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1919 Anders dan de anderen 2019

was in handen van Max Fassbender, die twee
jaar eerder had gewerkt aan een van de
vroegste Oscar Wilde verfilmingen, Das Bildnis des Dorian Gray (The Picture of Dorian
Gray). Regisseur Oswald zou meer films produceren. Conrad Veidt zou een jaar later
doorbreken met Das Cabinet des Dr. Caligari.
Anders als die Andern is de geschiedenis ingegaan als een van de eerste stille films met
een sympathieke man als openlijk homoseksueel in de hoofdrol. De film toont de kijker
de consequenties van discriminatie door het
abstracte begrip homoseksualiteit een gezicht te geven: de homoseksuele violist Paul
Körner (Conrad Veidt). De plot van de film
zou in 1961 opnieuw gebruikt worden voor
de Engelse film Victim, met Dirk Bogarde.

IHLIA blikt terug op het jaar 1919.

Censuur heeft
ervoor
gezorgd dat de
film
slechts
door een geselecteerd
publiek
van
doctoren en
onderzoekers
mocht worden
bekeken: in
Nederland
pleitte
Jhr.
mr. J.A. Schorer in februari 1920 tevergeefs
voor publieke vertoning van de film. Toen de
nationaalsocialisten in 1933 aan de macht
kwamen, belandden afdrukken van deze en
andere decadente films op de brandstapel.
Gelukkig is de film vandaag de dag op dvd
maar ook op Vimeo te bekijken, zodat de
kijker een blik kan werpen op een belangrijk
en vroeg voorbeeld van homoseksualiteit op
het witte doek.

Bij 100 jaar OBA kijkt ook IHLIA naar het
jaar 1919. In dat jaar verscheen in Duitsland
de eerste film over homoseksualiteit – Anders als die Andern* – waarvan fragmenten
te zien zijn in de tentoonstelling.
Deze titel inspireerde IHLIA bij het samenstellen van een kleine expositie op het IHLIA
-plein. In 1919 kon de gewone Amsterdammer aan de Keizersgracht voor het eerst gebruik maken van een openbare bibliotheek.
In de tentoonstelling vind je covers van boeken met lhbt-thema uit datzelfde jaar en
informatie over de context waarbinnen deze
boeken zijn uitgebracht.
*Anders als die Andern is een Duitse stomme
film uit 1919, geproduceerd tijdens de Weimarrepubliek. In de film hebben de bekende
acteurs Conrad Veidt en Reinhold Schünzel
een rol, evenals de seksuoloog Magnus
Hirschfeld. Het is wereldwijd een van de
eerste films met homoseksualiteit als thema.

W VIMEO.COM/251002359

Het verhaal voor
Anders als die
Andern is geschreven
door
Richard Oswald,
met hulp van Dr.
Hirschfeld, die
ook een kleine
rol in de film
vertolkt
en
wiens Institut für
Sexualwissenschaft mede voor financiering zorgde. De
film had een politiek doel voor ogen: het
verhaal werd gepresenteerd als een aanklacht tegen het toen geldende wetsartikel
Paragraaf 175, waarin geslachtsverkeer tussen mannen werd verboden. Door dit feit
strafbaar te stellen, zagen homoseksuelen
zich voor dezelfde moeilijkheden gesteld als
het karakter dat Veidt in de film vertolkt.
De cinematografie van Anders al die Andern
3

www.oudrozeagenda.amsterdam

Maart in Amsterdam

daagse Aziatische film. Op het programma
staan blockbusters, art-house films en documentaires, geselecteerd op hun uitgesproken
artistieke visie en stem.

Als de dagen steeds langer worden en Amsterdam een beetje ontdooit, komt de lente
in zicht. In afwachting van dit nieuwe seizoen passeren geweldige festivals de revue.
Als duidelijk startsein voor de lente opent de
Keukenhof, ’s werelds grootste bloementuin,
in de derde week van maart.

CinemAsia creëert ook ruimte voor daadwerkelijke ontmoetingen en belevenissen voor
het publiek en de filmindustrie. CinemAsia
biedt daarnaast het publiek ook een mooi
nevenprogramma rondom de rijke Aziatische
cultuur aan, met onder andere een Food Bazaar, Rainbow Kara-OK en panel talks.

Amsterdam Coffee Festival
Westergasfabriek, Polonceaukade 27
1 – 3 MAART

W CINEMASIA.NL

Roze Filmdagen
Het Ketelhuis, Pazzanistraat 4
16 – 24 MAART

Gek op lekkere koffie? Bezoek dan het Amsterdam Coffee Festival in de Westergasfabriek in Amsterdam. Vanuit heel Europa komen barista’s en andere koffie-experts naar
dit Coffee Festival. Laat je inspireren door
barista-kampioenen van de beste Europese
koffiebars, ontdek de laatste trends, proef
verschillende soorten koffie, urban food en
lekkere cocktails, volg workshops en geniet
van live muziek door acts uit binnen- en buitenland.

W AMSTERDAMCOFFEEFESTIVAL.COM

De Roze Filmdagen zijn sinds 1996 een constante factor in de Amsterdamse gay- en lesbo scene. De filmdagen keren van 16 t/m 24
maart terug in Het Ketelhuis en op andere
locaties op het Westergasterrein. Vanaf 22
februari zijn de films bekend en kunnen er
kaarten worden besteld.

CinemAsia Film Festival
Kriterion, Roetersstraat 170
Rialto, Ceintuurbaan 338
LAB111, Arie Biemondstraat 111
5 – 10 MAART

Open Toren Dag
Beurs van Berlage, Ingang DamrakBeursplein
23 MAART

W ROZEFILMDAGEN.NL

CinemAsia neemt je mee naar het Azië van
nu. Op het programma staan blockbusters en
art-house films uit China, Hong Kong, Korea,
Taiwan, Indonesië, Japan, de Filippijnen,
Thailand en Vietnam. Alle films hebben een
sterke artistieke visie en stem.

Vele historische en moderne torens bepalen
de skyline van Amsterdam, maar het publiek
krijgt maar zelden de kans om het bijzondere uitzicht op de stad vanuit die torens te
ervaren. De Open Toren Dag brengt daar elk
voorjaar verandering in. In 2019 vindt de 7e
editie van dit evenement plaats op zaterdag
23 maart en is er weer een nieuwe mogelijkheid om torens te beklimmen tijdens deze
Open Toren Dag.

Door de lens van ruim 30 filmmakers uit China, Hong Kong, Korea, Taiwan, Indonesië,
Japan, de Filippijnen, Thailand en Vietnam
biedt het festival een genuanceerd beeld van
het veelzijdige continent Azië. De thematische rode draad van deze editie is de jonge,
rebelse, creatieve generatie. De geografische focus is Indonesië. Het festival programmeert een mooi caleidoscoop van de hedenwww.oudrozeagenda.amsterdam

W OPENTORENDAG.NL
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Hotspots en meer…
Hoewel het rondom de Amsterdamse grachtengordel fijn vertoeven is, begint het ook
te bruisen aan de rafelranden van de stad.
Op de prachtigste plekken stampen creatieve pioniers hier de ene na de andere verborgen hotspot uit de grond.
Van Landsmeer tot het Amstelkwartier: buiten je eigen buurtbubbel valt er nog heel
wat te ontdekken. Dus laat dat koffietentje
op de hoek eens even zitten en spring op de
fiets voor een ontdekkingstocht in eigen
stad! Om je op weg te helpen, verklappen
we op welke 5 plekken het stiekem al heel
erg leuk is. Maar dan wel op één voorwaarde: dat dit helemaal onder ons blijft.

Haas & Popi

Op de plek waar het geliefde Blijburg moest
sluiten, heeft een nieuwe hotspot haar anker uitgeworpen: Haas & Popi. In dit caférestaurant, dat net zo gezellig is als het
klinkt, kun je elke dag van de week neerstrijken. Het seizoen bepaalt wat de
(groenterijke) pot schaft. Zo schuif je in de
winter bijvoorbeeld aan voor gepofte kastanjes, geroosterde bloemkoolsoep met jeneverbes, oesters of verse Noordzeevis.
Maar ook voor een goed glas natuurwijn,
bier of huisgemaakte frisdrank kun je hier
prima terecht. In de zomer gaat de kachel
uit en de terrasdeuren open.

Pampuslaan 501 Elke dag open voor
unch en diner
W HAASENPOPI.NL
Radion

In 2014 maakte de ACTA in Slotervaart, een
faculteit voor tandartsen in de dop, plek
voor de gelijkgenaamde creatieve broedplaats. In dit gebouw wonen en werken creatievelingen, en houdt ook de culturele vrijhaven Radion zich schuil. In het eetcafé kun
je zeven dagen per week binnenlopen voor
een lekkere burger, pizza of borrel. Voor je
benodigde dosis kunst is er een cultureel podium en een expozaal. En wie het écht bont
wil maken, maakt er een latertje van in de
24-uursclub.

Louwesweg 1 Elke dag open, lunch,
diner, nachtclub
W RADION.AMSTERDAM
Anton Heyboer Art Gallery

Hoewel Anton Heyboer vooral bekend stond
als Nederlands bekendste polygamist, liet de
kunstschilder en etser ook een reusachtig
oeuvre achter. Heyboers huis en atelier in
Landsmeer doen nu dienst als Anton Heyboer
Art Gallery: een openbare kunstgalerie die
door zijn vijfde vrouw Petra wordt gerund.
Om de hoek van Heyboers huis vind je een
piepkleine, weldadig gedecoreerde muse
5
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winkel waar je echte werken van zijn hand
op de kop kunt tikken.

Den Ilp 63 Geopend van woensdag t/m
zondag

Circl

De naam verklapt het al; in dit paviljoen aan
de Zuidas draait alles om circulariteit, duurzaamheid en ‘no waste’. Deze smaakvol ontworpen werk- en ontmoetingsplek is uitgerust met een groene daktuin en rooftopbar
waar je kunt nippen van huisgemaakte cocktails van geredde producten. In het circulaire restaurant van Circl, onder leiding van
chefkok Rudolf Brand, serveren ze fijne gerechten met lokale producten (ook vega(n)
opties beschikbaar). Uitgetafeld? Pik een yogales, concert, workshop of lezing over mode, maatschappij of economie mee. Of neem
een kijkje in de expositieruimte en conceptstore.

Gustav Mahlerplein 1B Ontbijt, lunch,
diner. Geopend van maandag t/m vrijdag. Ook op zaterdag of zondag open,
als er evenementen zijn.
W CIRCL.NL
tHUIS aan de AMSTEL

Dit bijzondere café, gevestigd in een voormalige ingenieurswoning, is veel meer dan
een plek waar je geniet van koffie, appeltaart en uitzicht over het water. Want op de
kaart van tHUIS aan de AMSTEL staan een
trits verse, culinaire lekkernijen om je vingers bij op te vreten. Denk aan paddenstoelenfrittata met balsamicosiroop of hartige
cake met pompoen, salie en Blue d’Evert.
Daarnaast vinden er geregeld kunstexposities
en proeverijen plaats – en ‘s winters kun je
er je oren trakteren op een prima portie live
jazz.

Korte Ouderkerkerdijk 45 Elke dag
open voor ontbijt, lunch, diner
W THUISAANDEAMSTEL.NL

www.oudrozeagenda.amsterdam
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SPECIALS, de beste, leukste en
lekkerste plekken om te kunnen
genieten? Wij helpen je op weg!
Chocolade in Amsterdam

ni Bomboni niet alleen in onze top 10 prijkt,
maar ook in die van de 10 beste chocolateries ter wereld.

Chocola is perfect voor elke gelegenheid, of
je nou verdrietig bent of juist heel blij en
wat te vieren hebt. Je kan nooit mis met
chocola, of je nou van puur, melk, met of
zonder nootjes, of tal van andere smaken
houdt. Amsterdam is de plek waar je wordt
voorzien in al je chocolate needs. We zijn
niet voor niets de grootste cacao overslag in
de wereld.

Puccini Bonboni, Singel 184, Staalstraat 17
Dompel jezelf onder in chocola

Pure cacao bevat niet alleen het bekende
‘liefdesstofje’, maar zit ook boordevol antioxidanten die wonderen doen voor je huid.
Kortom, genoeg redenen om jezelf van top
tot teen in chocola te hullen! Bij Hotel
Okura Amsterdam kun je helemaal tot rust
komen met een speciale chocolate treatment. Tijdens deze behandeling onderga je
onder meer een massage met cacaoboter en
een chocolate facial (waar je stiekem van
kunt proeven), ontwikkeld door chocolatier
Walter Bovetti. Of verwen je huid met een
chocoladepakking bij The Wellness Garden in
het WestCord Fashion Hotel Amsterdam.

Storm je geregeld vijf minuten voor sluitingstijd de supermarkt binnen voor je dagelijkse dosis cacao? Of maak je er een sport
van om de allerbeste chocoladetaart of –
bonbons te vinden? Zoek dan niet verder; bij
deze chocolade-hotspots in Amsterdam ben
je aan het juiste adres.

Trakteer jezelf op de beste chocoladetaart van Amsterdam
Of je nu zweert bij romig, mierzoet, machtig
of juist luchtig – het kiezen van de allerbeste
chocoladetaart van Amsterdam is een verre
van makkelijk (maar oh zo verrukkelijk) klusje. Neem eens de proef op de som bij De
Laatste Kruimel of De Drie Graefjes, waar
chocoholics gegarandeerd in hogere sferen
zullen komen. Voor hemelse, lactosevrije
chocoladetaart kun je naar Koffie ende
Koeck. En een lekker stuk klassieke red velvet cake eet je bij Rum Baba.

Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand
Bolstraat 333
WestCord Fashion Hotel Amsterdam,
Hendrikje Stoffelsstraat 1
Breng een smakelijk bezoekje aan
een chocoladeproeverij
In de 'Chocolabs' van Chocolátl proef je allerlei soorten kwalitatieve chocola in een
interactieve, informele sfeer en leer je chocola op een nieuwe manier ervaren en waarderen. Ook bij Urban Cacao is er (geheel officieus) volop ruimte om de fijne chocolaatjes en pralines te testen, die ter plekke
met de hand worden gemaakt door chocolatier en patissier Hans Mekking.

De Laatste Kruimel, Langebrugsteeg
4
De Drie Graefjes, Eggertstraat 1
Koffie ende Koeck, Haarlemmerweg
175
Rum Baba, Pretoriusstraat 33

Chocolatl, Hazenstraat 25a
Urban Cacao, Rozengracht 200A,
Huidenstraat 30

Zet je tanden in een bijzondere bonbon

Blijft je na het zondigen aan een blok chocola altijd met een brandend schuldgevoel zitten, dan heeft Puccini Bomboni misschien
wel het antwoord. De fruit- en kruidensmaken die zij in zo'n klein hapje weten te krijgen doen je direct al die calorieën vergeten.
Denk aan ambachtelijke bonbons met unieke
smaken als cranberry, rabarber en – jawel –
peper. Bovendien zegt het genoeg dat Pucci

Eet de ultieme chocoladekoek

Bij Van Stapele Koekmakerij weten ze wel
hoe dat moet, een goede chocoladekoek maken. Waan je tijdens een bezoekje aan deze
winkel, in het centrum, even in het Amsterdam van vroeger: een 'nostalgisch luilekkerland' zoals ze het zelf noemen. Koekjes worden de hele dag door vers gebakken, als je
7

www.oudrozeagenda.amsterdam

geluk hebt is die van jou nog warm.

Dutch Homemade, Oude Hoogstraat 31
IJssalon Tofani, Kloveniersburgwal 16

Prikkel je zintuigen met chocolade
in het donker
Restaurant Ctaste daagt je uit om al je zintuigen te gebruiken tijdens een chocoladefondue in het donker. Door eten te proeven,
ruiken en voelen zonder dat je het kunt
zien, geef je veel meer aandacht aan je andere zintuigen en ervaar je het intenser. De
gerechten worden geserveerd door visueel
beperkte obers: dé experts van het donker.

Al eeuwenlang golven er niet alleen
liters water door de haven van Amsterdam, maar ook tonnen aan cacao. Het is dan ook veruit de grootste cacaohaven ter wereld, dat ongeveer een vijfde van de mondiale
oogst op de kades weet te trekken.
Geen wonder dus, dat hier ook een
flink aantal fantastische chocolatiers
te vinden zijn. Dit zijn onze vijf favorieten.

Vier eerlijke chocola met Tony’s
Chocolonely

Metropolitan
Warmoesstraat 135

Van Stapele, Heisteeg 4

Ctaste, Amsteldijk 55

Elk jaar in november organiseert het Amsterdams chocolademerk Tony’s Chocolonely,
bekend om hun strijd voor 100% slaafvrije
chocola, het festival Tony’s Fair. Kun je niet
wachten tot november, dan hoeft dat ook
niet: sinds kort kun je iedere dag op de
Oudebrugsteeg langs in de Tony's winkel!
Met naast een enorme muur vol met alle repen, ook andere Tony’s merchandise. In 5
minuten loop je via 't Damrak vanaf station
Amsterdam Centraal naar Tony's Super Store.
Beurs van Berlage in zicht? Ho stop ho, links
afslaan en je bent 'r.

Kees Raat van Metropolitan is een pionier op
chocoladegebied. Hij was de eerste bean-tobar maker in Amsterdam: de bonen uit de
Dominicaanse Republiek verwerkt hij zelf tot
chocolade. Ook experimenteerde hij als eerste met smaakcombinaties als zout, peper
en azijn. In zijn chocoladewalhalla Metropolitan in de Warmoesstraat vind je niet alleen
bonbons, maar ook fruitsticks met pure chocolade, chocoladechunks met noten, hagelslag en citroenschillen met een chocoladelaag. Raat is overigens ook mede-oprichter
van festival Chocoa.

Tony’s Super Store, Oudebrugsteeg
15

Holtkamp
Vijzelgracht 15

Ontdek luxe chocoladeproducten bij
Chocolate Company

De legendarische Patisserie Holtkamp zit al
sinds 1969 op de Vijzelgracht, in een ieniemienie winkeltje van 16m2 met een knap art
-deco interieur. Naast allerhande taarten en
koekjes, vind je hier de bekende Sachertorte
(favoriet van Prinses Beatrix), chocoladegalettes, klassieke, handgemaakte bonbons
en champagnetruffels. Wekelijks gaat er wel
zeventig kilo chocolade doorheen... En voor
de Amsterdam-liefhebber: Holtkamp maakt
ook grachtenhuisjes van chocola en zelfs het
Rijksmuseum is gesmeed tot pure chocoladereep. (Niet van chocolade maar wel héél
erg lekker… de garnalenkroketten)

Chocolate Company maakt wachten op de
trein een stuk draaglijker. Deze shop op Amsterdam CS is namelijk een chocoladewalhalla, waar je allerlei luxe lekkernijen van dit
Nederlandse merk kunt bemachtigen. Zo kun
je kiezen uit kleurrijke 'bombons' met fruit,
champagnetruffels of chocoladefondue (in
blik!).

Chocolate Company, Stationsplein
17B
Geniet van het lekkerste chocoladeijs van Amsterdam

Puccini Bomboni
Staalstraat 17
Singel 184

Bij dessertkamer Metropolitan, de winkel
van chocolatier Kees Raat, ben je niet alleen
aan het juiste adres voor een chocoladeontbijt, maar kun je je ook vergapen aan 20
smaken vers gemaakt gelato. In de winkel
van het Amsterdamse merk Dutch Homemade wordt er dagelijks ijs bereid (dat tevens
fairtrade is). En lactosevrije-fans opgelet:
bij het Italiaanse ijspaleis Tofani, een verborgen pareltje aan de Nieuwmarkt, kun je
smikkelen van huisgemaakt chocolade-ijs
zonder melk.

Met twee vestigingen al meer dan dertig jaar
een favoriet voor flinke bonbons. Niet alleen
voor de Amsterdammer: het bedrijf van
moeder en dochter Ans en Sabine staat in de
top 10 van de beste chocolatiers ter wereld.
Het assortiment is uitgebreid (39 soorten) en
soms gewaagd (tijm, tamarinde, rabarber),
en wordt prachtig gepresenteerd in een
strak interieur. Door het gebruik van natuurlijke ingrediënten zijn de bonbons overigens
maar zeven tot tien dagen houdbaar, maar
tegen die tijd is de doos natuurlijk al lang
leeg.

Metropolitan, Warmoesstraat 135
www.oudrozeagenda.amsterdam
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Chocolatier Van Soest
Utrechtsestraat 143

Bij Van Soest in de Utrechtsestraat zie je
met eigen ogen hoe bonbons, ganaches en
truffels worden gemaakt. Naast mooie bonbons worden hier onder andere bijzondere
chocoladerepen
(de
zogeheten
Goldcollectie), fruitchocolade, cacaothee en
chocolademousse verkocht. Het familiebedrijf gebruikt een cacaomelange die speciaal
voor hen in Parijs is samengesteld.

Pompadour
Huidenstraat 12

Patissier en chocolatier Pompadour in de Negen Straatjes maakt beeldschone kleine
kunstwerkjes van chocola. Om mee te nemen voor thuis of om op te eten in de heerlijk tuttige tearoom. Pompadour werkt alleen met pure grondstoffen die geen ingewikkelde bewerkingen hebben ondergaan.
De chocola die voor de bonbons en taartjes
wordt gebruikt is van de beroemde Franse
leverancier Valrhona.

9
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DO 7 MRT 20:30uur
PINK OOST BORREL
CAFÉ SCHARREBIER
Rapenburgerplein 1
DO 14 MRT 20:00 uur
PINK 1011 BORREL

KETELHUIS
Pazzanistraat 4
ZO 3 MRT 11:00 – 13:00 uur
KOFFIE INLOOP BUURTGROEP
WESTERPARK

GRAND CAFÉ BLAUW
Ouddiemerlaan 104, Diemen
WO 27 MRT 19:30 uur
PINK DIEMEN BORREL

AUGUSTINUSHOF
Erasmusgracht 26
DO 7 MRT 17:30 – 19:30 uur
BUURTGROEP MAALTIJD
OUD-WEST – BOS & LOMMER e.o.

VICE VERSA
Ceintuurbaan 82
DO 28 MRT 20:30 uur
PIPIRIBO

MADRID
Bellamystraat 11
WO 13 MRT 17:30 uur
BUURTGROEP KINKERBUURT &
HELMERSBUURT

LOCATIE EN ADRES NOG NIET BEKEND
Bij het ter perse gaan
DO 28 MRT 20:30 uur
PINK WEST TOT ZOENS BORREL
Meer info op
W OUDROZEAGENDA.AMSTERDAM

JAVA-BLEND
Tosaristraat 1
DO 28 MRT 19:30 – 22:30 uur
BORREL OOSTELIJKE EILANDEN
HET OPEN HUIS
Bilderdijkpark 12a
ZO 31 MRT 15:00 – 17:30 uur
PINK DANCE
Meer info op:
W OUDROZEAGENDA.AMSTERDAM
De postcode borrels worden op de volgende locaties gehouden.
HET REIGERSNEST
Schonerwoerdstraat 4
ZO 3 MRT 14:00 uur
ROZE AMSTERDAM ZUIDOOST BORREL
HET BINNENHOF
A.J. Ernststraat 112
DI 5 + 19 MRT 20:00 uur
HOMOGROEP ZUID

Geen postcode borrel maar wel het
vermelden waard:

DE SERRE
Pieter Calandlaan 258 a
DO 7 MRT 20:00 uur
PINK NIEUW WEST BORREL

RESTAURANT SZMULEWICZ
Bakkersstraat 12
ZO 3 MRT 14:00 – 17:00 uur
CAFÉ ZILVER —10 JAAR JONG
Voor LBT vrouwen van 50-plus

BAR JOOST
Molukkenstraat 33
www.oudrozeagenda.amsterdam
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DE RIETVINCK
Vinkenstraat 185
DI 5, 12, 19 + 26 MRT
10:00 – 12:00 uur
‘T ROZE HART KOFFIE OCHTEND
ZORGCIRKEL SAENDEN
Nova Zembla 2, Zaandam
DO 7 MRT
10:30 – 12:00 uur
LHBTI KOFFIE/THEE INLOOP
Mensch durf te leven!
VROUW EN VAART
President Allendelaan 733
DO 7, 14, 21 + 28 MRT
10:30 – 12:00 uur
FEMTASTIC KOFFIE – NIEUW-WEST
FLESSEMAN
Nieuwmarkt 77
VR 8 + 22 MRT
14:00 – 16:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – CENTRUM
met entertainment
HET SCHOUW
Dollardplein 1
WO 13 + 27 MRT
10:00 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – NIEUWENDAM
NIEUW VREDENBURGH
Postjesweg 125
MA 25 MRT
10:30 – 12:00 uur
ROZE KOFFIE INLOOP – DE BAARSJES
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Amsterdam en Rembrandt
Ter gelegenheid van zijn 350ste sterfjaar in
2019 presenteert het Rijksmuseum voor het
eerst in de geschiedenis een overzichtstentoonstelling van alle schilderijen, prenten en
tekeningen van Rembrandt uit eigen collectie. Op 15 februari ging deze tentoonstelling
open. Wie daarna nog meer van Rembrandt
wil zien, kan Amsterdam ook eens door de
ogen van de schilder bekijken.

Frans Banninck Cocq

In feite stamt een groot deel van Amsterdam
uit de tijd dat Rembrandt zijn meesterwerken maakte. We kunnen zelfs een wandeling
maken langs een aantal huizen waar de mannen van de Nachtwacht woonden. Om te beginnen met de belangrijkste man die op de
Nachtwacht staat afgebeeld, kapitein Frans
Banninck Cocq. Hij woonde in de tijd van
Rembrandt aan de even zijde van het Singel,
op nummer 140-142, het huis De Dolfijn. Dat
huis was rond 1600 door de dichter-koopman
Hendrick Jansz Spieghel gebouwd. Het was
een dubbelpand, net als Het Blauwe Huis
aan de Herengracht. Daar woonde Banninck
Cocqs luitenant, Willem van Ruytenburch.
Dit was een van de statigste panden in de
grachtengordel, gebouwd in 1615 voor de
Antwerpse koopman Hans Rombouts. Het
was dubbelbreed en wat nog veel uitzonderlijker was: het was het eerste woonhuis in
Amsterdam dat van een geheel natuurstenen
gevel was voorzien, blauwe hardsteen uit de
buurt van Namen, vandaar de naam: het
Blauwe Huis.

Amsterdam in vogelvlucht door Cornelis Anthonisz
1544

De Schutterswijk

De mannen op de Nachtwacht behoorden tot
burgerwijk II, het gedeelte van de stad ten
noorden van de Nieuwe Kerk. Alleen Banninck Cocq woonde niet in zijn eigen wijk.
Twee andere mannen die op de Nachtwacht
terug te vinden zijn, Barent Harmansen en
Paulus Schoonhoven, woonden weliswaar ook
aan het Singel, maar dan aan de oostzijde,
aan de kant die nog net tot burgerwijk II
hoorde, op de nummers 155 en 97. En de
rest? Vaandeldrager Jan Cornelisz Visscher
woonde aan de Nieuwezijds Achterburgwal,
de huidige Spuistraat, op nummer 125. En
wijnhandelaar Jan Adriaensz Keijser woonde
in een dwarsstraat daarvan, in de SintNicolaasstraat. Maar de meesten waren te
vinden aan de Nieuwendijk en aan het Damrak, actief in de handel in laken of wijn.
Daar hebben in de loop der eeuwen de
meeste veranderingen plaatsgevonden.

De stad van Rembrandt

Amsterdam heeft in drieënhalve eeuw tijd
een ware gedaanteverwisseling ondergaan.
Niettemin zijn er – behalve de huizen van
Banninck Cocq en Van Ruytenburch – nog enkele huizen in de stad te vinden waar leden
www.oudrozeagenda.amsterdam

12

van de Nachtwacht hebben gewoond. En natuurlijk is er het huis van Rembrandt zelf.
Op 5 januari 1639 had hij het huis dat we nu
kennen als het Rembrandthuis in de Jodenbreestraat gekocht, voor een bedrag van
13.000 gulden. In de straat waar hij zich vestigde, woonden op dat moment veel kunstenaars, zoals zijn buurman Nicolaes Eliasz
Pickenoy, die het schuttersstuk met de compagnie van Jan Claesz van Vlooswijck zou
schilderen. In 1639 verkeerde Rembrandt op
het hoogtepunt van zijn roem. Twintig jaar
later was daar weinig meer van over. Na zijn
faillissement in 1658 verhuisde hij naar een
pand in de Jordaan, dat in de negentiende
eeuw werd afgebroken. In die tijd nam men
aan dat Rembrandt op de Sint Anthonisbreestraat 68 had gewoond, in plaats van in de
Jodenbreestraat. Het was de eerste archivaris van Amsterdam, Piet Scheltema, die in
1853 het juiste adres van de schilder ontdekte. In het kader van het Rembrandtjaar 1906
– toen de driehonderdste geboortedag van
de meester werd gevierd – besloot de gemeente Amsterdam het huis van de schilder
te kopen. Vijf jaar na de viering van Rembrandts geboorte, opende koningin Wilhelmina het Rembrandthuis.

Herengracht 196, Het Blauwe Huis

Voor de tentoonstellingen zie onze
uitgave van februari 2019

Plattegrond van Amsterdam met het ontwerp van de
stadsuitbreiding van Daniel Stalpaert-1657
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De Dolphijn

gemeester en tot kolonel van de burgerij. Van zijn schoonvader erfde hij de
heerlijkheid Purmerland en Ilpendam.

De Dolphijn, Singel 140-142, is waarschijnlijk de eerste grote particuliere opdracht die Hendrick de Keyser heeft uitgevoerd, ergens tussen 1599 en 1602. De
eerste eigenaar was de koopman en dichter Hendrick Laurensz. Spieghel. Het huis
ontleende zijn naam De Dolphijn aan het
embleem van Spieghel, de luit spelende
Arion op een dolfijn. In het fries ter
weerszijden van de ingang waren twee
dolfijnen afgebeeld.

Architectuur
De Dolphijn werd gebouwd op een dubbel
perceel met een breedte van 50 voet en
moet aan het begin van de zeventiende
eeuw een van de grotere huizen van de
stad zijn geweest.
Het huis had twee trapgevels en telde
vijf vensterassen met de ingang in het
midden. Aanvankelijk strekte het erf zich
uit tot aan de Herengracht, toen nog een
binnengracht aan de stadswal. Later verrees daar een apart huis, maar De Dolphijn behield een uitgang aan die gracht.
De gevel liet de voor die tijd karakteristieke kleurige afwisseling zien van geslepen oranje rode baksteen en zandstenen
banden (‘speklagen’), aanzet- en sluitstenen en maskers. Boven de kelderverdieping verhieven zich twee verdiepingen
met rechte ramen, de kleinere boogvensters op de derde verdieping werden verbonden door gekoppelde pilasters. Daarboven verrezen de twee trapgevels met
afsluitende frontons.
De gevel is niet geheel overeenkomstig
het oorspronkelijke ontwerp uitgevoerd.
Dat ontwerp is bekend van het tractaat
Architectura Moderna ofte Bouwinge van
onsen tijt uit 1631 waarin alle ontwerpen
van Hendrick de Keyser stonden afgebeeld. Het was de bedoeling dat de gevels rijk voorzien werden van classicistische motieven zoals pilasters en kroonlijst. Waarschijnlijk zijn deze alle op last
van de opdrachtgever geschrapt. Wat
overbleef was de kleurige afwisseling van
geslepen rode baksteen en aanzet- en
sluitblokjes en maskers van zandsteen.
De deur gaf toegang tot het voorhuis;
rechts daarvan was een bouwmuur die
over de volle diepte van het pand doorliep van voor naar achter en het linkerdeel afscheidde van een smaller deel
rechts. Spieghel zelf heeft een beschrijving van zijn huis gegeven in het gedicht
Hertspiegel. Daarin maakt hij melding
van een zaal, keuken, en een eetkamer
met uitzicht op de tuin. In het huis hingen overal schilderijen met leerrijke opschriften, het huys vol schildery, al
beeldschrift zinrijk-tuchtig. De noordwand van de zijkamer rechts was beschilderd met een tafereel van de aardegodin
Cybele.

Tekening van de gevel van De Dolphijn uit het grachtenboek van Caspar Philip Jacobszoon

In 1609 ging het huis over in handen van
de reder en later burgemeester Volckert
Overlander, heer van Purmerland en Ilpendam. Diens dochter huwde in 1630
met Frans Banninck Cocq, die wereldberoemd is geworden dankzij de Nachtwacht (1642) van Rembrandt. Op het
schuttersstuk neemt Banninck Cocq samen met Willem van Ruytenburch de
centrale positie in. Banninck Cocq (16051655) zou later nog een aantal aanzienlijke posten bekleden. Zo werd hij benoemd tot respectievelijk schepen, burwww.oudrozeagenda.amsterdam
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De beschrijving van Spieghel kon tijdens
de restauratie van 1967 met bouwkundige gegevens worden aangevuld. Er zijn
toen enkele sporen van de oorspronkelijke balklaag teruggevonden, bestaande
uit moer- en kinderbalken op sleutelstukken en zandstenen consoles. De consoles waren helaas afgehakt zodat hun
profiel niet meer vastgesteld kon worden. Het vierde balkvak was zeer smal,
slechts 1.40 meter en kon plaats bieden
aan bedstede of kasten.

phijn van de trapgevel beroofd en kwam
er een rechte lijstgevel voor in de
plaats. Hierdoor ontstond een zeer ongelijk beeld tussen de voormalig verbonden
huizen. Maar bij de restauratie van 1967
werd de trapgevel weer in ere hersteld.
Dat gebeurde op initiatief van de nieuwe
eigenaar Paul Guggenheim. De restauratie werd uitgevoerd onder leiding van
H.Th. Oudejans. De vereenvoudigde gekoppelde pilasters van de eerste verdieping rusten op de brede pilasters van de
begane grond. Achter de nu gemeenschappelijke toegang bleef de interne
splitsing van het huis echter gehandhaafd.

De Dolphijn anno nu

Een dubbelhuis herenigd
Het huis is, vermoedelijk kort na het
overlijden van de weduwe van Banninck
Cocq in 1674 gesplitst. Splitsing was
goed mogelijk aangezien de deelmuur al
aanwezig was. Zo ontstond een groot
huis links, De Vergulde Dolphijn, en een
kleiner huis rechts, van respectievelijk
drie en twee vensterassen breed. Laatstgenoemde pand heette voortaan De Kleine Dolphijn. In 1863 werd De Kleine Dol-

Niet uitgevoerd restauratieplan uit 1962 Singel 140142
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