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De huizen

van de elite

Geef die paar meter lekker aan Frankfurt A2
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A d ve r t e n t i e

Ook operaster Angela Gheorghiu
Aria’s van o.a. Verdi en Puccini 25 nov
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Zo woont de Amsterda

Huis Van Loon, Keizersgracht 672. Pand uit 1672.

In 1884 werd het gekocht door het vermogende echtpaar

Van Loon. Nu zetelt hier Museum Van Loon.

Huis Bartolotti, Herengracht 170-172. Uit 1620. Breder

dan gemiddeld, met knikken in de gevel om de gracht te

volgen. Nu zit hier Vereniging Hendrick de Keyser.

’t Witte Huys, Herengracht 168. Begin 17de eeuw gebouwd als suikerfabriek, een paar decennia

later omgebouwd tot een voornaam koopmanshuis in de stijl van het Hollands classicisme. Nu is het

in gebruik als trouwlocatie en wordt het als ‘House of Amsterdam’ verhuurd voor evenementen.

A d ve r t e n t i e

G ra c ht e n hu i z e n Veel grachtenpanden herbergen schatten waar een

museum jaloers op zou zijn. Het publiek ziet ze niet. Gelukkig zijn ze

vastgelegd: in een boek en expositie.

Tekst Tim Wagemakers Fo t o’sArjan Bronkhorst

A
ls er begin jaren 90 geen lekka-
ge in de badkamer zou zijn ge-
weest, was er in het grachten-

pand van Bob Meijer aan de Heren-
gracht kostbare kunst verborgen ge-
bleven. Het plafond moest gerestau-
reerd worden en onder een dikke
kalklaag bleek een plafondschilde-

ring uit 1667 te zitten. Toenmalig
stadsarchivaris Isabelle van Eeghen
was geschokt. Daar zou het Rijksmu-
seum jaloers op zijn, had ze gezegd.

De schildering bevindt zich nog
steeds in het huis van Meijer (museum
Het Kattenkabinet), maar het grote
publiek zal het niet snel zien. Zonde,

vond fotograaf Arjan Bronkhorst. ’s
Avonds liep hij over de grachtengor-
del naar zijn huis en spiekte af en toe
naar binnen bij andere panden. Een
glimp van de rijkdom, meer niet.

Daar moest verandering in komen.
Vorig jaar publiceerde Bronkhorst
het ruim 400 pagina’s tellende boek

Huis van Nienhuys,

H e re n g ra c h t

380-382. Zicht op

het koetshuis van-

af de eerste etage,

met daktuin op

de nieuwbouw.
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damse elite

Ovaal trappenhuis in de Cromhouthuizen, Herengracht

364 - 370 . Vier panden uit 1660. Sinds 1975 is in de middel-

ste twee panden het Bijbels Museum gevestigd.

A d ve r t e n t i e

G ra ch te n h u i ze n , waarvoor hij 30
grachtenpanden en hun inwoners fo-
tografeerde. „St adspaleizen”, noemt
hij ze. Mark van den Eerenbeemt en
Koos de Wilt tekenden de verhalen
van de inwoners op. Deze week open-
de Bronkhorst in het Amstel Hotel
een expositie met foto’s uit het boek.

Het zijn foto’s die de grachtenpan-
den op hun mooist moeten laten
zien. Foto’s van ‘p o eye rk a b i n e t te n’,
waar de pruiken werden opgedaan
en gepoederd. Foto’s van kleine deu-
ren, verborgen onder het behang. Fo-
t o’s van dan weer zware barokke inte-
rieurs en dan weer spierwit marmer.

Bronkhorst wilde het „kraken van de
vl o e re n” fotograferen, en de „k a ra k -
teristieke geur van elk pand”.

„Een liefdevolle selectie”, noemt
hij het boek, met de panden en de
mensen die hem fascineerden. Hij fo-
tografeerde het huis van burgemees-
ter Van der Laan en bezocht spel-
letjesmaker Jan Meulendijks en zijn
partner Bart Schuil in het door hen tot
woonhuis omgevormde Staetshuys.
„Het is de Amsterdamse elite die el-
kaar op vrijdagavond bij de opera ont-
moet”, aldus Bronkhorst.

En de elite die ’s avonds naar huis
fietst over een grachtengordel die als-

maar verandert. Waar woonhuizen
veranderen in kantoren. Waar toeris-
ten op bierfietsen over de grachten
denderen. Het hoort erbij, maar doet
volgens Bronkhorst niets af aan de
grandeur van het gebied. En zodra de
deuren van de grote grachtenhuizen
dichtslaan, komen de geluiden van
de straat er niet meer binnen. „Dan is
het alsof het honderd jaar geleden is.”

Expositie Achter de gevels, Amstel Ho-

tel (A-Bar en Tuinzaal), t/m eind februa-

ri (vrij toegang). Het boek G ra c h t e n h u i -

ze n is nu verkrijgbaar in een limited edi-

tion. www.grachtenhuizen.org

Za. 29 november 14.00 uur
IN DE NOORDERKERK (JORDAAN)

OXALYS
BRAHMS KLARINETKWINTET
Kaarten via: 020-6204415 of noorderkerkconcerten.nl

NKC

Keizersgracht 584-586.Pand uit 1687. Sinds 2005

eigendom van Elise Wessels-Van Houdt en Cees Wes-

sels. Het is hun woonhuis en een (Japans) museum.

Detail in het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 27-29.

Dubbelhuis uit 1655. Het bleef tot begin 19de eeuw

eigendom van de familie Trip. Nu zetelt er de KNAW.

Huize Van Brienen, Herengracht 284. Plafondschilde-

ring in een van de twee identieke huizen naast elkaar

(uit 1620). Nu in bezit van Vereniging Hendrick de Keyser.

Huis van Nienhuys, Herengracht 380-382. Na een

brand werd hier in 1775 een heel nieuw pand neergezet,

met het uiterlijk van een Frans kasteel. Nu zit hier het NIOD.
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