteeg met een brug over de Voorburgwal 
aangelegd. Rond 1545 kwam ook het Oudemannenhuis tot stand. De positie van 
het westelijk deel van de huidige bebouwing verwijst nog naar de vroegste opzet van 
het Luciënklooster, terwijl de bouwkundige structuur van het oostelijk deel van het 
complex is de herleiden tot de zestiende-eeuwse opzet van het Oudemannenhuis. 

Bouwfase 2 (1580-1598) Burgerweeshuis

Na de Alteratie werd het complex in 1579 overgedragen aan de Regenten van 
het Burgerweeshuis. Voorts werd in 1580-1582 aan de Kalverstraat een nieuwe 
entree met rijke geornamenteerde poort gebouwd naar ontwerp van Joost Jansz. 
Bilhamer (1521-1590). In 1590-1591 werd langs de Nieuwezijds Voorburgwal 
een nieuwe vleugel toegevoegd, waarbij de nog bestaande tweebeukige opzet 
ontstond. In diezelfde periode werd een nieuw koehuis gebouwd.

Bouwfase 3 (1598-1632) Een nieuw kinderhuis, herbouw bakkerij-brouwerij

In 1598 werd aan de westzijde van de Begijnesloot een nieuwe vleugel met 
kinderhuis gebouwd naar ontwerp van Hendrick de Keyser (1565-1621). Hierdoor 
ontstond de nog bestaande ingebouwde situatie van de Begijnesloot en de 
grotendeels ingesloten binnenplaats. Kort na 1601 werd het Oudemannenhuis in 
gebruik genomen als jongensweeshuis. Door de bouw van enkele woningen werd 
de toegang tot het weeshuis aan de zuidzijde afgesloten.

In 1606 werd de zuidelijke vleugel met bakkerij en brouwerij herbouwd in een 
architectuur aansluitend op die van het kinderhuis. In 1617 werd ten noorden van 
de vleugel aan de Nieuwezijds Voorburgwal een bouwdeel met regentessekamer 

gebouwd, en in 1625-1631 werd ten noorden daarvan een keukengebouw 
gerealiseerd. Een deel van de Begijnesloot werd in 1622 overkluisd.

Bouwfase 4 (1632-1680) Uitbreiding weeshuis en een nieuwe plattegrond

Rond 1632 werd het terrein van het voormalige Oudemannenhuis bij het 
weeshuis getrokken. Naast de verbouwing van het gasthuis werd rondom de open 
binnenplaats een nieuwe L-vormige, overdekte galerij gemaakt naar ontwerp van 
Pieter de Keyser (1595-1676). De Begijnesloot vormde de grens tussen het deel 
van de jongens en het deel van de meisjes. De twee domeinen werden verbonden 
door een natuurstenen poort in het verlengde van de overdekte galerij. In 1633-
1643 werden enkele kloostergebouwen aan de Sint Luciënsteeg gesloopt om een 
nieuwe entree naar de Meisjesplaats te maken. In 1634-1635 volgde de vernieuwing 
van voormalige kloostervleugels aan de Meisjesplaats naar ontwerp van Jacob 
van Campen (1596-1657). Door de bouw van een nieuwe zuidelijk dwarsvleugel 
werd de Meisjesplaats verkleind; achter de zuidelijke vleugel kwam een derde 
binnenplaats te liggen, bedoeld als speelplaats voor kleine kinderen. In de hoek 
van de vernieuwde noord en westvleugel kwam het ‘middelhuijs’ te liggen. Dit 
bouwdeel bevatte de entree naar de belangrijkste ruimten in de meisjesvleugel en 
lag in het verlengde van de galerij aan de Jongensplaats. Een aanvullend gedeelte 
van de Begijnesloot werd overkluisd zodat ook hier bouwdelen konden worden 
gerealiseerd. In 1642 werd het volume boven de overdekte galerij uitgebreid tot 
aan de poort aan de Kalverstraat.

Bouwfase 5 (1680-1682) Nieuwe bouwdelen langs de gracht

De bouwdelen aan de Nieuwezijds Voorburgwal werden in 1680 vernieuwd. Hoewel 
de vleugel met een extra verdieping werd teruggebouwd, bleef de tweebeukige 
opzet behouden. 

Bouwfase 6 (1682-1744) Moderniseringen

In 1692 werd onder de meisjesbinnenplaats een waterkelder gebouwd; in 1729 volgde 
er een onder de jongensbinnenplaats. In 1716 werd een timmerloods gebouwd op 
de plek van het oude koehuis. De noordvleugel aan de meisjesbinnenplaats werd in 
1731 gemoderniseerd, waarbij in het pand schuifvensters werden geïntroduceerd. 
In 1732 volgde een vernieuwing van het keukencomplex aan de hoek van de 

SAMENVATTING BOUWGESCHIEDENIS
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Sint Luciënsteeg en Nieuwezijds Voorburgwal. In 1739 werd de gevel van het 
Jongenshuis geheel vernieuwd, waarbij een ingangspartij naar ontwerp van Jan 
van Logteren (1709-1745) werd aangebracht.

Bouwfase 7 (1744-1765) Verbouw kinderhuis en vernieuwingen

In 1744 werd het kinderhuis vernieuwd, waarbij in architectuur werd aangesloten 
op de in 1634-1635 gemoderniseerd vleugels aan de meisjesbinnenplaats. 
Bestaande balklagen en kapconstructies werden opgevijzeld. In 1762 werd aan 
de Jongensplaats een houten galerij met kasten gebouwd. Ook de daaraan 
grenzende bouwdelen werden gemoderniseerd; deze kregen nieuwe gevels 
terwijl funderingen, balklaag en achtergevel behouden bleven. In 1765 werden de 
bouwdelen ten zuiden van de kinderplaats vernieuwd. Ook onder deze binnenplaats 
zou een waterbak worden gerealiseerd. 

Bouwfase 8 (1765-1962) Nieuwe functies

De schuiframen in het gehele complex werden vernieuwd, waarbij grotere glasruiten 
werden toegepast. De dakbedekking van alle dakvlakken werd vervangen door 
keramische pannen. Boven de timmerwerkplaats werden nieuwe slaapzalen voor 
jongens gemaakt, waarbij een gietijzeren onderslagconstructie werd aangebracht. 
De interieurs werden in de negentiende eeuw gemoderniseerd waarbij de 
balklagen met sleutelstukken en korbeels door stucplafonds aan het zicht werden 
onttrokken. De keuken werd in 1880 en na een brand in 1885 opnieuw vernieuwd. 
In het meisjeshuis werd in 1887 een nieuw trappenhuis werd gemaakt. 

Een belangrijke verandering was de demping van de Begijnesloot in 1865 
en van de Nieuwezijds Voorburgwal in 1884. Aan de Voorburgwal werd een 
stoepzone aangebracht. In de eerste helft van de twintigste eeuw vonden geen 
noemenswaardige verbouwingen plaats.

Bouwfase 9 (1962-1975) Verbouwing tot Amsterdams Historisch Museum

Nadat in 1960 een nieuw weeshuis was geopend in Amsterdam-Zuid werd het 
complex herbestemd tot historisch museum. Hierbij werden alle bouwdelen 
ingrijpend verbouwd, gerestaureerd en heringericht. Doel van de architecten Bart 
Van Kasteel (1921-1988) & Jaap Schipper (1915-2010) was een museumcomplex 
te realiseren dat deel zou uitmaken van de stedelijke ruimte. Hierbij werden de 

drie binnenplaatsen en een vrij doorloopbare passage boven de voormalige 
Begijnesloot vrij toegankelijk gemaakt. De voormalige timmerloods en ziekenzaal 
werden vernieuwd. Op de kinderplaats werd een erkervormige vitrine gebouwd. 
Onder het gehele complex werden funderingen en bouwmuren gesloopt om kelders 
te bouwen. Behoudens enkele stijlkamers (regentenkamer, regentessekamer 
en het middelhuis) werden de interieurs gesloopt. Daarnaast werden nieuwe 
trappenhuizen aangebracht en werden diverse vloeren op gelijk niveau gebracht. 
Installaties werden weggewerkt achter nieuwe voorzetwanden, die voor vrijwel alle 
buitengevels werden geplaatst.

De kastanjeboom op de Meisjesplaats werd gekapt, terwijl de Wilhelminaboom op 
de Jongensplaats behouden bleef. 

In 1999 werd de indeling van de tweebeukige vleugel aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal gewijzigd. In 2011 werd de hoofdentree verplaatst naar de noordelijke 
kopgevel van het voormalige Jongenshuis, daarbij werd in de Schuttersgalerij ook 
een tweede luchtbrug gebouwd. 
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Op 1 december 2022 heeft een opname plaatsgevonden waarbij de 
kapconstructies van de bouwdelen A, E, D, en M in detail zijn bekeken. 
Doelstelling was de ouderdom van deze kappen vast te stellen. Hieronder 
worden de verschillende kappen per bouwdeel beschreven.

Bouwhistorische beschrijving
Bouwdeel A

Fundering en verdiepingen (afb. 6) 

De fundering van bouwdeel A bestaat uit een betonnen kelderbak met begane 
grondvloer (1962-1975). De balklagen van de eerste en tweede verdieping bestaan 
uit enkelvoudige balklagen. De balken kennen een rechthoekige doorsnede en zijn 
opgelegd op een randbalk die op de gemetselde voorzetmuren afdraagt. Op een 
aantal plekken zijn in de balklaag ravelingen gemaakt. 

Kapconstructie

De kapconstructie van bouwdeel A betreft een reeks gestapelde jukspanten 
bestaande uit een dekbalkjuk met rechte benen en korbelen, met daarop een 
driehoekspant met tussenbalk en korbelen. De gehele constructie bestaat 
uit grenenhout. Op de spanten zijn grenen sporen met liggend dakbeschot 
(waarschijnlijk Californisch redwood) aangebracht. 

Dekbalkjukken (afb. 7)

De dekbalkjukken met korbeels op de tweede verdieping bestaan uit grenenhout. 
De korbeels zijn met getoognagelde pen-en-gat verbindingen in de jukbenen en 
dekbalk bevestigd. Aan beide gevelzijden zijn de jukbenen met blokkeels in de 
muur geborgd. De blokkeels zijn voorzien van afgeschuinde zijden en zijn met 
gesmede nagels in de jukken bevestigd. Een detail bij deze bevestiging is dat de 
toognagels uit de periode 1962-1975 niet zijn afgezaagd en enkele centimeters uit 
het hout uitsteken.

Aan de flieringen op de dekbalkjukken zijn hangbalken bevestigd. Opvallend is dat 
de (ijzeren) pen waarmee de hangbalken zijn bevestigd aan de onderzijde met een 
loden dop zijn afgewerkt.  

De dekbalkjukken zijn alle tijdens de restauratie in 1962-1975 vernieuwd. In de 
verbindingswijzen en detaillering heeft men koste noch moeite gespaard om het 
afwerkingsniveau van de oorspronkelijke kap te benaderen. 

Driehoekspanten (afb. 13)

De tussenbalken van de schaarspanten zijn met getoognagelde pen-en-
gatverbindingen aan de spantbenen bevestigd. De korbeels zijn met pen-en-gat 
verbindingen in de tussenbalken geborgd. Op enkele spantbenen zijn de kraslijnen 
van de pen-en-gatverbindingen nog zichtbaar. Aan de onderzijde zijn de korbeels 
met gesmede nagels in de spantbenen bevestigd. Bij diverse korbeels zijn duidelijk 
ronde hamersporen zichtbaar, die tezamen met de kleinere gesmede nagels 
duiden op hergebruik of remontage. 

Bouwsporen

In de driehoekspanten zijn verschillende bouwsporen aanwezig. Zo bevinden zich 
in diverse tussenbalken kepen die duiden op tussenwandjes. In de tussenbalken 
bevinden zich ook enkele smeedijzeren haken en krammen met ringen. Niet 
duidelijk is waarvoor deze ringen dienden, maar gezien het feit dat de vorm van de 
ringen in het hout is uitgesleten is er in het verleden veelvuldig gebruik van gemaakt. 
In de buitenzijde van enkele spantbenen aan de galerijzijde zijn op onregelmatige 
afstand kepen aanwezig. Omdat het een onregelmatige afstand betreft, lijkt dit niet 
om panlatten te gaan. Mogelijk zijn de sporen van leilatten in oud-Duitse dekking. 
Dit komt overeen met de constatering dat de kap in 1683 met leien was bedekt.3 
Op de spanten zijn geen telmerken waargenomen.4 

Ter plaatse van de zolder is de kapconstructie in een donkere beits afgewerkt. 
Doordat deze afwerking zich enkel op de zichtzijde van de constructie bevindt, is 
duidelijk dat de dakvlakken eerder met plaatmateriaal waren afgewerkt.

Op basis van de aanwezige bouwsporen, de bevestigingswijzen, de kleur van 

3  P.C. Meijers, 2019, p. 42
4 Mogelijk bevinden deze telmerken zich aan de binnenzijde van de 

houtverbindingen, waardoor ze voor de timmerman weliswaar zichtbaar waren, 
maar na het monteren uit het zicht verdwenen. Zie afb. 52.

BESCHRIJVING EN WAARDERING KAPCONSTRUCTIES EN BALKLAGEN
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het niet-afgewerkte hout en de mate van verwering is vastgesteld dat vrijwel alle 
driehoekspanten uit de zeventiende eeuw (1683) dateren.5 

Enkel van het strijkspant zijn beide spantbenen tijdens de restauratie van 1962-
1975 vervangen. Daarnaast dateren de gordingen, flieringen, nokbalk, sporen en 
het dakbeschot uit deze periode. In de periode 1962-1975 zijn de zeventiende-
eeuwse driehoekspanten gehandhaafd en hergebruikt. De onderdelen zijn daarbij 
op enig moment uit elkaar geweest en opnieuw gemonteerd. Op enkele plekken 
zijn ook nieuwe toognagels zichtbaar.

Bouwdeel E

In 1635 werd het bouwdeel verlengd. Volgens Meischke werd de kap in 1685 
vernieuwd. In 1744 werd de voorgevel vernieuwd, waarbij ook de balklagen werden 
verhoogd. 

Fundering en verdiepingen

De fundering van bouwdeel E bestaat uit een betonnen kelderbak met begane 
grondvloer (1962-1975). De balklagen van de eerste en tweede verdieping 
bestaan uit enkelvoudige balklagen die zijn voorzien van een duivejager. De 
balken zijn opgelegd in de gemetselde voorzetmuren. Op een aantal plekken zijn 
in de balklaag ravelingen gemaakt. 

Kapconstructie

De kap bestaat uit gestapelde dekbalkjukken met gepende korbelen en genagelde 
windschoren. 

De gehele bovenste dekbalkjukken en de dekbalken van de onderste jukken zijn 
van eiken, terwijl de korbeels en jukbenen van de onderste jukken van grenen zijn. 

In het noordelijke deel van de kap zijn in de bovenste jukken aan de noordelijke 
zijde gehakte telmerken aangebracht. Aan links zijn daarbij ronde telmerken en 
aan rechts zijn rechte telmerken aangebracht. Na het strijkspant zijn de telmerken 

5  In de bouwhistorische verkenning (Meijers, 2019, p. 42) staat ten onrechte 
beschreven dat bij de restauratie de 17de-eeuwse kapconstructie tezamen met 
het 16de eeuwse houtskelet werd vervangen. 

IV (i.p.v. VI)  (6) t/m I (1) zichtbaar. Aan de binnenplaatszijde van de onderste 
jukken is zichtbaar dat de dekbalken zijn ingekort; de oude gaten van de pen-
en-gatverbindingen zijn van onderen zichtbaar en de hierbij behorende vierkante 
toognagels zijn nog aanwezig. De huidige grenenhouten stijl en korbeel bevinden 
zich verder naar binnen toe en zijn voorzien van toognagels met een ronde 
doorsnede. 

Naast de eerste zes genummerde spanten volgt een spant waarbij geen telmerken 
zijn waargenomen. Richting de zuidzijde volgen dan acht (I t/m IIIIIIII) spanten 
met oplopende telmerken. Hierbij zijn aan de linkerzijde vesica-vormige telmerken 
aangebracht en aan rechts rechte, maar een stuk groter dan bij de eerder 
genoemde spanten. Hierna volgens nog 7 grenenhouten spanten waarop geen 
telmerken zijn waargenomen. 

Bij alle spanten aan de binnenplaatszijde is onder de blokkeels een stuk aangeheeld 
waaruit blijkt dat de korbeels eerste lager hebben gezeten.

De jukbenen zijn met genagelde blokkeels en ijzeren ankers aan de gevel 
bevestigd. Een enkel jukbeen is in het verleden verlengd door middel van een 
schuine liplas. Enkele jukbenen en een deel van de blokkeels is in de periode 
1962-1975 vernieuwd. De constructie is voorzien van grenen sporenparen met 
aanlopers. 

Bouwdeel C

De kap van bouwdeel C bestaat uit eikenhouten krommers. Ter plaatse van een 
ingekorte dekbalk is aan de onderzijde van de dekbalk een gehakte telmerk in het 
zicht gekomen. 

Bouwdeel M

De kap van bouwdeel M loopt parallel aan die van bouwdeel B. De constructie 
bestaat uit grenenhouten verbeterde hollandse spanten met kreupele stijlen 
en korbelen (1732). Opvallend is dat de spanten uit vrij geringe houtmaten zijn 
opgebouwd. De tussenbalken en korbeels zijn met enkele toognagels bevestigd. 
De onderzijde van de korbeels zijn genageld. 

Plaatselijk zijn bouwsporen aanwezig. Zo is een van de blokkeels op gegeven 
moment verplaatst.
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Bouwdeel R

Kapconstructie

Bouwdeel R kent een samengesteld houtskelet (1962-1975). Het lagere deel onder 
lessenaarsdak bestaat als het ware uit een half langsgebint met schoren die de 
nokbalk van het lessenaarsdak draagt. Tussen de standvinken en de lagere muur 
liggen dwarsbalken die met schoren aan de spantbenen zijn bevestigd. Ter plaatse 
van de nok van het lessenaarsdak dragen de standvinken een onderslagbalk die 
met korbelen en met zwaluwstaartverbinding bevestigde sloffen wordt opgevangen. 
Het hogere deel onder het zadeldak kent een dekbalkjuk met sporendak op een 
dekbalk die afdraagt op het langsgebint.

Op een enkele plek is in een van de dwarsmuren een muuropening gemaakt ten 
behoeve van een van de korbelen en de onderslagbalk.

Interieur

Het interieur van bouwdeel R dateert geheel uit 1962-1975. De restaurantzaal 
strekt zich uit over de volle hoogte van het bouwvolume, waardoor de hierboven 
beschreven kapconstructie als geheel in het zicht is. De dakvlakken zijn tussen de 
sporen afgewerkt met plaatmateriaal. Op enkele plekken zijn in het stramien van 
de sporen ook dakramen opgenomen.

Aan de binnenmuurzijde bevindt zich een galerij op forse houten balken. De 
muuropeningen zijn alle uitgevoerd met een eikenhouten latei, en de stalen 
deuren met draadglas kennen een getoogde bovenzijde.  De trappen bestaan uit 
grenenhouten trapbomen met ingelaten eikenhouten treden. De trappen rusten op 
hangbalken die met ijzeren stangen aan de vloerbalken zijn opgehangen. 
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Fotografische documentatie kapconstructies

afb. 6. Bouwdeel A, eerste verdieping. Overzicht van de balklaag van tweede verdieping. De 
balklaag (1962-1975) bestaat uit rechthoekige balken. Ter plaatse van de buitengevel zijn de balken 
opgelegd op een randbalk die op de gemetselde voorzetmuur (1962-1975) ligt. Op diverse plekken zijn 
ravelingen aanwezig.

afb. 7. Bouwdeel A. Overzicht van de kapconstructie op de tweede verdieping. De kapconstructie 
bestaat uit gestapelde jukspanten. Op de tweede verdieping bevinden zich dekbalkjukken met korbeels 
(1962-1975).
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afb. 8. Bouwdeel A. Overzicht van de kapconstructie op de tweede verdieping. De zoldervloer wordt gedragen door hangbalken tussen 
de dekbalkjukken.

afb. 9. Detail van een van de jukbenen. De korbeels zijn met 
pen-en-gat verbindingen bevestigd. 
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afb. 11. Detail van een van de blokkeels met zwaluwstaart en 
gesmede nagels. 

afb. 12. Detail van de pen-en-gatverbindingen van de dekbalk. 
De dubbele toognagels steken uit.

afb. 10. Bouwdeel A. Tweede verdieping. Detail van de 
bevestiging van de hangbalk. De trekstaaf is aan de onderzijde 
afgewerkt met een loden dop.
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afb. 13. Bouwdeel A. Overzicht van de kapconstructie op zolder (derde verdieping). De kapconstructie 
bestaat uit gestapelde jukspanten (1683). De driehoekspanten op zolder kennen trekbalken en korbeels. 

afb. 14. Bouwdeel A. Zicht op een deel van het dakbeschot. Het liggende dakbeschot en de daksporen 
werden in 1962-1975 aangebracht. Tussen de spanten was de kapconstructie op enig moment met 
platen afgewerkt, waarbij de zichtzijde van de kapconstructie met een bruine beits was afgewerkt.  
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afb. 15. Bouwdeel A, zolder. Detail van het strijkspant aan de noordelijke zijde. De spantbenen 
van het strijkspant zijn in 1962-1975 vernieuwd. De trekbalk dateert nog wel uit de bouwtijd (1683). 
De overige driehoekspanten dateren geheel uit 1683. Goed zichtbaar is dat de zichtzijden van de 
kapconstructie met een bruine beits zijn afgewerkt. Desalniettemin is een verschil in kleur en verwering 
zichtbaar tussen de 20ste-eeuwse en de 17de-eeuwse delen.

afb. 16. Bouwdeel A, zolder, tweede spant vanaf de noordzijde. Detail van één van de korbeels. 
De trekbalk is aan het spantbeen en de korbeel bevestigd met pen-en-gatverbinding met dubbele 
toognagels. De toognagels zijn in het vlak van het hout afgezaagd.
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afb. 17. Bouwdeel A, zolder. Detail van de onderzijde van één van de korbeels. De korbeels zijn met 
oude, gesmede nagels bevestigd.

afb. 18. Bouwdeel A, zolder, vierde spant vanaf de noordzijde. In de trekbalk zijn kepen zichtbaar die 
duiden op een eerdere indeling van de zolder. 
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afb. 19. Bouwdeel A, zolder. In meerdere trekbalken zijn met krammen bevestigde ringen 
aangebracht.  Gezien de ingesleten sporen die de ringen hebben achtergelaten, werd hier iets zwaars 
aan opgehangen. 

afb. 20. Bouwdeel A, zolder. Een andere trekbalk met een bouwspoor; de ingesleten afdruk van de 
ring is hier nog zichtbaar. 
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afb. 21. Bouwdeel A, zolder. Detail van één van de trekbalken. De toognagels in het spantbeen zijn vernieuwd. Dit duidt erop dat de 
constructie gedemonteerd is geweest. 

afb. 22. Bouwdeel A, zolder. Een van de korbeels. Het oude 
nagelpatroon in de korbeels is zichtbaar. Ook de aftekening van 
een ouder korbeel met restanten van nagels is zichtbaar. De oude 
nagel (bovenaan) toont een stuk donkerder dan de hergebruikte 
(onderin) en is bovendien groter van afmeting. Dit duidt erop dat 
de constructie gedemonteerd is geweest. 
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afb. 23. Bouwdeel A, zolder, zesde spant vanaf noordzijde. In het spantbeen zijn op onregelmatige 
afstand kepen zichtbaar. Mogelijk duiden deze op de aanwezigheid van leilatten in een eerdere 
bouwfase. Gezien de onregelmatige afstand, moet dit dan een oud-Duitse leidekking hebben betroffen.

afb. 24. Bouwdeel A, zolder. Bij diverse korbeels zijn de kraslijnen van de pen-en-gatverbinding nog 
zichtbaar.
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afb. 25. Bouwdeel E, eerste verdieping. Zicht op de balklaag van de tweede verdieping. De constructie 
bestaat uit een enkelvoudige balklaag, voorzien van duivejagers. 

afb. 26. Bouwdeel E, eerste verdieping. Detail van de balklaag. In tegenstelling tot bouwdeel A, 
waarbij de balklaag op een randbalk op de gemetselde voorzet is opgelegd, zijn de balken hier in de 
buitengevel opgelegd (vergelijk afb. 6). Ter plaatse van de gevelopeningen zijn de balken met een latei 
opgevangen.  



27

WEVERS & VAN LUIPEN                                                                                                                          Bouwhistorische notitie Amsterdam Museum te Amsterdam

afb. 27. Bouwdeel E, zolder. Zicht op het bovenste deel van de kapconstructie. De kapconstructie 
bestaat uit gestapelde dekbalkjukken. De bovenste dekbalkjukken bestaan uit eikenhout. De korbeels 
zijn met pen-en-gatverbindingen bevestigd; de windverbanden zijn genageld.

afb. 28. Bouwdeel E, zolder. Zicht op het onderste deel van de kapconstructie. De onderste 
dekbalkjukken zijn uit twee houtsoorten samengesteld: de jukbenen en korbeels zijn van grenenhout 
en de dekbalken zijn van eikenhout. (Foto: W. Schoonenberg)
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afb. 29. Bouwdeel E, zolder, noordelijke zijde. Aan de noordelijke zijde zijn na het strijkspant 6 
spanten aanwezig die op de dekbalken van het onderste juk en op de dekbalken en spantbenen van het 
bovenste juk van gehakte telmerken zijn voorzien. Hierbij kent de linkerzijde ronde en de rechterzijde 
rechte telmerken. Afgebeeld zijn de corresponderende merken 5.

afb. 30. Bouwdeel E, zolder, noordelijke zijde. Detail van de verbinding van het bovenste juk. In de 
dekbalk en de korbeel is met gehakte rondjes het telmerk 5 aangebracht.
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afb. 31. Bouwdeel E, zolder, noordelijke zijde. Detail van één van de dekbalken van het onderste 
juk. Aan de gevelzijde (Meisjesplaats) is tussen de grenen korbeel en kreubele stijl een tweede paar 
toognagels zichtbaar.  Dit bouwspoor laat zien dat de dekbalken op enig moment zijn ingekort. De oude 
verbinding kende vierkante toognagels; de nieuwere ronde.

afb. 32. Bouwdeel E, zolder, noordelijke zijde. Detail van één van de ingekorte dekbalken van het 
onderste juk. Tussen de grenen korbeel en kreubele stijl is het gat van de eerdere verbinding goed 
zichtbaar.
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afb. 33. Bouwdeel E, zolder, noordelijke zijde. Overzicht van enkele van de jukbenen aan de 
gevelzijde (Meisjesplaats). Van de achterste twee dekbalkjukken zijn de jukbenen bij de restauratie 
van 1962-1975 vernieuwd. Ook de blokkeels en de daaronder aanwezige inschietingen zijn destijds 
vernieuwd. Aan de onderzijde zijn de jukken niet enkel met blokkeels, maar ook met ijzeren ankers in 
de gevel bevestigd. De voorste stijl is met een schuine liplas aangeheeld. 

afb. 34. Detail van de schuine liplas.
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afb. 35. Bouwdeel E, zolder, middendeel. In de fliering is in het midden van het vak een schuine liplas 
te zien. Op het spant dat hier aan links is afgebeeld, zijn geen telmerken waargenomen. De spanten 
ten noorden (links) daarvan kennen gehakte telmerken 1 t/m 6. Het spant aan de rechterzijde kent een 
gehakte telmerk “1”. De spanten lopen zuidwaarts op tot telmerk “8”. 

afb. 36. Bouwdeel E, zolder, middendeel. Zicht op het bovenste dekbalkjuk ter plaatse van de 
scheidingswand naast de trap. Het bovenjuk is tijdens de restauratie van 1962-1975 vernieuwd.
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afb. 37. Llnks: Bouwdeel E. Detail van het enkele bovenjuk dat bij de restauratie is vernieuwd. Het 
onderdeel is in eikenhout uitgevoerd en kent verbindingen gelijk aan die van de oudere spanten.

afb. 38. Onder: Bouwdeel E. Onderzijde van het spant met telmerk “8”. Onder de vernieuwde blokkeel 
(1962-1975) is een dichtzetting van een eerdere blokkeel op lager niveau zichtbaar.
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afb. 39. Bouwdeel E, zolder, middendeel. De corresponderende telmerken “3” in het bovenste 
dekbalkjuk met vesica-vormige (links) en rechte (rechts) telmerken. De rechte telmerken kennen een 
grotere afmeting dan de noordelijke reeks spanten.

afb. 40. Bouwdeel E, zolder, middendeel. De corresponderende telmerken “8” in de dekbalk van 
het onderste juk”vesica-vormige (links) en rechte (rechts) telmerken. In de grenen onderdelen zijn 
geen zichtbare telmerken waargenomen. Dit duidt erop dat de grenen onderdelen uit een andere, 
waarschijnlijk latere fase dateren. 
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afb. 41. Bouwdeel E, zolder. Zicht op het meest zuidelijke deel van de kapconstructie. Op deze 
laatste reeks spanten zijn geen telmerken waargenomen. 

afb. 42. Bouwdeel E, zolder. Overhoeks overzicht van dezelfde ruimte. Onder de constructie bevindt 
zich een vide.
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afb. 43. Overzicht van de kap van bouwdeel L. Hoewel de kapconstructie grotendeels uit de bouwtijd 
dateert, zijn diverse onderdelen tijdens de restauratie in 1962-1975 vernieuwd.

afb. 44. Bouwdeel L. Detail van één van de verbindingen van het dekbalkjuk. De constructie dateert 
uit de bouwtijd; het jukbeen is tijdens de restauratie van 1962-1975 vernieuwd.
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afb. 45. Bouwdeel M. Overzicht van de kapconstructie van het bouwdeel dat parallel loopt aan 
bouwdeel B. De constructie bestaat uit een verbeterd Hollands spant met kreupele stijlen uit grenenhout 
(1732).

afb. 46. Bouwdeel M. De korbeels zijn met pen-en-gatverbinding aan de trekbalken bevestigd. Deze  
zijn met een enkele toognagel geborgd.
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afb. 47. Bouwdeel M. Detail van een van de spantpoten waarbij de blokkeel in het verleden naar de 
andere zijde is verplaatst.

afb. 48. Detail van de genagelde verbindingen van de korbeels en blokeels. 
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afb. 49. Bouwdeel B. Overzicht van de bovenzijde van de kapconstructie. afb. 50. Bouwdeel B. Overzicht van de onderzijde van de kapconstructie. Deze bestaat uit eikenhouten 
krommers met korbeels en windstijlen en grenen dekbalken. 
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afb. 51. Bouwdeel B. Overzicht van enkele krommers van de dekbalkjukken. De dekbalk van de 
achterste krommer is ingekort.

afb. 52. Bouwdeel B. Detail van de grenenhouten dekbalk op de voorgaande afbeelding die 
in het verleden is ingekort. Ter plaatse van de oplegging is het telmerk “6” zichtbaar. Zie inzet voor 
verduidelijking. Ook bij kappen waar geen telmerken zijn waargenomen bestaat de mogelijkheid dat 
zich op deze plek telmerken bevinden.
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afb. 53. Bouwdeel R. Overzicht van het onderste deel van de houtconstructie gezien vanaf de 
galerij.  De constructie bestaat uit een langsgebint over twee bouwlagen. Ter plaatse van het lagere 
lessenaarsdak bestaat de constructie uit tussenbalken met daarop schuingeplaatste standvinken met 
windverbanden die de gordingen dragen.

afb. 54. Bouwdeel R. Overzicht van de kapconstructie gezien vanaf de galerij. Op de standvinken  
met schoren liggen sloffen die de langsgebintbalk dragen. (Foto: W. Schoonenberg)
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afb. 55. Bouwdeel R. Detail van de oplegging van de langsgebintbalk op de sloffen. De bevestigng bestaat uit zwaluwstaartvormige 
wiggen. 

afb. 56. Bouwdeel R. Zicht op het bovenste deel van de 
kapconstructie. Deze bestaat uit een reeks dekbalkjukken met 
korbelen en windverbanden.
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afb. 57. Bouwdeel R. Detail van een van de spanten direct naast een van de dwarsmuren. De dekbalk is met pen-en-gatverbindingen 
bevestigd, terwijl de blokkeels, windverbanden en de onderkanten van de korbeels zijn genageld.

afb. 58. Bouwdeel R, trappenhuis. Detail van de ontmoeting van 
de constructie met de dwarsmuur. In de dwarsmuur is een opening 
gemetseld, zodat deze losstaat van de draagconstructie.
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Houten consoles onder enkelvoudige balken bouwdeel P

beschrijving Bouwdeel R - P

Inrichting en afwerking
In de hoek van bouwdeel (P) en het aangrenzende bouwdeel (S) is een moderne spiltrap aangebracht. Tegen de scheidingsmuur met bouwdeel (T) is trappen-
huis met rechte steektrappen gerealiseerd met de overeenkomende vormgeving als de overige trappenhuizen van de laatste restauratie; houten treden en 
stalen traphekken.

Trappenhuis bouwdeel Rafb. 59. Detail van de getoogde stalen deuren in bouwdeel R. afb. 60. Bouwdeel R. Detail van een van de doorgangen in 
de bouwmuur. Alle doorgangen in de bouwmuur zijn aan de 
bovenzijde afgedekt met een eikenhouten latei. (Afbeelding: P.C. 
Meijers | Bouwhistorie | Restauratie, 2019, p. 137)

afb. 61. Bouwdeel R. Detail van het met afzaten uitgevoerde 
venster in de restaurantzaal.



44

WEVERS & VAN LUIPEN                                                                                                                          Bouwhistorische notitie Amsterdam Museum te Amsterdam

afb. 62. Bouwdeel R, trappenhuis. Detail van de bovenste vlucht van de trap. De trappen kennen grenen bomen met 
ingelaten eiken treden en op maat gemaakte stalen leuningen. 

afb. 63. Bouwdeel R, trappenhuis. Detail van de ophanging van de trap. De 
bomen liggen op twee hangbalken die met trekstangen aan de raveelbalk zijn 
opgehangen. 
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afb. 64. Bouwdeel T. Overzicht van het trappenhuis van bovenaf gezien. De markant vormgegeven massief houten trap is voorzien 
van rood gelakte stalen leuningen. 

afb. 65. Bouwdeel T. Detail van de trap. De trap bestaat uit eikenhouten 
treden die zijn ingelaten in de gelamineerde trapbomen. 
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afb. 66. Bouwdeel L. Detail van een eikenhouten paneeldeur 
uit de tijd van herbestemming tot museum (1962-1975). De deur 
is opgehangen met smeedijzeren gehengen. De deur is zeer 
nauwkeurig gedetailleerd. 

afb. 67. ZIcht op de schoorsteen tussen bouwdeel K en L gezien 
vanuit de zakgoot in bouwdeel M. De loden goot en het voetlood 
zijn zeer zorgvuldig gedetailleerd en uitgevoerd.  

afb. 68. Detail van de schoorsteen in bouwdeel T, gezien vanuit 
het trappenhuis in bouwdeel B. De grote schoepenroosters zijn 
aan de achterzijde van de schoorsteen opgenomen, zodat deze 
vanaf het maaiveld niet zichtbaar zijn.
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Waardestelling kapconstructies en balklagen
Waardering door P.C. Meijers

In de fasering beschrijft Meijers dat in de kapconstructie van bouwdeel A ‘enkele 
onderdelen van de bovenste jukken zijn hergebruikt’, en dat ‘de overige onderdelen 
zijn vernieuwd’.6

• De eerste stelling is niet correct: ondank dat de constructie vanwege de 
werkzaamheden tijdelijk gedemonteerd is geweest, betreffen de bovenste 
jukken betreffen vrijwel geheel nog de 17de-eeuwse constructie. 

• De tweede stelling is onvolledig: De onderste jukken zijn weliswaar in 1962-1975 
vervaardigd; uit de historische gegevens blijkt dat de intentie was van deze kap 
alle bruikbare onderdelen te handhaven. Vanwege de slechte bouwtechnische 
staat waarin de kappen zich bevonden, zijn de onderste jukken vernieuwd. Dit 
is echter wel geheel volgens de vorm, materiaal en specificaties van de oude 
kap gebeurd.

In de ‘afweging bij de monumentenwaardering’ beschrijft Meijers dat de onderdelen 
uit de bouwfase 1962-1975 een positieve monumentwaarde kennen omdat deze 
‘relatief jong’ maar ‘goed herkenbaar’ zijn. Om die reden worden door hem de 
‘eigentijdse elementen en afleesbare ingrepen als onderdeel van deze bouwfase 
positief gewaardeerd’.7

• Meijers waardeert de onderdelen uit de fase 1962-1975 hierbij enkel als 
latere toevoeging en mogelijke ‘verstoring’ van de oudere bouwdelen. In 
onderstaande waardestelling vindt echter een volledige waardestelling van  
fase 1962-1975 plaats, waarbij deze bouwfase op zich wordt gewaardeerd.

Om deze waardering te specificeren hanteert Meijers de aspecten: structuur 
en materiaal. Hierbij worden de onderdelen uit 1962-1975 materiaaltechnische 
doorgaans als indifferent en in enkele gevallen als positief worden gewaardeerd.

• Bij de toekenning van de indifferente materiaaltechnische waarde, wordt door 
Meijers enkel naar de relatieve ouderdom van de onderdelen uit de fase 

6  P.C. Meijers, 2019, p. 43
7  P.C. Meijers, 2019, p. 164

1962-1975 in relatie tot de oudere bouwdelen. Het aspect zeldzaamheid is 
hierin niet meegenomen. Weliswaar zijn de ingrepen uit de restauratie en 
herbestemmingsfase minder oud dat de zeventiende eeuwse bouwdelen; 
dit betekent echter niet dat ze geen waarde hebben. Ook betekent dit niet 
automatisch dat ze niet zeldzaam zijn.

Afweging bij de waardestelling

• Het complex is op 29 september 1970 ingeschreven in het 
rijksmonumentenregister onder nummer 5467. Op dat moment was de 
restauratie van de kappen al uitgevoerd. Om die reden worden de onderdelen 
die tijdens de fase 1962-1975 tot stand zijn gekomen niet enkel beoordeeld op 
hun ouderdom, maar worden zij als volwaardige cultuurhistorisch waardevolle 
fase gezien en daarom eveneens beoordeeld op gaafheid en zeldzaamheid. 

Bouwdeel A

De balklagen van de eerste en tweede verdieping dateren uit de periode 1962-
1975. Bij de vernieuwing van de vloer tijdens deze fase is in grote aandacht 
besteed aan de afleesbaarheid van de historische structuur van het Jongenshuis. 
De structuur van de vloeren – dat wil zeggen: de hoogte van het vloerniveau, de 
overspanningsrichting en de repetitie van de balken – kent daardoor een hoge 
monumentwaarde. 

De uitvoering van deze constructie is enigszins bijzonder vanwege de maatvoering 
van de balken en het materiaalgebruik; een grenenhouten vloerconstructie van 
deze afmetingen is voor de periode 1962-1975 geenszins alledaags en kent 
daardoor enige zeldzaamheidswaarde. De vloer kent echter geen zeldzame 
detaillering van hoge kwaliteit. Materiaaltechnische kennen de balken daarom een 
positieve monumentwaarde. 

De bovenste jukken dateren uit de 17de eeuw (1683) en zijn – behoudens enkele 
deelreparaties en de vervangen spantbenen van het strijkspant – gaaf behouden. 
In de jukken zijn diverse bouwsporen aanwezig die duiden op vroeger gebruik 
of de vroegere dakbedekking. Vanwege de ouderdom en afleesbaarheid van de 
bouwgeschiedenis kennen deze constructiedelen een hoge monumentwaarde. 

De onderste jukken zijn in de periode 1962-1975 vernieuwd, met als doel de intacte 
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delen van de constructie (de bovenste jukken) op hun oorspronkelijke positie en 
in oorspronkelijke context te behouden. Hierbij is de kapconstructie als geheel 
relatief gaaf in opzet behouden. De jukken zijn zorgvuldig gedetailleerd volgens 
de specificaties en opzet van de historische kappen. Noch de uitvoering met pen-
en-gatverbindingen als het materiaalgebruik (grenenhout en smeedijzeren nagels) 
waren voor de periode 1962-1975 gangbare constructiewijzen en kennen daarmee 
een zeldzaamheidswaarde. Materiaaltechnisch kent dit onderdeel van de kap dus 
een hoge monumentwaarde.

Juist door deze zorgvuldige uitvoering is de structuur en opzet van de gehele 
kap afleesbaar. De kapvorm is eveneens karakteristiek voor bouwmassa van 
bouwdeel A. De onderste jukken zijn daarmee  kenmerkend voor de zorgvuldige 
restauratie en herbestemming in de fase 1962-1975 en zijn bepalend zijn voor 
het nagestreefde ‘historische’ architectonische karakter. De kapconstructie kent 
daarmee een hoge monumentwaarde. 

Bouwdeel E

De balklagen van de eerste en tweede verdieping dateren uit 1634 en 1744 en 
zijn bij de ingrijpende restauratie in 1962-1975 gehandhaafd en gerestaureerd. De 
constructie is vrij gaaf behouden en De constructie kent vanwege de ouderdom 
een hoge monumentwaarde. 

De deels eikenhouten en deels grenenhouten kap dateert gedeeltelijk uit de 
zestiende eeuw en is aangepast in 1634 en 1744. De kap kent vanwege de ouderdom 
en afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis een hoge monumentwaarde.

Bouwdeel M

De kapconstructie van het L-vormige volume van bouwdeel M dateert uit 1732 en 
is gaaf bewaard gebleven. De kap kent een hoge monumentwaarde vanwege de 
ouderdom en de afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis van het complex. 

Bouwdeel R

De houtconstructie van bouwdeel R dateert geheel uit de verbouwing van 
1962-1975. De kapconstructie is gaaf behouden. De samengestelde vorm van 
het houtskelet is in combinatie met de hoge kwaliteit van de uitvoering voor de 

naoorlogse periode zeldzaam. De vergaande zorgvuldigheid van de uitvoering is 
van betekenis voor de restauratiefilosofie van het laatste kwart van de 20ste eeuw. 

De kapconstructie kent tevens een architectonische betekenis vanwege de voor 
die periode ongebruikelijke detaillering en materiaalgebruik. In een tijd waarin de 
bouwpraktijk in toenemende mate door prefabricatie en massaproductie werd 
gekenmerkt is de hoge kwaliteit van de ambachtelijke uitvoering zeldzaam te 
noemen. 

Tijdens bouw werd in de poer van de eerste gebintpoot een gedenkkoker met 
bouwhistorische gegevens ingemetseld (afb. 164). De constructie is daarmee 
van belang voor de afleesbaarheid van de bouwhistorie. De constructie neemt 
bovendien een belangrijke plek in binnen het oeuvre van de architect Bart van 
Kasteel en Jaap Schipper. De wijze waarop de architect het nietsontziende 
stramien van de constructie laat ontmoeten met een dwarsmuur – ter plaatse 
van de dwarsmuur is een muuropening gemaakt om ‘voorrang’ te geven aan de 
constructie (zie afb. 58) – is kenmerkend voor zijn structuralistisch denken.8 

Binnen de gehele bouwfase 1962-1975 vormt de constructie van bouwdeel R tevens 
de meest ‘eigen’ constructie van de architect Bart van Kasteel. Waar de overige 
constructies nauwkeurige reconstructies van de bestaande historische constructies 
betreffen, is deze constructie kenmerkend voor de creativiteit van de architect. 
Door de constructie op slechts in hoofdlijnen op de historische constructies uit 1590 
en 1716 te baseren is zowel een eigentijdse constructie ontstaan die eveneens 
bijdraagt aan de leesbaarheid van de historische ontwikkeling van het complex. 
De combinatie van deze ambachtelijke detaillering en de creatieve combinatie 
van historische constructievormen zijn beeldbepalend voor het architectonische 
karakter en ruimtewerking van de restaurantzaal. Om bovenstaande redenen kent 
de houtskeletconstructie van bouwdeel R een hoge monumentwaarde.

8  In latere werken zou de constructieve structuur een veel prominentere plek 
in de ontwerpen krijgen. Een interessante vergelijking hierbij is de manier 
waarop de muren constructieve ontmoeten in de in 1983 door Van Kasteel 
ontwerpen universiteitsbiliotheek in Leiden, dat als een schoolvoorbeeld van de 
structuralistische architectuur geldt.
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Bouwhistorische beschrijving
Kalverstraat

De toegang aan de Kalverstraat bestaat uit een taps toelopende ruimte welke wordt 
gevormd door de zijgevels van van de panden Kalverstraat 94 en Kalverstraat 90. 
De taps toelopende ruimte wordt aan de kop begrensd door de gevel van het 
voormalige Burgerweeshuis (Kalverstraat 92). 

Deze gevel wordt aan de bovenzijde begrensd door een fronton met daarin een 
rocaille. In de gevel bevindt zich een natuurstenen poort met aedicula en daarboven 
een stadswapen. 

De zijgevel van Kalverstraat 94 is drie verdiepingen hoog en kent drie vensterassen, 
waarbij de buitenste zijn voorzien van blindvensters met hardstenen onderdorpels. 
Geheel rechts bevindt zich een deurkozijn met daarvoor een stoep van hardstenen 
treden. In de middelste as bevinden zich twee oculi en een blindvenster. In het 
blindvenster is een gevelsteen opgenomen.

De zijgevel van Kalverstraat 90 is twee bouwlagen hoog en wordt gekenmerkt door 
een geprofileerde puilijst. Boven deze lijst zijn vier vensters en een gevelsteen 
opgenomen. Onder de lijst bevindt zich een groot raam, twee kleine raampjes en 
een pui met deur, bovenlicht en zijraam.

De bestrating van de plaats is van die van de Kalverstraat gescheiden door 
een gezoete hardstenen band. In de band is een dichtzetting zichtbaar van een 
collectebus. De bestrating van het plaatsje bestaat uit gele klinkers in keperverband. 
Lang beide zijgevels is een stoep aanwezig die is afgezet met hardstenen 
stoeppalen en ijzeren stangen. 

Sint Luciënsteeg

De voorruimte aan de Sint Luciënsteeg bestaat eveneens uit een taps toelopende 
ruimte. Aan de linkerzijde wordt deze omsloten door het pand Sint Luciënsteeg 
25. De achtertuin van dit bouwdeel is met een gietijzeren hek afgesloten van de 
open ruimte. De gevels van het pand Sint Luciënsteeg 25 én de achtergevel van 
bouwdeel T zijn gepleisterd en voorzien van een vlakverdeling. In de hoek van de 

achtergevel van bouwdeel T is in een afgeschuind deel een overhoeks schuifraam 
opgenomen. 

De ruimte leidt naar de kopgevel (bouwdeel B) waarin een natuurstenen poort met 
daarnaast een schuifraamvenster zijn opgenomen. Aan de rechterzijde bevindt 
zich de overwegend gesloten gevel van bouwdeel M (1732). Naast enkele kleinere 
ramen zijn in deze gevel meerdere gevelstenen opgenomen.9 Ook in de gehele 
gevel aan de Sint Luciënsteeg zijn in het metselwerk gevelstenen verwerkt. 

Boven de kroonlijst van het bouwdeel boven de poort is nog net het schilddak met 
gesmoorde pannen zichtbaar. 

De bestrating wordt van de rode klinkerbestrating van de Luciënsteeg afgescheiden 
door een hardstenen band. De bestrating zelf bestaat uit een border van acht lagen 
paarse en 14 lagen gele klinkers, en een veld dat in driehoeken is verdeeld en 
bestaat uit paarse klinkers in halfsteensverband. 

In het deel tussen de open ruimte aan de Luciënsteeg en de hoek met de 
Nieuwezijds Voorburgwal bevindt zich een tuinmuur met een poort. Het bouwdeel 
op de hoek dateert uit 1880 en bestaat aan de linkerzijde uit een hoge tuinmuur. Ter 
plaatse van de overgang naar de hogere tuinmuur is een houten sierhek gemaakt. 
In het overgangsdeel aan de Nieuwezijds Voorburgwal zijn in de gevel drie 
vensters opgenomen. Achter de gevel en tuinmuur, op de uitwendige hoek van het 
complex, bevinden zich drie zadeldaken. Het lagere zadeldak op de binnenplaats 
dateert uit 1962-1975. Het zadeldak van de hoekbebouwing werd tijdens deze 
restauratie vanwege bouwvalligheid vernieuwd naar de oude specificaties. Het 
hogere bouwdeel dateert uit 1732.

Alle drie de daken zijn gedekt met gesmoorde oud-Hollandse pannen en een loden 
nok- en keperbekleding.

Nieuwezijds Voorburgwal

De gevels aan de Nieuwezijds Voorburgwal bestaan uit de bouwdelen I, J, K en L. 
Bouwdelen I en K gaan schuil achter een uniforme gevel die in 1680 tot stand kwam, 

9  In de periode 1924-1927 werden op initiatief van de ‘Vereeniging tot Behoud van 
Gevelsteenen’ 32 gevelstenen in de muur van het toenmalige Burgerweeshuis 
verwerkt.

BESCHRIJVING EN WAARDERING STEDENBOUWKUNDIGE SITUATIE EN BUITENRUIMTEN
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mogelijk naar ontwerp van architect Philip Vingboons. De gevel kent een sobere 
opzet waarbij de reeks vensters op twee verdiepingen slechts wordt onderbroken 
door twee vensterassen waarin een poort met bovenraam is opgenomen en een 
wapensteen in het midden van de gevel. De gevel wordt ingeklemd door die van 
bouwdelen L en J (1680). Deze gevels zijn voorzien van risalerende hoekpilasters 
en een uitgemetselde attiek. De kroonlijst is over de gehele gevel doorgezet. 

De gehele gevel kent een zadeldak met gesmoorde oud-Hollandse pannen en een 
aantal gemetselde schoorstenen. 

Voor de gevel aan de Nieuwzijds Voorburgwal ligt een stoepzone. De stoep bestaat 
uit gele stenen in halfsteensverband die haaks op de gevel liggen. De stoep is 
verder afgezet met hardsteen stoeppalen. Ter plaatse van de ingangen bevinden 
zich op de stoep hardstenen platen. 

Jongensplaats

De Jongensplaats wordt omsloten door de galerij (bouwdeel S), de kastengalerij 
(bouwdeel V), de voormalige schoolmeesterswoning (bouwdeel U) en het 
Jongenshuis (bouwdeel A). De schilddaken van alle bouwdelen zijn voorzien van 
geglazuurde oud-Hollandse pannen. Op enkele plekken zijn de achtergevels van 
de bebouwing aan de Kalverstraat boven de lagere vleugels van het complex 
zichtbaar.

De ruimte is bestraat met klinkers en kent een border uit gele klinkers die dwars op 
de gevels liggen en worden afgesloten met een bies uit paarse klinkers. Het veld 
bestaat uit gele klinkers in keperverband en is met banen van paarse klinkers in 
vierkanten verdeeld. 

In het midden van de Jongensplaats bevindt zich een Wilhelminaboom (1898). 
Rondom de boom zijn nog de steunen aanwezig voor de rustieke zitbank die zich 
rondom de boom bevond. De achthoekige bestrating rondom de boom is enigszins 
hoger gelegen. 

De rolstoelhelling is bestraat met gele klinkers opgesloten tussen hardstenen 
banden, die in afmeting corresponderen met de traveemaat van de galerij.

De bestrating op de begane grond van de kastengalerij bestaat uit rode en 
gele klinkers in halfsteensverband evenwijdig aan de galerij. De vlakverdeling 

correspondeert met de traveemaat van de galerij en bestaat uit een kader van 
rode klinkers en velden van gele stenen.

De galerijvloer (bouwdeel S) bestaat uit natuurstenen vloertegels. Binnen een 
kader van hardstenen platen zijn velden uit ölander met een bies van arabescato-
marmer gelegen. De ritmiek van vlakken komt voort uit de dubbele traveemaat van 
de kolommen. 

Meisjesplaats

De Meisjesplaats wordt omgeven door de gevels van de bouwdelen B, C en D, die 
alle in 1634-1635 werden gebouwd, en bouwdeel E, die in 1744 werd verbouwd 
in een architectuur afgestemd op eerder genoemde bouwdelen. Het karakter van 
deze gevels wordt in sterke mate bepaald door het ritme van Ionische pilasters in 
de kolossale orde. Tussen de holle trochilus-profielen van de ionische basementen 
zijn om-en-om planken geklemd die als zitbank dienen. 

De schilddaken van de bouwdelen B, C en D zijn gedekt met een oud-Duitse 
leiendekking. het zadeldak van bouwdeel E kent echter een dekbedekking van 
gesmoorde oud-Hollandse pannen.

De ruimte tussen de plinten van de pilasters is uitgevuld met een rollaag van 
purpere klinkers. De bestrating bestaat voorts uit een uitgewerkte border. Deze 
bestaat uit een geel kader dat voortkomt uit de traveemaat van de pilastergevels, 
waarbij de velden zijn ingevuld met een bies van purpere en invulling van gele 
stenen. Het veld is omgeven door een bies van rode stenen in dwarsverband en 
is verder gelegd als vlakverdeling bestaande uit een kader van gele en purpere 
stenen met in het midden een rollaag in rode steen. Op de kruispunten bevinden 
zich ronde putten. De in meer of mindere mate onregelmatige vierhoekige velden 
zijn verdeeld in driehoeken en zijn bestraat met gele stenen in halfsteens verband. 

Op één van de kruispunten van de vlakken in de bestrating staat een cilindervormig, 
koperen monument dat herinnert aan de opening van het museum in 1975 die 
samenviel met het 700-jarig bestaan van de stad.  

In het midden van de ruimte, direct voor de ingang in bouwdeel E, is een 
deel van de bestrating verwijderd. Op deze plek bevond in 2021-2022 het 
tentoonstellingspaviljoen voor de Gouden Koets.
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Achterplaats (Kinderspeelplaats)

De Achterplaats ligt besloten tussen de achtergevel van bouwdeel D en E, de gevels 
van bouwdelen F en G en de achtergevels van de belendingen. De binnenruimte 
wordt van de Gedempte Begijnesloot afgesloten door een smeedijzeren hekwerk.

De achtergevel van bouwdeel D is vrijwel geheel gesloten. Aan de linkerzijde bevindt 
zich echter een poort die toegang geeft tot de Meisjesplaats. Aan de rechterzijde 
van de gevel is voor een poort een vitrine gebouwd (1962-1975) waarin diverse 
harnassen staan uitgestald. De harnassenvitrine bestaat uit glasplaten gevat 
tussen bronzen profielen.

De bestrating bestaat uit een smalle bies van purpere klinkers. De onregelmatige 
ruimte is voorts in waaiervormige vlakken verdeeld met dezelfde purpere klinkers. 
De vlakken bestaan uit gefacetteerde vlakken van gele klinkers in halfsteens 
verband.   

Gedempte Begijnesloot / Schuttersgalerij

De voormalige Begijnesloot is gelegen tussen de achtergevels van de bouwdelen 
A en E. Bij de restauratie in 1962-1975 werd deze ruimte publiek toegankelijk 
gemaakt waarna het de Schuttersgalerij werd genoemd. De langwerpige ruimte 
wordt besloten tussen de eerder genoemde eindgevels en is afgesloten met een 
translucente kap en glaspuien. 

De langsgevels zijn opgebouwd uit metselwerk. De gevels zijn gepleisterd 
en voorzien van een regelmatige vlakverdeling. Op enkele plekken zijn in de 
gevels verdiepte vlakken met vensteropeningen of licht risalerende geveldelen 
opgenomen. In de langsgevels bevinden zich diverse nissen en openingen. Deze 
dienen veelal voor ventilatie-installaties en verlichtingsarmaturen. Op twee plekken 
zijn luchtbruggen aanwezig. Aan de bovenzijde worden de gevels afgesloten met 
een eenvoudige bakgoot op afgeronde houten gootklossen.

Beide eindgevels bestaan uit glazen puien. De puien zijn opgebouwd uit zwaardere 
horizontale profielen met daartussen verticale platen. 

De kap van de Schuttersgalerij bestaat uit licht gebogen, translucente kunststofplaten 
die de ruimte van goot naar goot overspannen. 

De bestrating van aan beide zijden van de Schuttersgalerij bestaat uit een kader 
van purpere stenen in halfsteensverband dat is ingevuld met velden van gele 
stenen in keperverband. Deze vlakverdeling loopt aan de zuidelijke zijde geheel 
door tot aan het Spui. Op de noordelijke buitenruimte bevindt zich een hardstenen 
hellingbaan (2011). 
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afb. 69. Overzicht van de voorruimte aan de Kalverstraat. 
De bestrating van de ruimte wordt van die van de Kalverstraat 
gescheiden door een gezoete hardstenen band. De bestrating 
bestaat uit gele klinkers in keperverband. (Foto: www.klaasschoof.
com) 

afb. 70. Detail van de galerij (bouwdeel S) aan de Jongensplaats. 
De bestrating van de galerij bestaat uit plavuizen van öland, 
arabescato en hardsteen. (Foto: www.vrijetijdamsterdam.nl)

afb. 71. Detail van de bestrating in de kastengalerij. Deze 
bestraat uit gele en purperen klinkers. De velden corresponderen 
met het ritme van de kolommen.

Fotografische documentatie Exterieur
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afb. 72. Overzicht van de Jongensplaats richting bouwdeel S. De gevels rondom de binnenplaats 
dateren uit verschillende perioden en kennen ieder een eigen architectuur. In het midden van de 
binnenplaats bevindt zich een verhoogd, achthoekig deel waarbinnen zich een Wilhelminaboom (1898) 
bevindt. De daken van alle bouwdelen rondom de Jongensplaats zijn met gesmoorde pannen gedekt. 

afb. 73. Overzicht van de Jongensplaats richting bouwdeel U met aan rechts de voorgevel van het 
jongenshuis (bouwdeel A). De bestrating bestaat uit een brede border uit gele klinkers met daarbinnen 
vierkante velden met gele klinkers in keperverband omvat door biezen in purperen klinkers. 
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afb. 74. Zicht door de poort op de open ruimte voor de 
Meisjesplaats vanuit de galerij (bouwdeel S). 

afb. 75. De noordelijke binnenplaats naast de Meisjesplaats. 
De entree links, in de kopgevel van bouwdeel A, dateert uit 2010. 
Rechts de glaspui van de Schuttersgalerij (1962-1975). Voor de 
nieuwe entree is een hardstenen stoep gemaakt. 

afb. 76. Dezelfde poort gezien vanaf de Meisjesplaats. De open 
ruimte is bestraat met gele klinkers in keperverband. 
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afb. 77. Links: overzicht van de schuttersgalerij. De gevels van de naastgelegen bouwdelen (1962-
1975) zijn voorzien van stucwerk met een vakverdeling. De ruimte kent een klinkerbestrating uit gele 
stenen met paarse banden. 

afb. 78. Boven: zicht op de gebogen kap bestaande uit kunststof platen.
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afb. 79. Links: zicht op de open ruimte  naast de Meisjesplaats. 

afb. 80. Boven: zicht op de voorgevel van bouwdeel E met links een deel van bouwdeel D. In 
tegenstelling tot de andere bouwdelen aan de Jongensplaats is het dak van bouwdeel D gedekt met 
gesmoorde pannen. 
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afb. 81. Zicht op de Meisjesplaats richting bouwdeel D. De binnenruimte wordt geheel omgeven door de pilastergevels 
van de bouwdelen B, C, D en E. De bouwdelen B, C en D kennen een oud-Duitse leienbedekking. Het blokpatroon van 
de gele en purperen bestrating correspondeert met het ritme van de pilastergevels. 

afb. 82. In het midden van de meisjesplaat bevindt zich een ondiepe bouwput. Hier 
bevond zich tussen 2021-2022 een tijdelijk expositiepaviljoen voor de Gouden Koets. 
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afb. 83. Detail van de gevelzijde. Hier zijn planken tussen de holle trochilosprofielen van de 
basementen geklemd. Het bestratingspatroon komt voort uit de traveematen van de pilastergevels. 

afb. 84. Detail van de klinkerbestrating. 
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afb. 85. Detail van de bestrating onder de poort naar de open ruimte aan de Sint Luciënsteeg. De ruimte in de poorten is met gele klinkers 
bestraat. 

afb. 86. Zicht op de open plaats aan de Sint Luciënsteeg. 
De bestrating is van die van de steeg gescheiden middels een 
hardstenen band. De bestrating bestaat uit purperen klinkers met 
een border in gele klinkers. In de kopgevel van bouwdeel M zijn 
gevelstenen verwerkt. 
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afb. 87. Detail van de gevel aan de Sint Luciënsteeg. In de gevel van bouwdeel M en de tuinmuur 
zijn (in 1924-1927) herplaatste gevelstenen verwerkt. De tuinmuur en het bouwvolume rechts daarvan 
dateren van 1880. (Foto: www.klaasschoof.com)

afb. 88. Zicht op de hoek van de bebouwing aan de Sint Luciënsteeg en de Nieuwezijds Voorburgwal. 
Achter de gemetselde gevel en tuinmuur aan de steeg bevinden zich drie zadeldaken. De gemetselde 
gevel aan de Nieuwezijds Voorburgwal bestaat uit een sober middendeel (bouwdelen K en I) en twee 
hogere delen met risalerende pilasters en een gemetselde attiek (bouwdelen L en J). De eindgevels 
van het laatst genoemde bouwdeel zijn uitgemetseld en voorzien van forse schoorstenen. Alle daken 
zijn gedekt met gesmoorde pannen.
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afb. 89. Overzicht van de achterplaats achter de grotendeels blinde achtergevel van bouwdeel D. De onregelmatig gevormde ruimte 
is bestraat met gele klinkers in waaiervormige velden die door purperen klinkers worden gescheiden. De poort in bouwdeel D leidt naar 
de Meisjesplaats. Het hek achterin geeft toegang tot de Gedempte Begijnesloot. Voor de restauratie van 1962-1975 bevond het hek zich 
halverwege de binnenplaats. (Foto: Amsterdam Museum) 

afb. 90. Zicht op de harnassenvitrine (1962-1975) op de 
achterplaats. (Foto: Google Maps)
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afb. 91. Tekening van Berckenrode uit 1631. De toenmalige bebouwing van het Burgerweeshuis en 
het Oudemannenhuis volgde geheel de structuur van het middeleeuwse klooster. Het belangrijkste 
structurerende element werd gevormd door de Begijnesloot, die de percelen in twee clusters verdeelde. 
Beide clusters bestonden uit een bebouwing rondom een binnenplaats. Op de grotere binnenplaats is 
een omheind groen perk aanwezig. Pas door de bouw van bouwdeel  D, ongeveer halverwege dit perk, 
zou de huidige Meisjesplaats ontstaan. Ook op het Oudemannenhuis was een groene binnenplaats 
aanwezig. Door de bouw van bouwdeel S en sloop van naast gelegen bebouwing zou de Jongensplaats 
ontstaan. SAA 010097016410

afb. 92. Ets van de Jongensplaats en Meisjesplaats, 1663. In beide afbeeldingen is het perspectief 
dikker aangezet. Het diagonale grid op de bestrating van de meisjesplaats lijkt eveneens te zijn gekozen 
om de perspectivische werking van de tekening te versterken. SAA 010097011082

Topografisch materiaal - binnenplaatsen en buitenruimte
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afb. 93. J. Ziesenis, 1797. Aquarel van de meisjesplaats met de kenmerkende pilastergevels. Het 
schilddak van bouwdeel D is van leien voorzien, terwijl de bouwdelen C en E met pannen zijn afgebeeld. 
. De binnenplaats is bestraat met gele klinkers. SAA 010094001374

afb. 94. J. Ziesenis, 1797. Aquarel van de Jongensplaats richting de galerij van bouwdeel S.   De 
binnenruimte is met gele stenen bestraat. SAA 010094000195
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afb. 95. Foto van de Jongensplaats, circa 1904. In 1898 werd ter gelegenheid van de troonsbestijging 
door koningin Wilhelmina een boom geplant in het midden van de binnenplaats. Rondom de boom 
werden zitbanken met rustieke leuningen geplaatst. SAA ANWR00570000001

afb. 96. Foto van de Jongensplaats, voor 1898. De binnenplaats is voorzien van een 
(hoogstwaarschijnlijk gele) klinkerbestrating. SAA ANWC00152000001
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afb. 97. Schilderij van de Meisjesplaats, door de Berlijnse 
schilder Max Lieberman, 1881-1882. De bestrating bestaat uit 
vlakken van gele stenen met kaders van purperen stenen. Het 
schilderachtige historische gebouwencomplex vormde tezamen 
met de wezen in hun karakteristieke kledij een geliefd onderwerp 
voor (internationale) schilders.

afb. 98. Aquarelschets van de binnenplaats naast de 
Meisjesplaats, N. van der Waay, 1890. De bestrating bestaat uit 
vlakken van gele stenen met kaders van purperen stenen. SAA 
010094008280

afb. 99. Foto van de poort van de Meisjesplaats naar de 
kinderspeelplaats of achterplaats, circa 1900. De bestrating 
bestaat uit vlakken van gele stenen met kaders van purperen 
stenen. SAA AANA10216000001
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afb. 100. De Meisjesplaats, circa 1900. In 1865 werd in het midden van de binnenplaats een perk 
met halfverharding (schelpen of grind) en enkele beplantingsvakken aangelegd. Centraal werd een 
kastanjeboom geplant.  SAA, ANWC00153000001

afb. 101. De Meisjesplaats, circa 1906. Rondom het perk is nog het restant van de eerdere bestrating 
zichtbaar. Deze bestaat uit een blokvormig patroon van klinkers in verschillende kleuren. SAA 
PBKD00357000013
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afb. 102. Foto van de Jongensplaats, 1936. SAA OSIM00002001507 afb. 103. De Meisjesplaats gezien vanuit bouwdeel S, 1936. Het blokvormige patroon van de bestrating, 
dat is afgestemd op de ritmiek van de pilastergevel is hier goed zichtbaar. Links is de slootgevel van 
bouwdeel E zichtbaar. Hierop is een gepleisterde afwerking met blokverdeling in halfsteensverband 
zichtbaar. De verschillende schilddaken zijn met geglazuurde platte Friese pannen gedekt. SAA 
OSIM00002001501
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afb. 104. Dezelfde poort vanaf de Meisjesplaats naar de 
achterplaats, 1936.  SAA OSIM00002001503

afb. 105. De poort van de achterplaats naar de Meisjesplaats, 
1936. De ruimte onder de poort was net als de achterplaats 
bestraat met klinkers. SAA OSIM00002001491

afb. 106. Kinderspeelplaats, 1936. Halverwege de achterplaats 
bevond zich een hek. De aan de Gedempte Begijnesloot grenzende 
bebouwing kende diverse aanbouwen. SAA OSIM00002001485
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afb. 107. De Roopoort gezien richting de Meisjesplaats, 1936. 
De ruimte onder de gaanderij was met klinkers bestraat. SAA 
OSIM00002001535

afb. 108. De Roopoort tussen de Meisjesplaats en de 
Jongensplaats, 1936. SAA OSIM00002001510

afb. 109. Zicht op de Meisjespoort naar de Sint Luciënsteeg, 1936. 
De ruimte onder de poort was voorzien van een klinkerbestrating. 
SAA OSIM00002001506
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afb. 110. De Meisjesplaats tijdens de werkzaamheden, rond 1970-
1975. De dakpannen voor gebouw E lagen op de binnenplaats 
opgeslagen.  SAA HVVA00133000005

afb. 111. De Jongensplaats, 1964. Als voorbereiding op de werkzaamheden werd een funderingsonderzoek ingesteld. De bestrating op de 
Jongensplaats was daarom uitgenomen. RCE 094091
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afb. 112. Zicht op de Jongensplaats na de restauratie, 1970. Bij de restauratie heeft de bestrating 
onder de gaanderij een upgrade gekregen. De klinkerbestrating werd vervangen door plavuizen van 
ölander en carrara. RCE 131094

afb. 113. De Jongensplaats na de restauratie, 1970. In de klinkerbestrating was een patroon 
aangebracht dat voortkwam uit de architectonische geleding van de verschillende gevels. RCE 131093
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afb. 114. De gerestaureerde Meisjesplaats, 1975. De gehele 
binnenplaats werd bestraat. SAA  BMAB00027000149_007

afb. 115. De Meisjesbinnenplaats na de restauratie, 1975. In 
de entree naar bouwdeel C was een tochtportaal in eigentijdse 
vormgeving ingepast. RCE 195451

afb. 116. De Meisjesplaats tijdens de laatste 
bestratingswerkzaamheden, 1975. RCE 195449
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afb. 117. Zicht op de achterplaats vanaf de Gedempte 
Begijnesloot, 1975. Het hek werd bij de werkzaamheden herplaatst. 
SAA BMAB00032000018_004

afb. 118. De achterplaats met de harnassenvitrine voor de poort 
van bouwdeel D. SAA BMAB00032000018_001

afb. 119. Overzicht van de achterplaats, 1975. SAA 
BMAB00032000017_002
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Topografisch materiaal - Buitenruimte

afb. 120. De entree aan de Kalverstraat, 1818. SAA 010001000298afb. 121. De Sint Luciënsteeg met de voorruimte aan de Meisjespoort, 1770. SAA 010001000301
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afb. 122. Foto van de voorruimte aan de Sint Luciënsteeg, 1955 
010009002476

afb. 123. Foto van de entree aan de Kalverstraat, 1894 SAA 
ANWX00146000001

afb. 124. De entree aan de Kalverstraat na de restauratie, 1975. 
RCE 195443
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Topografisch materiaal - Nieuwezijds Voorburgwal

afb. 125. Foto van de gevel aan de Nieuwezijds Voorburgwal voor de demping, 1883. SAA 
010005001868

afb. 126. Tekening van de achtergevel van het Burgerweeshuiscomplex aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal voor de demping, 1884. De brug komt uit in de Sint Luciënsteeg. De bebouwing op de hoek 
van de Sint Luciënsteeg en de Voorburgwal wordt gekenmerkt door de verspringende natuurstenen 
blokken op de hoek van het metselwerk, het houten hek op de gevel en de gemetselde kopgevel en 
schilddaken van de achtergelegen bouwvolumes. SAA 010120000011
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afb. 127. Zicht op de lange gevel aan de Nieuwezijds Voorburgwal, 1955. Voor de gevel is een 
stoepzone afgezet met een smeedijzeren hekwerk. SAA  010009000484

afb. 128. Foto van de bebouwing op de hoek van de Sint Luciënsteeg en de Nieuwezijds Voorburgwal 
na de demping, 1955. De bebouwing op de hoek (bouwdeel M) wordt gekenmerkt door de L-vormige 
vleugel met de korte vleugel op een plat dak en de lagere bebouwing met tuinmuur waarop een houten 
hek is geplaatst. SAA 010009000485
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afb. 129. De entree aan de Nieuwezijds Voorburgwal rond 
2000. Bij de restauratie in 1962-1975 werd een beglaasde erker 
gerealiseerd. De detaillering kwam grotendeels overeen aan die 
van de harnassenvitrine op de achterplaats. (Foto: Amsterdam 
Museum)

afb. 130. De gevel aan de Nieuwezijds Voorburgwal tijdens de verbouwing, 1975.  RCE195445
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Topografisch materiaal - Gedempte Begijnesloot

afb. 131. Links: de Gedempte Begijnesloot gezien richting het Spui, circa 
1950. Ten tijde van het Burgerweeshuis was de overkluisde sloot met eenmuur 
afgesloten van de openbare ruimte. SAA 012000008719

afb. 132. Boven: de Gedempte Begijnesloot richting het Spui, tussen de 
bouwdelen A (links) en E, 1964. Na sloop van diverse eenlaagse uitbouwen en de 
bestrating kwam de overkluizing in het zicht. RCE 094094
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afb. 133. Links: De bouwput tijdens de werkzaamheden, 1967. In het midden zijn 
bouwdeel T en daaronder de doorsnede van de overkluizing zichtbaar. Links bouwdeel E 
waarvan de balklagen en kapconstructie zijn gestut. Rechts bouwdeel A, waarvan enkel 
nog de voorgevel staat. De kapconstructie van bouwdeel A was reeds gedemonteerd. 
SAA HVVA00021000059

afb. 134. Boven: Zicht op de bouwput ter voorbereiding van de betonwerkzaamheden 
voor de kelderfundering, 1968. SAA HVVA00133000009
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afb. 135. Boven: De bouwput tijdens de funderingswerkzaamheden, 1968.  Aan rechts is bouwdeel E 
zichtbaar, waarvan de slootgevel is gesloopt. SAA  AANA00180000001.

afb. 136. Rechts: Idem, 1968. Diverse dwarsmuren, de balklagen en de kapconstructie van bouwdeel 
E zijn geheel uitgestempeld. SAA HVVA00133000011
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afb. 137. Zicht op de pui aan het einde van de 
schuttersgalerij, 1972. SAA 010028000078

afb. 138. Een schilder legt de laatste hand aan de gevel aan de 
Meisjesplaatst, 1975. SAA  B00000012096

afb. 139. Zicht op de Schuttersgalerij richting de Gedempte Begijnesloot, 
1968 . SAA AANA00178000001
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afb. 140. Interieur van de Schuttersgalerij, 1975. In de voormalige 
steeg was voldoende hoogte om de enorme schutterstukken 
op te hangen en indirect, via de translucente kap te verlichten. 
De schilderijen waren voor alle passanten te bewonderen. De 
bestrating van de Schuttersgalerij werd net als die van de overige 
binnenplaatsen uit gele en purperen klinkers gemaakt. Het 
gehele bestrate terrein behoorde na de restauratie tot een publiek 
toegankelijk gebied.  RCE. 195411

afb. 141. De entree van de Schuttersgalerij gezien vanuit de 
Gedempte Begijnesloot, 1974. Onderdeel van de restauratie 
was het beleefbaar maken van de historische structuur door van 
de Gedempte Begijnesloot en de Schuttersgalerij een (semi-)
openbare straat te maken. De galerij met Schuttersstukken was 
gratis toegankelijk. RCE 195416

afb. 142. De Schuttersgalerij tijdens de laatste werkzaamheden, 
1975. SAA AANA00101000001
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Waardestelling stedenbouwkundige situatie en 
buitenruimten

Waardering door P.C. Meijers

In de bouwhistorische verkenning van P.C. Meijers uit 2019 heeft geen specifieke 
waardering van de stedenbouwkundige situatie met buitenruimte plaatsgevonden. 

• Er wordt slechts een ‘monumentenwaardering’ gegeven voor de diverse 
bouwdelen (A t/m V) en niet voor de binnenruimten en passages tussen deze 
bouwdelen. Daardoor ontbreekt een waardestelling voor de opzet, ruimtelijke 
relaties en materialisering van de drie binnenplaatsen, de Schuttersgalerij 
en de buitenruimte aan de Kalverstraat, Sint Luciënsteeg en Nieuwezijds 
Voorburgwal. 

• Met betrekking tot de stedenbouwkundige ensemblewaarden wordt slechts 
verwezen naar de stedenbouwkundige morfologie van het stadsdeel, de 
contouren van het complex en ‘de openbare ruimte die wordt bepaald door de 
huidige museumgebouwen en de toegangen tot het complex’. Hierin ontbreken 
de waarderingen van de bovengenoemde binnenplaatsen, Schuttersgalerij en 
buitenruimten.

Afweging bij de waardestelling

• In de bouwhistorische verkenning van P.C. Meijers heeft geen waardestelling 
van de stedenbouwkundige ruimten plaatsgevonden. De bouwdelen zijn 
fragmentarisch – dat wil zeggen: per bouwdeel – gewaardeerd. Om die reden 
vindt hieronder allereerst een beschrijving van de stedenbouwkundige- en 
ensemblewaarden plaats van het gehele gebouwencomplex met inbegrip van 
de binnenplaatsen en buitenruimten. 

• Vervolgens wordt een meer gedetailleerde architectonische en bouwhistorische 
waardestelling gegeven van de diverse binnenplaatsen, de Schuttersgalerij en 
de buitenruimten. 

Algemene historische waarden

• Het gebouwencomplex is van belang vanwege een lange doorgaande traditie 
van gebruik van een veertiende-eeuws kloostercomplex waarin opeenvolgende 

functies gehuisvest zijn geweest, van liefdadigheidsinstellingen tot een 
stedelijk museum. De opeenvolgende functies hebben gebruik gemaakt van 
onderdelen uit de oorspronkelijke bebouwing, onder meer tot uitdrukking 
komend in de vrijwel doorlopend gemoderniseerde bouwdelen die zelfs na 
de twintigste-eeuwse herbestemming nog vrij precies de plattegrond van de 
kloosterbebouwing volgt. 

• De publieke openstelling en integratie van de binnenplaatsen met poorten en 
Schuttersgalerij met het omliggende voetgangersgebied en het Begijnhof zijn 
de uitdrukking van een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, namelijk de 
democatiseringsgedachte die kenmerkend is voor de gehele museumvisie. 

• Het museum vertegenwoordigt daarmee een belangrijk typologische 
ontwikkeling die als innovatief getypeerd kan worden.  

• De schilderachtige kwaliteit van de voor de buitenwereld grotendeels afgesloten 
binnenplaatsen van het Burgerweeshuis waren met de kenmerkende 
uniformen van de wezen een geliefd onderwerp van nationale en internationale 
kunstenaars (afb. 97 t/m afb. 99). Dit bevestigt de historische waarde van de 
binnenplaatsen van het Burgerweeshuis.

Ensemblewaarden

• Aanwezigheid van de Wilhelminaboom maakt sinds 1898 deel uit van de 
Jongensplaats. 

• De geheel steenachtig ingerichte ruimte gaat terug op de zeventiende eeuwse 
verschijningsvorm van de Meisjesplaats.

Tuinhistorische waarden

• De bestrate ruimte gaat terug op afwerking van de historische speelpleinen 
en openbare ruimten van het weeshuiscomplex. De veelal gele bestrating 
gaat daarbij terug op 17de eeuwse verordeningen en is bovendien bij de 
restauratie in 1962-1975 grotendeels hergebruikt, waardoor deze een hoge 
monumentwaarde kent. Bij het herstraten in 1962-1975 werd bij de Meisjesplaats 
het historische bestratingpatroon gevolgd. Bij de overige bouwdelen werden de 
bestratingspatronen eveneens afgestemd op de architectonische ordeningen 
van de omliggende gevels, waardoor de buitenruimte een architectonische 



85

WEVERS & VAN LUIPEN                                                                                                                          Bouwhistorische notitie Amsterdam Museum te Amsterdam

waarde kent. De consequent doorgezette materialisering van binnenplaatsen, 
poorten, voorruimten, stoepzone en de Schuttersgalerij draagt eveneens 
bij aan de samenhang van buitenruimten onderling en draagt bij aan de 
leesbaarheid daarvan binnen het omliggende voetgangersgebied.

Waarden vanuit de gebruikshistorie

• De binnenplaatsen vertegenwoordigen als bestrate, open ruimte een hoge 
cultuurhistorische waarde. De bestrate Meisjesplaats en Jongensplaats zijn 
van historisch belang en zijn onlosmakelijk verbonden met de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebouwencomplex vanaf de kloosterperiode tot aan de 
herbestemming tot museum. Beide buitenplaatsen vormden de buitenruimte 
en speelplaats voor de vrouwelijke en mannelijke wezen en speelden beide 
een belangrijke rol het functioneren van de omliggende bebouwing. 

• Ook in een later hoofdstuk van de geschiedenis van het complex speelden de 
binnenplaatsen en buitenruimte een belangrijke rol. In de organisatie van het 
museum vormen de via poorten met elkaar en met het Begijnhof verbonden 
binnenplaatsen, en zeer zeker ook de Schuttersgalerij een wezenlijk onderdeel 
van de publieke routing door het gebouwencomplex. 

Ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden

• Het gebouwencomplex heeft een zeldzaamheidswaarde vanwege deze 
historische binnenplaatsenstructuur en de visueel-fysieke relaties met het 
omliggende voetgangsgebied en het Begijnhof.

• De ligging van het complex, grotendeels van het bouwblok, ingeklemd tussen 
de Kalverstraat-Sint Luciënsteeg-Nieuwezijds Voorburgwal-Begijnhof, is 
beeldbepalend. 

• Hierbij is het naar binnen gekeerde karakter van het complex kenmerkend:

 - Aan de Kalverstraat en Sint Luciënsteeg wordt het complex kenbaar gemaakt 
door middel van smalle, trapeziumvormige buitenruimten met overwegend 
gesloten gevels en representatieve poorten.

 - Aan de Nieuwezijds Voorburgwal kenmerkt het complex zich door lange, 

strenge gevel die de relatief gesloten is vanwege de met stoeppalen 
afgezette stoepzone.

 - Op de hoek van de Sint Luciënsteeg en de Nieuwezijds Voorburgwal 
kenmerkt het complex zich door de hoge, gesloten tuinmuur met houten 
afrastering.

 - De Gedempte Begijnesloot – de huidige Schuttersgalerij – wordt eveneens 
gekenmerkt door relatief gesloten gevels.

 - De representatieve gevels uit de verschillende perioden zijn gericht op de 
Jongensplaats en Meisjesplaats.

• Het complex is onderdeel van een historisch gegroeide stedenbouwkundige 
situatie doordat een duidelijk verband bestaat tussen de gebouwen en de 
historische verkaveling. De oriëntatie van de panden haaks op de Kalverstraat 
en de Sint Luciënsteeg enerzijds en de ligging van bouwdelen parallel aan de 
waterstructuren (Begijnesloot en Nieuwezijds Voorburgwal) en binnenplaatsen 
maakt het complex uniek binnen de Amsterdamse binnenstad. Vanwege de 
historische ontwikkeling waarbij het pand deel voor deel is uitgebreid, aangepast 
en gemoderniseerd is in de huidige situatie in de structuur van het gebouw 
de middeleeuwse parcellering nog afleesbaar. Dit is onder andere afleesbaar 
in de relatief ondiepe beukmaat en daaruit voortkomende kapvormen en de 
richtingen van de kappen.

 - Het meest bepalende structuurelement in de ontwikkeling van het complex 
is de (Gedempte) Begijnesloot die de woonhuispercelen van het terrein in 
tweeën deelt en daarmee heeft geleid tot de nog aanwezige groepering van 
de bouwmassa aan twee binnenplaatsen. De structuur van de (Gedempte) 
Begijnesloot komt tot uiting in de positie van de (enigszins gekinkte) gevels 
van de flankerende bouwdelen A en E en de daartussen gelegen open 
ruimte van circa 6 meter breedte. 

 - Ook de binnenplaatsen, te weten de Jongensplaats, de Meisjesplaats en de 
Achterplaats, kennen als open ruimten een hoge stedenbouwkundige waarde 
als onderdeel van het historisch gegroeide complex. De binnenplaatsen 
kennen een grote onderlinge verbondenheid vanwege de visueel-fysieke 
relaties door de verschillende poorten die de ruimten met elkaar verbinden. 
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Ook de ruimtelijke en visuele relaties met het omliggende stedelijk weefsel 
(Schuttersgalerij - Gedempte Begijnesloot; Achterplaats - Begijnhof; de 
galerij met poort naar de Kalverstraat; de poort naar de Sint Luciënsteeg) 
kennen een hoge ensemblewaarde.

• De openbaar toegankelijke buitenruimte in het complex, bestaande uit de 
halfopen plaatsen aan de Kalverstraat en Sint Luciënsteeg, de poorten 
en galerij, de drie binnenplaatsen en de Schuttersgalerij, uitmondend in de 
Gedempte Begijnesloot, kent een eenduidige vormgeving in voornamelijk gele 
klinkers met afwisselend purpere klinkers. Deze vormgeving en materialisering 
is in sterke verantwoordelijk voor de samenhang van het stelsel besloten, 
publieke ruimten.

• De geometrische vlakverdelingen in de bestrating zijn zorgvuldig afgestemd 
op de ritmiek van de gevels, die uit verschillende periode stammen. Ook de 
toegankelijkheidsvoorzieningen en hellingen zijn in deze ordening opgenomen. 
Daarmee versterkt de vormgeving van de bestrating het architectonisch 
karakter van de gevels en bepaalt gezamenlijk daarmee het architectonisch 
karakter van de buitenruimte. De vormgeving van de bestrating bepaalt voor 
een belangrijk deel de ensemblewaarde van het complex. 

• Het bestratingsplan in de huidige vorm is het resultaat van de verbouwing in 
1962-1975, waarbij werd voortgeborduurd op eerdere bouwfasen. Behoud van 
de specifieke materialisering van deze buitenruimten, en daarmee het leesbaar 
maken van deze geschiedenis, maakte dan ook integraal deel uit van het 
ontwerpconcept van Kasteel en Schipper. De bestrating is daarmee van hoge 
waarde voor de afleesbaarheid van het architectonisch-stedenbouwkundige 
ontwerp. Het specifieke materiaalgebruik, bestaande uit gele klinkers, komt 
voort uit een zeventiende-eeuwse bepaling en kent daardoor een grote 
herinneringswaarde. Qua vorm gaat een deel van de bestratingpatronen 
terug op de negentiende-eeuwse bestrating (zoals veelvuldig vastgelegd in 
schilderijen en foto’s). 

• Door de eeuwen heen is deze materialisering – met uitzondering van de 
invulling van het plantsoen op de Meisjesplaats – behouden gebleven. Ook 
bij de herbestemming tot museum in 1962-1975 is de historische bestrating 
gehandhaafd door deze uit te nemen, en her te gebruiken. Het uitnemen 

geschiedde hierbij enkel met het doel om technisch herstel (aan omliggende 
funderingen, de waterkelder) en verbetering van het afschot uit te voeren. 
Het herleggen van het materiaal verschilt daarmee in wezen dan ook niet van 
herstelwerkzaamheden en aanpassingen in de achttiende en negentiende 
eeuw. Daarmee kent de materialisering dus een hoge authenticiteitswaarde. 

• Een uitzondering hierop vormt hardstenen hellingbaan noordelijke binnenplaats 
uit 2010. Deze kent een indifferente monumentwaarde.
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Uit de beknopte beschrijving van deze bouwfase in de bouwhistorische 
verkenning van P.C. Meijers ontstaat het beeld dat de constructie van diverse 
bouwdelen geheel is vervangen. Nadere lezing van het bestek laat echter zien 
dat dit beeld  niet alleen onvolledig maar onjuist is en dat bij diverse bouwdelen 
is gepoogd zoveel mogelijk materiaal te behouden. Vanwege de technische 
staat van het pand, die slechter bleek dan aanvankelijk aangenomen, waren 
diverse onderdelen weliswaar aan vervanging toe. 

Bouwhistorische beschrijving
In 1958-1960 was aan het IJsbaanpad naar ontwerp van Aldo van Eyck een nieuw 
weeshuisgebouw gereedgekomen. In 1960 verhuisde het Burgerweeshuis naar 
Amsterdam-Zuid, waarna het historische gebouwencomplex tussen de Kalverstraat 
en de Nieuwezijds Voorburgwal leeg kwam te staan. 

Op 22 december 1961 nam de Gemeenteraad het besluit het Amsterdams 
Historisch Museum naar het verlaten Burgerweeshuis aan de Kalverstraat te 
verplaatsen. Dit gebeurde op aanraden van Willem Sandberg, tussen 1945-1963 
directeur van het Stedelijk Museum.10 Het museum was in 1926 opgericht en 
sindsdien ondergebracht in de Sint Anthonieswaag aan de Nieuwmarkt. De basis 
van de collectie werd gevormd door ‘oudheden’ en de schutterijverzameling.11 
Rond 1960 bleek de kapconstructie van de waag dusdanig te zijn aangetast dat 
deze geheel zou moeten worden vervangen. Daarnaast was er sprake van een 
schrijnend ruimtegebrek. Op 7 februari 1962 werd ook toestemming gegeven het 
complex aan te kopen, inclusief de dienstwoning Sint Luciënsteeg 23-25, maar 
exclusief de overige huizen.

 Voor de restauratie en herbestemming van de gebouwen werd architect Bart van 
Kasteel aangetrokken. Hij was op dat moment al enige jaren betrokken bij het 
Stedelijk Museum en hield zich vanaf 1955 ook bezig met het Amsterdams Historisch 
Museum in de Waag op de Nieuwmarkt. Op aanraden van stadsbouwmeester 
C. Nielsen werd vanwege de complexiteit van het project een tweede architect 

10  Ook al eerder, in 1983, had Sandberg deze suggestie aan het Amsterdamse 
college van B & W gedaan.

11  P. de Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam 2007, p. 514

aangetrokken.12 Hierbij viel de keuze op Jaap Schipper, die met diverse restauraties 
zijn sporen had verdiend.

Museumdirecteur Simon Hijman Levie (1925-2016)

De drijvende kracht achter het nieuwe Amsterdams Historisch Museum en de 
herbestemming van het complex was museumdirecteur S.H. Levie (1925-2016). 
Na de aankoop van het complex zou hij in 1963 door de gemeenteraad tot 
directeur worden benoemd. In dezelfde periode kreeg hij ook de leiding over het 
museum Willet-Holthuysen en het Joods Historisch Museum, dat naar de Waag 
zou verhuizen.  In de Schuttersgalerij die in het Amsterdams Historisch Museum tot 
stand zou komen, konden ook schutters- en regentenstukken uit het Rijksmuseum 
worden ondergebracht.13 Na afronding van de verbouwing van het voormalige 
Burgerweeshuis tot museum zou Levie vertrekken naar het Rijksmuseum.

De architecten Van Kasteel & Schipper

Bart van Kasteel (1921-1988) werd in Amsterdam geboren als zoon van een 
aannemer. Na een opleiding op de MTS vervolgde hij na de oorlogsjaren zijn 
opleiding aan het Voortgezet Bouwkunst Onderricht en het Hoger Bouwkunst 
Onderricht. Intussen deed hij praktijkervaring op bij F.A. Eschauzier. In 1955 
vestigde Van Kasteel zich als zelfstandig architect in Amsterdam. 

Een vroege opdracht was de verbouwing van het Stedelijk Museum met een 
nieuwe ingangspartij, restaurant, leeszaal en prentenkabinet in opdracht van 
museumdirecteur Willem Sandberg. Tussen 1954-1980 bleef Van Kasteel 
betrokken bij diverse verbouwingen van het Stedelijk Museum. Hierop volgende 
meer verbouwingen van Amsterdamse musea, waarbij Van Kasteel veelvuldig 
samenwerkte met museumdirecteur Levie: het Amsterdams Historisch Museum 
in het Waaggebouw aan de Nieuwmarkt (1955-1961), Het Amsterdams Historisch 
Museum, Het Rembrandthuis (1966), de museumuitbreiding van Museum 
Willet-Holthuysen (1969-1976) aan de Amstelstraat, het Fodormuseum (1972-

12  J.F. Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in ”Heemschut”, 54 
jrg., 1980

13  P. de Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam 2007, p. 510

BOUWFASE (1962-1975) - VERBOUWING TOT AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM
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1978) aan de Keizersgracht en kindermuseum Mutal aan de Prinsengracht 
(1980).

Van Kasteel was verantwoordelijk voor diverse verbouwingen waarbij 
complexe programma’s in de historische stad werden ondergebracht. Zo 
leidde hij de restauratie van de Hollandse Manege aan de Vondelstraat 
in 1977-1979. Een ander belangrijk project was de verbouwing van het 
Pulitzercomplex (1975-1978) tussen de Prinsengracht en Keizersgracht. 
Hierbij werden tientallen grachtenpanden samengevoegd tot hotelcomplex 
zonder het historische stadsbeeld hierbij aan te tasten.14 Vrijwel gelijktijdig 
begeleidde hij ook de restauratie van het Kurhaus in Scheveningen (1975-
1982). Ook de nieuwbouwprojecten van zijn hand waren spraakmakend. Zijn 
ontwerp voor het kantoorgebouw Buitenhof (1966-1968) in Den Haag leverde 
hem in 1975 de Berlageprijs op. Tussen 1973 en 1986 was Van Kasteel een 
van de drie architecten van Hoog Catharijne (1969-1972). Het ontwerp voor 
de Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel in Leiden (1977-1984) is een 
kenmerkend voorbeeld van het structuralisme. Het gebouw wordt gekenmerkt 
door een stramien van kegelvormige betonkolommen.

Jaap Schipper (1915-2010) werd geboren in Zaandam en volgde zijn opleiding 
aan de HTS in Haarlem en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. 
Aanvankelijk werkte hij als stedenbouwkundige onder ir. W. van Tijen. Tussen 
1948-1982 had Schipper een architectenbureau in Zaanstad. In de naoorlogse 
periode realiseerde hij vele honderden woningen in Zaandam, Velsen, 
Rotterdam en Amsterdam. Onder deze nieuwbouwprojecten vallen onder 
andere de woningbouwprojecten aan de Anthony Moddermanstraat (1952-
1955) en het Blomwijckerpad (1957-1960) in Amsterdam.

In 1946 had Schipper de Prix de Rome voor een vooruitstrevend ontwerp van 
een kerkcomplex. De prijs bestond uit een studiereis naar Italië, Spanje en 
Noord-Afrika, en een studie-opdracht naar de Zaanse houtbouw in 1950.15 Deze 
studie leidde tot de oprichting van het burgerinitiatief Zaans Schoon, hetgeen 
in 1963 resulteerde in de oprichting van de Zaanse Schans als ‘reservaat’ voor 

14  G. Brinkgreve, “Diep de grond in - Parkeergarage achter Prinsengracht 309”, in: 
Binnenstad 164, juni 1997

15  https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=schipper_jacob 

de houten huizen uit de Zaanstreek. Zijn interesse en inzet voor historisch 
waardevolle bouwwerken werd ook buiten de Zaanstreek opgemerkt en leidde 
ertoe dat Schipper werd betrokken bij tal van beeldbepalende restauraties in 
de Amsterdamse binnenstad. Onder zijn restauratie-projecten vielen onder 
meer: Arti et Amicitiae op het Rokin en Spui (1960-1995), de vier Hoogduitse 
Synagogen (1962-1983) en herbestemming tot Joods Historisch Museum 
(1974-1987), het Oost-Indisch Huis (1967-1969), het Luthers Verpleeghuis 
(1967-1974) op de Nieuwe Keizersgracht, het Allard Piersonmuseum (1968-
1976) en de naastgelegen gebouwen aan de Oude Turfmarkt, en het Van 
Brants Rushofje (1969-1974). 

Totstandkoming van het ontwerp

Voorafgaand aan de verbouwing was een programmacommissie opgetuigd. Hierin 
hadden naast museumdirecteur Levie de architecten Bart van Kasteel en Jaap 
Schipper zitting. Doel was de wensen van museumdirecteur Levie te vertalen naar 
ruimtelijke eisen. Allereerst werd door de programmacommissie een Programma 
van Eisen opgetuigd. Hieruit bleek dat het doel was “een zo groot mogelijk deel van 
de bevolking zo goed mogelijk van de verzameling te laten profiteren”.16 Naast een 
vaste tentoonstelling op chronologische volgorde zou eveneens een studie- en 
inlichtingencentrum met bibliotheek worden gerealiseerd. De programmacommissie 
oordeelde dat de “gunstige ligging [van het complex, DV] pas ten volle kan worden 
benut, als de binnenplaatsen van het complex in het voetgangersverkeer worden 
geïntegreerd. Door een verbinding met het Begijnhof tot stand te brengen, wordt 
de aantrekkelijkheid om van de openstelling der binnenplaatsen gebruik te maken 
aanmerkelijk verhoogd. De rust die van de fraaie binnenplaatsen uitgaat, zal 
speciaal in dit gedeelte van de stad in een grote behoefte voorzien. Dat ook de 
verzameling zelf het eigendom van de burgerij is, zal als het ware gedemonstreerd 
worden door ook de Galerij der Schutters als wandelweg vrij toegankelijk te maken. 
De voetgangers die hiervan gebruik maken komen hier in direct contact met de 
kunstwerken.” Ook de toevoeging van een restaurant werd als essentieel gezien 
voor het goed functioneren van het museum. 

Op basis van het Programma van Eisen werd in het voorjaar van 1964 een 

16  Programma van eisen voor het Amsterdams Historisch Museum, panddossier 
Burgerweeshuis, RCE

https://www.zaanwiki.nl/encyclopedie/doku.php?id=schipper_jacob
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schetsontwerp gemaakt. De vrij toegankelijke ‘Schuttersgalerij’ op de Gedempte 
Begijnesloot vormde tezamen met de binnenplaatsen een voetgangersgebied dat 
op omliggende straten werd aangesloten. Door deze open straat in het complex 
op te nemen, konden ook burgers die het museum niet bezochten kennis maken 
met de museumcollectie. Onder andere door openingen in de wand zouden de 
hier tentoongestelde schuttersstukken ook vanuit het museum zichtbaar zijn. Het 
bepleisteren van de slootgevels aan weerszijde van deze ruimte ging terug op de 
‘Amsterdamse traditie dat de huizen aan de tuinkant gepleisterd, maar aan de 
grachtkant van baksteen gemetseld zijn’.17 Het pleisterwerk werd door de architect 
ingezet om ‘dat idee van die steeg door te zetten in de Schuttersgalerij’ en ‘om 
het straatachtig karakter te behouden [is] geprobeerd zoveel mogelijk  dezelfde 
kleur te geven, zelfs zo dat het er van binnen zo uitziet door het glas als van buiten 
zonder glas’.18 Ondersteunend hieraan werd ook de bestrating van de steeg in de 
galerij doorgezet: ‘dan heeft ook inderdaad iedereen het gevoel dat je er doorheen 
kunt lopen’.19 

Een nieuw restaurant werd gerealiseerd op de plaats van het voormalige koehuis 
en latere timmerloods.20 Het schetsontwerp ging volledig uit van de historische 
bouwmassa. Op basis van de collectie werd binnen het gebouwencomplex 
gezocht naar de beste plek voor de stukken. In de woorden van Meischke: “Bij 
de indeling van de ruimte bepaalde de bestaande vorm de functie”.21 Doordat de 
binnenplaatsen onderdeel waren geworden van het voetgangersgebied, diende 
de interieurs van de verschillende bouwdelen te worden doorbroken om intern een 

17  J.F. Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in ”Heemschut”, 54 
jrg., 1980, p. 5

18  J.F. Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in ”Heemschut”, 54 
jrg., 1980, p. 5

19  J.F. Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in ”Heemschut”, 54 
jrg., 1980, p. 5

20  Het vroegzeventiende-eeuwse koehuis (bouwdeel R) dat in 1632 tot timmerloods 
was ingericht werd in de negentiende eeuw ingrijpend verbouwd. Onder andere 
een nieuwe draagstructuur toegevoegd van gietijzeren kolommen. 

21  Meischke, p. 291

museumroute te creëren. Met een raadsbesluit op 25 mei 1966 werd het plan 
vastgesteld.

Noodvoorzieningen, funderingsonderzoek en initiële uitgangspunten

Het verlaten Burgerweeshuis verkeerde in vervallen staat. In 1963 stelde de 
gemeenteraad een krediet voor noodvoorzieningen beschikbaar met als doel 
verder verval te voorkomen en de toestand van het complex nader in kaart te 
brengen. In 1964, parallel aan het werk van de programmacommissie, werd 
aangevangen met sloopwerk van recente toevoegingen (19de- en 20ste-eeuwse 
sanitaire voorzieningen, scheidingswanden, plafonds en dekvloeren),22 het 
ontpleisteren van muren, funderingsonderzoek en herstelwerkzaamheden van 
kappen en daken. 

Funderingsherstel

 Voor het funderingsherstel werden nabij de grootste scheuren in het metselwerk 
delen van de fundering vrijgegraven. De stapsgewijze ontwikkeling van het complex 
had ertoe geleid dat een veelvoud van paalfunderingen van uiteenlopende kwaliteit 
aanwezig was. Door (nog actieve) verzakkingen waren in het complex gebreken 
in het metselwerk ontstaan. Uit het funderingsonderzoek uit 1964 bleek dan 
ook dat “alles in zéér slechte toestand” verkeerde.23 Een van de uitgangspunten 
voor herstel werd dan ook een complete vernieuwing van de fundering. Dit bood 
vervolgens de mogelijkheid het gehele complex te onderkelderen en zo op een 
niet hinderlijke wijze ruimte voor de depots en technische installaties te realiseren. 

22  In de negentiende eeuw was sprake van een toenemende ruimtebehoefte 
per persoon door veranderende inzichten aangaande hygiëne en ventilatie.
In dezelfde periode vond een daling in het aantal weeskinderen plaats. 
Dientengevolge waren diverse interieurs gemoderniseerd, gepleisterd en van 
secundaire indelingen voorzien. 

23  Tekening funderingsonderzoek bouwdeel K, 8 september 1964. Panddossier 
RCE
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Sloop en ontmanteling

In de ruimte tussen de slootgevels van bouwdelen A en E waren in de loop der tijd 
diverse aanbouwen gerealiseerd. Het gebied was daardoor totaal niet toegankelijk. 
De uitbouwen zouden in de voorbereidingsfase worden gesloopt.24 Dit besluit werd 
genomen op basis van zeventiende-eeuwse afbeeldingen zoals de tekening van 
Floris van Berckenrode, waarop boven de Begijnesloot geen bebouwing zichtbaar 
is.25 Onder de vloeren en het plaveisel werd de gemetselde overkluizing van de 
Begijnesloot blootgelegd. 

Herstel van kappen

Hoewel in 1964 nog geen gedetailleerd plan gereed was, werd begonnen met het 
herstel van diverse kappen. Tijdens de werkzaamheden was namelijk gebleken 
dat de toestand van de kapconstructie, kroonlijsten en goten vele malen slechter 
was dan verwacht.26 Mede hierdoor was een bouwkraan noodzakelijk, welke op 
de Meisjesplaats zou worden opgesteld. Hierdoor was het niet mogelijk de 100 
jaar oude kastanjeboom te behouden. Als gevolg daarvan ontwikkelde zich het 
uitgangspunt om de Meisjesplaats naar de oudere situatie, waarin deze geheel 
was bestraat, te herstellen.27 Hoewel de precieze functies bij aanvang van het 
dakherstel nog niet bekend waren, werd een andere belangrijke keuze genomen. 
De geglazuurde, platte dakpannen die op de daken van het gehele complex 
aanwezig waren in grote getale beschikbaar. Om die reden werd gekozen voor het 

24  Al in de achttiende eeuw was boven de overkluisde Begijnesloot de ruimte 
tussen de bouwdelen A en E met eenlaagse uitbouwen bebouwd. In deze 
lokalen bevonden zich een loods en een speelschool voor de kleinste kinderen. 
Tegen het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw werd 
de kinderspeelschool opgedeeld in een badkamer en waslokaal voor jongens 
terwijl in de eerdere loods een opslagruimte met kastenwand was gemaakt. 
Deze ruimten waren toegankelijk via doorbraken in de slootgevels van de 
gebouwen A en E.

25  J.F. Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in ”Heemschut”, 54 
jrg., 1980, p. 5

26  Meischke, p. 290
27  Meischke, p. 291

aanbrengen van gesmoorde oud-Hollandse pannen. Enkel van de zeventiende-
eeuwse vleugels rondom de Meisjesplaats (bouwdelen B, C en D), waren foto 
van de oud-Duitse leiendekking bekend. Omdat ook nog bouwsporen aanwezig 
waren, werd bij deze bouwdelen besloten tot een zeer exacte reconstructie van de 
historische dakbedekking.  Het dakherstel werd in 1966 voltooid. 

Nu een ontwerp was vastgesteld, noodvoorzieningen waren getroffen en de omvang 
van het funderingsherstel in kaart waren gebracht, konden de daadwerkelijke 
werkzaamheden beginnen.

Projectorganisatie

De opdrachtgever van de verbouwing van de Gemeente Amsterdam, Directie der 
Gemeentemusea. De directie bestond uit de dienst Publieke Werken der Gemeente 
Amsterdam en de dienst Onderhoud Gebouwen en Gemeentelijke Werkplaatsen. 
B. van Kasteel en J. Schipper waren de architecten. Tijdens de gehele restauratie 
werd intensief samengewerkt met Ruud Meischke, de onderdirecteur van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De intensieve betrokkenheid van de 
Monumentenzorg betekende dat het gebouwencomplex tijdens het gehele project 
nauwkeurig werd onderzocht. De archeologische, bouwhistorische en archivalische 
onderzoeken mondden uit tot het eerste deel over Amsterdam in de reeks van de 
Geïllustreerde Beschrijving van de Monumenten van Geschiedenis en Kunst. 

De uitvoering

De verbouwing zou gefaseerd worden uitgevoerd, zodat bouwdelen die al gereed 
waren al in gebruik konden worden genomen. De werkzaamheden zouden in 4 
fasen worden uitgevoerd:

1. 1966-1969. Het deel rond de Jongensplaats, met tentoonstellingsgebouw, 
accommodatie voor personeel en restaurant.

2. 1969-1972. De Schuttersgalerij.

3. 1969-1973. Een deel van de gebouwen rondom de Meisjesplaats.

4. 1973-1975. De overige gebouwen rond de Meisjesplaats, de gebouwen 
rond de kinderplaats en de voormalige dienstwoning aan de Sint 
Luciënsteeg.
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Voor de werkzaamheden werden in totaal 9 separate bestekken opgesteld.28 Uit 
deze bestekken zijn de werkzaamheden gedetailleerd te reconstrueren. 

Fundering

Tijdens de werkzaamheden vond zeer ingrijpend funderingsherstel plaats. Onder 
de bestaande bouwdelen A, B, C, E, K, L, M, U en O-Q werd een betonnen 
kelderfundering aangebracht. Onder gebouw D werden pulspalen aangebracht. 

Constructie

Op enkele plekken zijn in het gebouw stalen spanten aangebracht. Op de 
meeste plekken werd echter geprobeerd zoveel mogelijk bestaande onderdelen 
te behouden en te restaureren. Onderdelen die hierbij vervangen dienden te 
worden, werden ‘volgens oude specificaties’ bijgemaakt. Dit onderscheid laat zien 
dat aan de keuze om constructies – ook wanneer deze voor het grootste deel 
vergaan waren – te laten bijmaken een weloverwogen keuze ten grondslag lag. 
Het materiaal voor deze onderdelen, zoals de grote houtmaten, was in de jaren ‘60 
en ‘70 evenmin gangbaar in de restauratie- en bouwpraktijk. 

● ‘balklaag gebouw C in afwijking van andere gebouwen waar afwijkend 
materiaal accepteerbaar was zo authentiek mogelijk restaureren.’

● ‘Zo veel mogelijk oude balken herleggen, waar niet mogelijk is nieuwe 
balken in hetzelfde materiaal.’

● ‘Zeeg overeenkomstig de oude bewerken’

● ‘balkstukken op de ramen verdwijnen, maar overige sleutelstukken 
handhaven.’

● ‘Eerdere stalen lateien vervangen naar raveling met eiken lateibalken.’

● ‘Gebouw B opnieuw stellen.’

28  HNI, KAST0342, d163, 1e bestek: januari 1967; 2e bestek: januari 1968; 3e 
bestek: september 1968; 4e bestek: juli 1970; 5e bestek: september 1970; 6e 
bestek: januari 1972; 7e bestek: juli 1972; 8e bestek: s.a.; 9e bestek: maart 
1974.

Bij de constructie van bouwdeel R werd de positie van de halve gebintconstructie 
gebaseerd op de oorspronkelijke positie van de kolommen.

Uit de bestekken blijkt dat het uitgangspunt van de werkzaamheden was om zoveel 
mogelijk constructiedelen te behouden. Dit blijkt uit de volgende formuleringen:

● ‘Afhakken pleisterwerk behalve wanneer die uit architectonisch-historisch 
oogpunt gehandhaafd dient te worden’;29

● ‘Te behouden: architectonisch-historisch oogpunt interessante onderdelen 
als sleutelstukken, profielen of stukken daarvan’; 30

● ‘Verdieping balklaag gebouw E: restaureren, per balk bekijken’;31

● ‘Bestrating in galerij V herleggen zoals aangetroffen’. 

● ‘Restaureren skelet, gedeelte voor gedeelte.’

Daarbij is een verschil in aanpak waarneembaar tussen de behandeling van 
enerzijds de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse afwerkingen en constructies, 
en anderzijds de oudere bouwconstructie. Anders gezegd tussen de onderdelen 
die destijds ‘uit architectonisch-historisch oogpunt’ wel en niet waardevol werden 
geacht. In dit licht kan worden gesteld dat bij de restauratie een waardestelling heeft 
plaatsgevonden waarbij sommige delen wél en andere niet als relevant voor het 
afleesbaar maken van de bouwgeschiedenis werden gevonden. Hierbij valt op dat 
de onderdelen die destijds relevant werden geacht de oudere bouwfasen betroffen: 
restanten van de zestiende-, zeventiende- en achttiende-eeuwse bouwdelen. 

Galerij der Schutters

Naast de restauratie van de bestaande bebouwing vormde het belangrijkste 
onderdeel van het plan de Schuttersgalerij. De vrij toegankelijke galerij zou de 
eerder doodlopende Begijnesteeg met de binnenplaatsen verbinden. In verband 
met het funderingsherstel werd besloten ook de ruimte onder de Gedempte 
Begijnesloot te onderkelderen. Voor deze werkzaamheden diende ook ingrijpend 

29  HNI, KAST0342, d163, 1e bestek: januari 1967
30  HNI, KAST0342, d163, 1e bestek: januari 1967
31  HNI, KAST0342, d163, 2e bestek: januari 1968
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sloopwerk te worden uitgevoerd. Van bouwdelen A en E werden de slootgevels, 
die door doorbraken naar oudere uitbouwen zeer gehavend waren, geheel 
gesloopt om opnieuw te worden opgebouwd. Bij het Jongenshuis (bouwdeel A) 
werd de kapconstructie gedemonteerd, maar werd vervolgens alles behalve de 
binnenplaatsgevel gesloopt. Na de wederopbouw zouden de intacte onderdelen 
van de kapconstructie worden herplaatst. In bouwdeel E werd enkel de slootgevel 
gesloopt. De balklagen en kapconstructie werden tijdens de werkzaamheden 
onderstut en later plaatselijk hersteld. 

Volgens het bestek diende men de slootgevels van gebouw A en gebouw E 
te ‘berapen en zeer fijn schuren met stucmortel’.32 In het stucwerk werd een 
vlakverdeling met halfsteens patroon aangebracht. Deze afwerking was gebaseerd 
op de negentiende-eeuwse afwerking. 

De plaatsing van de grote schuttersstukken in de hoge ruimte had een bijkomend 
voordeel. Men vreesde namelijk dat de stukken wanneer deze in de betrekkelijk 
smalle zalen zouden worden geëxposeerd door de vernislaag met kunstlicht te 
veel zouden glimmen. Door een translucent dak zouden de stukken meer indirect 
worden aangelicht.33 Voor de gebogen overkapping van de Schuttersgalerij werd 
een destijds innovatief materiaal gekozen: een kunststof beplating met UV-wering.

Binnenplaatsen

De vrij toegankelijke binnenplaatsen vormden een belangrijk onderdeel van het 
plan. Voor wat betreft de bestrating werd zoveel mogelijk voortgebouwd op de 
reeds aanwezige klinkerbestrating. De klinkerbestratingen op de open plaatsen 
aan de Kalverstraat en de Sint Luciënsteeg had ook een historische betekenis. 
In een keur uit 1672 werd namelijk bepaald dat: ‘Dat alle eygenaars van erven 
gehouden sullen sijn de straat voor hunne erven / so verre die komt tot haren laste 
/ dat is soo verre de stoepen mogen uytspringen / behoorlijk te hoogen / en met 
geele klinkert te straten’.34 De contrasterende kleur van de bestrating kwam voort 

32  HNI, KAST0342, d163, 2e bestek: januari 1968
33  HNI, Pub5993
34  HNI, Pub5993(B)

uit de Amsterdanse traditie het private buitengebied een andere kleur te geven dan 
de algemene bestrating.35

Uit de in de bestekken omschreven werkzaamheden blijkt dat het materiaal zoveel 
als mogelijk werd hergebruikt en plaatselijk werd aangevuld. De vakverdeling van 
de bestrating van de Meisjesplaats – zoals deze eerder veelvuldig is vastgelegd in 
schilderijen en foto’s – bleef gehandhaafd, terwijl het negentiende-eeuwse plantsoen 
was komen te vervallen. Door herstel van de geheel bestrate Meisjesplaats naar 
de situatie voor 1865 enerzijds en de eerder genoemde herstelde leidekking 
werd het zeventiende-eeuwse karakter van de Meisjesplaats versterkt. Ook bij de 
andere binnenruimte werden met paarse en gele stenen patronen in de bestrating 
aangebracht die waren gebaseerd op de indelingen van de omliggende gevels. 
Binnen deze patronen werden ook diverse hellingbanen opgenomen om de 
binnenplaatsen integraal toegankelijk te maken.

Uit het bestek blijken de volgende werkzaamheden:36

● Straatgedeelte tussen Kalverstraat en poort Kalverstraat met gele 
steentjes, halfsteens in zandbed.

● Jongensbinnenplaats met aanwezige stenen en aanvulling 
overeenkomende stenen stenen herstraten in nader op te geven patroon. 

● Bestrating galerij V zoals aangetroffen.

● Provisorisch herstellen bestrating Begijnesloot. (Nieuwe bestrating zou in 
latere bouwfase plaatsvinden.)

● Binnenplaats 220 met 30x30 tegels

● Poort gebouw B en poort gebouw CK met hardsteen of gele steentjes

● Hergebruik van de bestrating van de meisjesbinnenplaats in nader te 
bepalen patroon.

35  J.F. Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in ”Heemschut”, 54 
jrg., 1980, p. 5-6

36  HNI, KAST0342, d163, bestekken
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● Strook eigen grond langs de Nieuwezijds Voorburgwal met gele steentjes 
bestraten zoals de zandstenen band weer vrijkomt. 

● Poort gebouw B gele steentjes

● Wezenpleintje bestraten met gele steentjes.

● Oude bestratingslagen (gebouw D) zorgvuldig uitnemen en opslaan tbv 
hergebruik

● Poortjes tussen beide binnenplaatsen bestraten met gele steentjes in 
nader op te geven patroon, aansluitend op dat van de meisjesbinnenplaats. 

● Kinderbinnenplaats in 21 banden paars en vlakken geel.

● Bestrating ingang Nieuwezijds Voorburgwal en een strook van 75 cm 
langs gehele gevel van gebouw J.

De waterkelder onder de Meisjesplaats werd gerestaureerd. 

Restaurant

Ter plaatse van de voormalige timmerloods (bouwdeel R) werd een geheel nieuw 
restaurant gebouwd. De nieuwbouw werd op het grondvlak van de timmerloods 
uit 1715 gebouwd, maar kreeg de doorsnede van het vroegzeventiende-eeuwse 
koehuis. De dubbelhoge ruimte werd daarbij voorzien van een imposant houtskelet 
die bestond uit een half gebint over de volledige hoogte van de restaurantzaal. 
Blijkens een latere beschouwing betrof de constructie een creatieve interpretatie 
van de historische gegevens: ‘Hoewel van de constructie van de boerderij bijna 
niets meer terug te vinden was, is bij de volledige nieuwbouw van dit deel uitgegaan 
van het oude constructieprincipe van een houten skelet, zonder dit slaafs te volgen. 
Allerlei hedendaagse elementen zijn toegevoegd.’37 Een voor het werk van Van 
Kasteel kenmerkende toevoeging was de galerij voor de stafvertrekken.38 

37  J.F. Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in ”Heemschut”, 54 
jrg., 1980, p. 4

38  Heijbroek vergelijkt deze ingreep met die van de bibliotheek van het Stedelijk 
Museum. J.F. Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in 
”Heemschut”, 54 jrg., 1980, p. 4

In de poer onder de eerste gebintstijl werd een koker ingemetseld met microfilm 
over de bouwgeschiedenis. De vormgeving van de verschillende trappenhuizen 
in en om het restaurant waren enerzijds eigentijds, maar werden anderzijds qua 
materiaalgebruik en detaillering gebaseerd op trappen uit de zeventiende eeuw.   

Harnassenvitrine

Op de Achterplaats werd een volgend contrasterend, of eigentijds vormgegeven, 
ingreep gedaan. Tegen de poort werd een prismatoïde-vormige erker gebouwd 
waarin harnassen werden tentoongesteld. De vorm van de erker was losjes 
gebaseerd op een krijgstent en vanwege de kostbare collectiestukken werd de 
vitrine met pantserglas uitgevoerd. Doel van de vitrine was dat de passant ‘het leven 
van binnen [het museum, DV] naar buiten ziet gaan’.39 Net als de schuttersstukken 
in de Schuttersgalerij waren deze inventarisstukken namelijk vrij toegankelijk en 
zichtbaar voor wandelaars die zich over de binnenplaatsen bewogen. 

In navolging van de harnassenvitrine werd ook de entree aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal op eigentijdse wijze vormgegeven. Ook hier werd tegen de gevel aan 
een beglaasd tochtportaal geplaatst die het museum zichtbaar zou maken voor 
passanten. De entree aan de Meisjesplaats werd daarentegen meer ingetogen 
uitgevoerd, zodat de strenge zeventiende-eeuwse architectuur niet werd 
onderbroken. Het beglaasde tochtportaal dat hier werd geplaatst, werd binnen de 
natuurstenen poort ingepast. 

Interieur en expositie

Een gevolg van het toegankelijk maken van de binnenplaatsen was dat de routing 
van het museum geheel intern diende plaats te vinden. Hierdoor waren in het plan 
vele doorbraken opgenomen die de verschillende bouwdelen verbonden. Net als 
in eerdere bouwfasen, maar op grotere schaal, dienden de vloerniveau op diverse 
plekken opgevijzeld te worden op verschillende bouwdelen op elkaar aan te sluiten. 
Eveneens moesten op meerdere plekken trappenhuizen worden gerealiseerd.

In vrijwel alle bouwdelen werd aan de gevelzijde een nieuwe binnenmuur 
gemetseld. De installaties werden voor een groot deel in deze kanalen weggewerkt. 

39  J.F. Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in ”Heemschut”, 54 
jrg., 1980, p. 7
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Ook op andere plekken in het ontwerp werden de installaties zoveel mogelijk in 
de bouwkundige structuren weggewerkt, zodat sprake was van een ‘meervoudige 
functie’. Zo werden in de leuningen van diverse galerijen airconditioneringskanalen 
aangebracht. 40 

Naast de zorgvuldige restauratie en herbestemming van het complex was met 
name architect Bart van Kasteel intensief betrokken bij de inrichting en vormgeving 
van de vaste expositie. Met betrekking tot de uitstraling van het interieur werd 
gezocht naar een optimale balans tussen de inrichting en de presentatie van de 
collectie. Van Kasteel werkte hiervoor samen met de museumstaf en grafisch 
ontwerper professor Wim Crouwel. Samen met museumdirecteur Levie bezocht 
Van Kasteel diverse bekende musea ter inspiratie. De uitstraling van de interieurs 
werd daardoor veel lichter uitgevoerd dan de donkere historische kleurstellingen. 
Op die manier vormden de interieurs een neutrale achtergrond voor de sprekende 
tentoonstellingselementen. Met uitzondering van de regentenvertrekken was geen 
sprake meer van historische interieurs. Desalniettemin werd in het interieur gezocht 
naar een een nieuwe ruimtelijkheid door middel van vides en de positionering 
van trappenhuizen. De (gereconstrueerde) en gerestaureerde balklagen en 
kapconstructies vormden daarbij de enige elementen die de interieurs een 
historisch karakter gaf. Binnen het neutrale karakter van de interieurs werd aan 
de bezoekers de historische ontwikkeling van Amsterdam op chronologische wijze 
getoond. Na de entree in het Meisjeshuis legde bezoekers een route af door het 
complex, waarbij elke zaal een eigen periode en bijbehorend thema behandelde. 
Zo werd in bouwdeel D bijvoorbeeld de “16de eeuw” behandeld, terwijl op de 
verdieping van bouwdeel E “De Dam, het stadhuis en de regering in de 17de 
en 18de eeuw” centraal stonden. In de gebouwen rondom de Jongensplaats 
bevonden zich lokalen voor tijdelijke tentoonstellingen.

Diverse inventarisstukken waren vanwege hun afmetingen moeilijk te plaatsen. 
Omdat in het architectonisch concept het historische gebouw leidend was, werden 
deze inventarisstukken als maatwerk ingepast. Naast de al eerder genoemde 
schuttersstukken, gold dit bijvoorbeeld voor het grote beeld van Goliath, die in de 

40  Heijbroek vergelijkt dit meervoudig gebruik met Centre Pompidou in Parijs. J.F. 
Heijbroek, “Burgerweeshuis werd Historisch Museum”, in ”Heemschut”, 54 jrg., 
1980, p. 4

dubbelhoge ruimte van het nieuw gebouwde restaurant (aanvankelijk genaamd 
‘In de oude Goliath’) een plek kreeg. Ook andere elementen van de vaste 
tentoonstelling over de Amsterdamse geschiedenis, kasten en verlichting werden 
naar ontwerp van Van Kasteel uitgevoerd. Hiervoor werden speciale, modulaire 
vitrines ontworpen bestaat uit teakhouten stijlen en aluminium verbindingsstukken, 
die eenvoudig waren op te slaan.

Receptie van de restauratie en herbestemming

De restauratie en herbestemming van het voormalige weeshuiscomplex tot 
museum is in grote mate het resultaat van de intensieve samenwerking tussen 
museumdirecteur S.H. Levie en de architecten Bart van Kasteel en Jaap Schipper. 
De architecten waren van meet af aan betrokken bij het project en maakten deel uit 
van de programmacommissie. Daarin leverden zij een bijdrage aan de formulering 
van een vernieuwde visie van het museum op de relatie tussen het publiek en de 
museuminventaris. Het historische gebouwencomplex werd daarbij consequent 
als onderdeel van de museuminventaris beschouwd. Naast de zorgvuldige 
restauratie van het complex, die in nauwe samenwerking met de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg plaatsvond, waren de architecten verantwoordelijk 
voor de conceptontwikkeling en uitvoering van de vaste tentoonstelling en 
inrichting. Daarmee zijn door de architecten niet enkel het gebouw en de vaste 
inrichtingselementen, maar ook de gehele museumbeleving vormgegeven.  

De herbestemming vond plaats in de periode dat in de historische binnenstad 
de leefbaarheid onder druk stond. Vanwege achterstallig onderhoud waren 
veel gebieden in verval. De restauratie van het complex vormde dan ook een 
verlevendiging van de binnenstad. Zo werd in 1983, nadat ook het naastgelegen 
Begijnhof was gerestaureerd, door Geurt Brinkgreve geconcludeerd dat : ‘het 
gehele gebied tussen de Sint Luciënsteeg en het Spui door het openen van 
enkele doorgangen werd opgenomen in de voetgangerszone van de Kalverstraat 
- zeker de knapste modernste stedebouwkundige ingreep in de binnenstad’. 
De opengestelde Schuttersgalerij werd daarbij gezien als ‘een voortreffelijke 
hedendaagse aanvulling op de oude, zorgvuldig gerestaureerde vleugels.’41 

Ook binnen de monumentenzorg werd de restauratie lovend ontvangen. Ir. R. 

41  G. Brinkgreve, “Het Begijnhof. Van Wagenaar tot nu.”, in: De Lamp (78) 1983
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Meischke, onderdirecteur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg schreef: 
‘Het ontsluiten van de binnenplaatsen voor de voetganger, het verbinden van de 
derde binnenplaats met het Begijnhof en het nieuwe element van de Schuttersgalerij 
op de plaats van de gedempte Begijnesloot betrekt het voordien sterk naar binnen 
gekeerde gebouw bij het stadsleven. Het maakt bovendien een van de mooiste 
monumenten van de stad dagelijks toegankelijk’.42

Latere wijzigingen

In de periode 2010-2012 vond een herinrichting van het museum plaats waarbij 
een nieuwe routing werd aangelegd naar ontwerp van Benthem en Crouwel 
Architecten. Doel hierbij was onder andere een alternatieve, kortere routing 
– genaamd Amsterdam DNA – aan te leggen, die een bezoek in minder dan 
een uur mogelijk maakte.43 Als gevolg van deze renovatie werd een nieuwe 
gecentraliseerde entree met hellingbaan aangelegd in de noordelijke kopgevel 
van het Jongenshuis (bouwdeel A). In het Jongenshuis zelf zouden de nieuwe 
receptie en entree worden gerealiseerd van waaruit alle tentoonstellingsroutes 
zouden beginnen. Hiertoe werd over de Schuttersgalerij ook een tweede luchtbrug 
gemaakt. De Schuttersgalerij werd omgedoopt tot Amsterdam Gallery. 

42  R. Meischke, Het Burgerweeshuis. Geïllustreerde Beschrijving van de 
Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Zeist 1975

43  https://www.benthemcrouwel.com/projects/amsterdam-museum 

https://www.benthemcrouwel.com/projects/amsterdam-museum
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afb. 143. Plattegrond van de eerste verdieping behorend bij het schetsontwerp, Bart van Kasteel, 26 
mei 1964. Nota bene de pijl met aanduiding van de relatie met het Begijnhof. RCE

afb. 144. Diverse doorsneden behorend bij het schetsontwerp, Bart van Kasteel, 26 mei 1964. RCE

Bouwtekeningen - Fase Amsterdams Historisch Museum
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afb. 145. Schetsontwerp van de Galerij der Schutters gezien richting de Begijnsteeg, Bart van Kasteel, 
26 mei 1964. RCE

afb. 146. Schetsontwerp van de ingang van de Galerij der Schutters gezien vanaf de noordelijke 
binnenplaats, Bart van Kasteel, 26 mei 1964. RCE
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afb. 147. Impressie van de stedenbouwkundige inpassing van het complex, 1964. RCE afb. 148. Impressie van de Galerij der Schutters, 1964. RCE
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afb. 149. Schetsontwerp van de bebouwing op de hoek van de Sint Luciënsteeg en de Nieuwezijds 
Voorburgwal, Bart van Kasteel, circa 1964. De bebouwing is nagenoeg volgens deze tekening 
uitgevoerd. Het zadeldak op de binnenplaats is echter iets kleiner uitgevoerd; het houten hek op de 
tuinmuur werd iets anders gedetailleerd en het souterrainvenster op de hoek werd kleiner uitgevoerd. 
RCE

afb. 150. Ontwerp voor de constructie van het restaurant in bouwdeel R,  Bart van Kasteel, februari 
1966. De tekening toont het samengestelde houtskelet. RCE
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afb. 151. Aanzicht van de binnenplaatsgevel van bouwdeel A, april 1968. RCE afb. 152. Doorsnede van de bestaande toestand van de bouwdelen A en E, november 1967. RCE 
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afb. 153. Slootgevel bouwdeel A, bestaande toestand. Juli 1966. RCE afb. 154. Nieuwe toestand van de slootwand van gevel A. Juni 1968. RCE

afb. 155. Nieuwe toestand van de slootwand van gevel E. September 1966. RCE
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afb. 156. Doorsnede door bouwdelen A en E, januari 1968. Onder beide bouwdelen en de Gedempte 
Begijnesloot werd een betonnen kelder aangebracht. Deze betonnen bak kwam aan de binnenzijde 
van de binnenplaatsgevels te liggen. Achter beide binnenplaatsgevels werden op de kelderfundering 
voorzetmuren gebouwd. In bouwdeel A (jongenshuis) werd bij de verdiepingen een geheel nieuwe 
balklaag aangebracht (“balkzwaarte te kontroleren door afd. bouwwerken”). De nieuwe balklaag werd 
op een randbalk opgelegd. De bestaande spanten zouden echter worden hersteld en herplaatst. (In 
de praktijk betekende dit dat de onderjukken geheel werden vernieuwd en de bovenjukken vrijwel 
geheel gehandhaafd bleven. In bouwdeel E ging men behoudender te werk: hier bleef de gehele kap 
gehandhaafd en vonden enkele deelvervangingen plaats. De balklagen bleven eveneens behouden en 
werden daarom ook niet op een randbalk opgelegd. Beide slootgevels werden opnieuw opgetrokken 
en als spouwmuur uitgevoerd. 

afb. 157. Doorsnede van de bouwdelen E en B. Juli 1965. RCE
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afb. 158. Doorsnede met ontwerp voor de Schuttersgalerij en naastgelegen bouwdelen.  RCE
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afb. 159. Detailtekening voor een onderdeel van de vaste expositie, B. van Kasteel architecten, 1975. 
HNI KAST0027 t335

afb. 160. Detailtekening voor diverse kastenwanden, B. van Kasteel architecten, 1975 HNI KAST0027 
t335

afb. 161. Impressie voor vast meubilair, B. van Kasteel architecten, 1975 HNI KAST0095 t467
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afb. 162. Tekening voor de expositie en inrichting van het museum, B. van Kasteel architecten, 1975 
HNI KAST0028 t338

afb. 163. Tekening voor een onderdeel van de vaste tentoonstelling, B. van Kasteel architecten, 1975 
HNI KAST0028 t337
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Topografisch materiaal - Interieur

afb. 164. Foto tijdens de bouw, 1967. Onder toeziend oog van 
museumdirecteur Hijman Levie (links) metselt burgemeester 
Samkalden een metalen gedenkkoker in onder één van de 
gebintpoten. Deze gedenkkoker bevat bouwhistorische gegevens 
over het complex. Foto: DPG Media bv. SAA HVVA00133000007

afb. 165. Foto van het Goliath-beeld in het restaurant, 1975. De 
dubbelhoge ruimte met houtskelet kwam tot stand naar ontwerp 
van architect Bart van Kasteel met gebruikmaking van gegevens 
over de historische constructie. De gigantische beeld werd door de 
architect in deze ruimte bedacht. Zie afb. 150. SAA 195413

afb. 166. Zicht op de ruimtelijke houtconstructie in het restaurant, 
1975. SAA AANA00638000001
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afb. 167. Interieur van de receptie, 1976. SAA 010028000073afb. 168. Directeur Levie, Burgemeester Samkalden en koningin Juliana tijdens de opening van het 
museum in 1975. De opening van het museum viel samen met het 700-jarig bestaan van de stad. Op 
de Meisjesplaats werd een monument geplaatst. SAA HVVA00133000041
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afb. 169. Interieur van het museum, 1983. SAA 010122014397afb. 170. Interieur van het museum, 1979. SAA 010122014377.jpg
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afb. 171. Interieur van het restaurant Mokum (bouwdeel R), circa 2020. 
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Waardestelling fase 1962-1975
Waardestelling door P.C. Meijers

In de bouwhistorische verkenning van P.C. Meijers is de bouwfase 1962-1975 als 
volgt gewaardeerd:

• Een positieve waardering voor de eigentijdse elementen en afleesbare ingrepen 

• Materiaaltechnisch kent Meijers aan de onderdelen consequent een indifferente 
waarde toe

Afweging bij de waardering

Het complex is op 29 september 1970 ingeschreven in het rijksmonumentenregister 
onder nummer 5467. Het moment van aanwijzen viel midden in de 
restauratiewerkzaamheden, en zelfs op het moment dat bepaalde bouwdelen 
al waren gesloopt en (gedeeltelijk) waren herbouwd. Om die reden worden ook 
de onderdelen die tijdens de fase 1962-1975 tot stand zijn gekomen niet enkel 
beoordeeld op hun ouderdom, maar worden zij als volwaardige cultuurhistorisch 
waardevolle fase gezien en daarom eveneens beoordeeld op gaafheid en 
zeldzaamheid. 

• Om de cultuurhistorische waarde van deze fase aan te tonen volgt eerst een 
contextuele waardestelling.

• De beeldbepalende eigentijds vormgegeven en zorgvuldig gerestaureerde 
onderdelen uit de periode 1962-1975 kennen een hoge monumentwaarde. 

• De beeldondersteunende onderdelen uit de periode 1962-1975 kennen een 
positieve monumentwaarde.

Cultuurhistorische waarden

Het complex is cultuurhistorisch zeer waardevol. Deze waarde komt niet enkel 
voort uit de historische functies als klooster, oudemannenhuis en Burgerweeshuis, 
maar ook uit de functie als Amsterdams Historisch Museum. Deze functie is 
onlosmakend verbonden aan de ontwikkeling van het complex en kenmerkend 
voor de cultuurhistorie. Niet voor niets noemde Meischke de restauratie en 

herbestemming tot museum ‘het meest ingrijpende hoofdstuk uit de geschiedenis 
van het complex’.44 

Algemene historische waarden

De bouwfase 1962-1975 is van historische betekenis omdat het voornaamste 
uitgangpunt – het toegankelijk maken van de binnenplaatsen en daarmee het vrij 
toegankelijk maken van een deel van de museuminventaris –  sterk verbonden is 
met en uitdrukking geeft aan de democratiseringsgedachte die kenmerkend is voor 
de post-65-periode. Het totaalconcept van de restauratie en herbestemming en de 
opzet van de (deels vrij toegankelijke) tentoontstelling was geheel gestoeld op de 
gedachte om burgers ‘eigenaarschap’ van het historische gebouwencomplex én 
de museale inventaris te laten ervaren. 

• De publieke openstelling van het voorheen afgesloten gebouwencomplex, 
door integratie van de binnenplaatsen met poorten en Schuttersgalerij in het 
omliggende voetgangersgebied en de verbinding met het Begijnhof, zijn alle 
uitdrukkingen van deze democatiseringsgedachte. 

• Ook de in de architectuur geïntegreerde tentoonstelling van de museumcollectie 
– het meest aanwezig in de schuttersstukken in de Schuttersgalerij en de 
Harnassenvitrine – geeft hieraan uitdrukking. 

• De vrij toegankelijke tentoonstelling van de museale collectie was in Nederland 
de eerste en ook internationaal zijn maar weinig voorbeelden bekend.45 
Het museum vertegenwoordigt als typologische uitdrukking van deze 
democratiseringsgedachte een een innovatieve waarde.  

De restauratie en herbestemming van het complex vormt een belangrijk hoofdstuk 
in de geschiedenis van de laat-naoorlogse monumentenzorg.  

• De restauratie en herbestemming kent tevens voorbeeldfunctie door de 

44  Meischke, 1975, p. 7
45  Een internationaal voorbeeld is de Neue Staatsgalerie in Stuttgart die tussen 

1979-1984 – enkele jaren na dan de totstandkoming van de Schuttersgalerij – 
door James Stirling (1926-1992) werd ontworpen. In het kader van dit onderzoek 
zijn geen andere voorbeelden gevonden.
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verregaande maatregelen die werden getroffen om de historische bebouwing 
zoveel mogelijk intact te houden en het ‘maatwerk’ dat werd geleverd om 
de specifieke museuminventaris in de historische bebouwing met diens 
beperkingen in te passen. Dit staat in schril contrast met de in die tijd gangbare 
bouwpraktijk waarbij historische gebouwcomplexen zonder pardon werden 
gesloopt voor nieuwbouw. De bouwfase is daarmee van betekenis voor een 
kentering in het architectonisch denken over historische bebouwing en de 
waarde daarvoor voor historische binnensteden.

• De restauratie en herbestemming is eveneens representatief voor de 
toenemende participatie in besluitvorming vanwege de ongekend intensieve 
wijze waarop de stedelijke overheid en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
samenwerkten. 

• Kenmerkend voor het project is de actieve rol die de Rijksdienst voor de 
Monument in de restauratie nam. De restauratie werd aangegrepen voor 
uitgebreid literatuur- en archiefonderzoek; in het zicht gekomen bouwsporen 
werden zorgvuldig gedocumenteerd en in de historische context geplaatst, 
en de bij de restauratie uitgevoerde werkzaamheden werden zorgvuldig 
gedocumenteerd en vastgelegd zodat deze ook voor toekomstige generaties 
afleesbaar waren. Met de afleesbaarheid van de in 1962-1975 tot stand 
gekomen toevoegingen is destijds rekening gehouden door inmetseling van 
een ‘tijdscapsule’ in 1969 met daarin een microfilm met bouwhistorische 
gegevens. Dit laat zien dat destijds rekenschap is gegeven van historisch 
bewustzijn en de mogelijke wens van latere generaties voor verantwoording 
van de gereconstrueerde onderdelen.

• De pioniersrol van het project wordt benadrukt door de constatering dat 
een publicatie over de bouwgeschiedenis en restauratie van juist dít 
gebouwencomplex als eerste deel over Amsterdam in de Geïllustreerde 
Beschrijving voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst werd 
gekozen. De pioniersfunctie werkte door in zowel de voorbeeldfunctie van de 
zorgvuldige aanpak van de restauratie als het historische onderzoek zelf, dat 
navolging kreeg in een volgend deel van de Geïllustreerde Beschrijving over 
het Maagdenhuis in 1980, eveneens door ir. Meischke.

• Samenvattend kunnen de restauratie en de gelijktijdige publicatie van het 

onderzoek daarmee worden gezien als ‘schoolvoorbeeld’ van hoe de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg tegen de restauraties van ‘topmonumenten’ aankeek. 

Stedenbouwkundige ensemblewaarden

Het complex is onderdeel van een historisch gegroeide stedenbouwkundige 
situatie doordat een duidelijk verband bestaat tussen de gebouwen en de 
historische verkaveling. De open ruimten van de drie genoemde binnenplaatsen, 
de buitenruimten aan de Kalverstraat en Sint Luciënsteeg, de stoepzone aan 
de Nieuwezijds Voorburgwal en de onbebouwde ruimte boven de Gedempte 
Begijnesloot zijn in sterke mate bepalend voor het zichtbaar houden daarvan. 

• De in 1962-1975 toegevoegde bouwmassa is zorgvuldig afgestemd op 
historische parcellering doordat de nieuwe bouwdelen zich voegen naar de 
historische structuur in schaal en maat door gebruikmaking van vergelijkbare 
beukmaten, kapvormen (zowel in constructie als in aanzicht) en materialisering. 
Dit komt tot uiting in de nieuwe bouwdelen: het nieuwe bouwvolume R dat is op 
de grondvorm van de voorganger uit 1715 en qua kapvorm op het zeventiende-
eeuwse koehuis op die plek bevond is gebaseerd; de nieuwe keukenvleugel 
in bouwdeel M dat zich qua kapvorm, richting van de kap, en beukmaat voegt 
naar de omliggende én voorgaande bebouwing. Desalniettemin zijn de nieuwe 
kappen door opzet van de constructie (uitwaaierende lessenaarskap met 
dubbele schoor gebouw R) als eigentijds herkenbaar.

• Tegelijkertijd hebben de ingrepen van 1962-1975 ervoor gezorgd dat de tot dan 
toe behouden, eeuwenoude bouwstructuur niet alleen werd gerestaureerd, 
maar ook publiek toegankelijk en afleesbaar is gemaakt. Het complex 
is daarmee een goed voorbeeld van een belangrijk stedenbouwkundig 
concept. De Schuttersgalerij boven de overkluisde Begijnensloot, waarlangs 
de oorspronkelijke bebouwing sinds de middeleeuwen is uitgegroeid tot 
het huidige complex, is daarvan wel het meest opvallende en waardevolste 
voorbeeld.

• In de historische ontwikkeling van het complex is de (overkluisde) Begijnesloot 
het meest bepalende structuurelement geweest. De tweedeling van het 
complex die al in de middeleeuwse kloosterperiode zeer bepalend aanwezig 
was, gedurende de gehele historische ontwikkeling en functionering aanwezig 
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is geweest (de fysiek-functionele tweedeling van het complex in jongens- 
meisjesplaats), en ook in de huidige situatie nog herkenbaar is, gaat terug op 
het niet-bebouwen van de ruimte boven deze sloot. 

• Ook in de ingrijpende restauratie en herbestemming van het weeshuiscomplex 
tot museum is de Gedempte Begijnesloot het meest bepalende structuurelement 
gebleken. Door deze ruimte vrij toegankelijk te maken werd deze ruimte centraal 
gesteld in de publieke beleving van zowel het gebouwencomplex zélf als van 
de schuttersstukken, als prominent onderdeel van de museuminventaris. De 
tot Schuttersgalerij omgedoopte Gedempte Begijnesloot vormt tevens een 
cruciaal element voor zowel de museumrouting als voor de integratie van 
de diverse binnenplaatsen en galerijen van het gebouwencomplex in het 
omliggende stedelijk weefsel rondom de Kalverstraat, Sint Luciënsteeg en het 
Begijnhof.

Intrinsieke architectonische kwaliteit

Architectuurhistorische waarden

De restauratie en herbestemming van het weeshuiscomplex tot Amsterdam 
Historisch Museum is van belang vanwege plek die het inneemt in de oeuvres van 
Bart van Kasteel en Jaap Schipper.

• Bart van Kasteel komt voort uit de beweging van de stadsvernieuwing en het 
structuralisme, waarbinnen de inpassing van gebouwen binnen bestaande 
historische structuren een belangrijke plek inneemt. Het project is dan 
ook een vroeg voorbeeld van een project waarbij wordt gebroken met de 
modernistische, op de auto gebaseerde cityvorming en stadsdoorbraken van 
de jaren ‘50 en ‘60. In plaats daarvan werd in het plan grote waarde gehecht aan 
de historische stedelijke structuur en de menselijke maat van het historische 
voetgangersgebied.

• Jaap Schipper komt voort uit de beweging van monumentenzorgers. Als 
vertegenwoordiger van deze beweging brak hij met de vernieuwingsdrang en 
afbraakwoede van de Moderne Beweging en wederopbouwperiode. In plaats 
van het functionalistisch denken (form follows function) werden hier juist de 
vorm en structuur van het historische gebouw centraal gesteld en werd functie 
daar op afgestemd. De zorgvuldige restauratie en herbestemming van het 

historische complex tot museum en intregratie van de binnenplaatsen in het 
voetgangersgebied maken de ingreep tot een vroege vertegenwoordiging van 
de post-65 periode. 

• Binnen het oeuvre van Van Kasteel & Schipper speelt het Amsterdams 
Historisch Museum een sleutelrol. Van Kasteel was weliswaar al eerder 
actief met de verbouwing van stedelijke musea. Ook Schipper had al 
enige noemenswaardige restauraties op zijn naam staan. Echter, door hun 
gezamenlijke inspanning wisten zij met het Amsterdams Historisch Museum 
naam te maken, wat leidde tot nog meer belangrijke museumopdrachten voor 
Van Kasteel en dito restauratieprojecten voor Schipper. Ook bij deze projecten 
werd telkens naar het Amsterdams Historisch Museum verwezen als belangrijk 
voorbeeld. 

Conceptuele waarde

• Essentieel onderdeel van het ontwerp en de visie op de beleving 
van de museumcollectie is het openbaar toegankelijk maken van de 
aaneengeschakelde binnenplaatsen en de tot Schuttersgalerij omgedoopte 
Gedempte Begijnesloot, de visuele en fysieke verbindingen met het Begijnhof, 
en het voor passanten zichtbaar maken van de museumcollectie via de 
Schuttergalerij en de Harnassenvitrine.

Ruimtelijke kwaliteit en detaillering:

Diverse onderdelen en ruimten die tijdens de fase 1962-1975 tot stand zijn 
gekomen kennen een intrinsieke architectonische kwaliteit. 

• De open binnenplaatsen, met zichtlijnen door de poorten naar overige 
binnenplaatsen en het Begijnehof kennen een sterke ruimtelijke kwaliteit. Deze 
komt in hoge mate voort uit het bepalende karakter van omliggende gevels en 
bouwmassa. 

• Het meest kenmerkende onderdeel van de verbouwing uit 1962-1975 vormt 
de overdekte Schuttergalerij. De ruimte kent een hoge ruimtelijke kwaliteit 
vanwege de heldere ruimtelijke opzet. Van belang hiervoor zijn de transparante 
gevelpuien, de translucente overkapping en de gestuukte wandafwerking. 
Het pleisterwerk en de bestrating die beide doorlopen in het exterieur dragen 
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eveneens sterk bij aan het toegankelijke en transparante karakter van de 
ruimte. 

• De later aangebrachte, tweede luchtbrug werkt ondersteunend en kent een 
positieve monumentwaarde.

• de dubbelhoge ruimte van het restaurant (bouwdeel R) kent door de opzet en 
afleesbaarheid van de kapvorm een hoge ruimtelijke kwaliteit.

• de zorgvuldige vormgeving en kwalitatief hoogstaande uitvoering van de 
gerestaureerde kappen in de bouwdelen die onderdeel uitmaakten van de 
museumrouting

• de open interieurs waarbij de tussenliggende dwarsmuren zijn verwijderd 
zodat enkel de constructie van de historische constructie zichtbaar is, kennen 
een positieve waarde. De reden hiervoor is dat voor het merendeel van 
de ruimte-afwerkingen (de witgepleisterde voorzetmuren en de parket- of 
plavuizenvloeren een neutraal karakter kennen. 

Bouwhistorische waarden

Binnen de fase 1962-1975 wordt een hoge monumentwaarde toegekend aan de 
beeldbepalende onderdelen die met hoge kwaliteit zijn vormgegeven. Hieronder 
bevinden zich: de kenmerkend eigentijdse onderdelen en de zorgvuldig en met 
hoge kwaliteit gerestaureerde onderdelen:

• De Schuttersgalerij vertegenwoordigt met de toepassing van de translucente, 
UV-werende overkapping en glazen puien een voor die tijd bijzonder 
materiaalgebruik. Het overkappen van binnenruimten van historische gebouwen 
is vandaag de dag zeer gangbaar in restauratie en herbestemmingsprojecten. 
De overkapping van de Schuttersgalerij vormt hiervan een vroeg voorbeeld en 
vertegenwoordigt dus een innovatieve waarde.

• De constructie van bouwdeel R is, ondanks dat deze op de constructie uit 1590 
en het bouwvlak uit 1716 is gebaseerd een creatief product van de architecten 
Van Kasteel & Schipper. De constructie is bovendien beeldbepalend en 
kent een voor die tijd bijzonder materiaalgebruik en zeldzame ambachtelijke 
detaillering. De constructie is daarmee van belang voor het complex vanwege de 
afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis; zowel in hoofdopzet van de oudere 

bouwfasen als van de fase 1962-1975. In samenhang met deze constructie 
worden ook de eikenhouten trappen in de naastgelegen trappenhuizen 
genoemd. Ook hierbij is op eigentijdse wijze met traditionele detailleringen een 
ruimte vormgegeven die karakteristiek is voor deze bouwfase en in belangrijke 
mate de afleesbaarheid van die fase bepaald.

• De Harnassenvitrine vormt met de – voor die tijd – complexe vorm, de 
ongebruikelijke materiaaltoepassing (koperprofielen en gepantserd glas), en 
de bijzondere opzet en kenmerkende vormgeving een hoge monumentwaarde.

• Het bestratingsplan in de huidige vorm is het resultaat van de verbouwing in 
1962-1975, waarbij werd voortgeborduurd op eerdere bouwfasen. Behoud 
van de specifieke materialisering van deze buitenruimten, en daarmee het 
leesbaar maken van deze geschiedenis, maakte dan ook integraal deel uit van 
het ontwerpconcept van Kasteel en Schipper. Naast de authenticiteitswaarde 
van de deels hergebruikte bestrating, zijn de bestratingpatronen in gele en 
paarse klinkers beeldbepalend voor de architectonische relatie tussen de 
binnenplaatsen en omliggende gevels.

• De zorgvuldig gerestaureerde kapconstructies zijn met hun hoge kwaliteit 
van uitvoering en op de oorspronkelijke constructie afgestemde detaillering 
kenmerkend voor de zorgvuldige restauratie van de fase 1962-1975. De 
constructies dragen niet alleen bij aan de afleesbaarheid van de historische 
structuur van het pand, maar zijn eveneens zelf van belang vanwege de 
afleesbaarheid van de bouwgeschiedenis.

De generiek vormgegeven en niet beeldbepalende of beeldondersteunende 
onderdelen uit de fase 1962-1975 kennen een indifferente monumentwaarde. 
Hieronder vallen:

• De betonnen kelderfundering die zich onder een groot deel van de bouwdelen 
bevindt, dateert uit de fase 1962-1975 en is gaaf bewaard gebleven. De 
constructie is echter niet zeldzaam, waardoor deze een indifferente waarde 
kent. 
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Archieven
Het Nieuwe Instituut (HNI)

Archief Bart van Kasteel (KAST)

• Publicaties

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

• Panddossier

• Beeldbank

Stadsarchief Amsterdam (SAA)

• Beeldbank
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