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2. De dwarsdoorsnede 
Amsterdam 

van 

Het Mr. Visserplein vorrnt het 

knooppunt van de dwarsdoor

snede met de binnenstad. 



INLEIDING 
"Historisch gezien is de groei van de 

Amsterdamse stad tot in de .negentiende eeuw 

bepaald door de steeds wijder getrokken 

kringen van de grochtengordel, met de 

Singelgracht als sluitstuk. De in de Gouden 

Eeuw bereikte omvang en vorm van de stad 

volstond tot omstreeks 1850. Daarna kreeg 

het moderne Amsterdam vorm ten oosten, 

zuiden en westen van de oude stad. Ofschoon 

nog in de joren dertig van de twintigste eeuw 

voorgesteld werd om de stadsuitbreiding te 

realiseren door steeds wijdere kringen om 

de stad te trekken, kwamen de nieuwe wijken 

in betrekkelijk autonome potronen longs de 

rodialen noar de periferie terecht. In de 

vorm van de stedelijke ringweg kreeg de ver 

uitgedijde stad heel veel later toch nog een 

omtrek die als een echo te beschouwen is van 

de Singelgracht. In de actualiteit morkeren 

ringweg en rodialen de voornaamste locaties 

van versnelde stedelijke tronsformatie, 

ploatselijk ook doordringend in het inmiddels 

grotendeels tot monument geworden oude 

centrum". [Afstudeercommissie] 

Dit project maakt deel uit van het 

afstudeerotelier 'De dworsdoorsnede door 

Amsterdam', wot is opgezet als onderdeel van 

een serie van ofstudeerateliers met hetzelfde 

onderwerp. In deze ateliers wordt telkens van 

een gedeelte van Amsterdam de historische 

groei collectief onderzocht door middel van 

cartografische, typologische en morfologische 

analyses. Waarna er door de studenten een 

fragment longs de radical wordt gekozen 

voor de formulering en uitwerking van de 

individuele opgave. 

De dwarsdoorsnede loopt longs de S l l 2, 

de zuidoostelijke radiaol, en S 116, de 

noordoostelijke radical. De lijn snijdt door een 

groot aontal stedelijke gebieden, die als de 

jaorringen van een boom om de binnenstod 

van Amsterdam uitgelegd zijn, en vindt zijn 

ankerpunt met de binnenstand ter hoogte van 

het Meester Lodewijk Ernst Visserplein. Dit 

fragment van de dworsdoorsnede heb ik als 

afstudeeropgave gekozen. 

Het Mr. Visserplein vormt van oudsher een 

belangrijk knooppunt in de ruimtelijke structuur 

van de stad. Het is de vroegere locatie van 
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3. Huidige situatie van het Mr. Vissel'f>lein 



de Muiderpoort en heeft als voormalige 

stadspoort zijn functie van knooppunt en 

orientatiepunt behouden. Het plein verbindt 

sinds de Goud en Eeuw de oostelijke stadsdelen 

met de oude stad. Met de cityvorming en 

de bijbehorende verkeersdoorbraken van 

de jaren 60 werd het als verkeersplein 

opgenomen in de schaalvergroting van de 

Wibout-as en het IJtunneltrace. De route, 

die is aangelegd om de binnenstad van 

Amsterdam toegankelijk te maken voor een 

grote hoeveelheid autoverkeer, verloor deze 

functie door de aanleg van de ringweg A 1 0. 

Nu deze infrastructurele schaalvergroting en 

de connectie tussen deze twee radialen niet 

nodig zijn gebleken, is het tijd om opnieuw na 

te denken over de functie en verschijningsvorm 

van dit plein op het roakvlak van de 

dwarsdoorsnede van Amsterdam en de 

binnenstad, de oude en vernieuwde stad. 

7 



ONDERZOEK 
Het Mr. Visserplein is zeer gefragmenteerd en 

niet gemakkelijk te overzien. Om de huidige 

situatie te kunnen begrijpen is eerst gekeken 

naar de invloed van de bodemstructuur van 

Amsterdam op het ontstaan van het gebied 

'Groot Waterloo' en vervolgens naar de 

morfologische groei. Op de volgende 

pagina's is de morfologische groei van het 

gebied weergegeven in 1 0 kaarten. Hierop 

zijn chronologisch de veranderingen in de 

morfologie zichtbaar gemaakt vanaf de 

tweede stadsuitleg in 1595 tot aan 2008. 

Van de periode voor 1 900 zijn enkele punten 

uit de geschiedenis gekozen waarin grote 

veranderingen plaats hebben gevonden. Van 

de periode no 1 900 is voor een tijdsinterval 

van 20 jaar gekozen, om te meest recente 

veranderingen goed te kunnen volgen. 

Vooruitlopend op de conclusie kan hier 

gesteld worden dot het gebied in de 20e 

eeuw in verhouding ook de meeste en zeer 

grootschalige veranderingen ondergaat. 

9 



4. Verschillen in de bodemstruduur van Amsterdam 

1 De Dam 
2 De Waag 
3 De Lastage 
4 Uilenburg 
5 Valkenburg 
6 Rapenburg 
7 St. Anthonisdijk 

8 Vlooyenburg 



HISTORJSCHE ANALYSE 

De middeleeuwse binnenstad van Amsterdam 

heeft zich bipolair ontwikkeld. Dat wil zeggen 

dat zij is gegroeid rondom twee centra; de 

Dam, gelegen aan de kade langs de Amstel, 

en de Waag, gelegen aan de Zeedijk. Tussen 

de structuren van deze twee stadsdelen zijn 

weinig overeenkomsten te vinden. Dit verschil 

in ontwikkeling heeft vooral te maken met 

de verschillen in de bodemstructuur. Het 

veenlandschap ten westen van de Amstel werd 

via een rechtlijnig en continu slotenpatroon 

gedraineerd waarna het gemakkelijk voor 

bebouwing geschikt te maken was. De bodem 

van het gebied ten oosten van de Amstel 

stond daarentegen onder invloed van de 

getijden van Zuiderzee. De bodem bestaande 

uit veen en klei was hierdoor grotendeels 

ontoegankelijk. Zo ontstonden de verschillende 

stadsdelen Amsterdam West en Amsterdam 

Oost. Het oostelijke gebied is gericht op de 

Waag, toen de St. Anthonispoort genoemd. 

Deze kern vormde tot de eerste stadsuitleg 

de oostelijke toegangspoort tot Amsterdam. 

Het gebied buiten de stadsomwalling de 

Lastage, was door de bodemgesteldheid niet 

geschikt om op te bouwen. Het werd gebruikt 

voor de scheepsbouw en andere geluids- of 

stank overlastende ambachten. Door een 

toenemende behoefte aan meer woningen 

werd dit gebied uiteindelijk opgehoogd en 

geschikt gemaakt voor bewoning. Het kwam 

bij de eerste stadsuitleg in 1425 binnen de 

stadswal te liggen. De scheepsbouw moest 

daardoor noodgedwongen opschuiven. 

Hiervoor werden de eilanden Rapenburg, 

Valkenburg en Uilenburg aangelegd, welke 

bij de tweede stadsuitleg in 1595 ook binnen 

de stadsomwalling komen te liggen. Hier 

begint de geschiedenis van de locatie van het 

huidige Mr. Visserplein. 
ll 



5. morfologische kaart 1595 
De St. Anthonisdljk en de ellanden Uilenburg, Valkenburg, 

Rapenburg en Vlooyenburg zifn blf de 2e stadsultleg van 
Amsterdam binnen de stadsomwalling komen te liggen. 
Valkenburg en Rapenburg worden voornamellJk gebruikt 

voor de scheepsbouw. Vlooyenburg en de zljden van de St. 

Anthonlsdijk zijn geschikt gemaakt voor bewoning. 



6.mo"o~lo---:-.~~~_j .. De h g1sche kaart 16 
alve maonvorm 90 

stodsuitleg De n· van Amsterdam Am ieuwe gro d wordt volt . 
sterdom zit i n wordt echte . oo1d bij de 4e 

pestepideml n een crisis vo r met direct beb 
lood •, do Fm~ • ••og• do ,0 ~d. 

en op net gebied bezettlng en d en heersende 
geen behoefte van de hand I e concurrentie •·•~rt~ 000 ··- ~"'" •• ~ hooft ·~· -· d N· hter en loot d gen. De Jood geld en 

e ieuw S e Portu se gem e ynogoge bo gees-lsroelitisch eenschap 
uwen (nu net Jood HI e ~ynagoge en 

s stonsch M useum). 



7. morfologische kaart 1845 
De scheepsindustrie komt steeds verder buiten de stad le liggen 
en de eilanden warden voornamelijk bebouwd met woningen. 



8. morfologische kaart 1 880 
Een voorzichti9e verschuivin9 in de hierorchle van het 

transport Is woor te nemen. Het transport over water, wot 
9rotendeels de structuur van het 9ebied bepoolde, neemt 

of. De Deventerhout9rocht wordt gedempt en zo ontstoot 

Deventerhoutmorkt, het huidi9e Jonas Doniel Meijerplein. 



9. morfol · h 

0 
ogisc e kaart 1910 

ok de Lep rozengracht end V ~e ontstane publieke ruimte eza:~oyengracht worden gedempt 
eten. ater het Wale 1 · r ooplein gaan 



' 
10. morfologische 
Op het e"I kaart 1930 

1 and Uilenb 
het verbrede urg wordt de n van d eerste a 
over land. e straat ten b h anzet gemaakt e oeve van het tot tran~port 



l 1 · morfolo · 
De Tweede e•:he kaart 1950 
Joodsw . ereld oorl onmgen acht . og llet veel 
met een sanerlng va~r ~n st~at van verval v~n de voormalige e w1jk. . e overheid begint 



12. morfologische kaart I 970 
Uiteindetijk neemt hel transport over land de overhand. De 

grote kaalslag ten behoeve van de geplande autosnelweg en 

metrolijn laten het gebied verdeeld achier. 



13. morfologische kaart 1990 
De ruimte die is ontstoon biedt de mogelijkheid een grotere 
school toe te possen don tot nu toe mogeiijk was in de 

binnenstod van Amsterdam. 



14. morfologische kaart 2008 
De doorbroken structuur wordt enigszins aangeheeid met de 

bouw van de Nederlandse fllm en televisie academie en de 
VaRa-strook. 



De aanwezigheid van het water en de locatie 

ten opzichte van de Zuiderzee maakte het 

gebied erg geschikt als locatie voor de 

scheepswerven. De structuur van de eilanden 

is gebaseerd op de scheepsbouw en transport 

over water. De orientatie van Uilenburg 

en Valkenburg werd bepaald door de 

meest voorkomende windrichting; zuidwest. 

Rapenburg werd gericht op het IJ. Verder 

werden de eilanden gescheiden door brede 

kanalen geschikt voor zeewaardige schepen 

en met elkaar verbonden door smalle straten 

en enkele smalle bruggen. 

Bij de tweede stadsuitleg rond l 595, kwamen 

ook deze eilanden en het ten zuiden van de St. 

Anthonisdijk aangelegde eiland Vlooyenburg 

binnen de stadswa,I te liggen. De toenmalige St. 

Anthonisdijk ontsloot het gebied en liep van de 

Waag naar de Muiderpoort, die zich bevond 

op de huidige locatie de Muiderstraat. De 

Rapenburgerstraat en de Nieuwe Amstelstraat 

zijn de enige overgebleven kenmerken van 

waar, voor de tweede stadsuitleg, de stadwal 

lag. De eilanden werden onteigend, maar het 

gebied bleef het de functie van havengebied 

behouden. In het midden van de eilanden, 

longs de st. Anthonisdijk en op Vlooyenburg 

werden woonhuizen gebouwd, zodat er een 

gemengde woonwerk situatie ontstond. Op 

Rapenburg werd de voe ondergebracht, 

maar door de grote groei van de voe werd 

het gebied al snel te klein. 

In 1 61 l bij de derde stadsuitleg werd 

Amsterdam verder uitgebreid met de 

westelijke haveneilanden, de westeUjke 

grachtengordel en de Jordaan en verhuisde 

de voe naar het westelijk havengebied. 

Amsterdam functioneert op dit moment als 

belangrijk opvang gebied voor gevluchte 

Joden, omdat sinds de Unie van Utrecht in 

1 579 er in Nederland niemand meer kon 

worden vervolgd vanwege zijn geloof. Het 

stadsbestuur verplichte de Joden niet om 

zich in een bepaalde wijk te vestigen, maar 

omwille van taal en cultuur kozen zij er vaak 

voor om bij elkaar in de buurt te wonen. 

De vluchtelingen werden door armoede 

gedwongen om zich in de minst aantrekkelijke 

gebieden van de stad te vestigen; het 

voormalige oostelijke havengebied, vlakbij 

de herrie en stank van de scheepsdokken. Eind 

16e eeuw: een groot aantal uit Antwerpen 

gevluchte Portugese Joden vestigden zich 

op de eilanden Rapenburg, Valkenburg, 

Uilenburg en Vlooyenburg en longs de St. 

Anthonisdijk (huidige Jodenbreestraat). Met 

de vruchtbare diamantenhandel eind 17 e 

eeuw steeg de welvaart van de joden snel, met 

als resultaat de bouw van veel bouwwerken 

waaraan wij nu nog steeds de Joodse 

geschiedenis van dit stadsdeel herkennen, 

zoals de diamantenbeurs, de Grote Portugese 



Synagoge 

Museum) 

Synagoge. 

(het huidige Joods Historisch 

en de Portugees-lsraelitische 

Toen de diamantenhandel, eind 

1 Be eeuw stagneerde verpauperde de wijk. 

Bij de vierde stadsuitleg werd de halve 

maanvorm voltooid en werd de westelijke 

grachtengordel afgemaakt met de nieuwe 

Prinsen- Heren- en Keizersgracht. De functie 

als havengebied verschoof wederom naar 

drie nieuwe, kunstmatig aangelegde, 

eilanden; Kattenburg, Wittenburg en 

Oostenburg. Het gebied werd vanaf de St. 

Anthonisdijk ontsloten door de Weesperstraat 

en Weesperpoort. Rapenburg, Valkenburg 

en Uilenburg werden langzaam ook geschikt 

gemaakt voor bewoning. De structuur 

veranderde niet moor de nadruk verschoof 

langzaam van transport over water naar 

transport over land. Dit is zichtbaar in de 

voorzichtige verbreding van de straten en het 

aan elkaar groeien van de eilanden door de 

demping van grachten. 

Vooral no de intrede van de auto rond 1 930 

is er een duidelijk omslag in de hierarchie van 

de wijkontsluiting van transport over water 

naar transport over land. Na de oorlog vindt 

er een grote sanering plaats in de wijk. De 

woningen van de gedeporteerde Joden 

zijn tijdens de oorlog en de Hongerwinter 

grotendeels vernield door mensen op zoek 

naar brandhout. De restanten van de woningen 

op Vlooyenburg worden afgebroken om 

plaats te maken voor een nieuw stadhuis en 

operagebouw. Door de cityvorming vindt een 

schaalvergroting plaats. Dit verandert de 

total'e structuur van het gebied, de straten 

worden verbreed ten behoeve van het 

autoverkeer en de grachten worden gedempt. 

Er worden twee grote infrastructurele 

ingrepen gedaan; De aanleg van de metrolijn 

en van de snelweg met de snelwegtunnel. 

Hiervoor wordt veel bebouwing afgebroken 

en zo ontstaat en groot verkeersplein: het Mr. 

Visserplein. Vervolgens lijkt er enigszins een 

poging te worden gedaan om het gebied 

tot een geheel te maken met de bouw van 

de VaRa-strook en De Nederlandse Film- en 

Televisieacademie. 

23 



15. Schematische weergave van de huid. e verk 
van de auto en tram '9 eemromen 



ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE 

Zoals het voor de 2e stadsuitleg al deed toen 

het een stadspoort was, vormt de 1locatie van 

het huidige Mr. Visserplein ook nu nog een 

belangrijk knooppunt in de structuur van de 

stad. In dit hoofdstuk wordt de analyse van 

de huidige situatie beschreven. Hiervoor 

is onderzocht op de theme's infrastructuur, 

begrenzing, programme en orientatie. 

lnfrastruduur 
Mr. Visserplein vormt infrastructureel gezien 

het knooppunt van in totaal drie radialen; 

de S 1 1 2, via de Weesperstraat, de S 

1 1 3, via de Muiderstraat en de S 1 16, via 

de Valkenburgerstraat. Daarnaast maakt 

het onderdeel uit van de binnenring rond 

het centrum van Amsterdam. Vanaf de drie 

radialen is het een belangrijk orientatiepunt 

voor de automobilist Het plein wordt 

van de binnenstad gescheiden door de 

Nieuwmarktbuurt, een gebied dot jaarlijks 

veel toeristen trekt, maar als een afgeschermd 

eiland in het centrum ligt en een barriere vormt 

tussen het Mr. Visserplein en de binnenstad. 

Er wordt veel ruimte ingenomen door 

infrastructurele voorzieningen; de radialen zijn 

samengebracht tot een groot verkeersplein, 

waar veel ruimte in be slag wordt genomen door 

stoplichten, voorsorteerstroken, de trambaan 

en de restanten van de stadssnelweg, waar 

nu een kinderdagverblijf in is gevestigd. Er 

is een chaotische en onoverzichtelijke situatie 

ontstaan. 

25 



17. Beg • renz1n9 van het Mr. Visserplein 



Begrenzing en programma 

Als gevolg van de doorbraken en de 

cityvorming, heeft de fijne korrel plaats 

gemaakt voor gigantische massa's zoals de 

Stopera, het inmiddel,s weer afgebroken 

Maupoleum en later, in een wot bescheidener 

vorm de VaRa-strook en de Nederlandse Film 

en Televisie Academie. Verd er zijn de rooilijnen 

van verschillende straten teruggelegd ten 

behoeve van het autoverkeer. Dit is te zien 

bij de Jodenbreestraat, de vroegere St. 

Anthonisdijk, de Valkenburgerstraat en de 

Muiderstraat. Het Mr. Visserplein wordt op 

dit moment ingekaderd door de Nederlandse 

Film en Televisie Academie en de Mozes en 

Aaronkerk. De overige gebouwen vormen 

met hun hoogte geen begrenzing voor het 

grote oppervlak dot het verkeersknooppunt 

in beslag neemt. 

27 



l 9. Orientaf ie van de beb • ouw1ng rond h t e Mr. Visserplein 



Orienta tie 
De meeste gebouwen rond het Mr. Visserplein 

zijn gebouwd in een stedelijke context, die bij 

de doorbraken is verdwenen. Bij de analyse 

van het gebied van voor de doorbraken 

rond l 970, is te zien dot de bebouwing die 

oorspronkelijlc op het Mr. Visserplein gestaan 

heeft bij plaats moest maken voor de realisatie 

van een verkeersknooppunt. Ook is veel van 

de kopbebouwing van de bouwblokken 

rond het plein gesloopt. Het gevolg hiervan 

is dot de resterende gebouwen random het 

plein zijn gericht op de omliggende straten 

en niet op het plein zelf. Na de doorbraak 

was er een kans om het plein op nieuw in te 

richten. Bij het ontwerp van het DRO complex 

is inderdaad op het plein georienteerd, moor 

de Filmacademie richt zich op het kleinere 

en omsloten markenplein en keert zich van 

het Mr. Visserplein of. Als reden hiervoor 

werd genoemd dot het plein slechts een 

verkeersplein is. 

29 



20. Culturele en ed 1 Stadh · ucatle fund" 2 u1s en opera ies rond het M 
Nederlandse fll r. Visserplein 

3 Kunstacodemie m en televlsle academ· 
4 Portu 1e 

gees-lsraelif 
5 Academie van B ische Synagoge 

6 Rembrandthuis ouwkunst 

8 Joods Historisch 
9 Mozes Museum 

en Aoronkerk 



ANALYSE VAN DE BEBOUWING 

De bebouwing rond het Mr. Visserplein is een 

verzameling van verschillende typologieen, 

die na een turbulent verleden, zich nu in 

een positie bevinden waarin ze onwennig 

tegenover elkaar staan geplaatst. Bij de 

infrastrudurele doorbraken zijn voornamelijk 

de woontypologieen op deze locatie 

verdwenen. Drie van de gebouwen die nu 

aan het plein grenzen, waren voorheen in een 

bouwblok opgenomen; de kerk, de synagoge 

en het voormalige armenhuis. In 1 999 is de 

Nederlandse Film en Televisie Academie daar 

aan toegevoegd. In de volgende paragrafen 

worden deze vier gebouwen grenzend aan 

het Mr. Visserplein besproken. 31 



21. Zicht vanaf het Waterlooplein 
De Academie van Bouwkunst bestaande uit het voormalige 
Huiszittenhuis (links) en het pakhuis 'Het Arsenaal' (rechts). 



Academie van Bouwkunst Amsterdam 

Bouwjaar: Huiszittenhuis 1554, Pakhuis Het 

Arsenaal 1610 

Architect: Willem de Keyser (huiszittenhuis) 

Opdrachtgever: Regenten van de stad 

Ad res: Waterlooplein 211 /213 (voormalig: 

Leprozengracht 67, 69 t/m 75) 

De Acodemie van Bouwkunst is no de oorlog 

op de huidige locotie oon het Woterlooplein 

gehuisvest. Het huidige onderwijsgebouw 

bestoot uit een somenvoeging van twee 

gebouwen; het voormolige Huiszittenhuis en 

het voormolige pokhuis Het Arsenool. Het 

voormolige Huiszittenhuis grenst oon het Mr. 

Visserplein, hier werd vonof de l 7e eeuw 

tot l 870 de stedelijke ormenzorg verzorgd, 

de voorloper van de huidige voedselbonk, 

geflnoncierd uit stedelijke middelen. Offlcieel 

geregistreerde ormen die wel zelfstondig 

woonden, moor geen werk hodden of niet 

konden werken, konden hier eten en in de 

winter turf holen om te stoken. Deze turf werd 

opgeslogen in Het Arsenool. 

De gebouwen zijn georienteerd op de 

voormolige leprozengrocht, deze locotie was 

ideaol voor de oonvoer van voedsel, turf en 

hout. Noost het Huiszittenhuis heeft tijdelijk 

een klein morktkontoor gestoon (ofb.}. Het 

morktkontoor was bestemd voor de Deventer 

Houtmorkt (het huidige J.D. Meijerplein}, wot 

ontstoon was no de demping van de door 

gelegen grocht (ofb. 8 morfologische koort 

l 880). Het morktkontoor gof toen de rand 

van het plein een gezicht, moor dit gebouw 

is ten tijde van de doorbroken rond l 970 

ofgebroken. 

Het gebouw heeft door de joren heen 

altijd een mootschoppelijke functie 

gehad; eerst als 'Huiszittenhuis en later ols 

onderwijsinstelling. De bebouwing sluit oon 

bij de grochtenstructuur die een belongrijke 

functie vervulde in de stod. Door de demping 

van de leprozengrocht verloor het pokhuis 

zijn oorspronkelijke functie. No de doorbroken 

wordt de oonsluiting met het Mr. Visserplein 

nog steeds niet gemaokt; de Acodemie van 

Bouwkunst is gericht op het Woterlooplein en 

de zijde die het richting het Mr. Visserplein 

exposeert is een gesloten zijgevel. 

Het Huiszittenhuis is gebouwd in de 'strokke 

stijl', een stijl die voort gevloeid was uit het 

Hollands classicisme. De uitstroling van het 

gebouw is doorom enigszins sober, zeker in 

vergelijking met het noostgelegen pokhuis. 

Desondonks heeft het de stotigheid van een 

herenhuis. Deze stotige uitstroling wordt 

verkregen door de symmetrische gevel, 

de toepossing van het middenrisoliet en 

tempoon ter occentuotie van de entree, de 

verhoging van de entree ten opzichte van 
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22. Lezingzaal in de voormalige 
brood-verdeelkamer 

23. Private buitenruimte met 
overdekte rondgang 



het maaiveld en de in de gevel afleesbare 

hierarchische indeling van de vertrekken van 

de achterliggende ruimtes. Dit contrasteert 

met de functie van armenhuis. Achter het 

huis bevindt zich een private buitenruimte 

met overdekte rondgang eromheen. Aan de 

achterzijde van deze rondgang stoat een ktein 

apart gebouw in dezelfde stijl. Dit gebouw 

is gericht naar de Nieuwe Amstelstraat en 

wordt momenteel als kantoorruimte verhuurd 

wordt. 
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24. De Portugee~srailitische Synagoge. Zicht vanaf het Mr. 
Visserplein 



Portugees- lsraelitische Synagoge 

Bouwjaar: 1675 

Architect: Elias Bouman en Daniel Stalpaert 

Opdrachtgever: Joodse gemeenschap 

Adres: Meester Lodewijk Ernst Visserplein 3 

(voormalig: Rapenburgerstraat 3) 

Halverwege de l 7e eeuw namen de 

afzonderlijke Joodse groeperingen verenigt 

onder 'de Joodse gemeenschap' het initiatief 

voor de bouw van de Portugees-lsraelitische 

Synagoge. Dit maakte de inmiddels te klein 
geworden synagoge 'De Herschepping' 

(1639) aan de houtgracht overbodig. De 

nieuwe synagoge is gebouwd op de plek 

waar vroeger de Muiderpoort gestaan heeft. 
Het was de grootste synagoge ter wereld 

op het moment van de bouw en getuigt van 
de welstand van de 17e eeuwse Portugees

Joodse gemeenschap. De Joodse bibliotheek, 

Ets Haim, is al sinds de voltooiing gevestigd 

in de lagere ombouw van het complex. Het 

is de oudste nog functionerende Joodse 

bibliotheek ter wereld en stoat op de wereld 

erfgoedlijst. De ombouw huisvest bovendien 

enkele andere belangrijke functies voor het 

synagoge complex, zoals een kleinere "winter" 

synagoge. Deze synagoge werd in winter 
gebruikt omdat het warmstoken van de grote 

synagoge een te kostbare aangelegenheid 

was. Ook is het van oudsher een plek waar 

rabbijnen verblijven die een bezoek brachten 

aan de synagoge en in de leer gingen bij de 

grootmeester. Onder het grootste gedeelte 

van de oppervlakte van het complex bevinden 

zich kelders met kluizen die de schatten van 

synagoge en zijn gemeenschap herbergen. 

Het complex als geheel met de synagoge 

en ombouw is afgeleid van de Tempel van 
Salomo in Jeruzalem. 

De synagoge zelf heeft een alzijdig orientatie 

en is daardoor ook op het Mr. Visserplein 

gericht, de lagere ombouw belemmerd het 
gebouw echter om een relatie met het Mr. 

Visserplein aan te goon. De ombouw plaatst 

de synagoge in een eigen besloten wereld, 

die ook nu nog kan warden ervaren wanneer 

men zich binnen deze omsluiting bevindt. Het 

heeft deze ruimte door de tijd heen veilig 

gesteld en de stad op afstand gehouden. 

Deze afstand representeert ook het karakter 

van het Jodendom, het is zichtbaar, aanwezig 

in de maatschappij, maar mysterieus 

afgeschermd en alleen toegankelijk voor 
bevoegden. 

Het complex werd bij de bouw aan twee 

kanten ingesloten door een gracht en oan 

de andere zijden door de bebouwing. Voor 

de oorlog was het complex te betreden door 

de poort aan de kant van de Muiderstraat, 
de poort aan het J.D. Meijerplein of de 

poort aan de Rapenburgerstraat. Deze 
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25. De private buitenruimte 
welke gecreierd word! door 
de lagere ombouw van het 
complex 

26. lnterieur van de Synagoge. 



verschillende poorten dienden respectievelijk 

voor de mannen, de vrouwen en de rabbijnen, 

deze scheiding wordt nu nog steeds gemaakt 

binnen het Jodendom. Momenteel komt men 

binnen via een kleine souvenir winkeltje, 

in de ombouw naast de poort aan het Mr. 

Visserplein. 

Aon de bouwstijl van de synagoge is een 

and ere Joodse eigenschap of te lezen, namelijk 

het aanpassingsvermogen aan andere 

culturen. Het gebouw is net als de Academie 

in strakke stijl ontworpen. Het Joodse volk 

heeft geen herkenbare eigen stijl ontwikkeld 

voor de bouw van hun religieuze huizen, in 

tegen stelling tot bijvoorbeeld de Christenen 

en de Moslims. Zij namen de architectuur 

over van de stad waar zij toevlucht hadden 

gezocht, om niet tegen diens de cultuur in te 

goon. Herkenbaar voor de strakke stijl zijn de 

vooruitspringende middenpartijen van drie 

vensterassen. De rechthoekige vorm van het 

gebouw wordt versterkt door de balustrade, 

die gedeeltelijk het schuine dak verbergt. De 

hoeken van het gebouw en de middenrisalieten 

zijn versierd met pilasters. De steunberen aan 

de achtergevel zijn vermoedelijk rond 177 4 

toegevoegd. 
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27. De Mo:res en Aaronkerk. Zicht vanaf het Waterlooplein 28. De Mo:res en Aaronkerk en naa1tgelegen panclen. 

29. lnterieur van de Mo:res en Aaronkerk. 



Mo:z:es en Aaronkerk 

Bouwjaar: ca. 1641 

Architect: Tilman Fran~ois Suys (voorgevel, l 841) 

Opdrachtgever: Rooms Katholieke gemeenschap 

(eigendom van R.K. Bisdom Haarlem) 

Adres: Waterlooplein 207 

De Mozes en Aaronkerk vormt een duidelijk 

herkenningspunt in de stad. De officiele 

Rooms Katholieke naam is Sint Antonius kerk. 

De reden dot de Katholieke benaming voor 

de kerk niet in gebruik is genomen is omdat 

in 1 578 een aantal protestantse !eiders de 

macht overnamen en het Katholieke geloof 

werd verboden. Vanaf dot moment werden 

de Katholieke v1ermgen in het geheim 

gehouden in huizen en warenhuizen. De 

Mozes en Aaronkerk is ook ooit begonnen als 

verborgen kerk in een woonhuis. Een aantal 

Katholieke leiders kocht hiervoor in l 641 een 

pond aan de Breestraat. Later werd ook het 

naastgelegen pond opgekocht. Het middenrif 

van de kerk dateert uit deze tijd. De naam 

Mozes en Aaronkerk komt van de beeltenis 

van Mozes en Aaron boven de ingangen 

van deze twee vroegere woonhuizen en zijn 

nu nog steeds te zien in de achtergevel. De 

bezetting van de Fransen in bracht wederom 

de vrijheid van geloof. De kerk krijgt in 1 841 
een voorgevel gericht op de leprozengracht 

(huidige Waterlooplein). De architect van 

deze voorgevel, Suys, heeft gestudeerd 

in Rome, waarvan de invloeden terug te 

vinden zijn in de gevel. Zo is de opvallende 

typologie van de kerk midden in het woonblok 

ontstaan, op de locatie van twee voormalige 

woonhuizen. Bij de doorbraken in de jaren 60 

worden de woningen ten zuiden van de kerk 

afgebroken en wordt de zijgevel naar de 

openbare ruimte geexposeerd. De muren van 

deze woningen maakten onderdeel uit van de 

zijgevel en de achtergevel, waardoor deze bij 

de doorbraken gedeeltelijk moesten worden 

vernieuwd. Sinds l 970 heeft het gebouw 

ook geen kerkelijke functie meer moor is 

het Mozeshuis hier gevestigd, een jongeren 

centrum dot sociaal culturele evenementen in 

de kerk organiseert. 
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30. De Nederlandse Film en Televisie Academia. Zicht vanaf 
hat Mr. Visserplein 



Nederlandse Film en Televisie Academie 

Bouwjaar: l 999 

Architect: Koen van Velsen 

Opdrachtgever: Amsterdamse Hogeschool voor 

de Kunsten 

Adres: Markenplein l 

Het gebouw van de Nederlandse Film en 

Televisie Academie trekt niet direct de 

aandacht. Het gebouw keert zich of van het 

Mr. Visserplein, door zijn introverte gevel, 

wot versterkt wordt door de plaatsing van 

de entree, die zich aan het achtergelegen 

Markenplein bevindt. Hiermee wordt 

onderstreept dot de publieke ruimte van 

het Mr. Visserplein slechts een circulatie 

ruimte is, een kruispunt om snel te passeren. 

Met het stedebouwkundige ontwerp van het 

gebouw wordt de verbroken rooilijn van de 

Jodenbreestraat en Muiderstraat enigszins 

hersteld, moor de school en de grootte 

van het glasoppervlak contrasteren met de 

omgeving. 

43 



VIS IE 
De continue ontwikkeling van de stad is van 

belong om de stad leefbaar te houden, 

meegroeiend met de eisen en wensen van 

zijn inwoners. Het is belangrijk dot bijzondere 

stedelijke en architectonische elementen in dit 

groeiproces behouden blijven, deze elementen 

zijn de sporen van de verschillende periodes 

uit de geschiedenis en vormen het karakter 

van de stad. Een te rigide beleid voor behoud 

leidt er echter toe dot deze elementen hun 

actieve rol in het stedelijk weefsel kwijt raken 

en veranderen in rekwisieten. 

In dit hoofdstuk bespreek ik mijn visie op 

het Mr. Visserplein, welke uitmondt in het 

stedebouwkundige ontwerp en vervolgens 

mijn houding ten opzichte van de omliggende 

bebouwing. 
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OOSTELijKE ENTR.EE TOT DE 
BINNENSTAD 

De primaire bestaansreden van het Mr. 

Visserplein is de infrastructuur. Het knooppunt 

ligt vanaf de oostelijke wijken vrijwel altijd 

op de route near het centrum. Ondanks 

deze belangrijke functie is het nu een blinde 

vlek in stedelijke beleving van Amsterdam. 

De woellge geschiedenis van het gebied 

is op veel plaatsen terug te lezen in de 

gebouwen, monumenten en gedenktekens. 

Het is verscheurd door infrastructurele 

experimenten, verkruimeld en deels verloren 

gegaan. 



Desondanks is er nu ter plaatse van het Mr. 

Visserplein een interessante situatie ontstaan: 

De publieke ruimte van het verkeersknooppunt 

is geplaatst in het middelpunt van culturele, 

educatieve en maatschappelijke functies. 

Openbare functies ondergebracht in 

gebouwen met een monumentale uitstraling. 

Dot deze gebouwen niet naar de publieke 

ruimte in hun midden gericht zijn is logisch 

omdat zij dateren uit de periode waarin 

het Mr. Visserplein nog niet bestond. De 

ogenschijnlijke toevalligheid waarmee 

deze gebouwen, vanwege de doorbraken, 

tegenover elkaar geplaatst zijn, is verassend. 

Toch is ook dit verklaarbaar. Volgens de 

toenmalige visie op de stedelijke ontwikkeling 

moest het verkeersplein op deze locatie komen 

en daarvoor is een groot aantal gebouwen 

afgebroken. Logischerwijs is men gestopt 

met afbreken toen men op deze historische 

publieke gebouwen stuitte. Hierdoor is er 

onbewust een publieke ruimte gecreeerd, 

omringd door gebouwen met publieke functies 

en een monumentale uitstraling. 

De ruimte die is ontstaan is naar mijn idee een 

positieve bijkomstigheid van een negatieve 

ingreep in het verleden. Deze situatie wil 

ik verder ontwikkelen, omdat ik denk dot 

hierdoor het Mr. Visserplein meer potentie 

heeft om bij de binnenstad van Amsterdam 

te horen, wanneer de ontstane leegte 

wordt ingericht om er te verblijven. Dit in 

tegenstelling tot de huidige inrichting als 

uitsluitend transitieruimte. Het plein wot don 

ontstaat, kan a.ls entree tot de binnenstad 

goon functioneren, waarbij de publieke ruimte 

een moment van overzicht creeert. Belangrijk 

daarbij is dot het plein, door middel van de 

architectuur, een herkenningspunt vormt. Met 

de functie van verblijfsplein kan bovendien 

een openbare ruimte ontstaan die uitnodigt 

tot een hoge mate van activiteit, waardoor 

het soort stedelijkheid ontstaat, die nodig 

is om bij de binnenstad te horen. Dit doe ik 

door het ontwerp van het plein en de actieve 

relatie die de bebouwing aangaat met het 

plein en vice versa. 47 



31. lnfraslruct urele ingrepen 



lnfrastruduur 

Door middel van slechts twee infrostructurele 

aonpossingen kon de situotie op het Mr. 

Visserplein verbeterd worden en kon het 

plein, wot nu van de binnenstod ofgescheiden 

wordt door de Nieuwmorktbuurt, beter bij de 

binnenstod betrokken worden. In de huidige 

situotie wordt het grootste deel van het plein 

in beslog genomen door infrostructurele 

voorzieningen; een groot oontol stoplichten, 

in- en uitvoegstroken, de ondergrondse 

restonten van de snelweg die bovengronds 

een restruimte veroorzoken en tot slot de 

tromboon die er dwors overheen loopt. Door 

het knooppunt terug te brengen tot twee 

eenvoudige kruispunten en de tromboon 

te verleggen wordt de verkeerssituotie 

overzichtelijker en ontstoot er ruimte die voor 

ondere doeleinden gebruikt kon worden. Door 

de tromboon vonof de Muiderstroot, door de 

Jodebreestroot en via de Nieuwmorkt, noor 

het Centrool Station te verleggen, wordt het 

plein beter bij de binnenstod betrokken en op 

deze monier wordt ook de Nieuwmorktbuurt 

beter ontsloten. 
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32. Begrenzing van het plain door middel van de toegevoegd 
bouwvolumes 



Begrenzing en programma 

De opvallende typologieen aan het Mr. 

Visserplein waren voorheen opgenomen in 

een bouwblok en georienteerd op een straat 

of gracht. Nu zijn ze blootgelegd naar een 

publieke ruimte van grote omvang. Deze 

functies zijn bovendien geschikt om aan 

een plein te grenzen. Een toevoeging van 

extra functies is daarom niet nodig. Door de 

huidige functies uit te breiden en door de 

representatieve en publieke onderdelen van 

elke functie aan het plein te plaatsen kunnen 

de gebouwen vanaf het plein toeg<;mkelijk 

en leesbaar gemaakt worden. Daardoor 

wordt het mogelijk om met de gebouwen een 

interactie met de omgeving aan te goon en 

kan een nieuwe stedelijke ruimte gecreeerd 

worden. Ook kunnen de problemen van 

orientatie, begrenzing, schaalverschillen en 

de onoverzichtelijkheid opgelost worden 

met een uitbreiding van de huidige functies 

richting het Mr. Visserplein. Het bestaande, 

afgekapte bouwblok wordt hierdoor 

bovendien aangeheeld. 
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33. Oriintatie van de toegevoegde bouwvolumes en de 
veranderde oriiintatie van de Nederlandse Film en Televisie 
Academie. 



Orientatie 
Door de orientatie van de aan het plein 

grenzende gebouwen naar het plein te 

richten krijgen de academie en de kerk 

een tweezijdige orientatie, richting het 

Watertooplein en richting het Mr. Visserplein. 

In het geval van de synagoge is echter niet de 

orientatie het probleem, maar sluit de lagere 

ombouw van het complex de mogelijkheid uit 

om de synagoge bij het plein te betrekken. 

Er moet op een andere manier met deze 

typologie van hoog en laagbouw een 

relatie worden gezocht met het plein. Bij de 

bespreking van mijn ontwerp op de synagoge 

ga ik hier verder op in. 
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34. Beganegrond Nederlandse Film en Televisie Academia 
Locatle van de entree In de huidige situatie 
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3S. Beganegrond Nederlandse Film en Televisie Academia 
Locatie van de entree In de nieuwe situatie 



NEDER_LANDSE FJLM EN TELEVJSIE 
ACADEMIE 

Om de Nederlandse Film en Televisie 

Academie dienstbaar te maken aan de 

nieuwe invulling van het Mr. Visserplein zijn 

er slechts enkele ingrepen nodig. Het gebouw 

vormt een goede begrenzing en heeft een 

kloppende hoogte-oppervlakte verhouding 

met het plein. Ook sluit de rooilijn sluit goed 

aan bij de omgeving. 

Het eerder genoemde probleem van de 

orientatie kan eenvoudig worden opgelost. 

Het gebouw heeft aan alle zijden een gelijke 

uitstraling, waardoor de orientatie van het 

gebouw gewijzigd kan worden met slechts 

de verplaatsing van de entree, nu aan de 

achterkant aan het Markenplein gelegen, 

naar de voorkant van het gebouw aan het Mr. 

Visserplein. In de plattegrond is dit relatief 

eenvoudig te realiseren; aan de zijde van 

het Mr. Visserplein bevindt zich ruimte die 

onaangepast geschilct is voor de entree. De 

routing van het gebouw sluit op die manier 

zelfs beter aan dan nu het geval is en de 

enige ingreep zou de gevel betreffen. Met 

de verlegging van de entree wordt de gevel 

ook extroverter richting het plein. 

Bij dit gebouw is geen extra bouwmassa nodig 

om de problemen op te lossen. De andere drie 

gebouwen rond het plein vergen echter wel 

een toevoeging in de vorm van bouwmassa 

om de bestaande problemen van orientatie, 

begrenzing en schaal op te lossen. Daarom 

heb ik don ook hierin mijn architectonische 

ontwerpopgave gezocht. 

36. De Nederlandse Film en Televisie Academie. Zicht vanaf 
het Markenplein 
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SYMBOLEN EN COULISSEN 

"In de ideale stad vormt de coulisse de 

contouren van de stedelijke ruimte en zijn 

de symbolen herkenbaar als de bijzondere 

elementen en van meer overdrachtelijke 

betekenis voor de stad". [Grouls, 2007] 

De Mozes en Aaronkerk en de Portugees

lsraelitische Synagoge behoren tot de 

symbolen van de stad. Met een extra 

toevoeging in deze categorie zou er aan het 

plein een slecht leesbare situatie ontstaan. 

Met de toevoeging van coulissen kunnen de 

bestaande iconen juist te versterkt worden. De 

gevel aan het plein vraagt echter wel om een 

element van meer overdrachtelijke betekenis. 

Dit vormt een paradox in de architectonische 

opgave. Belangrijk is daarom de manier 

waarop mijn gebouwen aansluiten aan de 

voor en achter gevels van de monumenten 

en hoe de gevels vervolgens de hoek om 

gaan, waar ze een front vormen richting het 

plein. Dit is vooral een belangrijk punt vanaf 

het Waterlooplein gezien. De gevel van de 

Mozes en Aaronkerk en van de Academie 

van Bouwkunst zijn hier beeldbepalend voor 

beide gebouwen. Mijn ontwerp moet het 

beeld van deze voorgevels versterken, door 

niet de aandacht ervan af te leiden, maar 

juist de aandacht op deze twee monumentale 

gevels te vestigen. 
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ANALOGE AANHECHTING 
Met een ontwerp dot analoge aanhechting 

aan het bestaande als uitgangspunt heeft, 

kan een vertaling worden gemaakt van de 

Academie van Bouwkunst, de Portugees

lsraelitische Synagoge en de Mozes en 

Aaronkerk, om ze een gezicht te geven aan 

het plein. Hierdoor kan met behulp van de 

bestaande context een nieuwe stedelijke 

ruimte worden gecreeerd. De analoge 

aansluiting zorgt ervoor dot het monument 

en de nieuwbouw zich beiden in het historisch 

continuum bevinden en het monument niet als 

het gevolg van de contrastwerking buiten de 

realiteit wordt gezet als museumstuk en zijn 

actieve rol in de stad verliest. 

Bij de keuze voor contrast tussen het nieuwe en 

het oude, wordt door juxtapositie de nadruk 

gelegd op de eigenheid en eigentijdsheid, 

de identiteit, van het nieuwe ontwerp. Deze 

houding werd gehandhaafd in de periode 
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van het modernisme en komt voort uit de 

veronderstelling dot contrast de betekenis 

van het oude en het nieuwe intensiveert en 

visualiseert. 

Volgens de architectuurhistoricus lgnasi de 

Sola-Morales, is het principe van contrast 

tweeledig; enerzijds het streven naar 

duidelijkheid in relatie tot het bestaande en 

anderzijds het effect dot het contrast teweeg 

brengt tussen de bestaande en de nieuwe 

architectuur. 

Een houding die no de oorlog veranderde; 

eigentijdsheid en vernieuwing kregen de 

nadruk en het bestaande werd niet meer 

als uitgangspunt genomen. Het vooroorlogse 

contrast werd ontdaan van zijn inhoud en 

relatie tot het bestaande waarmee het 

een leeg begrip werd. In reactie op deze 

contrastwerking is er een verschuiving waar 

te nemen naar de analoge aansluiting op de 

historische stad, de oscillatie tussen het oude 

en het nieuwe, waarbij uit de interferentie 

tussen beide iets nieuws ontstaat. Een houding 

die wordt beschreven door De Sola-Morales 

als een "nieuwe sensibiliteit, die getuigt van 

een complexe opvatting van de relatie tussen 

oud-en nieuwbouw". [Provoost, 1995] 

Voor de ontwerpopgave heb ik inspiratie 

gevonden in enkele ontwerpen waarin, 

naar mijn idee, op een sublieme wijze een 

analogie is gelegd met de bestaande 

monumenten. Ten eerste het bijzondere 

ontwerp van Hans Dollgast voor het herstel 

van de Alte Pinakothek in Munchen (fig. 39} 

en het ontwerp van David Chipperfield voor 

dos Neues Museum in Berlijn (fig. 40}. Deze 

opgaven, die niet alleen het herstel van een 

monumentaal gebouw inhielden, moor die ook 

het dilemma omvatten van de verwerking van 

het trauma van de Tweede Wereldoorlog, 

vroegen om een sterke connectie met het 

bestaande. Daarnaast heeft het ontwerp van 

Gunnar Asplund, voor een uitbreiding van het 

stadhuis in Goteborg, voor mij als belangrijk 

voorbeeld gediend. In dit hoofdstuk warden 

deze voorbeelden specifiek toegelicht en 

wordt er kort ingegaan op de manier waarop 

deze ontwerpen als voorbeeld hebben 

gediend voor mijn ontwerp. 
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37. Alte Pinakothek, Miinchen 
1 9e eeuws ontwerp van Leo von Klenze en 

obstrocte reconstructie door Hons Dollgost 



Alte Pinakothek, Munchen 

Het ontwerp voor de Pinakothek balanceert 

op de grens van een reconstructie en 

een analoog ontwerp. Er is beperkt 

geabstraheerd, het gebouw is aangeheeld 

met moderne materialen en toont daarmee 

hoe hetzelfde ontwerp er met moderne 

middelen uit ziet. Het gebouw vormt hierdoor 

opnieuw een geheel, moor toch is het litteken 

van de oorlog duidelijk aanwezig. Het 

statement wot Dollgast maokt oangaande het 

maatschappelijke dilemma van de verwerking 

van de oorlog is afleesbaor aan de gevel; het 

beladen verleden kan niet worden ontkent en 

dient geaccepteerd te worden. De sporen die 

het achterloat mogen niet worden uitgewist, 

moor moeten een plaats krijgen in het heden. 
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38. Das Neues Museum 
abstracte recanstructie van de zilvleuge'I 

door David Chipperfleld 



Das Neues Museum, Berlijn 

Bij Chipperfleld's ontwerp voor de 

reconstructie van Das Neues Museum is 

sprake van een duidelijke abstractie. 

De verhoudingen, herhaling, toegepaste 

elementen, zoals de kozijnen, zijn allemaal 

aanwezig, moor in geabstraheerde vorm. 

Ook de trap in de hoofdentree is hiervan 

een goed voorbeeld. De oorspronkelijke 

trap is weergegeven in moderne materialen 

en strakke vormen. Hierdoor ontstaat een 

modernisering van de ervaring van de 

architeciuur van de oorspronkelijke hal. De 

sequentie en compositie van het oorspronkelijk 

trappenhuis heeft nog steeds zijn kracht niet 

verloren, moor wordt weergegeven met een 

nieuwe vormentaol. 

Beeld van hat frappenhuis 
39. sfeerbeeld in 1850; 
40. obstrocte reconstructie van het troppenhuis door David 

Chlpperfleld 
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41. Stadhvis Goteborg 
door Gunnar Asplund 



Stadhuis, Goteborg 

Het ontwerp van Gunnar Asplund betreft 

de uitbreiding voor het stadhuis, het is een 

toevoeging en bediend zich van een andere 

taal dan de twee voorgaande voorbeelden. 

Asplund streefde een versmelting van 

modernisme en classicisme na. Vooral zijn 

schetsen van eerdere gevelalternatieven zijn 

zeer leerzaam. Hier in is zijn zoektocht te zien 

naar een gevel die de grammatlca van het 

bestaande stadhuis overneemt, maar toch zijn 

eigen taal spreekt. Opvallend is dat Asplund 

begon met een ontwerp wat een nabootsing 

lijkt van het bestaande, om er daarna zijn eigen 

expressie aan te geven. Dit is onder andere 

te zien in de laatste verandering die Asplund 

toepaste, waarbij hij de gevelopeningen 

van het midden, naar de linker bovenhoek 

verplaatst heeft. Hierdoor krijgt het moderne 

uiteindelijk toch de overhand. 
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42. Gevelopties voor het 
stadhuis Goteborg 

door Gunnar Asplund 
van boven noar beneden: Gevel 
opties uit 1925, 1934, 1935 en 
1936. 



Bij deze voorbeelden is gebruik gemaakt 

van abstractie als methode voor de analoge 

aanhechting aan monumentale gebouwen. 

Door het bestaande stop voor stop te 

abstraheren, wordt een abstracte vormentaal 

geformuleerd. Deze vormentaal levert de 

juiste grammatica op voor een nieuw ontwerp, 

wot de toegepaste architectonische principes 

van het monument toont. Hiervan is sprake bij 

de ontwerpen van Chipperfleld en Oollgast. 

Dollgast abstraheerde heel minimaal, zijn 

ontwerp betreft don ook een beschadigd 

gedeelte van het gebouw en bovendien het 

belang.rijkste onderdeel ervan. Ook omvat 

zijn ontwerp het maatschappelijke vraagstuk 

van de verwerking van het oorlogstrauma. 

Chipperfleld abstraheert tot architectonische 

principes van het bestaande, zijn ontwerp 

betreft een beschadigd zijvleugel van het 

gebouw. 

Asplund goat daarentegen verder, hij 

neemt de grammatica van de gevel van het 

monument en creeert daarmee een eigen 

vormentaal, waardoor het gebouw door 

zijn analogie wel een eenheid vormt met 

het bestaande, moor toch een op zichzelf 

staand object wordt. Zijn ontwerp betreft 

het een uitbreiding en dus een toevoeging 

aan het bestaande gebouw. Het onderscheid 

tussen deze ontwerpen betreft de mate van 

abstractie en de mate van vrijheid waarmee 

de met de abstractie gevonden grammatica 

wordt toegepast. De mate van abstractie en 

vrijheid is afhankelijk van een drietal aspecten 

1 ) De fysieke afstand ten opzichte van het 

bestaande gebouw; deze is onder te verdelen 

in de openbare ruimte, de kier en de directe 

aansluiting. 2) De hierarchie ten opzichte 

van het bestaande gebouw, welke is op te 

delen in twee categorieen: de reconstructie 

van een vervallen of beschadigd gedeelte 

(als hoofdonderdeel of nevenonderdeel), 

of een nieuw te bouwen uitbreiding. 3) Het 

programma; maakt het nieuwe ontwerp 

onderdeel uit van dezelfde functie of wordt 

er een andere functie in ondergebracht? 
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43. Fysieke afstand bebouwing van de bouwvolum es tot de bestaande 



44. Steclebouwkund" 19 ontwerp. 



De drie gevonden ospecten uit de analyse van 

de onologe oonhechting heb ik vervolgens 

gebruikt om de mote van obstroctie en vrijheid 

van de ontwerpen voor de drie gebouwen 

aan het plein te bepalen. 

De fysieke gevonden afstanden zijn 

weergegeven in de afbeeldingen hiernaast. 

Zools eerder gezegd is in deze opgave 

echter een paradox aanwezig van het 

subtiel oonsluiten op de voorgevels van de 

bestoonde monumenten en oon de ondere 

kont de noodzook een front te vormen noor 

het plein. Hierdoor komt in mijn opgove het 

verschil in hierorchie bij elk individueel gebouw 

oon bod. De drie gebouwen vrogen vonuit 

zichzelf elk een eigen fysieke ofstond tot de 

nieuwbouw. De uitbreiding van de ocodemie 

zie ik ols een zijvleugel welke direct oonsluit 

op het bestoonde gebouw. De dominonte 

orchitectuur van de kerk dwingt een kleine 

ofstond of tot het nieuw te bouwen gedeelte. 

Bij beide gebouwen geldt er echter dot ols 

de gevel de hoek omgoot noor het plein zij 

een ondere tool moeten goon spreken; oon 

de zijde van het Woterlooplein hebben zij 

een ondergeschikte rol, moor richting het Mr. 

Visserplein hebben zij een dorninontie rol. De 

orientotie en stedebouwkundige inbedding 

van het synogoge-complex vrogen om een 

grotere ofstand tot de nieuwbouw, in de 

vorm van een openbare ruimte. Het ontwerp 

hiervoor goat daarom een gelijke relat·ie aan 

met zowel de synogoge als de uitbreidingen 

van de academie en de kerk en kan zich 

van een vrije toepossing van vormentool en 

moteriolen bedienen. 
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45. Het ensemble, beeld van bovenaf 



STEDEBOUWKUNDIG ONTWERP 

Het stedebouwkundig ontwerp resulteert 

in de toevoeging van drie bouwvolumes 

die op verschillende wijze aansluiten op 

de Academie van Bouwkunst, de Mozes 

en Aaronkerk en Portugees-lsraelitische 

Synagoge, waarbij de volumes zowel 

de uiteindelijke verschijningsvorm als de 

functies van het plein hebben bepaald. Het 

infrastructurele knooppunt is vereenvoudigd 

waardoor er ruimte is ontstaan voor de 

nieuwe invulling. De volumes voorzien van een 

verdichting vanaf de randen, waardoor het 

plein beschikbaar blijft als openbare ruimte 

en ook beter ingekaderd wordt. Het volume 

naast de kerk krijgt een dominante rol aan het 

plein, dit wordt gevraagd vanuit de analoge 

aansluiting met de kerk, moor ook vanuit de 

rol van het gebouw speelt ols orientatiepunt 

voor de radiolen S 11 2 en S 11 6. Het plein 

krijg zo een eenduidige richting wot de 

leesboorheid ervan versterkt. 
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46. Relief in de bestaande 
gevel en nieuwe gevel van de 
Academie van Bouwkun5f 



ARCHITECTONISCH ONTWERP 

De drie monumenten aan het Mr. Visserplein 

hebben overeenkomsten in bouwstijl en 

materiaalgebruik en de kerk en synagoge 

hebben een overeenkomstige duidelijke 

representatie van hun (voormalige) functie. 

De drie gebouwen verschillen echter in schaal, 

typologie en functie en vormen daarom ook 

drie aparte opgaven. Deze opmerkelijke 

gebouwen zijn door toeval tegenover elkaar 

komen te staan en zullen met elkaar moeten 

gaan communiceren. De architectonische 

opgave ligt dan ook in het vinden van de taal 

van de afzonderlijke gebouwen en de ingreep 

om met deze verschillende talen een eenheid 

te creeren. Deze eenheid is ten behoeve van 

de leesbaarheid van de openbare ruimte, 

maar ook voor de orientatie van het verkeer. 

Hiervoor is het belangrijk om inzichtelijkheid 

in de functie van het gebouw te geven en in 

de werking van het plein. Voor dit laatste ga 

ik uit van het principe van een "dominated 

square", waarbij het plein zelf georienteerd 

is in de richting van een gebouw dat met zijn 

uitstraling de aandacht trekt. 

In de volgende paragrafen wordt het ontwerp 

van elk gebouw afzonderlijk weergegeven, 

om vervolgens af te sluiten met een serie 

illustraties van het ensemble. 
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47. Het bezoekersdomein binnen de Academie van 
bouwkunst. Huidige situatie 



Uitbreiding Academie van Bouwkunst 
De gevel van de Academie is grotendeels 

gesloten waardoor er direct aan vast gebouwd 

kan worden, zonder het functioneren van de 

achterliggende ruimtes in het bestaande 

gebouw te belemmeren. Oit, en de toevoeging 

van een nieuwe entree, aan de zijde van het 

Mr. Visserplein, heeft invloed op de interne 

werking van de Academie. Daarom heb ik 

een analyse gemaakt van de verschillende 

gebruikers van het gebouw en de voor hen 

bestemde ruimtes. De schema's van de 

volledige analyse zijn terug te vinden in bijlage 

1 , achter in dit verslag. Uit deze analyse heb 

ik geconcludeerd dat er drie verschillende 

gebruikers zijn; de studenten, de directie 

en het publiek. Maar ook dat hun domeinen 

met elkaar verstrengeld zijn waardoor de 

routing van het gebouw vertroebeld. Aan de 

hand van mijn bezoeken aan het gebouw en 

gesprekken met de faculteitsmanager heb 

ik onderzocht op welke punten het gebouw 

verbeterd kan worden. 

l . Er worden vaak lezingen gehouden 

die toegankelijk zijn voor publiek van buitenaf. 

De grootste lezingzaal biedt plaats aan ca. 80 

man, maar bevindt zich op de 2e verdieping 

en is alleen bereikbaar voor publiek via een 

route die voor onbekende bezoekers met 

bordjes aangegeven moet worden. Bovendien 

heeft de zaal geen hellende vloer, waardoor 

het lastig kan zijn om ook vanaf de achterste 

plaatsen de lezingen goed te volgen. 

2. Onder de studenten is er behoefte 

aan werkplekken, waar ze 's avonds en in he.t 

weekend kunnen werken en onderling kunnen 

overleggen en informatie uit kunnen wisselen. 

Ruimte hiervoor ontbreekt op dit moment. Het 

gebouw beschikt alleen over bespreekruimtes 

waar begeleiding gegeven wordt en deze 

ruimtes zijn vrijwel altijd in gebruik. 

3. De Academie beschikt over een 

uitgebreide boekencollectie, waarvan vee1 

boeken · niet in de bibliotheek geplaatst 

kunnen worden wegens ruimte gebrek. Verder 

zijn er slechts vier computers en vier leestafels 

aanwezig. 

4. De werkplaats wordt gebruikt 

voor opslag van allerlei soorten attributen 

waardoor er te weinig ruimte is voor de 

studenten om te werken. 

Het programma waarmee de Academie 

daarom uitgebreid kan worden bestaat 

uit een auditorium, een uitbreiding voor 

de werkplaats met materialenopslag en 

studenten werkplekken. Door de voor publiek 

toegankelljke functies aan de zijde van 

het plein te plaatsen krijgt het gebouw een 

heldere organisatie. Tot deze publieke functies 

behoren de lezingzalen, de bibliotheek en 
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48. Het bezoekersdomein binnen de Academie van 
bouwkunst. Nieuwe situatie 



de rondgong rond de binnenploots, woor 

de moquettes tentoongeste'ld worden. Door 

het verplootsen van de bibliotheek noor de 

uitbreiding oon het plein, wordt er in het 

bestoonde gedeelte ruimte gemookt voor 

de werkplekken van de studenten. De nieuwe 

entree sluit oon op een van de lezingzolen, 

deze ruimte is verbonden met de rondgong 

met een colonnade. Door deze ruimte 

onderdeel te moken van de entree, wordt 

de entree in imposonte ruimte die overzicht 

creeert en in direct contact stoat met de 

tentoonstellingsruimte in de rondgong. 

De uitbreiding van de Acodemie sluit, zowel 

in letterlijke zin ols in orchitectonische tool, 

direct oon op het voormolige Huiszittenhuis. 

Vonof het Woterlooplein gezien, neemt de 

nieuwe gevel het patroon van de gevel van het 

Huiszittenhuis in geobstroheerde vorm over. 

De uitstroling vonof deze kont gezien is die 

van een zijvleugel, woordoor de oondocht op 

de gevel van het bestoonde monument wordt 

gevestigd. 

Vervolgens goat de gevel de hoek om richting 

het Mr. Visserplein. Het patroon wordt door 

nog heel even door gezet, zodot het beeld 

van de voorgevel van het Huiszittenhuis 

zichtboor wordt oon het plein. Geleidelijk, 

oon de hand van de ochferliggende functies, 

is er een tronsformotie zichtboor, die een 

uitgekristolliseerde vorm heeft oongenomen 

ols de gevel voor de tweede keer de hoek 

om is gegoon. Hier zijn de kleinscholige 

gevel van de voormolige woningen ochter het 

Huiszittenhuis, oon de Nieuwe Amstelstroot, 

en de getronsformeerde gevel van de 

uitbreiding noost elkoor geplootst. 

De gevel richting het Mr. Visserplein begint 

met het strokke patroon, het ritme, de 

symmetrie en hierorchie van de bestoonde 

gevel van het Huiszittenhuis. In dit patroon 

worden vervolgens de ochtergelegen functies 

zichtboor gemookt. Door woor de entree zich 

bevindt wordt de hierorchie oongepost. De 

entree hoort bij de hierorchie van de middelste 

verdieping, de voornoomste verdieping 

met de grootste en meest geoccentueerde 

gevelopeningen. De hoofdingong van het 

voormolige Huiszittenhuis bevindt zich don 

ook op hoogte van deze verdieping en met 

moet met behulp van een trap noor deze 

hoogte stijgen om binnen te komen. Voor het 

publieke gedeelte van de Acodemie, oon 

het plein, mook ik de entree op mooiveld 

niveou ten behoeve van de toegonkelijke 

uitstroling van dit gedeelte van het instituut. 

De driedeling in de hierorchie wordt hier 

teruggebrocht noor twee, refererend oon de 

twee ochterliggende functies en hun ploots in 

hierorchie ten opzichte van elkoor. De entree 

ligt ter occentuotie een klein stukje noor 
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50. Boven: Perspectief van de uitbreiding van de Academie 
van Bouwkunst. Zich! vanaf het Jonas Daniel Meijerplein 

51. Onder: De Academie van Bouwkunst, uitbreiding en 
bestaand. Zicht vanaf het Waterlooplein. 



voren. De volgende overgang vindt plaats bij 

het auditorium. De hierarchie van twee delen 

wordt doorgezet, ook weer refererend aan 

de achterliggende functies van het auditorium 

en de bibliotheek. De dimensies van de 

oorspronkelijke gavel veranderen vanaf 

hier geleidelijk, nauwelijks waarneembaar 

versmalt de breedte van de dichte delen 

van de gevel. Op deze manier wordt het 

eerdere patroon van gevelopeningen in een 

muur, omgezet naar een patroon van een 

colonnade. De accentuerende lijsten rond 

de entreeopeningen zijn de aanzet tot deze 

colonnade. Bij de gevel voor het auditorium 

worden deze lijsten samen gesmolten tot een 

kolommen-architraaf systeem. Dit systeem 

wordt bij de drie de gebouwen rond het plein 

toegepast, steeds op een manier die eigen 

is aan het gebouw, en vormt daardoor een 

verbindend element. 

In de zijgevel van de rondgang, die nu als 

wand tussen de rondgang en het auditorium 

functioneert, maak ik verticale openingen, 

-- T 
c ••• h ••• ~ .... ·~··-~· .... : ... 

----~ 

waardoor en eer relatie tussen de rondgang 

en het auditorium ontstaat. Door de 

transparante gevel van de uitbreiding aan 

het plein en deze incisies in de bestaande 

zijgevel ontstaat er indirect een relatie met 

de binnenpl'aats en het plein. Van een van de 

twee gevelopeningen in de zijgevel van het 

bestaande gebouw ter hoogte van de tweede 

verdieping worden de vensters verwijderd, 

waardoor en een doorgang ontstaat die als 

entree tot de bibliotheek dient. 

49. Uitgevouwen gevelbeeld Academie van Bouwkunst 
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54. lnterieur Academia van Bouwkunst: het Auditorium. 



52. Boven: De werl<ing van de uitbreiding van de Academia 
van Bouwkunsl ge:i:ien vanaf het Mr. Visserplein. 

53. Onder: Doorsnede van de uitbreiding van de Academie 
van Bouwkunst. 
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58. Perspectief van het Mozes en Aorontheater. Zicht vanaf 
de Nederlandse Film en Televisle Academie 
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59. De verschillende monieren van gebrulk van het Mozes en 
Atirontheoter. Von linksboven noor rechtsonder: 1. Gebruik van 

de grate zool. 2. Gebruik van de klelne zool. 3. Gebruik van 

het openluchttheoter. 4. lndien het theater niet is gebruik is, 

mookt het onderdeel uit van de openbore rulmte. 



Het Mozes en Aarontheater 
De uitbreiding wordt direct naast de kerk 

geplaatst, moor een kleine afstand is 

geboden om dit groteske monument zijn 

ruimte te gunnen. Een kier, zoals ook aan 

de andere zijde van de kerk aanwezig is 

en veel voorkomt tussen de grachtenpanden 

van Amsterdam. Overdag bijna ongezien 

en 's nachts opgelicht door het licht uit de 

aanbouw. Visueel gezien, vanaf de straat, 

heeft de bebouwing die vroeger naast de 

kerk heeft gestaan er direct op aangesloten, 

moor ook hier was een kleine kier aanwezig. 

Kijkend naar het relief van de zijkant van de 

toren is het ook praktisch gezien logisch om 

er een kleine afstand vanaf te houden, om 

het niet noodzakelijk te maken de ornamenten 

van de toren die door de hoek om goon te 

verwijderen. 

Het uitbreiden van de kerk voor concerten en 

voorstellingen kan met een tweede (kleinere) 

zaal, voorzien van een eigen podium en bar. 

Door de gevel richting het plein zo te maken 

dot deze opengeschoven kan worden kan 

de nieuwe zaal ook zelf als podium dienen, 

met het plein als tribune. Het plein krijgt 

hierdoor een actieve functie en betrekking 

bij de aangrenzende bebouwing. Door de 

schuifpui van dit podium overdag ook open te 

laten kan het podium ook als publieke ruimte 

dienen. De bar kan daarbij voorzien van de 

functie als terras. In het gebouw zijn don drie 

functies gecombineerd: openbare ruimte met 

terras, concertzaal en openluchtpodium. 

Voor de functie van openluchtpodium is 

het gebouw opgedeeld in drie delen; een 

middenstuk (het podium) en twee zijbeuken. 

Het middenstuk is voorzien van een verhoogd 

dak; de toneeltoren en het plein dient als 

tribune voor het publiek. Bij het gebruik voor 

kleinschaligere voorstellingen of optredens 

dient dit openluchtpodium als zaal en de 

rechter zijbeuk als podium. In de linker zijbeuk 

bevindt zich een bar. Deze bar kan worden 

gebruikt als de kleine zaal in gebruik is, moor 

ook bij de derde functie van gebouw; de 

stedelijke loggia. Als er geen voorstellingen 

plaats vinden don behoort het podium toe aan 

de openbare ruimte, de twee zijbeuken en 

de trap naar de kerk kunnen hiertoe worden 

afgesloten. De rollen van podium en tribune 

zijn don omgedraaid: het podium wordt de 

huiskamer vanuit waar men naar het plein en 

de stad kijkt. 

Ook de uitbreiding van het Mozes en 

AC:irontheater, neemt naast de prominente 

voorgevel van de kerk een ondergeschikte 

houding aan. De zijgevel van het nieuwe 

podium kadert de kerkgevel weer in zoals 

voor de doorbraak het geval was. De hoogte 

van de zijgevel sluit aan bij de hoogte van de 

bebouwing aan de andere zijde van de kerk 
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en is afgeleid van de lijnen van het relief in de 

gevel van de kerk. Vanwege de kleine afstand 

neem ik niet letterlijk het ritme en patroon over 

van de gevel van de kerk, moor begin ik direct 

op een abstracter niveau, waardoor het een 

op zichzelf staand element wordt. Richting het 

plein neemt het gebouw de prominentie van 

de kerk over, waardoor het een dominante 

rol vertolkt richting het plein. Hier is gebruik 

gemaakt van het systeem van de colonnade, 

waarvan de kolom is omgevormd tot twee 

slanke betonnen schijven die in het midden 

met elkaar verbonden zijn. Het delen van de 

kolom in twee helften legt extra nadruk op de 

verticaliteit en maakt de gevel transparanter. 

Door de kolommen als schijven uit te voeren 

en de architraaf en kolommen op een lijn te 

leggen en de dubbele kolom toe te passen 

wordt een moderne vorm en uitstraling aan de 

colonnade gegeven. De onderste verdieping, 

het podium, vormt een massieve verhoging 

richting de stad, welke alle functionele ruimtes 

zoals toiletten, garderobe, kleedkamers en 

opslag ruimte herbergt. 

Op de overgang van oud naar nieuw in het 

interieur bevindt zich de trap die naar de 

kleine zaaljopenlucht podium leidt. Deze trap 

loopt longs de historische gevel van de kerk 

en de ruimte erboven is geheel open. Op die 

manier wordt de overgang een bijzondere 

ervaring. Ook bij de doorgangen die ik maak 

ter plaatste van de backstage ruimte en de 

bar is de overgang goed te ervaren doordat 

je twee gevels passeert met daartussen de 

lege ruimte van de kier. 

In het openluchttheater bevindt zich boven 

de bar een balkon, dot bij gebruik van het 

theater als kleine zaal ruimte voor extra 

zitplaatsen biedt, of bij gebruik van het 

theater als openluchtpodium pleats biedt voor 

het orkest. Dit balkon is bereikbaar vanuit het 

reeds aanwezige balkon in de kerk, waarbij 

het roam als doorgang functioneert. 
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60. Perspectief van het Mozes en Aorontheater. Zicht vanaf het 

Waterloaplein. 



Richting het plein neemt het gebouw de 

prominentie van de kerk over zonder ermee 

te concurreren. Hier is gebruik gemaakt van 

een colonnade, de meest doorwaadbare en 

toegankelijke vorm van de gevel. Het systeem 

van de colonnade is hier omgevormd tot de 

herhaling van een kolom, bestaande uit twee 

slanke betonnen schijven die in het midden met 

elkaar verbonden zijn, met de doorlopende 

architraaf. Het delen van de kolom in twee 

helften geeft extra nadruk aan de verticaliteit 

en maakt de gevel transparanter en minder 

'zwaar'. Door de kolommen als schijven uit 

te voeren en de architraaf en kolommen op 

een lijn te leggen en de dubbele kolom toe te 

passen wordt een moderne vorm en uitstraling 

aan de colonnade gegeven. De onderste 

verdieping, het podium, vormt een massieve 

verhoging richting de stad, welke alle 

functionele ruimtes zoals toiletten, garderobe 

en opslag ruimte herbergt. 

Op de overgang van oud naar nieuw in het 

interieur bevindt zich de trap die naar de 

kleine zaal/openlucht podium leidt. Deze trap 

loopt longs de historische gevel van de kerk 

en de ruimte erboven is geheel open. Op die 

manier wordt de overgang een bijzondere 

ervaring. Ook bij de doorgangen die ik maak 

ter plaatste van de backstage ruimte en de 

bar is de overgang goed te ervaren doordat 

je twee gevels passeert met daartussen de 

lege ruimte van de void. 

In het openluchttheater bevindt zich boven 

de bar een balkon, dot bij gebruik van het 

theater als kleine zaal ruimte voor extra 

zitplaatsen biedt, of bij gebruik van het 

theater al's openluchtpodium pleats biedt voor 

het orkest. Dit balkon is bereikbaar vanuit het 

reeds aanwezige balkon in de kerk, waarbij 

het roam als doorgang functioneert. 

61. Uitgevouwen gevelbeeld Mozes en Aiironkerk. 
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63. Doorsnede van het Mozes en 
Aiironlheater 

64. De -rking van het Mozes 
en Aiirontheater gezien vanaf 
het Mr. Visserplein. 
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68. Stedebouwkundige werking van het plein in relatie tot 
de uitbreiding van de Academie van Bouwkunst en het 
Mozes en ACirontheater. 



Het plein 
Het synagogecomplex is tweeledig, zowel 

in vorm als in functie. Het hoofdgebouw 

huisvest de hoofdfunctie en is toegerust 

met een architectuur die dit uitdraagt in 

uitstraling en schaal. De ombouw brengt 

een aantal nevenfuncties onder en heeft 

een ondergeschikte uitstraling en schaal. 

De architectuur van het hoofdgebouw past 

heel goed aan het plein, maar zoals eerder 

gezegd belemmerd de lagere ombouw een 

direct relatie met het plein. De ombouw 

maakt echter deel uit van het complex en 

zonder zijn beschermende werking verliest het 

complex zijn waarde zowel religieus, cultureel 

als stedebouwkundig; het is een bijzondere 

typologie die nergens anders in Amsterdam 

voorkomt. De typologie beschrijft ook het 

karakter van de joodse religie; mysterieus, 

afstandelijk voor vreemden maar open 

voor bekenden, zichtbaar maar niet direct 

tastbaar. Bovendien huisvest het de Joodse 

boekencollectie en de winter synagoge. 

Daarom heb ik naar een manier gezocht 

om de relatie tussen de hoogbouw van het 

synagogecomplex en het plein te versterken, 

zonder de ombouw te verwijderen. 

Het plein gaat met de tweeledigheid van 

het complex een relatie aan door met het 

I I 111•1 1•1•1•1 l•I 

hoofdgebouw en ombouw individueel te 

communiceren. Dit is gedaan door een 

oplopend plein te creeren wat richting het 

theater dienst doet als tribune en richting de 

synagoge een kleinschalige gevel heeft. Het 

hoogste niveau van het plein ligt gelijk met 

de nokhoogte van de ombouw. Hierdoor kijkt 

men vanaf het plein over de ombouw heen 

naar de synagoge. Op maaiveld niveau 

wordt met de gevel van het plein een relatie 

gelegd met de kleinschalige ombouw, er 

ontstaat een smalle straat, die de historische 

as die zich daar bevond, hersteld. Achter 

deze pleinwand, onder het hoogste gedeelte 

van het plein bevinden zich functies ter 

ondersteuning van het synagoge complex, de 

kaartverkoop, souvenir winkel, kantoren en 

een koosjer lunchcafe. Het plein communiceert 

op deze manier met de grootschaligheid van 

de synagoge en de pleinwand communiceert 

met de kleinschalige gevel van de ombouw. 

De drie eerst genoemde functies bevinden 

zich nu in de ombouw van het complex. Door 

deze functies hier weg te halen en buiten 

het complex te plaatsen wil ik de synagoge 

69. Uitgevouwen gevel van het plein. 
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70. Perspectief van het plein vanuit het Mozes en 
Aarontheater en de relatie van het plein met hel 
hoofdgebouw van de Synagoge. 



toegankelijker maken voor bezoekers, 

bovendien ontstaat er zo extra ruimte in de 

ombouw voor de Joodse bibliotheek. Een 

groot gedeelte van de boekencollectie ligt 

momenteel in de kelders opgeslagen en 

het ontbreekt aan ruimte om de boeken te 

bestuderen. 

De hoogte van het plein loopt richting 

de synagoge steeds steiler toe. Het 

hoogteverschil tussen de niveaus is steeds 

60 cm, zodat de randen geschikt zijn om op 

te zitten. In het midden bijna bovenaan is 

een achteruitgang, een trap die terugleidt 

naar het maaiveld. Deze trap vormt vanaf 

de straat die nu ontstaan is, de entree tot 

het plein. De entrees van de ondergelegen 

functies bevinden zich aan beide zijden van 

deze trap, die tegenover de entree van het 

• 

synagoge-complex is geplaatst. Dit punt 

vormt daardoor het moment van connectie 

tussen de verschillende onderdelen van het 

plein en de synagoge. 

De verbindende elementen van het colonnade 

systeem zijn hier nog iets vrijer gebruikt don 

bij de andere twee gebouwen; De dimensies 

komen nog steeds overeen moor het ritme is 

vrij en de herhaling van kolommen is steeds 

verschillend waardoor er een dynamische 

gevel ontstaat. De ruimte onder het plein 

biedt plaats aan een fietsenstalling van welke 

de uitgang zich op de hoek van het plein 

bevindt, door waar de gevel wordt de hoek 

om getrokken richting de Filmacademie. 

71 . Relatie plein - synagoge 
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72. Perspectief vanaf het plein richting het Mazes en 
Aarontheater. 



73. Doonnede van het plein 
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76. Perspectief van het ensemble. Zich! vanaf het 
Waterlooplein. 



77. Perspectief van het ensemble. Zicht vanaf de 
Weesperstraat. 



78. Perspectief van het ensemble. Zicht vanaf het Jonas 
Daniel Meijerplein. 



79. Perspectief van het ensemble. Zicht 
Nederlandse Film en Televisie Academie. 
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NAWOOR_D 
Voor de projecten uit dit afstudeeratelier is 

begonnen met de historische en morfologische 

analyse van Amsterdam. De opgave die uit 

deze analyses is voortgevloeid is er een die 

gebaseerd is op stedebouwkundig onderzoek 

met een resultaat dot vooral ontwerpend tot 

stand is gekomen. Tijdens het ontwerpende 

onderzoek naar een antwoord op de opgave 

ben ik veel vraagstukken tegengekomen, 

zoals het innemen een van passende houding 

ten opzichte van de symbolen van de stad, 

de representatie richting een plein en de 

zoektocht naar de analoge aanhechting. 

Op sommige van deze vragen heb ik een 

antwoord gevonden, soms door het bestuderen 

van voorbeelden, soms door beredenering 

en vaak door het ontwerpen zelf. Maar 

antwoorden leiden meestal tot nieuwe vragen 

en daarom wil ik deze presentatie afsluiten 

met twee vragen die mij nu, na afloop van mijn 

afstudeerproject nog steeds bezig houden. 

1. Analoge aanhechting aan monumenten 

De analoge aansluiting bewerkstelligt dot 

het monument en de nieuwbouw zich beiden 

in het historisch continuum bevinden en het 

monument niet buiten de huidige realiteit 

wordt gezet doordat zij
1 

als het gevolg van 

de contrastwerking wordt geexposeerd. 

De analoge aanhechting is echter zeer 

complex, er is niet gemakkelijk een universele 

oplossing aan te geven. Het goat immers uit 

van de architectonische principes van het 

individuele gebouw, waardoor elke opgave 

een verschillend is. Toch ilijkt er bepaalde 

wetmatigheid te schuilen in de conclusies van 

de analyses van de analoge aanhechting 

over de invloed van de fysieke afstand, de 

hierarchie en het programme op het analoge 

ontwerp. Is het mogelijk om met deze conclusies 

als aanzet een methode te ontwikkelen voor 

de analoge opgave? 
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80. Private en openbare ruimte van het Mr. Visserplein 



2. Het Mozes en Aorontheater: een stedelijke 

loggia 

Tijdens het ontwerpen van de gebouwen 

aan het Mr. Visserplein heb ik gezocht naar 

een actieve relatie met de publieke ruimte. 

Hiertoe heb ik het Mr. Visserplein ontworpen 

als stedelijke tribune en podium voor de stad. 

lndien het theater niet in gebruik is zijn deze 

rollen omgedraaid en is het podium een 

stedelijke loggia die uitkijkt op het theater 

van de stad. Wat is de toevoeging van deze 

nieuwe stedelijke laag aan de publieke 

ruimte? En wot zijn de consequenties van het 

toepassen van een private ruimte als een 

loggia, afkomstig uit de w·oontypologie, op 

de publieke ruimte? 115 
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81. He! gebruiksdomein van de directie binnen de Academia 
van bouwkunst. Huidige situatie. 
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82. Het gebn1iksdomein van de directie binnen de Academie 
van bouwkunst. Nieuwe situatie. 
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83. Het gebruiksdomein van de bezoeket binnen de 
Academie van bouwkunst. Huidige situatie. 
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84. Het gebruiksdomein van de bezoeker binnen de 
Academia van bouwkunst. Nieuwe situatie. 
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85. Het gebruiksdomein van de student binnen de Academie 
van bouwkunst. Huidige situatie. 
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86. Het gebruiksdomein van de student binnen de Academie 
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