Open Monumentendag Amsterdam
is gratis en voor iedereen!
Informatie haal je bij De Bazel
Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.
Let op! Bezoek aan monumenten en deelname
aan activiteiten tijdens het weekend is op eigen risico.

1

monumenten ................................................
Avondprogramma in Arti et Amicitiae ..........
sociëteiten route ..........................................
sport route ....................................................
theater route ................................................
groene route .................................................
Weesper route ..............................................
activiteiten ....................................................
waterrecreatie route .....................................
colofon .........................................................
sponsors .......................................................
kaart .............................................................

4
11
16
34
48
56
66
67
76
78
78
79

.................................................. monuments
............ Evening program in Arti et Amicitiae
................................................... social route
.................................................. sport route
................................................ theatre route
................................................... green route
.............................................. Weesper route
....................................................... activities
.................................. water recreation route
........................................................... credits
....................................................... sponsors
.............................................................. map

Information is available at De Bazel
Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.
Please note! Visiting monuments and taking part
in activities during the weekend is at your own risk.

Open Monuments Day Amsterdam
is free and for everybody!

Wachterliedplantsoen / Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam / 1959

Touria Meliani

Alderperson for Arts and Culture, Monuments and Heritage
Er staat een klimrek van
Aldo van Eyck in de tuin
van het Rijksmuseum
en speciaal voor Open
Monumentendag staat
er ook één in De Bazel.

Aldo van Eyck's
climbing frames:
a phenomenon
in Amsterdam

Klimrekken
Aldo van Eyck:
een wereldbegrip
in Amsterdam
Ik wil iedereen van harte welkom heten tijdens de 33ste Open
Monumentendag Amsterdam. Op zaterdag 14 en zondag 15
september is het weer een feest om de stad in te gaan en te
ontdekken hoeveel bijzondere monumenten er zijn in Amsterdam
en in Weesp. Meer dan 50 monumenten openen de deuren en zijn
gratis te bezoeken. Thema deze keer is: Stadsvermaak, voor alle
liefhebbers van sport, theater en ander plezier.
Als u een rondje gaat maken door de stad kunt u ook meteen
kennismaken met de routes die wij hebben uitgezet. In dit boekje
vertellen onze ambassadeurs over deze routes en zo komt u meer
te weten over theaters, sport & spel, sociëteiten, Weesp en groen.
Als wethouder mag ik u meenemen in de wereld van speelplaatsen
in Amsterdam. De ouderen onder ons zullen zich de klimrekken
van Aldo van Eyck nog wel herinneren. Nu zijn het kunstobjecten
maar toen werden de speeltoestellen intensief gebruikt door de
Amsterdamse jeugd. Ook nu is het van belang om naar buiten
te gaan en samen te spelen. Gelukkig kan dat en zeker tijdens
Open Monumentendag Amsterdam.

I want to wish everyone a warm welcome to the 33rd edition of
Open Monuments Day Amsterdam. On Saturday 14 and Sunday
15 September, once again it will be a real pleasure to go out into
the city and discover just how many special monuments there are in
Amsterdam and Weesp. More than 50 monuments will open their
doors to the public on this occasion and all of them are free to visit.
The theme this year is Urban Entertainment, for lovers of
sport, theatre and other amusements.
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If you plan on taking a tour through the city you should
deﬁnitely take a closer look at the routes laid out in this
booklet. Our ambassadors offer lots of extra detail about each
route, informing you about the theatres, sports and leisure facilities,
cinemas and green spaces you will encounter. As alderperson,
I'd personally like to take you into the world of Amsterdam's
playgrounds. Older readers amongst us will remember all too
clearly the climbing frames by Aldo van Eyck. They are now
objects of art but were certainly used intensively by Amsterdam's
children. Today, it's just as important to get outside and play
together. Fortunately, that's still possible, and certainly
during Open Monuments Day Amsterdam.
That's why I invite you to venture out and enjoy
all the fantastic things on offer this weekend.

Daarom raad ik u aan om erop uit te gaan en te genieten
van al het moois wat er te zien is tijdens het weekend.
Veel plezier!

Touria Meliani

Wethouder Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed

Have fun!
There is a dome-shaped
climbing frame by Aldo van
Eyck in the garden of the
Rijksmuseum and especially
for Open Monumentendag
another one is being
placed in De Bazel.

monumenten

Olympisch Stadion
er is eten en/of drinken verkrijgbaar
there is food and/or drinks available

rolstoeltoegankelijk
wheelchair accessible

A

voor activiteiten zie vanaf p 67
for activities see p 67 onwards

monuments

In De Bazel
Rondleiding Leeuwen, trik-trak
en wilde achtervolgingen
za & zo 10.00-17.00 / iedere 60 min

Guided tour (in Dutch) Lions,
backgammon and other wild
pursuits sa & su 10.00-17.00 / every 60 min

Rondleiding Langs de hoogtepunten van
De Bazel za & zo 11.00-16.30 / iedere 30
min / 14.00 Engelstalige rondleiding

Guided tour (in Dutch) Along the highlights
of De Bazel sa & su 11.00-16.30 / every 30
min / 14.00 guided tour in English

Speurtocht Door de geschiedenis van
de stad za & zo 10.00-17.00 / doorlopend

Scavenger hunt Through the history of
the city sa & su 10.00-17.00 / ongoing

Expositie Watervermaak toen en nu
za & zo 10.00-17.00

Lezing Water, bron van de stad en
vermaak za 11.00 / 30 min

"De architect
ontwierp tot in de
kleinste details ook
het interieur van
dit gebouw, van
telefooncellen tot
lichtknopjes."

In De Bazel

Exhibition Water fun
then and now sa & su 10.00-17.00

Lecture Water, source of the city and
entertainment sa 11.00 / 30 min
6

Lezing 70 jaar Jordaan Festival
(1949-2019) za 13.00 / ± 60 min /
zondag exclusieve opening bij Jordaanmuseum / zie www.jordaanmuseum.nl

Lezing Interactieve causerie
Amsterdamse tuinhuizen binnen
de Singelgracht za 15.00 / 25 min

Lezing (in Engels) Seventeen Playgrounds
Aldo van Eyck za 16.00 / 30 min
www.seventeenplaygrounds.com

Theater Monoloog
over Samuel Sarphati
zo 11.30 & 13.30 / 30 min

Lezing (in het Engels)
Stadsvermaak en koloniale herinneringen
van de negentiende eeuw
zo 15.00 / 45 min

Dit voor Amsterdamse begrippen kolossale gebouw
oogt aan de buitenkant afwerend en massief, maar is
binnen verrassend licht en transparant. Opmerkelijk is
de achtiende-eeuwse zaal met geïdealiseerde Italiaanse
landschapsschilderingen op de tweede verdieping, die
integraal is overgebracht uit de tuinkamer van een
grachtenhuis iets verderop.

Lecture (in Dutch) 70 years Jordaan
Festival (1949-2019) sa 13.00 / ± 60 min
Sunday exclusive opening at the Jordaanmuseum / see www.jordaanmuseum.nl
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› zie p 6 voor
alle activiteiten

› see p 6 for
all activities

K.P.C. de Bazel / 1926
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Lecture (in Dutch) Interactive presentation
about Amsterdam's garden houses in the
Canal District sa 15.00 / 25 min

De
Bazel
Vijzelstraat 32

Lecture (in English) Seventeen Playgrounds
Aldo van Eyck sa 16.00 / 30 min
www.seventeenplaygrounds.com

Theatre (in Dutch) Monologue
about Samuel Sarphati
su 11.30 & 13.30 / 30 min

Lecture (in English)
Urban entertainment and colonial
memories of the nineteenth century
su 15.00 / 45 min

A colossal building by Amsterdam's standards. From
the outside it can seem forbidding and massive, but it
is surprisingly light and transparent on the inside. The
18th-century salon on the second ﬂoor is especially
remarkable, its interior was transferred in its entirety
from the garden room of a nearby canal house and
features paintings of idealised Italian landscapes.

"The architect
also designed the
interior, right down
to the smallest
details: from
telephone booths
to light switches."

"De
'marmeren'
schouw is van
hout gemaakt
en vervolgens
gemarmerd, een
schildertechniek."

"De stichting
is vernoemd naar
Emanuel Boekman,
die voor WO II een
sociaaldemocratisch wethouder
kunstzaken was."

Het tuinhuis is vermoedelijk omstreeks 1730 gebouwd,
ten tijde van een ambitieuze verbouwing van het hoofdhuis. Het wordt gesierd door een reliëf van Mercurius,
god van de handel, en beelden van Apollo, god van de
schoonheid, kunsten en cultuur, en diens tweelingzuster
Diana, godin van de jacht en de natuur. Het tuinhuis is
in 1990 heringericht door architect M. Fritz.
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› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

± 1730

Tuinhuis van
huis De Vicq

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

› ongoing guided
tours in groups
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In 1891 kreeg dit oorspronkelijk zeventiende-eeuwse huis een
bakstenen trapgevel in neorenaissancestijl en werd het verbouwd
tot een verenigingsgebouw voor de jezuïeten van de aangrenzende
kerk De Krijtberg. De zaal op de eerste verdieping bevat fraaie
lambriseringen, plafondschilderingen, wandpilasters en gedecoreerde korbelen uit die tijd. Sinds 1977 zetelt hier de Boekmanstichting, kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid.

3

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

› ongoing guided
tours in groups

±1650
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Herengracht 476

This garden house was probably built around 1730, at
the same time as an ambitious renovation of the main house
took place. It is decorated with a relief of Mercury, the
Roman god of commerce, plus statues of Apollo, god
of beauty, arts and culture, and his twin sister Diana,
goddess of hunting and nature. The garden house
was remodelled in 1990 by architect M Fritz.

Boekman
stichting
Herengracht 415

"The 'marble'
ﬁreplace is actually
made from wood,
made to look like
marble using a
special painting
technique."

In 1891, a stepped gable in a Renaissance Revival style
was added to this 17th-century building and it was
converted into a community centre for the Jesuits of the
adjacent De Krijtberg church. The room on the ﬁrst ﬂoor
has beautiful panelling, ceiling paintings, pilasters and
decorated corbels. The Boekman Foundation, a centre for
art, culture and policy, has been based here since 1977.

"The foundation
is named after
Emanuel Boekman,
a social democrat
alderperson for arts
and culture before
World War II."

"Doel van
de vereniging
was onderlinge
verbroedering en
verbetering van
de positie van
kunstenaars."

De naam van deze in 1839 gestichte kunstenaarssociëteit
betekent 'Kunst en Vriendschap'. Het gebouwencomplex
herbergt onder meer twee kunstzalen voor exposities
en bestuurskamers. De statige sociëteitszaal, in 1894
opnieuw ingericht door A.C. Bleys en H.P. Berlage,
en het niet minder deftige trappenhuis zijn sindsdien
vrijwel onveranderd.

Avondprogramma

4
Arti et
Amicitiae

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Rokin 112

Founded in 1839, the name of this artists'
society translates as 'Art and Friendships'.
Amongst other things, the building houses two
exhibition halls and boardrooms. Its stately
society hall, redesigned in 1894 by A C Bleys
and H P Berlage, and the similarly impressive
staircase have remained virtually unchanged.

› ongoing guided
tours in groups
› B Junior guides
p 68
› Evening
program
p 11

"The aim
of the group
was cooperation
and camaraderie,
and raising the
proﬁle of
artists."

Arti et Amicitiae

Arti et Amicitiae
Toegang is gratis, maar in verband
met het Italiaans pasta buffet: wie
het eerst komt wie het eerst maalt.
zaterdag 17.00-22.00

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes
› B Juniorgidsen
p 68
› Avond
programma
p 11

Evening program

10
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Admission is free, but in case
of the Italian pasta buffet:
first come first served.

Rokin 112

Saturday 17.00-22.00
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Een avond vol stadsvermaak. Arti is
een plek vol geschiedenis, niet alleen
nu als kunstenaarssociëteit, maar ook
al ver daarvoor.

An evening full with urban entertainment.
Arti is a place full of history. Not only
as an artists' society but in playing
a key role through the city's past.

Het was het thuis van onder andere de
Joodse vaudeville artiest Nathan Judels.
Dankzij hem is de Nes dé theaterstraat
van de stad geworden. Daarom leek het
ons mooi om een toepasselijk feestelijk
avondprogramma samen te stellen met
vaudevilles optredens en teken- en
danslessen.

Amongst others, it was home to the
Jewish vaudeville artist Nathan Judels,
and it was thanks to him that the Nes
became the theatre street in Amsterdam.
That's why we were inspired to compile a
suitably festive evening programme with
vaudeville shows, drawing lessons and
dance lessons.

Ingrid Pasmans, beeldend kunstenaar,
geeft tekenlessen, op, naast en bij de trap.
Optredende artiesten zijn De Theatertroep
met een vaudeville programma en Swing
Philosophy verzorgt danslessen Lindy Hop
en Charleston, begeleid door een live-band.

Artist Ingrid Pasmans will give drawings
lessons on and around the stairs. Performing
artists are De Theatertroep with vaudeville
performances and Swing Philosophy with
dance lessons in Lindy Hop and Charleston,
accompanied by a live band.

Inloop vanaf 17.00. Het buffet (€12,50) is
geopend vanaf 18.00. Optredens starten
vanaf dat moment. Ze wisselen elkaar af
en zijn doorlopend tot 22.00 te volgen.

Open from 17.00. The buffet (€12,50) opens at
18.00. From that moment all performances will
start. They all alternate with each other and
you can participate continuously until 22.00.

"In de Tweede
Wereldoorlog
zaten meer dan
honderd Joden
ondergedoken
in dit pand."

"De gevel werd
feestelijk verlicht
door duizenden
lampjes bij het
50-jarig bestaan
van het Koninkrijk
der Nederlanden."

Dit voormalige woonhuis uit omstreeks 1725 heeft nog een gang
met prachtige stucdecoraties in Lodewijk XIV-stijl uit de bouwtijd.
In de eerste helft van de twintigste-eeuw was hier de Prinsenschool gevestigd, die in 1957 werd omgebouwd tot het vermaarde
theater Tingel Tangel van cabaretier Sieto Hoving. Ruim 20 jaar later
werd dit overgenomen door Paul Haenen en omgedoopt
tot Betty Asfalt Complex.

5
± 1725

Betty
Asfalt
Complex

12

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

› alleen toegang
op vertoon van
dit programma
boekje
› B Juniorgidsen
p 68

› access only on
presentation of
this program
booklet
› B Junior guides
p 68

Nieuwezijds Voorburgwal 282

Formerly a private residence, this house dates from around 1725
and still has a hallway replete with beautiful stucco decorations in
the Louis XIV style that was so popular in that era. For the ﬁrst half of
the 20th century the building was home to the Prinsenschool, but in
1957 it was transformed into the renowned Tingel Tangel theatre by
cabaret star Sieto Hoving. Around 20 years later it was taken over by
comedian Paul Haenen and renamed the Betty Asfalt Complex.
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"More than
100 Jews hid
in this building
during World
War II."

Als stadhuis van Amsterdam had dit gebouw een aantal
belangrijke publieke functies. In 'de Vierschaar', naast
de ingang, werden in het openbaar doodvonnissen
uitgesproken. Meteen daarna werden die, voor de ogen
van het toegestroomde publiek, op de Dam voltrokken.
Op hoogtijdagen werd de voorgevel uitbundig versierd,
een spektakel waaraan velen zich kwamen vergapen.

6
J. van Campen / 1655
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Koninklijk
Paleis
Amsterdam

As Amsterdam's City Hall, this building served a number
of important public functions. For example, death sentences
were pronounced in the 'Vierschaar' (a tribunal space) next to the
entrance. The executions were carried out immediately afterwards
in front of the public that had gathered on Dam Square. For special
celebrations, the façade of City Hall would be extravagantly
decorated, a spectacle that many would come to admire.

Dam

"The façade
was festively lit by
thousands of lights
during the 50th
anniversary of the
Kingdom of the
Netherlands."

"De sociëteit
ontstond na
een fusie in
1975 tussen de
Industrieele Club
en de Groote
Club."

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes
› E Dependance
TextielMuseum
& TextielLab
p 70

7
F. Kuipers / 1916

Pand
Industria

"Arnout Jan van
Brienen die dit huis
voor zijn zoon liet
bouwen, stichtte
later het Van
Brienenhofje aan
de Prinsengracht."

Gebouw Industria van architect F. Kuipers uit 1916 vertoont
veel invloed van de nabije Beurs van Berlage. Beide gebouwen
hebben vier sobere bakstenen gevels die onderling sterk
verschillen. De kostbare interieurs zijn tot in de kleinste details
door de architecten zelf ontworpen. Het hart van Industria is de
sociëteitszaal van de Koninklijke Industrieele Groote Club op
de eerste verdieping, met een imposante marmeren schouw.

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Dam 27

Built in 1916, the Industria building by architect F Kuipers reﬂects
the inﬂuence of the nearby Beurs van Berlage. Both buildings
have four sober brick façades, each differing substantially
from each other. The precious interiors were designed by the
architects right down to the smallest of details. The heart of the
Industria is the society hall of the Koninklijke Industrieele Groote
Club on the ﬁrst ﬂoor, with its impressive marble ﬁreplace.

› ongoing guided
tours in groups
› E Dependance
TextielMuseum
& TextielLab
p 70

"The society was
created in 1975
after a merger of
two gentlemen's
societies: the Industrieele Club and
the Groote Club."
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Dit van oorsprong zeventiende-eeuwse pand werd in
1728 volgens de laatste Franse mode gemoderniseerd
en uitgebreid met een trappenhuis, een achterhuis met
zaal en een tuinhuis, ook wel 'speelhuis' genoemd. Dat
laatste diende voor allerlei vormen van vertier in de
zomer. De elegante interieurs van het huis behoren tot
de best bewaarde uit deze periode in Nederland.

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes
› muziek & dans
voorstellingen

› ongoing guided
tours in groups
› music & dance
performances

8
1625
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Originally built in the 17th century, this house was modernised
in 1728, embracing the latest in French fashions. It was expanded
with a stairwell, an annexe with a grand hall, and a summerhouse (also known as the Speelhuis, or 'play house'). The
latter was used for various kinds of entertainment during
the summer. The house's elegant interiors are among the
best preserved of this period in all of the Netherlands.

Huis Van
Brienen
Herengracht 284

"Arnout Jan van
Brienen, who had
this house built
for his son, later
founded the Van
Brienenhofje on
the Prinsengracht."

sociëteiten route

route ± 5 km fietsend biking ±20 min wandelend walking ±50 min

Maak kennis met bijzondere plekken in de stad,
zoals deze sociëteitsgebouwen.
Oudezijds Achterburgwal 235

Dam 27

Amsterdamse Academische Club

Pand Industria

7

Rokin 112

Arti et Amicitiae

km

4

0,6

15

0,3 km

"Business and social clubs
are totally in vogue again!
People are looking for
pleasure, substance and
valuable new contacts.
These are the ingredients
that a good club is all
about."
—
Richard Francke
Director Koninklijke
Industrieele Groote Club

"Sociëteiten zijn weer
helemaal van nu!
Mensen zijn weer
op zoek naar plezier,
inhoud en waardevolle
nieuwe contacten. Dit
zijn de ingrediënten
waar het bij een goede
sociëteit om draait!"
—
Richard Francke
Directeur Koninklijke
Industrieele Groote Club

Artisplein
19

Vondelstraat 39
35

m

2 km

2k

Vrijmetselaars Gebouw

Het Groote Museum

Get to know some extraordinary places
in the city, including these social buildings.

social club route

"De
Blauwe Parade
schenkt volgens
traditioneel
recept gemaakte
jenevers van
Van Wees."

"Waar nu de
bierwinkel de Prael
aan de Oudezijds
Voorburgwal zit,
was tussen 1982 en
1991 het Anthony
Theater."

Eind zestiende eeuw stond hier al bierbrouwerij De Hooiberg,
die in 1863 werd gekocht door G.A. Heineken. Na de
verhuizing van zijn brouwerij naar de Stadhouderskade liet
Heineken het complex door I. Gosschalk verbouwen tot
bierhuis. Dezelfde architect ontwierp in 1887 bodega De
Blauwe Parade. De naam komt van het grote Delfts blauwe
tegelfries aan de muren dat een kinderoptocht voorstelt.

9

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

I. Gosschalk / 1887

De Blauwe
Parade

open
za / sa 10.00-16.00
zo / su 10.00-16.00

› ongoing guided
tours in groups

Nieuwezijds Voorburgwal 180

In the late 16th century, this spot was home to the 'De
Hooiberg' brewery, which was sold to G A Heineken in 1863.
After his brewery moved across town to the Stadhouderskade,
Heineken invited I Gosschalk to rebuild it into a beer house.
The same architect designed the bodega De Blauwe Parade
in 1887. It takes its name from the large frieze of Delft
Blue tiles on its walls, which depicts a children's parade.

18

19

Ambachtelijke brouwerij, proeﬂokaal en eetcafé De Prael is sinds
2008 gevestigd bij de voormalige Bierkaai, waar eeuwenlang
biervaten werden gelost. Het bedrijf biedt mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden om zich te ontwikkelen.
Net als vroeger gaat de bevoorrading van de brouwerij en het
café volledig over water, waarmee wordt bijgedragen aan het
verminderen van de verkeersproblemen in de binnenstad.

10

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

› ongoing guided
tours in groups

Brouwerij
de Prael

open
za / sa 12.00-17.00
zo / su 12.00-17.00

Oudezijds Voorburgwal 30

"The café
serves up
Dutch jenevers
by Van Wees,
made from
traditional
recipes."

This craft brewery and tasting room serving hearty pub grub has
been situated near the former Bierkaai ('beer quay'), where for
centuries beer barrels were unloaded, since 2008. The company
employs people who might otherwise struggle to ﬁnd work,
allowing them to develop new skills. Just like in the old days,
all supplies for the brewery and café are transported on the
water, helping to reduce trafﬁc in the congested city centre.

"Where De Prael
now sits on the
Oudezijds Voorburgwal was home
to the Anthony
Theater between
1982 and 1991."

"Op nummer 24 zit
het gelijknamige
Casablanca Variété,
met restaurant
en mini-theater.
Open op zaterdag
12.00-17.00."

"In 1632 schildert
Rembrandt de
chirurgijn Nicolaes
Tulp tijdens een
anatomische les in
het Theatrum
Anatomicum."

Casablanca, de oudste jazzclub van Nederland, werd kort na de
Tweede Wereldoorlog opgericht door de van Curaçao afkomstige
Adriaan ('Ome Jan') Suykerbuyk. Legendarische Amerikaanse
jazzmusici als Count Basie en Erroll Garner traden hier op, naast
de Surinaamse tenorsaxofonist Kid Dynamite. Casablanca was een
van de weinige uitgaansgelegenheden met zowel zwarte als witte
bezoekers. Tegenwoordig fungeert het ook als karaokebar.

› 12.00-17.00
big band &
jazz muziek
› op nummer 24
zit Casablanca
Variété: open
op zaterdag
12.00-17.00

11
Casablanca

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Zeedijk 26

Casablanca, the oldest jazz club in the Netherlands, was founded
shortly after World War II by Adriaan 'Ome Jan' Suykerbuyk, who was
originally from Curacao. Countless American jazz legends, including
Count Basie and Erroll Garner, took to the stage here, as well as
Surinamese tenor sax player Kid Dynamite. At the time, Casablanca
was one of the few nightlife spots in the Netherlands attended by
both black and white patrons. Today it also functions as a karaoke bar.

› 12.00-17.00
big band &
jazz music
› on number 24
Casablanca
Variété: open
on Saturday
12.00-17.00

"Casablanca Variété
at number 24 has
the same name,
with restaurant
and a mini theatre.
Open on Saturday
12.00-17.00."

20

21

Het anatomisch theater is sinds 1691 gevestigd in de middeleeuwse
Sint Antoniespoort, later De Waag. Initiator was de anatoom,
zoöloog en botanicus Frederik Ruysch, wiens familiewapen
prominent in het centrum van het houten gewelf prijkt. De
anatomische lessen aan de hand van de lijken van terechtgestelde
criminelen werden niet alleen door chirurgijns in opleiding
bijgewoond, maar ook door betalende nieuwsgierigen.

12

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

› ongoing guided
tours in groups

1691
open
za / sa 10.00-17.00
zo /su GESLOTEN / CLOSED

Theatrum
Anatomicum
in De Waag
Nieuwmarkt 4

The anatomical theatre has been situated within this building.
Originally the medieval Sint Antoniespoort city gate and later as De
Waag, since 1691. It was initiated by Frederik Ruysch, anatomist,
zoologist and botanist, whose family crest still prominently adorns the
centre of the wooden vaulted ceiling. The anatomical lessons, which
used the bodies of executed criminals, were not only attended by
surgeons in training, but also – for a fee – by curious public members.

"In 1632, Rembrandt painted the
surgeon Nicolaes
Tulp here, resulting
in the famous painting 'The Anatomy
Lesson'."

"De marionetten
zijn gesneden
uit lindenhout
en dragen
kostuums
van zijde en
ﬂuweel."

"Het verticale
lijsttoneel
herinnert aan
de tijd dat hier
een poppenkast
op het podium
stond."

In de achtiende eeuw schreven grote componisten als
Joseph Haydn speciaal muziek voor marionettentheaters.
In deze oude scheepssmederij bij de Nieuwmarkt, nu
een intiem en sfeervol theater, is deze gevestigde
traditie nieuw leven in geblazen. Poppentheater is een
typische vorm van stadsvermaak, waar grote lindenhouten
marionetten opera en muziektheater presenteren.

13

›

±1930

Amsterdams
Marionetten
Theater

open
za / sa 12.00-17.00
zo / su 12.00-17.00

›

Help je mee
backstage?
p 72
J

J Want to help
out backstage?
p 72

Nieuwe Jonkerstraat 8

In the 18th century, great composers such as
Joseph Haydn composed music especially for
marionette theatres, a theatre tradition that took
hold right across Europe. In a former smithy near the
Nieuwmarkt, the concept has been successfully revived,
showcasing opera and musical theatre performances
in which wooden puppets play the main roles.

22

23

Op deze locatie zat lange tijd de worstenmakerij van
de vermaarde Amsterdamse slagersfamilie Hesseling.
In 1989 bouwde de poppenspeler van de Dam, Wim
Kerkhoven, het pand eigenhandig om tot poppentheater Pantijn. Later kwam het intieme theatertje op
huiskamerformaat onder de hoede van Het Parool.
Sinds 2011 is dit het Torpedo Theater.

› doorlopend
theater &
muziek
voorstellingen

› continuous
theatre & music
performances

14
Torpedo
Theater

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Sint Pieterspoortsteeg 33

"The marionettes
are carved
from linden
wood and wear
costumes made
from silk and
velvet."

For a long time, this location was home to the sausage production
facility of the Hesseling family, the renowned Amsterdam butchers.
In 1989, Wim Kerkhoven, the puppeteer of Dam Square, took over
the building and personally transformed it into the Pantijn puppet
theatre. Later, this intimate little theatre with its distinct livingroom-like feel came into the hands of local newspaper Het
Parool. Since 2011 it has been known as the Torpedo Theater.

"The tall
proscenium arch
in this theatre calls
back to the era
when a puppet
theatre stood
on its stage."

"De uitdrukking
'iets onder de klok
hebben' betekent
een geslachtsziekte
hebben, en verwijst
naar de klok op
de kliniek."

"Tot de
beroemdste
bezoekers van
het theater
behoren
Napoleon en
Koning Willem I."

De sinds 1995 bestaande sociëteit van de Universiteit van
Amstrerdam is gehuisvest in een gebouwtje uit 1875 van A.N.
Godefroy. Oorspronkelijk behoorde dit tot het eveneens door
deze architect ontworpen Binnengasthuiscomplex en bevatte het
twee wachtkamers. De linker was bestemd voor de patiënten van
de polikliniek en de rechter voor klanten van de stads- en gasthuisapotheek. Later werd dit een kliniek voor geslachtsziekten.

15
A.N. Godefroy / 1875

Amsterdamse
Academische
Club

24

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

25

Een vereniging van liefhebbers van het Franse toneel
liet in 1786 stadsarchitect A. van der Hart het Théâtre
Français bouwen. In de hongerwinter van 1944-1945
werd het interieur door Amsterdammers die wanhopig
op zoek waren naar brandhout grotendeels gesloopt.
Na de oorlog werd achter de voorgevel een volledig
nieuw theater met 500 zitplaatsen gebouwd.

16

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

› ongoing guided
tours in groups

A. van der Hart / 1786
open
za / sa 10.00-17.00
zo /su GESLOTEN / CLOSED

Oudezijds Achterburgwal 235

This academic society of the University of Amsterdam was established in 1995 and is based in a small building dating from 1875
and designed by AN Godefroy. Originally part of the Binnengasthuis
complex (a former city hospital) designed by the same architect, it
had two waiting rooms. The room on the left was for the outpatient
clinic, the room on the right for visitors to the city and hospital
pharmacy. The building later became a venereal disease clinic.

De Kleine
Komedie
Amstel 56-58

"The expression
'to have something
under the clock'
actually means
having an STD,
referencing to the
clock on the roof."

In 1786, lovers of French theatre in Amsterdam
commissioned city architect A van der Hart to build
the Théâtre Français. During the Dutch famine in the
winter of 1944 and 1945, the theatre's interior was
demolished by locals in desperate search of ﬁrewood. After the war, a brand-new theatre that seats
500 people was built behind the original façade.

"The most
famous visitors
of the theatre
were Napoleon
and King
William I of the
Netherlands."

"De voormalige
badruimtes voor
mannen- en
vrouwen zijn
verbouwd tot de
Grote en Kleine
Zaal."

"Door de
druiventros
aan de gevel
wisten zeelui
dat je in
dit café kon
aanmonsteren"

Uilenburg was tot de sanering van de jaren 20 van de vorige eeuw
een dichtbevolkte woonbuurt met smalle straten. Het Gemeentelijk Badhuis op de hoek van de Nieuwe Uilenburgerstraat en de
Houtkopersburgwal fungeerde als een blikvanger aan de entree
van de veel ruimer opgezette vernieuwde wijk. Het kleurige
gebouw in Amsterdamse Schoolstijl huisvest tegenwoordig
Splendor, een clubhuis voor 50 topmusici en hun publiek.

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes
› concert elk
heel uur

17
Publieke Werken / 1923

Splendor

open
za / sa 10.00-17.00
zo /su GESLOTEN / CLOSED

Nieuwe Uilenburgerstraat 116

The Uilenburg neighbourhood was a densely populated residential
area with narrow streets, until a redevelopment took place in the
1920s. The municipal bathhouse, on the corner of the Nieuwe
Uilenburgerstraat and the Houtkopersburgwal, functioned as a
visual focus at the entrance to the redesigned neighbourhood.
This colourful building, built in the Amsterdam School style, now
houses Splendor, a meeting space for 50 musicians and audience.

› ongoing guided
tours in groups
› concert every
hour on the hour

"The former
public bathing
rooms for men
and women were
rebuilt into the
large and small
auditoria."

Likeurstokerij De Druif kreeg waarschijnlijk in 1631 zijn
eerste vergunning. Het is daarmee een van de oudste
nog bestaande etablissementen van Amsterdam. Het
huidige pand dateert uit de achtiende- en de tweede
helft van de negentiende-eeuw. Sinds de aanleg van de
IJtunnel is de directe omgeving sterk veranderd, maar
De Druif ademt nog de sfeer van de oude havenbuurt.

18
26

±1560

27

open
za / sa 12.00-17.00
zo / su 12.00-17.00

Proeﬂokaal
Café de Druif
Rapenburgerplein 83

Distillery De Druif probably received its ﬁrst licence in 1631,
making it one of the oldest drinking establishments in Amsterdam still going strong. Its current home dates from the 18th
and second half of the 19th century. De Druif's immediate
surroundings have changed a great deal due to the construction of the IJtunnel, but step inside and you can still soak
up the atmosphere of the old docklands neighbourhood.

"The bunch of
grapes depicted
on its gable let
sailors know
they could sign
up within this
café."

"Naast de natuur
bestuderen, kon
je hier tentoonstellingen, voordrachten, concerten en
toneelstukken
zien."

"De lage ligging
van beide panden
geeft het oorspronkelijke
straatniveau van
de Plantage
Middenlaan aan."

Het Groote Museum is rond 1850 in twee fasen gebouwd naar
ontwerp van J. van Maurik. Op de begane grond zetelde een
sociëteit voor de leden van Artis. De verdieping was bestemd voor
het Groote of Zoölogisch Museum. In de negentiende- en vroege
twintigste eeuw speelde het Groote Museum daarmee een belangrijke sociale en culturele rol in Amsterdam. Het pand wordt momenteel
gerestaureerd en getransformeerd tot een museum van biodiversiteit.

Eeuwenlang was de Plantagebuurt een groene oase binnen de
stadsmuren die nauwelijks werd bewoond. Er waren wel pleziertuinen, wandellanen en de nodige horeca. Particulieren huurden
hier percelen stadsgrond met daarop kleine buitenhuisjes.
Weltevreden en Welgelegen behoren tot de laatste die over zijn.
Ook het wolvenhuis in Artis herinnert nog aan de vroegere Plantage:
oorspronkelijk was dit een uitspanning genaamd Eik en Linde.

19

20

J. van Maurik / ± 1850

Het Groote
Museum

28

open
za / sa 13.00-16.00
zo /su GESLOTEN / CLOSED

open
za / sa 13.00-16.00
zo /su GESLOTEN / CLOSED

Artisplein

The Groote Museum was designed by J van Maurik and built in
two phases around 1850. A society for the members of Artis took
up residence on the ground ﬂoor, while the ﬁrst ﬂoor was intended
for the Groote or Zoölogisch Museum. Because of this the Groote
Museum played an important social and cultural roll in the 19th and
early 20th century in Amsterdam. The building is currently being
renovated and transformed into a museum for biodiversity.

± 1750

29

Huize
Welgelegen
Plantage Middenlaan 49

"As well as studying the natural
world, you could
see exhibitions,
presentations,
concerts and plays
here."

For centuries the Plantage neighbourhood was a green oasis
within the city walls. Few people actually lived here. It was a place
for pleasure gardens, walks and cafés. People would rent plots of
city land with small country houses on them. Weltevreden and
Welgelegen are among the last examples of these still standing.
The wolf house in Artis also reﬂects how the Plantage looked in
this period. Originally this was the coaching inn Eik en Linde.

"These two
low-lying
buildings reﬂect
the original
street level of
the Plantage
Middenlaan."

"Het gebouw bevat
muur-en plafondschilderingen van
Gerard Hordijk,
Piet Mondriaans
goede vriend
en buurman."

"Zonder sterke
drankvergunning,
gingen klanten
soms in de keuken
'naar het fornuis
kijken', ofwel een
borrel drinken."

Het voormalige 'ontspanningsgebouw' van N.V.
Werkspoor is een ontwerp van M.F. Duintjer en
A.J. Langhout uit 1952. De strakke gevel is uitgevoerd
in glas en staal. De grote ontspanningszaal op de
bovenverdieping heeft een balkon en een groot toneel.
Het gebouw is vanaf 1985 lang in gebruik geweest als
theater en fungeert tegenwoordig als culturele hotspot.

21

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

M.F. Duintjer & A.J. Langhout / 1952

NewWerktheater

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

› ongoing guided
tours in groups

Oostenburgergracht 75

This building used to house recreational facilities for
employees of the railway engineering ﬁrm N.V. Werkspoor.
It was designed by M F Duintjer and A J Langhout in 1952. Its
sleek façade is constructed from glass and steel and the large
recreation hall on the upper ﬂoor has a balcony and a stage.
From 1985 the building was used as a theatre, and it's now a
cultural hotspot with various inhabitants and functions.

"This building
features wall and
ceiling paintings
by Gerard Hordijk,
a good friend and
neighbour of Piet
Mondriaan."

30

31

Gebouwen van de Koninklijke Hollandsche Lloyd domineren dit
hele gebied. Voor de talrijke werknemers van de rederij was er
dit kofﬁehuis, nu een café-restaurant met theaterpodium, waar
een eenvoudige maaltijd kon worden genoten en ook bier werd
geschonken. Er was een strikte scheiding tussen hoger en lager
personeel, die eigen ruimtes hadden aan respectievelijk de
voor- en de achterzijde van het gebouw.

› programma
10.15-15.15
waaronder:
› historische
filmbeelden
› ieder uur een
verteller
› www.houtlicht.nl

› program
10.15-15.15
with:
› historical
movies
› every hour
a narator
› www.houtlicht.nl

22
E. Bremans / 1917

De
Nieuwe
KHL

open
za / sa GESLOTEN / CLOSED
zo / su 10.00-17.00

Oostelijke Handelskade 44

The buildings of the Royal Holland Lloyd shipping company
(KHL) dominate this entire area. And for its many employees, there
was this building, which they knew as the coffee house. It served
simple meals as well as beer. Strict separation between upper and
lower personnel was observed, with spaces reserved for each at the
front and back of the building, respectively. Today, the building
houses a café and restaurant as well a performance space.

"Without liquor
licence, costumers
would visit the
kitchen to 'check
on the furnace', a
code word to get a
stronger drink."

"Dit is de laatst
overgebleven
buitenplaats
van de
Watergraafsmeer
en van heel
Amsterdam."

"Uniek is dat je
bij Roeicentrum
Berlagebrug
geen lid hoeft
te zijn om te
mogen leren
roeien."

De Watergraafsmeer stond van de zeventiendetot ver in de negentiende-eeuw bekend om de vele
buitenplaatsen en pleziertuinen. Frankendael had lange
tijd als speciale attractie een beweegbare pop van een
kluizenaar in monnikspij. Vanuit een romantische ruïne
op een eilandje, staande naast een doodskist, herinnerde
hij bezoekers aan hun sterfelijkheid.

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes
› H Gijsbrecht,
naar Joost van
den Vondel
p 71

23
± 1733

Huize
Frankendael

open
za / sa GESLOTEN / CLOSED
zo / su 10.00-17.00

Middenweg 72

From the 17th to the 19th century, Watergraafsmeer, to
the east of Amsterdam, was renowned for its many country
estates and pleasure gardens. For a long time, one of
Frankendael's special attractions was a moving life-sized
puppet of a hermit dressed in monk's clothing. Looking out
from a romantic ruin on a small island, and standing next
to a casket, he was to remind visitors of their mortality.

› ongoing guided
tours in groups
› H Gijsbrecht,
after Joost van
den Vondel
p 71

"Huize Frankendael is the last
country estate still
standing in the
Watergraafsmeer
and the whole of
Amsterdam."

32
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De monumentale Berlagebrug (brug 423) fungeert sinds 1932
als een soort stadspoort, zowel te land als te water, en is een
belangrijk onderdeel van Berlages Plan Zuid. In de kades van de
Amstelkade en de Weesperzijde bevinden zich botenhuizen van
twee verschillende roeiverenigingen. Met de centrale toren, de
hekwerken en de lantaarnpalen zijn deze een integraal deel van
Berlages ontwerp.

24

› roeibak
clinic onder
begeleiding
13.00-17.00

› rowing
clinic under
supervision
13.00-17.00

1932
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Roeicentrum
Berlagebrug
Weesperzijde 1094 / brug 423

The monumental Berlagebrug (bridge 423) has played a
role as a sort of city gate, on land and water, since it was
built in 1932. It was an important part of Berlage's Plan
Zuid design. Along the Amstelkade and Weesperzijde
embankments, the boathouses of two different rowing
clubs were established. The central tower, fences and
lantern poles are all integral parts of Berlage's design.

"Something
unusual about
this rowing centre
is that you don't
need to be a
member to learn
how to row."

sport route

route ± 17 km fietsend biking ±60 min wandelend walking ±180 min

Maak kennis met bijzondere plekken in de stad,
zoals deze speciale sportlocaties.
Noordzijde 31 31

Van Eesteren Paviljoen

Christoffel Plantijngracht 2
N

33

De Hollandsche Manege

Hobbemastraat 26

Zuiderbad

36

2k

m

Watersportvereniging Sloterplas

Vondelstraat 140

"Sporten in Amsterdam
kan op allerlei leuke
plekken, een mooie manier
om de stad op een
verrassende wijze te leren
kennen. Zo kun je trainen
in het middelpunt van onze
rijke sportgeschiedenis:
het Olympisch Stadion."
—
Anneke van Hekken
Amsterdamse hardloopster
lid van het 100-jarige
Phanos, gevestigd in het
Olympisch Stadion

"There are all sorts of
great places for doing
sports in Amsterdam,
it's a nice way to get
to know the city in a
surprising way. For
example, you can train
at the epicentre of our
rich sporting history:
the Olympic Stadium."
—
Anneke van Hekken
runner from Amsterdam
member of 100 year old
Phanos situated in the
Olympisch Stadion

Weesperzijde 1094

1,3
km

Olympisch Stadion 2
30

24

Roeicentrum Berlagebrug

Olympisch Stadion
3 km

Apollolaan 4
30

Apollohal

On Saturday and
Sunday you can run a
part of this route see
p 75 and activity P
for more information

Op zaterdag en zondag
kan je een gedeelte van
deze route hardlopen
zie p 75 & activiteit P
voor meer informatie

1,8 km

5,4 km

3 km

Get to know some extraordinary places in
the city, including these special sporting locations.

sport route

"Het interieur
is gemaakt van
hout uit het
Amsterdamse
Bos."

"Het paradijsje
van Wolkers
wordt gebruik
voor lezingen
en biedt
onderdak aan
gastschrijvers."

De P.L. Kramerbrug (Brug 400), een hoogtepunt van de
Amsterdamse School, is voltooid in 1921 en genoemd naar
zijn ontwerper. In een van de torentjes huist het kleinste
vrijstaande theatertje van Amsterdam. Hier kunnen maximaal
25 kinderen of 15 volwassenen plaatsnemen in de stalles en
de loge of op het schellinkje om zich te laten meeslepen
door verhalenvertellers.

25

›

P.L. Kramer / 1921

't Bruggehuisje

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Amstelkade t/o 1 / brug 400

The P L Kramerbrug (bridge 400), a particular highlight of
the Amsterdam School architecture style, was completed
in 1921 and is named after its designer. The smallest detached theatre in Amsterdam is housed in one of its towers.
A maximum of 25 children or 15 adults can take their place
in the stalls, on the balcony or on the tiny gallery, ready
to be transported to another world by the storytellers.

›

K De
Kramerbrug in
Kramers Tijd
p 73

K The
Kramerbrug in
the time of
Kramer / p 73

"The interior
was made from
wood from the
Amsterdamse
Bos."

36

37

Volkstuinen ontstonden tijdens de Eerste Wereldoorlog
en waren aanvankelijk bedoeld voor voedselvoorziening
in tijden van schaarste. Later kreeg de recreatieve functie
de overhand. Jan Wolkers was in 1972 dolgelukkig toen
hij op Amstelglorie van tuin 294 zijn eigen paradijsje
mocht maken, waar hij naar hartenlust kon tuinieren
en schrijven.

26

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

› ongoing guided
tours in groups

1953
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

De Wolkerstuin
op Amstelglorie
Jan Vroegopsingel 7

Garden allotments came into use during the First World
War and were initially intended to bolster food supply
in times of scarcity. Later, their recreational function
prevailed. The writer and artist Jan Wolkers was overjoyed in 1972 when he was allowed to transform garden
294 of Amstelglorie into his own little paradise, where
he could garden and write to his heart's content.

"Today, Jan
Wolkers' little
paradise is used
for lectures and
as accommodation
for writers-inresidence."

"Anne Frank
was vaak te
vinden in de
Apollohal om
te schaatsen."

"De
wingerds aan
de buitengevels
van het woonblok
behoren tot het
oorspronkelijke
ontwerp."

De in 1933 door A. Boeken in de stijl van het Nieuwe Bouwen
ontworpen Apollohal is een vroeg voorbeeld van staalskeletbouw.
Het gebouw had oorspronkelijk een multifunctionele bestemming
als sporthal, evenementenhal en expositieruimte. Tot het complex
behoorden verder een café-restaurant en een directeurswoning.
Tussen 1954 en 1993 was in een deel van de hal de bioscoop
Du Midi ingericht.

27
A. Boeken / 1933

Apollohal

38

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

39

Een poort met ijzeren sierhek geeft toegang tot de binnentuin
van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging
Samenwerking. Het omringende woonblok is onderdeel van De
Harmoniehof. Het ontwerp van de tuinarchitecte T. Cool dateert uit
1925. Vanaf 2013 is de binnentuin geleidelijk in de oorspronkelijke
staat van een wandeltuin met klinkerpaden teruggebracht.
Vrijwilligers zorgen ervoor dat de tuin het hele jaar door bloeit.

28

› rondleiding
12.00 / 14.00

› guided tour
(in Dutch)
12.00 / 14.00

T. Cool / 1925
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Binnentuin
Samenwerking

Apollolaan 4

Designed by A Boeken in 1933 in the modernist New
Objectivity style, the Apollohal is an early example of a
steel frame construction. Originally, the building had
a multifunctional purpose as sports hall, event and
exhibition space. The complex also included a caférestaurant and a director's residence. From 1954 to
1993, one part of the hall was used as the Du Midi cinema.

"Anne Frank
could often
be found
ice-skating at
the Apollohal."

A doorway with a decorative iron gate gives access to the
courtyard of the Amsterdam Cooperative Housing Association
'Samenwerking', designed by landscape architect T Cool in 1925.
The residential block enclosing it is part of De Harmoniehof. In
2013 the courtyard was restored to its original state, featuring
brick paths for meandering strolls. Its gardening volunteers ensure
that there's always something in bloom no matter the time of year.

Gerard Terborgstraat
tussen nr 12 & 14

"The vines
that climb
across the façade
of this residential
block were part
of the original
design."

"De hortus staat in
verbinding met de
tuin van de buren,
een ziekenhuis,
waardoor patiënten
makkelijk kunnen
binnenlopen."

"Tijdens
de Olympische
Spelen van 1928
deden voor
het eerst
vrouwelijke
sporters mee."

Verscholen achter de kolossale gebouwen van de Vrije Universiteit
ligt de in 1967 gestichte botanische tuin. Deze stond oorspronkelijk
volledig in het teken van onderwijs en onderzoek, vooral voor de
faculteit Biologie. Tegenwoordig is de botanische tuin dagelijks
vrij toegankelijk voor iedereen. Men kan er onder meer de
grootste collectie vetplanten en cactussen van Nederland
bewonderen en een bijzondere verzameling bonsai.

29

› zondag
najaarsplantenmarkt

1967

Botanische
tuin Zuidas

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

› Sunday
plant market

40

41

Bij het stadion, gebouwd voor de Olympische Spelen van
1928, horen ook de ruim 40 meter hoge Marathontoren en
twee dienstgebouwen, waaronder een portierhuisje. Na in 1996
ternauwernood te zijn gered van sloop, is het stadion ontdaan van
latere aanbouwen en gerestaureerd. De betonnen constructie,
bekleed met twee miljoen bakstenen, wordt sindsdien gebruikt
voor uiteenlopende (sport)evenementen.
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› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

› ongoing guided
tours in groups

J. Wils / 1928
open
za / sa GESLOTEN / CLOSED
zo / su 10.00-16.00

Olympisch
Stadion

Van der Boechorststraat 8

Hidden behind the imposing buildings of the Vrije Universiteit
Amsterdam lies this botanical garden, established in 1967.
It was originally devoted entirely to education and research
purposes, primarily for the university's biology department, but
these days the botanical garden is open to everyone daily. You
can admire the largest collection of succulents and cacti in
the Netherlands, as well as a special collection of bonsai.

Olympisch Stadion 2

"The botanical
garden is connected to the garden
of the neighbouring hospital, so the
patients have an
easy access."

Built for the Olympic Games in 1928, this sporting complex,
designed by J Wils, also includes the 40-metre-high Marathon
Tower and two service buildings, one of which was the porter's
house. Saved from demolition in 1996, the complex was then
stripped of its later additions and restored. The huge concrete
structure, covered by some two million bricks, has since
played host to a wide variety of sporting and other events.

"The 1928
Summer
Olympics was
the ﬁrst Olympic
event to
feature female
competitors."

"De architect
en stedenbouwkundige Cornelis
van Eesteren
ontwierp in 1934
het Algemeen
Uitbreidingsplan."

"De naam
refereert aan de
recente functie van
edelsmedenschool
en aan de schoonheid van het
gebouw."

De noordoever van de Sloterplas is sinds 2017 beschermd
stadsgezicht. Belangrijke onderdelen zijn het Westelijk
Bastion, de jachthaven, de beplanting en het straatproﬁel
van de esplanade, het terras bij het café en het wilgenlaantje.
Het recent gebouwde houten Van Eesteren Paviljoen,
waarin het gelijknamige museum is gevestigd, voegt
zich stijlvol in het ensemble.
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B Juniorgidsen
p 68
› L De Speelse
Stad! / p 73

›

R. Korteknie & M. Stuhlmacher / 2017

Van Eesteren
Paviljoen

open
za / sa 12.00-17.00
zo / su 12.00-17.00

Junior guides
p 68
› L The Playful
City! / p 73
›

43

"The architect
and urban planner
Cornelis van
Eesteren was
responsible for the
General Expansion
Plan in 1934."

32

› M Het
Amsterdams
Gemengd
Koor / p 74

B

Noordzijde 31

The northern bank of the Sloterplas has been a protected
cityscape since 2017. Key elements include the hexagonal
'Western Bastion', the marina, the landscaping and the
street proﬁle of the esplanade, the café terrace and the
willow lane. The recently built wooden Van Eesteren
Paviljoen, which houses the Van Eesteren Museum,
is a sophisticated addition to this ensemble.
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De Vierde Ambachtsschool, later de Vakschool voor
Edelsmeden, is ontworpen door A.J. Westerman in 1924.
Aan de buitenzijde verwijzen gebeeldhouwde voorstellingen van Hildo Krop naar de vakken die aan de school
werden onderwezen. In 2007 is het gebouw door Ymere
gerenoveerd. Onder de naam Het Sieraad is het nu een
centrum voor Kennis, Kunst en Werken.

› M The
Amsterdam
Mixed Choir
p 74

A.J. Westerman / 1924
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

De Vierde Ambachtsschool (The Fourth Trade School), later the
Vakschool voor Edelsmeden (Vocational School for Gold- and
Silversmiths), was designed by A J Westerman in 1924. Sculptures by Hildo Krop on its exterior depict the subjects that were
taught within. The building was renovated by housing corporation Ymere in 2007. Under the name Het Sieraad ('The Jewel'),
it has become a 'centre for knowledge, art and work'.

Het
Sieraad
Postjesweg 1

"The building's
name refers to
its recent function
as a school for
gold- and silversmiths as well as
its beauty."

"Het
gebouw werd
ontworpen naar
het voorbeeld
van de Spaanse
Rijschool in
Wenen."

Het paviljoen is
gebouwd op het
laagste punt van
de stad."

De Hollandsche Manege verrees in 1882 aan de rand van het nog
jonge Vondelpark, een geliefde plek om paard te rijden onder de
gegoede burgerij. A.L. van Gendts feestelijke ontwerp voorzag
onder meer in een met ijzeren spanten overspannen rijhal, een
orkestbalkon, een monumentaal trappenhuis, een foyer, een
publieksbalkon en stallingen voor 74 paarden. Deze uitbundig
gedecoreerde ruimtes zijn nog vrijwel intact.

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes
› doorlopend
rijlessen &
paardrijshow
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A.L. van Gendts / 1882

De
Hollandsche
Manege

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su GESLOTEN / CLOSED

Vondelstraat 140

The Hollandsche Manege was built in 1882 on the edge of the
still-young Vondelpark, proving a popular place for the wealthy
bourgeoisie to go horse-riding. A L van Gendt's jubilant design
included, among other features, a covered riding hall with a
roof supported by iron trusses, an orchestra box, a monumental
stairwell, a foyer, audience balcony and stalls for 74 horses.
All of these lavishly decorated spaces remain intact.

› ongoing guided
tours in groups
› ongoing
horse riding
lessons & shows

"The
building's
design was
inspired by
the Spanish
Riding School
in Vienna."

›

44

45

›

Het Vondelpark Paviljoen opende in 1881 als café-restaurant
voor de bezoekers van het nog jonge Vondelpark. Architect
W. Hamer liet zich bij zijn ontwerp inspireren door Italiaanse
landhuizen uit de renaissance. Lang zat hier het Filmmuseum,
maar tegenwoordig heeft het weer zijn oorspronkelijke functie.
Bovendien is media &cultuur LAB VondelCS hier op de
bovenverdieping gehuisvest.
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H Gijsbrecht,
naar Joost van
den Vondel
p 71

H Gijsbrecht,
after Joost van
den Vondel
p 71

W. Hamer / 1881
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su GESLOTEN / CLOSED

The Vondelpark Paviljoen opened in 1881 as a café and
restaurant for visitors to the still-young Vondelpark. Architect
W Hamer took inspiration from the Italian country houses of
the renaissance. The Filmmuseum was based here for a long
time, but in recent years' the building has returned to its
original function, with a restaurant downstairs and the
Culture & media Lab VondelCS on the upper level.

VondelCS
Vondelpark 3

"The pavilion was
built at the lowest
land point of the
city."

"Dit pand werd in
WW II door de
Duitsers gesloten:
vrijmetselaars
werden vervolgd
als volksvijandige
elementen."

"Een ﬁlter
bestaande uit zeven
lagen verschillende
soorten zand reinigt
het zwembadwater
op een duurzame
manier."

Een bierhuis van Heineken van de beroemde architect
P.J.H. Cuypers werd samengevoegd met het aangrenzende
herenhuis met balzaal, waarna dit complex uiteindelijk
uitgroeide tot het huidige onderkomen van de Amsterdamse
vrijmetselaars. Achter de later aangebrachte voorgevels
zijn hier en daar nog sporen te vinden van de
oorspronkelijke functies van beide gebouwen.
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› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

P.J.H. Cuypers / 1873

Vrijmetselaars
Gebouw

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

› ongoing guided
tours in groups

46
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Het huidige Zuiderbad werd in 1898 gebouwd als
'wielrijschool Velox'. Men kon hier leren 'schoonrijden
op de ﬁets'. Het gebouw is ontworpen door J. Ingenohl.
De rijwiellessen bleken echter geen langdurig succes en
in 1912 kreeg het gebouw de functie van zwembad,
nadat het was verbouwd volgens plannen van
J. Stuyt en E. Verschuijl.
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› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

› ongoing guided
tours in groups

J. Ingenohl / 1898
open
za / sa 10.00-16.00
zo / su 10.00-16.00

Zuiderbad

Vondelstraat 39

A beer hall by Heineken, designed by renowned
architect P J H Cuypers, was merged with
the adjoining mansion and its ballroom. This
complex eventually became the current home of
Amsterdam's Freemasons. Behind the façades,
which were added at a later point, you can still
ﬁnd traces of both buildings' original functions.

Hobbemastraat 26

"This building
was closed during
German occupation, as Freemasons were persecuted as 'enemies
of the people'."

The current Zuiderbad was built in 1898 as Wielrijschool Velox, a cycle school in which people could
learn to ride a bike safely. The building was designed
by J Ingenohl. The cycling lessons did not lead to
long-term ﬁnancial success, however, meaning the
building was converted into a swimming pool in 1912,
following remodelling by J Stuyt and E Verschuijl.

"The swimming
pool's water is
cleaned in a sustainable way by a ﬁlter
consisting of seven
layers of different
types of sand."

theater route

route ± 12 km fietsend biking ±50 min wandelend walking ±120 min

Maak kennis met bijzondere plekken in de stad,
zoals deze theaters en filmhuizen.
Oostenburgergracht 75
Zonneplein 29

21

Het Zonnehuis

47

NewWerktheater

At the AllardPierson,
Oude Turfmarkt 192,
you can ﬁnd a
exclusive mini
exhibition of
Amsterdam theatre
history in the hall.

Van Hallstraat 52
43

Filmcentrum Amsterdam
40

km

4,7

De Nieuwe Liefde

3,3

Da Costakade 102

km

Nieuwe Passeerdersstraat 1

Theater De Krakeling

39

"In het theater worden bezoekers
verrijkt met een ervaring die hen
zicht biedt op de wereld om hen
heen. Naast de realiteit krijgen
verlangens, verbeelding, dromen
en angsten een plaats."
—
Hans van Keulen
Conservator Uitvoerende Kunsten
Prinsengracht 452
"In theatre, the audience is
enriched by an experience that
offers them a view of the world
around them. Apart from reality,
there is a place for desires,
imagination, dreams
and fears."
—
Hans van Keulen
Curator of Performing Arts

Filmtheater de Uitkijk

1,8 k

0,5

m

km
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Bij het AllardPierson op
de Oude Turfmarkt 129
is een exclusieve mini
tentoonstelling in de hal
over de Amsterdamse
theater geschiedenis.

0,9 km

Get to know some extraordinary places in
the city, including these theatres and cinemas.

theatre route

"De schouwburg
had ooit een
'paardenbrug',
waarover grote
dieren vanaf de
straat direct het
toneel opliepen."

"Het theater
wordt sinds
2007 volledig
beheerd door
studenten."

Het gebouw uit 1894 heeft een hele reeks van voorgangers,
ook op deze locatie, waarvan er verschillende door brand zijn
verwoest. Het ontwerp van J. Springer heeft een hoop verbouwingen
ondergaan, maar de grote zaal heeft zijn feestelijke negentiendeeeuwse uiterlijk en sfeer behouden. Met de constructie van een
vlakke vloerzaal aan de achterzijde voorziet het theater sinds
2009 ook in de modernste behoeften.

› rondleidingen
elk heel uur
tussen
10.00-16.00
› rondleiding
voor kinderen
10.00 / 12.00
14.00 / 16.00

37
J. Springer / 1894

Internationaal
Theater
Amsterdam

open
za / sa GESLOTEN / CLOSED
zo / su 10.00-17.00

Leidseplein 27

Although the current building dates from 1894, plenty of
predecessors have stood on this spot, several of which were
destroyed by ﬁre. Designed by J Springer, the theatre has
undergone a wealth of renovations over the years, but the main
theatre hall retains its festive 19th-century look and feel. The
construction of a ﬂat-ﬂoor auditorium at the rear of the building
in 2009 ensured the theatre can cater to the most modern needs.

› guided tours
each hour
between
10.00-16.00
› children's tour
10.00 / 12.00
14.00 / 16.00

"The theatre
once had a 'horse
bridge', over which
larger animals could
be brought onto
the stage directly
from the street."

50
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Al meer dan een eeuw is in dit voormalige winkelpand
een bioscoop gevestigd met één ﬁlmzaal. Sinds 1929
draagt deze de naam De Uitkijk, een begrip in kringen
van liefhebbers van niet-commerciële ﬁlms. Het interieur
werd in 1933 verbouwd door B. Merkelbach en Ch. J. F.
Karsten in een uiterst sobere stijl, zodat de aandacht
voortaan uitsluitend nog naar het ﬁlmdoek uitging.

› vrije inloop
foyer
› zaal open
10.00-11.00
› gratis film
14.30

› open access
foyer
› movie
theatre open
10.00-11.00
› free movie
14.30

38
1902
open
za / sa GESLOTEN / CLOSED
zo / su 10.00-17.00

Filmtheater
de Uitkijk

For more than a century this former shop building has
been home to a cinema with just one screen. It has
been known as De Uitkijk since 1929 and remains a
household name for fans of independent cinema. Its
interior was remodelled in 1933 by B Merkelbach and
Ch J F Karsten, opting for a sober style so that the
focus of visitors fell solely on the ﬁlm screen.

Prinsengracht 452

"Since 2007,
this cinema
has been
entirely run
by students."

"Het
turngebouw
speelt een rol
in het boek 'Kees
de Jongen' van
Theo Thijssen
uit 1923."

"Het
gebouw
heeft tussen
1932-1974
ook onderdak
geboden aan
een bioscoop."

J. Ingenohl en K. Muller ontwierpen dit gebouw in 1887 als
onderkomen voor vier verschillende turnverenigingen. In de
grote turnzaal werd onder de hoge houten kap geturnd, evenals
op de binnenplaats. Aan de zijkanten van het gebouw waren
huurwoningen en in het souterrain aan de Marnixstraat een
restaurant en bierkelder van de Amsterdamsche Turners Sociëteit.
Sinds 1978 gebruikt jeugdtheater De Krakeling het gebouw.

Dit voormalige wijnpakhuis en proeﬂokaal werd
opgeleverd in 1904. Het gebouw vertoont een stilistische
mengeling van neorenaissance en jugendstil en heeft een
voor die tijd moderne betonconstructie. Later werd dit
het parochiehuis van de roomskatholieke kerk De Liefde.
Sinds 2011 is hier het centrum voor debat, poëzie,
bezinning en theater De Nieuwe Liefde gevestigd.

O 'Idje wil niet
naar de kapper'
voorlezen / p 75
› haiku workshop
› doorlopende
installatie
Joyce Badts

›

39

› doorlopend
rondleidingen
in groepjes

J. Ingenohl & K. Muller / 1887

Theater
De Krakeling

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su GESLOTEN / CLOSED

› ongoing guided
tours in groups

Nieuwe Passeerdersstraat 1

J Ingenohl and K Muller designed this building in 1887 to house four
different gymnastics clubs. The gymnasts would practise in the vast
spaces of the main gymnasium under the cover of its large wooden
roof, as well as outdoors in the courtyard. Rental homes could be
found on the side of the building, while the basement was used as
the restaurant and beer cellar of the Amsterdam Gymnastics Society.
Youth theatre De Krakeling moved into the building in 1978.

"The gym
features in
Theo Thijssen's
much-loved
novel 'Kees
de Jongen'
from 1923."

52
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› O 'Idje wil niet
naar de kapper'
storytime / p 75
› haiku workshop
› ongoing
installation
Joyce Badts

40
L.J. Neumeyer / 1904
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

De Nieuwe
Liefde

This former wine warehouse and tasting room was designed
by architect L J Neumeyer and completed in 1904. As well as
being a then state-of-the-art modern concrete construction,
the building is a stylistic mix of Renaissance Revival and Art
Nouveau. It later became the parish house for the Roman
Catholic church De Liefde. Since 2011, it's been a theatre that
also serves as a centre for debates, poetry and reﬂection.

Da Costakade 102

"Between
1932 and 1974,
this building
also housed
a cinema."

"Er wordt hier
geen sla verbouwd,
de naam komt van
de nog op polderniveau gelegen
slatuinenweg, waar
de ingang zit."

"Verspreid
over de twee
complexen
zijn hier in
totaal bijna 650
volkstuintjes te
vinden."

Honderd jaar geleden was dit binnenterrein ingericht als
het Wilhelminaparkje en had het ook een ingang aan de
Chasséstraat. Later zat hier een kwekerij voor bloemen,
boompjes en heesters. Het verwilderde terrein is rond
1990 door buurtbewoners en met ﬁnanciële steun van
de gemeente omgevormd tot een natuurtuin met een
sociale en educatieve functie.

41

›

1990

54

Natuurtuin
Slatuinen

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

›

Slatuinenweg 45

A hundred years ago, this inner courtyard was laid out like
a tiny park, known as the Wilhelminaparkje. It also had an
entrance on the Chasséstraat. Later, it was home to a nursery
for ﬂowers, trees and shrubs. Around 1990, with ﬁnancial
support from the City of Amsterdam, the overgrown
courtyard was transformed into a nature garden by the local
residents to provide both a social and educational function.

55

"You won't ﬁnd any
lettuce ('sla') here.
It takes its name
from the polderlevel Slatuinenweg,
where the
entrance is."

Volkstuinvereniging Nut en Genoegen is opgericht in 1920 en
zetelt sinds 1927 op de huidige locatie. Het ontwerp van de
parkachtige aanleg kwam van Publieke Werken. Sinds 1950 is
Tuinpark Sloterdijkermeer de buur. Samen vormen zij sinds kort
De Tuinen van Westerpark, waarmee zij als openbare wandeltuin
een rustig tegenwicht wil bieden aan het steeds drukker
wordende Westerpark en het Cultuurpark Westergasfabriek.
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I Wandeling
langs bijzondere
tuinhuisjes
p 72

I Guided
walk along
unusual garden
houses / p 72

Publieke Werken / ±1927
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

De Tuinen van
Westerpark
Sloterdijkerweg 20 - 22

The Volkstuinvereniging Nut en Genoegen (an association of
allotment owners) was originally established in 1920 and has been
based at its current location since 1927. Since 1950 it has been
neighboured by Tuinpark Sloterdijkermeer. Together they have
recently become known as De Tuinen van Westerpark, forming a
vast public garden that provides a peaceful counterbalance to
the increasingly busy Westerpark area and the Westergasfabriek.

"There are
almost 650
allotment
gardens
spread across
the two
complexes."

groene route

route ± 19 km fietsend biking ±80 min wandelend walking ±220 min
Zamenhofstraat 41

Maak kennis met bijzondere plekken in de stad,
zoals deze groene oases.

Tuinpark Buitenzorg

50

Sloterdijkerweg 20-22
42

2,8 km

De Tuinen van Westerpark

Slatuinenweg 45

Natuurtuin Slatuinen

41

"Voor ons betekent groen
een veilig gevoel, vrolijke
mensen en schone lucht.
Wij hebben op onze woonark
een groen dak. Daar frist
de buurt van op."
—
Ella Kruzinga & Peter Vos
bewoners van woonboot
Bilderdijkkade

"To us, green means a feeling
of security, cheerful people
and clean air. We have a
green roof on our houseboat,
which freshens up the
neighbourhood."
—
Ella Kruzinga & Peter Vos
occupants of a houseboat on
the Bilderdijkkade

Middenweg 72

Huize Frankendael

23

Bilderdijkkade

5,3 km

Gerard Terborgstraat tussen nr 12 & 14

Binnentuin Samenwerking

2,6

km

28

7,5

km

Get to know some
extraordinary places
in the city, including
these green oases.

green route

"Filmhuis Cavia
is de eerste
bioscoop van
Nederland waar
kan worden
betaald met
bitcoins."

"In de jaren 60
waren hier kunstenaarsfeesten met
gasten als uitgever
Johan Polak en
choreograaf Hans
van Manen."

Dit in 1914 door Publieke Werken gebouwde voormalige schoolcomplex wordt geheel omringd door een woningbouwblok en
is alleen via poorten bereikbaar vanaf de openbare weg. Sinds
1983 zit hier Filmhuis Cavia en tegenwoordig ook verschillende
productiebureaus. Met veertig stoelen is het ﬁlmhuis overigens de
kleinste bioscoop van Amsterdam en vertoont vergeten klassiekers
en experimentele ﬁlms.
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›
› doorlopende
films door
Filmhuis Cavia

Publieke Werken / 1914

Filmcentrum
Amsterdam

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

› ongoing movie
screening by
Filmhuis Cavia

Van Hallstraat 52

This former school complex was built by the Ofﬁce of Public Works
in 1914 and is completely enclosed by a residential block designed
by KPC de Bazel. It can only be accessed from the main road via a
gated doorway. Filmhuis Cavia has been situated here since 1983,
nowadays together with several ﬁlm production companies.
With only 40 seats, it is the smallest cinema in Amsterdam,
specialising in forgotten classics and experimental ﬁlms.

"Filmhouse
Cavia was the
ﬁrst cinema in
the Netherlands
to accept Bitcoin."

58

59

›

Het gebouw bood vanaf 1905 onderdak aan de eerste
basisschool van de volksbuurt Witteneiland. In de
jaren 60 van de vorige eeuw kwam het leeg te staan
en werden er kunstenaarsateliers gevestigd. Paul
Verhoeven ﬁlmde in 1974 in een van deze ateliers een
aantal scènes met Rutger Hauer en Monique van de
Ven voor de iconische ﬁlm 'Turks Fruit'.

44

A Expositie
& manifestatie:
Staatsgeheimen
p 68

A Exhibition &
manifestation:
state secrets
p 68

1905

Tweede
Nassau
Ateliers

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Tweede Nassaustraat 8

From 1905, this building was home to the ﬁrst primary
school in the Witteneiland neighbourhood. After it
became vacant in the 1960s, a theatre and artists' studios
were established within. In 1974, scenes for the iconic
Dutch ﬁlm Turkish Delight (Turks Fruit) were ﬁlmed here,
with Paul Verhoeven directing Rutger Hauer and
Monique van de Ven in one of the artist studios.

"In the 1960s
artists' parties took
place here, with
guests like publisher Johan Polak and
choreographer
Hans van Manen."

"Het
Engelse
woord gin
is afgeleid
van het
Nederlands
woord jenever."

"De eerste
socialistische
propagandaﬁlm
die hier gedraaid
werd was in 1913
het mijnwerkersdrama 'Glück auf'."

Voor de Tweede Wereldoorlog telde Amsterdam nog zo'n veertig distilleerderijen. Daarvan
is alleen die van de familie Van Wees nog over.
Sinds 1922 is het uit 1883 stammende bedrijf
gevestigd in een aantal monumentale panden
in de Driehoekstraat. In 1964 nam Van Wees
de Haagse distilleerderij De Ooievaar over.

› rondleiding elk
heel en half uur,
met uitzondering tussen
13.00-14.00

45
Distilleerderij
de Ooievaar

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Driehoekstraat 10

Prior to World War II, Amsterdam was home to
around 40 distilleries. Only the Van Wees family's
artisan distillery remains. Since 1922, the company,
which dates back to 1883, has been located
in a number of monumental buildings in the
Driehoekstraat. In 1964, Van Wees took over
the De Ooievaar distillery from The Hague.

› guided tour
(in Dutch) every
half hour on the
hour except
between
13.00-14.00

"The
English
word 'gin'
is derived
from the
Dutch word
'jenever'."

60

In 1913 kreeg deze bioscoop, gevestigd in een
voormalige bakkerswinkel, een eigenaar met een
sterk socialistische overtuiging. De naam Roode
Bioscoop werd toen geïntroduceerd. Vanaf 1918
werd het pand lange tijd voor uiteenlopende
doeleinden gebruikt, maar sinds de jaren 70 van
de vorige eeuw heeft het weer een theaterfunctie.

46

61

open
za / sa 10.00-14.00
zo / su 10.00-14.00

Theater
de Roode
Bioscoop
Haarlemmerplein 7

In 1913, this cinema, established within a former
bakery, was taken over by an owner with strong socialist
convictions. From then on, the name De Roode Bioscoop
('The Red Cinema') took hold. Since 1918 the building
has been used for a variety of purposes, but from the
1970s onwards, it has been a place for entertainment
again and now serves as a performance venue.

"The ﬁrst socialist
propaganda ﬁlm
to be screened
here was the
1913 miners
drama 'Glück
auf'."

"Tegenwoordig
wordt een deel
van de programmering van
het Zonnehuis
ingevuld door
Paradiso."

"Niet
ver van het
gemaal staat de
goed bewaarde
voormalige
machinistenwoning uit 1875."

Het Zonnehuis is gebouwd in 1932 naar een ontwerp
van J.H. Mulder. Dit gebeurde tijdens de grote economische
crisis van die jaren, als werkverschafﬁng voor werklozen. Het
voormalige verenigingsgebouw voor werknemers van de
naburige Amsterdamse Droogdok Maatschappij vormt nog
altijd het hart van Tuindorp Oostzaan en biedt plaats aan
theater-voorstellingen en andere culturele activiteiten.

› doorlopende
rondleidingen
in groepjes
› B Juniorgidsen
p 68
› F Voorstellingen & djembéworkshop / p 70
› expositie over
Tuindorp
Oostzaan

47
J.H. Mulder / 1932

Het
Zonnehuis

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Zonneplein 29

Designed by J H Mulder, the Zonnehuis was built in 1932
during the great economic depression to help create jobs for
the unemployed. Formerly a community building for employees
of the nearby Amsterdamse Droogdok Maatschappij (Amsterdam Drydock Company), the Zonnehuis has remained at the
heart of the Tuindorp Oostzaan neighbourhood and now
hosts theatre performances and other cultural activities.

› ongoing guided
tours in groups
› B Junior guides
p 68
› F Performances
& djembe
workshop / p 70
› exhibition
Tuindorp
Oostzaan

"Today,
some of
the cultural
programming
hosted here
is organised
by Paradiso."

In het voormalige stoomgemaal uit 1875 zijn nog
pompen uit 1909 te zien van de Londense ﬁrma
Gwynnes. Na een renovatie en verbouwing door
Stadsherstel is het gebouw in 2014 heropend als
het Concertgemaal. Creatieve ondernemers uit
de buurt kunnen hier werkruimte huren en er
vinden regelmatig klassieke concerten plaats.

48
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1875

63

open
za / sa GESLOTEN / CLOSED
zo / su 10.00-17.00

Concertgemaal
Landsmeerderdijk 213

In this former steam-powered pumping station
dating from 1875, you can still admire the huge pumps
manufactured by the London ﬁrm Gwynnes, installed in
1909. After renovation and rebuilding work by Stadsherstel,
it reopened in 2014 as the Concertgemaal. It's now a spot
where creative local entrepreneurs can rent workspace.
It also regularly hosts classical concerts.

"Not far from
the pumping
station is the
well-preserved
former engineer's
house, dating
from 1875."

"De Nieuwendammersluis wordt
nog steeds met de
hand bediend."

"De vereniging
organiseert
jaarlijks een
kampioenschap
jeu de boules."

Al sinds 1516 is er een sluis op deze locatie. In
1792 was in het grote houten huis aan de westzijde
de herberg Het Hof van Holland gevestigd, die ook
als veerhuis fungeerde. Later werd dit een kofﬁehuis en in 1904 Café 't Sluisje. Onlangs hebben
buurtbewoners zich door middel van crowdfunding
verzekerd van het voortbestaan van het café.
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› live muziek

1792

Cafe
't Sluisje

open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

› live music

64

65

Het oudste volkstuinenpark van Amsterdam Noord, aan de
rand van het W.H. Vliegenbos, bestaat al ruim een eeuw. Koningin
Wilhelmina zou Buitenzorg enkele malen hebben bezocht en men
weet er nog altijd het huisje aan te wijzen waarin zij verbleef.
De bekendste bewoner van het park was ongetwijfeld Simon
Vinkenoog, de in 2009 overleden dichter, performer en
liefhebber van hallucinogene middelen.
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› rondleiding op
zondag 10.00 /
12.00 / 14.00

› guided tour on
Sunday 10.00 /
12.00 / 14.00

± 1917
open
za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Tuinpark
Buitenzorg

Nieuwendammerdijk 297

There has been a lock at this location since 1516.
In 1792, the Hof van Holland inn was established
in a large wooden house on its western side. It
also served as a ferry house. It later became a
coffee house and eventually, in 1904, Café 't
Sluisje. Locals have recently secured its survival
through a successful crowdfunding campaign.

Zamenhofstraat 41

"The Nieuwendammersluis lock
is still opened and
closed manually."

The oldest allotment park in Amsterdam Noord, situated at the
edge of the W H Vliegenbos forest, has existed for a little more than
a century. Queen Wilhelmina visited Buitenzorg a number of times
and it is still possible to see the little house in which she stayed.
However, the most famous resident of the park in more recent times
was undoubtedly Simon Vinkenoog, the Dutch poet, performer and
lover of hallucinogenic substances, who passed away in 2009.

"Every year
the association
organises a
pétanque
competition."

Weesper route

activiteiten

route ± 2 km fietsend biking ±4 min wandelend walking ±15 min

Herengracht 23 / 1382 AH Weesp

City of Wesopa

Nieuwstraat 41 / 1381 BB Weesp

Stadhuis & Museum

Utrechtseweg 11A / 1381 GR Weesp

Korenmolen De Vriendschap

66

67

0,4
km

Utrechtseweg 17 / 1381 GR Weesp

Roeivereniging Weesp

0,7 km

0,2

km

Maak dit jaar voor het eerst kennis met een nieuw stukje Amsterdam.
Doe de Weesper route. Meer informatie? www.weesp.nl
This year, for the very first time, get to know a new corner of Amsterdam by
following the Weesper route. More information? www.weesp.nl.

Theater De Krakeling

activities

Expositie &
manifestatie:
staatsgeheimen
expositie
› vrije inloop

A
44

Tweede Nassau Ateliers
Tweede Nassaustraat 8

Exhibition &
manifestation:
state secrets

Workshop Assistent
Archeoloog

exhibition
› vrije inloop

Artists have been busy here for 50 years
already, which is unique in Amsterdam! Visit
the 25 duo exhibitions in the studios, take
part in a workshop, or enjoy the surprises
of the living street sculptures on Sunday.
Read more: www.tweedenassauateliers.nl

Al 50 jaar een plek waar kunstenaars werken,
dat is uniek in Amsterdam! Bezoek de 25
duo-exposities in de ateliers, doe mee aan
één van de workshops of laat je op zondag
verrassen door levende sculpturen op straat.
Zie meer op: www.tweedenassauateliers.nl

B

Juniorgidsen
rondleiding

Junior guides

4 Arti et Amicitiae
6 Koninklijk Paleis Amsterdam

guided tour (in Dutch)

› vrije inloop

› open access
za / sa 10.00-17.00 / 30 min
zo / su 10.00-17.00 / 30 min

Jong geleerd, oud gedaan.
Onze Juniorgidsen zijn de ere
rondleiders van de toekomst. In vier
verschillende monumenten leiden
kinderen van 8 t/m 17 jaar rond.
Leuk voor jong én oud.

Our junior guides are the future
stars of Open Monuments Day
Amsterdam. This weekend, children
between 8 and 17 years will be
leading tours at four monuments.
Fun for young and old.

The lab in the new building for
Amsterdam's archaeologists opens
its doors this weekend. Join them for a
journey of discovery into the city's past.
Everyone can participate in puzzling over
real ﬁnds and learning what they tell us.

69

Ontmoet de buurt
& de speeltuin
wandeling

31 Van Eesteren Paviljoen (12.00-17.00)
47 Het Zonnehuis

workshop

› open access

za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

In het nieuwe gebouw van de Amsterdamse
archeologen is de werkplaats opengesteld.
Ga mee op ontdekkingstocht naar het verleden van de stad. Iedereen kan meedoen
met puzzelen en sorteren van echte
vondsten en leren wat deze ons vertellen.
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Workshop Assistant
Archaeologist

Gebouw 027 S
Kattenburgerstraat 5
t/o pension Homeland

workshop

› open access

za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

C

› speeltuin
open za / zo
10.30-16.00

D

Meet the quarter &
the playground

Buurt en Speeltuin
Vereniging Amsterdam
Zuid / Gaaspstraat 8

za / sa 11.00 & 15.00 / 35 min

Bijzondere wandeling langs het eerste
woonblok van woningbouwvereniging
Amsterdam Zuid (later de Alliantie) waar
Zuidergasfabriek-arbeiders woonden en
de gelijknamige speeltuin, nog altijd dé
ontmoetingsplek in de buurt.

walk (in Dutch)
› playground
open sa / su
10.30-16.00

A special walk that visits the ﬁrst residential
block owned by the Amsterdam Zuid
housing association (which later became
De Alliantie). Originally home to the workers
of the Zuidergasfabriek, and its adjoining
playground, the heart of the neighbourhood.

E

Dependance
TextielMuseum
& TextielLab

7

Pand Industria
Dam 27

rondleiding
› vrije inloop

za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Dependance
TextielMuseum
& TextielLab
guided tour (in Dutch)
› open access

› vrije inloop

F

Voorstellingen
& djembé
workshop

47

Het Zonnehuis
Zonneplein 29

theater & muziek
› vrije inloop

za / sa 10.00-17.00
zo / su 10.00-17.00

Krijg een rondleiding, bezoek een
familieconcert van SoWhat, volg een
djembé workshop, luister naar het
Aubadekoor en bewonder de fotoexpositie over het Zonneplein van het
Historisch Archief Tuindorp Oostzaan.

Performances
& djembe
workshop
theatre & music
› open access

Visit a family concert by SoWhat,
take part in a djembe workshop, listen
to the Aubade choir and admire the
photo exhibition on the Zonneplein of
the Tuindorp Oostzaan Historical Archive.
You can also follow a guided tour.

market with lectures
& heritage quiz
› open access

za / sa 10.00-17.00

Amsterdam's heritage organisations are
delighted to share their passion for monuments. Come and enjoy the rich programme
that takes place every hour. Various walks
that take inspiration from the Urban
Entertainment theme also starts from here.

De Amsterdamse erfgoedorganisaties
delen graag hun liefde voor monumenten.
Kom elk heel uur genieten van het rijke
programma en win leuke monumentenprijzen. Ook starten hier diverse wandelingen in het thema Stadsvermaak.
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Heritage
variety show

Vondelkerk
Vondelstraat 120

markt met lezingen
& erfgoedquiz

The newly restored Dameszaal and
Grote Zaal, made in collaboration with
Textiel-Museum Tilburg, open their doors
for the ﬁrst time. Discover decorated
tables with designs by the likes of
Viktor&Rolf and Studio Job.

De onlangs, in samenwerking met
TextielMuseum Tilburg, gerestaureerde
Dameszaal en Grote Zaal openen voor
het eerst hun deuren. Ontdek versierde
tafels met ontwerpen van Viktor&Rolf
en Studio Job.

G

Erfgoed
variété

71

Gijsbrecht, naar
Joost van den
Vondel
theater
› zondag shows
zijn vanaf 9 jaar

H
34

Gijsbrecht, after
Joost van den
Vondel

VondelCS / Vondelpark 3
za / sa 11.00 / 13.00 / 15.00 / 45 min
23

Huize Frankendael / Middenweg 72
zo / su 11.00 / 13.00 / 15.00 / 45 min

Een muzikale, beeldende, korte bewerking
van dit lijvige toneelstuk. Voor iedereen
die van spannende verhalen houdt!
Uitgevoerd door Fayette sur la Tête met
Margriet Dantuma, Manon Lauxtermann
en Joop van Dijk.

theatre (in Dutch)
› Sunday shows
are for ages 9+

A short musical reimagining of 'Gijsbrecht
van Aemstel', a renowned 17th-century
Dutch play, perfect for anyone who enjoys
enthralling stories. It's performed by Fayette
sur la Tête with Margriet Dantuma, Manon
Lauxtermann and Joop van Dijk.

Wandeling langs
bijzondere
tuinhuisjes
wandeling
› vrije inloop

I
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De Tuinen van Westerpark
Clubhuis / Sloterdijkerweg 20

Guided walk
along unusual
garden houses

De Kramerbrug
in Kramers
Tijd

walk

theater

› open access

za / sa 11.00 / 90 min
zo / su 11.00 / 90 min

› vrije inloop

The ﬁrst houses were made of stone, then
wood, all typically self-built. Later, readymade log cabins became fashionable. Today
people devise their own designs and use
various materials. This is how the most
unusual structures have taken shape.

De eerste huisjes waren vaak van steen,
daarna van hout, vaak zelf gebouwd. Later
kant-en-klare blokhutten. Tegenwoordig
is de tendens om een eigen ontwerp te
(laten) bouwen van diverse materialen. Zo
verschijnen de meest bijzondere bouwsels.

J

theater &
workshop
› vrije inloop

Want to help out
backstage?

13

Amsterdams Marionetten
Theater / Nieuwe Jonkerstraat 8
za / sa 12.00-17.00
zo / su 12.00-17.00

Neem een kijkje achter de schermen en zie
van dichtbij hoe grote houten marionetten,
gemaakt in eigen atelier, worden bespeeld
volgens complexe technieken. Ga aan de
slag als theatertechnicus of marionettenspeler of geniet van de optredens.

theatre &
workshop
› open access

Take a look behind the scenes and see
how the surprisingly large wooden puppets
(handcrafted in the theatre's own studio)
are manipulated using complex techniques.
Try your hand as a technician or puppeteer,
or simply take a seat and enjoy the show.

25

't Bruggehuisje
Amstelkade
za / sa 12.00-17.00
zo / su 12.00-17.00

The Kramerbrug
in the time
of Kramer
theatre
› open access

Drop in for a continuous programme.
There are activities throughout the
weekend, such as face painting, dressing
up and various performances, including
puppet shows by Egon Adel and friends.
See www.bruggehuisje.nl for more info.

Doorlopend programma op zaterdag en
zondag met verschillende activiteiten zoals
schminken, verkleden en diverse voorstellingen. O.a. historische poppenkastvoorstellingen door Egon Adel en vrienden.
Voor meer info zie www.bruggehuisje.nl.
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Help je mee
backstage?

K
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L

De Speelse
Stad!
spelletjes

› vrije inloop

The Playful
City!

31

Van Eesteren Paviljoen
Noordzijde 31
za / sa 13.00-16.00

We nodigen iedereen uit de noordoever
als plek van plezier te komen (her)beleven.
Beklim het speeltoestel van Van Eyck en
de Van Eesteren boot wordt gedoopt. We
spelen Oudhollandse spelletjes en spelletjes
van nu, want plezier is iets van alle tijden!

games

› open access

Come and (re)discover the northern bank
of the Sloterplas as a place for pleasure
and leisure. Experience Van Eyck's climbing
frame and the launch of the new Van
Eesteren boat and have fun playing old
Dutch games as well as more modern ones.

M

Het Amsterdams
Gemengd
Koor

32

Het Sieraad
Postjesweg 1

muziek
› vrije inloop

zo / su 14.00 / 15.00 / 30 min

The Amsterdam
Mixed
Choir

voorlezen

music
› open access

› vrije inloop

The choir performs twice or thrice a year in
Het Concertgebouw, under the inspiring
leadership of Paul Valk. High quality and
musical challenges are combined with passion and enjoyment. Today the choir plays
works by, among others, Mozart and Vasks.

Het koor treedt twee tot drie keer per
jaar op in Het Concertgebouw, onder de
bezielende leiding van Paul Valk. Kwaliteit en
muzikale uitdaging worden gecombineerd
met passie en plezier. Vandaag laat het koor
werken horen van o.a. Mozart en Vasks.

sport

› vrije inloop
vanaf 10 jaar

N
Watersportvereniging
Sloterplas
Christoffel Plantijngracht 2
za / sa 14.00-16.00
zo / su 14.00-16.00

Al in 1939 was op deze plek een
watersporthaven gepland. Watersportvereniging Sloterplas werd opgericht in
1969. Bekijk het Sloterpark vanuit een
hele andere hoek en leer suppen op
de Sloterplas.

SUP on
the Sloterplas

A marina for water sports was planned
for this location as early as 1939. The
Watersportvereniging Sloterplas (a water
sports club) was founded in 1969. View
Sloterpark from a completely different angle
and learn how to SUP on the Sloterplas.
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za / sa 14.00-15.00 / 60 min
zo / su 14.00-15.00 / 60 min

storytime
(in Dutch)
› open access

Enjoy a reading-aloud session by Dutch
author Michael Middelkoop. His book
'Idje wil niet naar de kapper' is about a
rebellious young boy who does not want
his magical afro to be cut. Suitable for
everyone, especially children aged 4 to 6.

75

P

Hardlooproute

Running route

sportieve route

ROUTE A START 24
Roeivereniging Berlagebrug
za & zo / sa & so / 10.00 / 7,3 km

› vrije loop onder
begeleiding

ROUTE B START 30
Olympisch Stadion
za & zo / sa & su / 11.00 / 8,1 km

sport

› open access
for ages 10+

'Idje wil niet naar
de kapper'

De Nieuwe Liefde
Da Costakade 102

Voorleessessie door Michael Middelkoop
uit zijn boek 'Idje wil niet naar de kapper',
over een rebels jongetje dat zijn magische
afro niet kwijt wil. Geschikt voor iedereen, maar speciaal voor kinderen
van 4-6 jaar.
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Suppen op de
Sloterplas

O

'Idje wil niet
naar de kapper'

Ren samen lang de monumenten van de
sportroute, zie p 34. Hardlooproute A
start bij de Berlagebrug en eindigt bij het
Olympisch Stadion. Hardlooproute B start
bij het Olympisch Stadion en gaat via de
Sloterplas naar het Van Eesteren Paviljoen.

sports route

› guided run

Join us for a run, passing the monuments
along the sport route (see p 34). Run A
starts at the Berlagebrug and ends at the
Olympisch Stadion. Run B starts at the
Olympisch Stadion and ends at the Van
Eesteren Paviljoen, via the Sloterplas.

waterrecreatie route

met boot with boat 13 km
Badhuiskade 3

De app VaarWater helpt pleziervaarders die varen in Amsterdam en omgeving om hun
vaartocht nog leuker en beter te maken. Navigeer naar locaties, ervaar de mooiste
vaarroutes en lees over allerlei highlights op en om het water!

Badhuiskade Tolhuistuin
m

km

1k

Westerdoksplein 10

2,5 km

1,1

Zwemclub bij Westerdok

Prinsengracht

Herengracht

3,

Weesperzijde 1046-A

5
km

Roei- en Zeilvereeniging De Hoop
2,5
km

Amstel

The app VaarWater helps pleasure craft sailors in Amsterdam and the surrounding
area to make their boat trip even more fun. Navigate to locations, experience the most
beautiful sailing routes and read about all kinds of highlights on and around the water!
www.agv.nl/droogwaterland

m
1k

km

Roeivereniging A.S.R. Nereus

0,8

Amsteldijk 130A

24 Weesperzijde 1094

Roeicentrum Berlagebrug

water recreation route

colofon
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De Bazel / Vijzelstraat 32
Tuinhuis van huis De Vicq / Herengracht 476
Boekmanstichting / Herengracht 415
Arti et Amicitiae / Rokin 112 B
Betty Asfalt Complex / Nieuwezijds Voorburgwal 282
Koninklijk Paleis Amsterdam / Dam B
Pand Industria / Dam 27 E
Huis Van Brienen / Herengracht 284
De Blauwe Parade / Nieuwezijds Voorburgwal 180
Brouwerij de Prael / Oudezijds Voorburgwal 30
Casablanca / Zeedijk 26
Theatrum Anatomicum in De Waag / Nieuwmarkt 4
Amsterdams Marionetten Theater / Nieuwe Jonkerstraat 8 J
Torpedo Theater / Sint Pieterspoortsteeg 33
Amsterdamse Academische Club / Oudezijds Achterburgwal 235
De Kleine Komedie / Amstel 56-58
Splendor / Nieuwe Uilenburgerstraat 116
Proeﬂokaal Café de Druif / Rapenburgerplein 83
Het Groote Museum / Artisplein
Huize Welgelegen / Plantage Middenlaan 49
NewWerktheater / Oostenburgergracht 75
De Nieuwe KHL / Oostelijke Handelskade 44
Huize Frankendael / Middenweg 72 H
Roeicentrum Berlagebrug / Weesperzijde 1094 / brug 423 P
t' Bruggehuisje / Amstelkade t/o 1 / brug 400 K
De Wolkerstuin op Amstelglorie / Jan Vroegopsingel 7
Apollohal / Apollolaan 4
Binnentuin Samenwerking / Gerard Terborgstraat tussen nr 12 & 14
Botanische tuin Zuidas / Van der Boechorststraat 8
Olympisch Stadion / Olympisch Stadion 2 P
Van Eesteren Paviljoen / Noordzijde 31 B L
Het Sieraad / Postjesweg 1 M
De Hollandsche Manege / Vondelstraat 140
VondelCS / Vondelpark 3 H
Vrijmetselaars Gebouw / Vondelstraat 39
Zuiderbad / Hobbemastraat 26
Internationaal Theater Amsterdam / Leidseplein 27
Filmtheater de Uitkijk / Prinsengracht 452
Theater De Krakeling / Nieuwe Passeerdersstraat 1
De Nieuwe Liefde / Da Costakade 102 O
Natuurtuin Slatuinen / Slatuinenweg 45
De Tuinen van Westerpark / Sloterdijkerweg 20-22 I
Filmcentrum Amsterdam / Van Hallstraat 52
Tweede Nassau Ateliers / Tweede Nassaustraat 8 A
Distilleerderij de Ooievaar / Driehoekstraat 10
Theater de Roode Bioscoop / Haarlemmerplein 7
Het Zonnehuis / Zonneplein 29 B F
Concertgemaal / Landsmeerderdijk 213
Cafe 't Sluisje / Nieuwendammerdijk 297
Tuinpark Buitenzorg / Zamenhofstraat 41
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