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Afbeelding 1. 
De grachtengordel in Amsterdam. 
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SAMENVATIING 

Dit afstudeerproject vindt zijn oorsprong in het afstudeeratelier 'NAAST architectuur'. In dit 

atelier werd de analogie tussen twee gebouwen onderzocht en stond de vraag hoe een gebouw 

geïnterpreteerd werd door zijn analogon centraal. De Amsterdamse grachtengordel staat bol 

van de NAASTEN. De grachtenpanden zijn interpretaties van elkaar en hebben elk in meer of 

mindere mate eigenschappen van elkaar overgenomen. De panden maken deel uit van een 

reeks en hebben voor dezelfde opgave gestaan. 
In een onderzoek wordt bekeken hoe het Amsterdamse grachtenpand zich ruimtelijk 

heeft ontwikkeld. Hiervoor is de groei van Amsterdam en de algemene ontwikkeling van het 

Amsterdamse grachtenpand onderzocht aan de hand van literatuur. Het huis Bartolotti, gelegen 

aan de Herengracht, en het huis de Dolphijn, gelegen aan de Singel, zijn twee NAASTEN die in 

het begin van de zeventiende eeuw zijn gebouwd en tegenwoordig nog altijd staan te pronken 
aan de gracht. Aan de hand van oude bouwtekeningen, informatie uit archieven en boeken 

zijn deze panden onderzocht op hun ruimtelijke ontwikkeling en is de geschiedenis van deze 

panden gereconstrueerd. De conclusie is dat het Amsterdamse grachtenpand in een tijdsbestek 

van vier eeuwen tijd een aantal malen is gemuteerd. In de zeventiende eeuw was het voorhuis 

de centrale plek, met daarachter een gang die toegang verschafte tot de andere vertrekken 

die elk gereserveerd waren voor een specifieke functie. In het midden van de zeventiende 
eeuw werd het voorhuis verkleind en bleef er niet veel meer van over dan een smalle gang. 

De verblijfsruimtes en circulatieruimtes waren strikt van elkaar gescheiden en de verdiepingen 

werden aan elkaar geschakeld met een kleine donkere spiltrap. De wanden, vloeren en plafonds 

werden als losse elementen beschouwd met elk hun eigen karakteristieken. In de achttiende 

eeuw werden voor het eerst kamers direct met elkaar verbonden en nam de diversiteit aan 

verbindingselementen toe. De trap werd als belangrijk ruimtelijk element gezien en de wanden, 

de vloer en het plafond werden op elkaar afgestemd. Tegenwoordig zijn vrijwel alle kamers 

direct aan elkaar geschakeld en zijn de circulatieruimtes versmolten met de verblijfsruimtes. De 

vertrekken worden op diverse manieren aan elkaar geschakeld en het interieur is versoberd en 

minder uitbundig dan in de achttiende eeuw. 

Het huis Bartolotti en de Dolphijn hebben zich vanaf de achttiende eeuw anders 
ontwikkeld en zich op een eigen manier aangepast aan deze tijd. De balans tussen oud en 

nieuw is in beide huizen verstoord. Het huis Bartolotti is te veel blijven hangen in het verleden 

en het huis de Dolphijn is te ver doorgeschoten in het heden. In een ontwerpopgave wordt deze 

onbalans weer in evenwicht gebracht door het achttiende eeuwse grachtenpand te muteren 

op een manier dat de karakteristieken van het grachtenpand behouden blijven, maar het wel 
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past bij de leefwijze van de bewoner van de eenentwintigste eeuw. Een aantal eigenschappen 

van het grachtenpand die in de loop der tijd niet zijn veranderd worden overgenomen, zoals 

de kavelverhoudingen en de bouwhoogte. Daarnaast worden de eigenschappen die een 

ontwikkeling hebben doorgemaakt getransformeerd, dit geldt voor de sequentie, de routing, de 

functie, de wand, de vloer, het plafond en de deur. 

Aan de Herengracht is een aantal jaar geleden een pand afgebrand. Voor deze 

locatie is er een grachtenpand ontworpen dat vier appartementen herbergt. De positionering en 

vormgeving van de trap zorgt ervoor dat er vier verschillende plattegronden ontstaan die elk op 

een ander punt worden ontsloten met het trappenhuis. Aan de appartementen zijn verschillende 

thema's gekoppeld die de mate van geslotenheid of openheid van de plattegrond bepalen. Welk 

thema aan welke plattegrond gekoppeld is, is afhankelijk van de mate en mogelijkheid van 

daglichttoetreding, de plaats van de entree en de vormgeving van de trap. De thema's zijn 

gebaseerd op de hoeveelheid drempels en hun drempelwaarde en kunnen worden versterkt door 

verschillende onderdelen van het interieur op elkaar af te stemmen. Deze interieuronderdelen 

kunnen worden ingezet om ruimtes met elkaar te verbinden of van elkaar te scheiden. De 

vormgeving van de wand, de vloer, het plafond en de deur spelen hierbij een belangrijke rol. 
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INLEIDING 

De woonhuizen van de Amsterdamse grachtengordel staan al eeuwenlang te pronken aan de 

grachten van Amsterdam. De panden lijken op het eerste gezicht allemaal hetzelfde, toch zijn er 

ook verschillen te ontdekken. De grachtenpanden zijn interpretaties van elkaar en hebben elk 

in meer of mindere mate eigenschappen van elkaar overgenomen. Ze maken deel uit van een 

reeks en hebben voor dezelfde opgave gestaan. De panden aan de gracht zijn NAASTEN van 

elkaar. 
Dit afstudeerproject vindt zijn oorsprong in het afstudeeratelier 'NAAST architectuur'. 

In dit atelier werd de analogie tussen twee gebouwen onderzocht en stond de vraag hoe een 

gebouw geïnterpreteerd werd door zijn analogon centraal. Een zoektocht naar analogieën in de 

historische binnenstad van Amsterdam bracht me bij het Amsterdamse grachtenpand. Tijdens 

het afstudeeratelier lag de nadruk vooral op de uiterlijke verschijning van het gebouw: de gevel. 
Een bezoek aan een grachtenpand van Philips Vingsboons liet mij zien wat er zich aan de 

andere kant van die gevel bevond. De ruimtelijke opbouw en de geraffineerdheid waarmee 

verschillende ruimtes in het huis met elkaar verbonden waren fascineerde me. HetAmsterdamse 

grachtenpand kent een lange geschiedenis en bezit bepaalde eigenschappen die karakteristiek 

zijn voor dit type gebouw. 

In een onderzoek wordt de ruimtelijke ontwikkeling van het Amsterdamse grachtenpand 
onderzocht. De hoofdvraag die leidend is bij dit onderzoek luidt: Hoe hebben NAAST elkaar 

gelegen woonhuizen in de Amsterdamse grachtengordel zich in de loop der tijd ruimtelijk 

ontwikkeld? Het antwoord op deze hoofdvraag is gevonden door het beantwoorden van 

deelvragen die het onderzoek afkaderen: Welke ruimtes zijn er in het huis te vinden en hoe 

worden deze ruimtes gebruikt? Op welke manier zijn de ruimtes met elkaar verbonden? Het doel 

van het onderzoek is inzicht ver krijgen in de geschiedenis van het Amsterdamse grachtenpand. 

De verworven inzichten kunnen als uitgangspunten dienen voor het ontwerpen van een analogie 

in de Amsterdamse grachtengordel. 

Door een brand is het pand op de Herengracht 132 een aantal jaren geleden verwoest. 

Om het straatbeeld te herstellen zal er voor deze locatie een nieuw pand ontworpen worden 

dat de karakteristieken van het Amsterdamse grachtenpand bezit en daarnaast aansluit bij de 

wensen en behoeften van de bewoner van de eenentwintigste eeuw. 

Dit afstudeerverslag bestaat uit twee delen: een onderzoek en een ontwerp. Het 

onderzoek is verder verdeeld in drie delen. In het eerste deel wordt de groei van de stad 

Amsterdam en de algemene ontwikkeling van het Amsterdamse grachtenpand onderzocht 

aan de hand van een literatuurstudie. Het tweede deel bestaat uit een analyse van twee 
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grachtenpanden, te weten het Huis Bartolotti gelegen aan de Herengracht 170-172 en het huis de 

Dolphijn gelegen aan de Singel140-142 te Amsterdam. Aan de hand van oude bouwtekeningen, 

informatie uit verschillende archieven en literaire bronnen is de geschiedenis van deze twee 

panden gereconstrueerd en is er onderzoek gedaan naar de functie, het gebruik, de beleving, 

de routing, de sequentie (de aaneenschakeling van de ruimtes in een bepaalde volgorde), de 

trap en de deur. Tot slot wordt er in de conclusie een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. 

Het ontwerpdeel is opgedeeld in vier delen. In het eerste deel wordt de koppeling tussen het 

onderzoek en het ontwerp besproken. Vervolgens wordt de strategie besproken voor de opzet 

van het ontwerp. Daarna volgt de conceptbeschrijving en tot slot zal het ontwerp getoond 

worden. 

15 



ONDERZOEK 



HISTORIE 

De groei van Amsterdam 

Aan het eind van de dertiende eeuw werd er voor het eerst gesproken over Amestelledamme, 

een klein plaatsje aan de monding van de rivier de Amstel.1 De eerste woningen stonden op 

de hoogst gelegen delen in het landschap: op oevers van de Amstel. In de veertiende eeuw 

werden de Voorburgwallen aangelegd en kort daarna de Achterburgwallen.2 De Singel, 

Kloveniersburgwal en de Gelderse kade werden rond 1425 gegraven en vormden jarenlang de 

stadsgrens van Amsterdam. Tot de zestiende eeuw had de stad Amsterdam zich altijd geleidelijk 

ontwikkeld, maar een economische groei zorgde voor een forse toename van de bevolking.3 

Halverwege de zestiende eeuw was de stad zo dicht bebouwd dat er op grote schaal huizen 

buiten de stad werden neergezet. In 1585 en 1586 werd de stad voorzien van een nieuwe stenen 

stadswal en werden deze huizen bij de stad getrokken. Deze stadsuitbreiding werd later 'de eerste 

vergroting' genoemd.4 De tweede vergroting volgde al snel. De Singelgracht transformeerde van 

vestigingsgracht naar woongracht en de haveneilanden Uilenburg, Valkenburg en Rapenburg 

werden aangelegd aan de oostzijde van de stad. In tegenstelling tot de voorgaande vergroting 

werd niet de grillige structuur van bestaande paden en wegen gebruikt om de nieuwe stad te 

bepalen, maar werd er een helder stelstel van rechte blokken en straten toegepast. Na deze 

tweede uitbreiding was Amsterdam de grootste stad van de Republiek. 

De stad bleef groeien en na 1609 volgde de derde uitleg. Hierbij werden de Westelijke 

Eilanden, de Haarlemmerbuurt, de Jordaan en de grachtengordel tot aan de Leidsegracht 

aangelegd. De Herengracht, de Keizersgracht en de Prinsengracht werden ingericht als 

woongrachten en volgebouwd met dure huizen waarin de bovenlaag van de bevolking woonde. 

De dwarsstraten waren bedoeld voor winkels en bedrijven. 

In de jaren zestig van de zeventiende eeuw werd de vierde uitleg in gang gezet. 

Deze liep vanaf de Leidsegracht tot aan de Oostelijke Eilanden. De Singelgracht die rond deze 

twee stadsuitbreidingen werd gegraven, vormde de nieuwe stadsgrens van Amsterdam. Deze 

vruchtbare tijd, die Amsterdam tot een van de grootste handelssteden van de wereld maakte, 

werd later de Gouden Eeuw genoemd. 

Afbeelding 2. 
De groei van Amsterdam . 

• voor1500 

• 1585-1586 Eerste vergroting 

• 1592-1593 Tweede uitleg 

1610-1613 Derde uitleg 

D 1655-1662 Vierde uitleg 

1 Levie e.a., 1980, p. 7. 
2 Abrahamse, 2010, p. 12. 
3 Levie e.a., 1980, p. 13. 
4 Abrahamse, 2010, p. 12. 
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Afbeelding 3. 
De ontwikkeling van de plattegrond 
van het Amsterdamse grachtenpand. 

• Meischke, 1969, p. 38. 
6 Meischke, 1969, p. 43. 
1 Levie e.a., 1980, p. 78. 
8 Levie e.a., 1980, p. 79. 
9 Spies e.a., 1991, p. 68. 
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De algemene ontwikkeling van het Amsterdamse grachtenpand. 

De eerste woonhuizen in Nederland waren eenvoudig van opzet en volledig gemaakt van hout. 

Vaak kende het huis maar één ruimte, de zaal.5 1n deze ruimte bevond zich de stookplaats. Alle 

activiteiten zoals koken, eten en slapen speelden zich rondom deze plek af en vormde zo het 

middelpunt van het huis. De ruimte was hoog waardoor de rook opsteeg en in de nok van het dak 

bleef hangen. Door de komst van de schoorsteen kon deze rook direct worden afgevoerd naar 

buiten. Hierdoor was het mogelijk om de ruimte in de hoogte te gaan gebruiken. Vaak werd er 

een extra vloer in het huis geplaatst, welke hangkamer of insteek werd genoemd.6 Doordat deze 

ruimte direct boven de haard lag, was deze ook verwarmd en deed vaak dienst als woonkamer? 

De onderste ruimte werd gebruikt als keuken. De schoorsteen had ook een nadelig effect. Door 

de trek ging namelijk niet alleen de rook naar buiten maar ontstond er ook luchtverplaatsing 

in het huis. Dit tochtprobleem loste men op door rond de openhaard muren te plaatsen. Zo 

ontstond er een vertrek dat de binnenhaard werd genoemd.8 De ruimte die overbleef aan de 

voorkant van het pand, het voorhuis, was niet verwarmd. Deze ruimte werd als werkplaats of 

winkel gebruikt en stond in directe relatie met de straat omdat in de zomer de voordeur en de 

luiken vaak open stonden. In de winter was het te koud om alles open te zetten en was deze 

ruimte donker en kil. Al snel ontstond de wens om ook in het voorhuis een verwarmd gedeelte 

te hebben, zodat er ook in de winter aan de straat gewoond kon worden. Daarom werd er in het 

voorste deel van het huis een smalle zijkamer aangebracht met een tweede openhaard. Soms 

werd dit vertrek ingericht als kantoor, het zogenoemde comptoir.9 Dit was de werkkamer van de 

heer des huizes vanuit waar hij zijn geldzaken regelde en zijn administratie bijhield. De smalle 

zijkamer werd in de loop der tijd groter, waardoor er van het voorhuis steeds minder overbleef. 

Het gezinsleven speelde zich af in de binnenhaard, gelegen aan de achterzijde van het huis. 



Als men bezoek kreeg vond men het niet prettig om de gasten daar te ontvangen. 10 Zij waren 

dan immers meteen op de hoogte van alles wat zich in het huis afspeelde. Vandaar dat men de 

behoefte kreeg aan een representatief ontvangstvertrek. 

Vanwege het ruimtegebrek in de steeds voller wordende stad en de hoge grondprijs 

werden de woonhuizen in Amsterdam uitgebreid met één of twee lagen. 11 De begane grond vloer 

werd opgehoogd tot anderhalve meter boven de straat. De grondwaterspiegel in Amsterdam 

lag op anderhalve meter onder straatniveau. Door vlak boven het grondwaterniveau een vloer 

te leggen ontstond een verdieping van drie meter onder het huis: het souterrain. Een andere 

mogelijkheid om het huis te verhogen was door een extra verdieping op de woning te bouwen. 

Het houten huis verdween langzaam uit het stadsbeeld. Het gevaar van brand was groot en 

daarom werden rieten kappen vervangen door dakpannen of leien daken en de houten wanden 

door baksteenY Lange tijd dienden deze stenen muren als een soort bekleding om het vuur 

tegen te houden en hadden de huizen nog een volledige constructie van hout. In het begin van 

de zeventiende eeuw werden de stenen muren geleidelijk aan draagmuren en werden alleen de 

vloeren en de kapconstructie nog in hout uitgevoerd. 

De hogere klasse van de bevolking kreeg door de groeiende economie steeds meer 

geld te besteden en daarmee ontstond een toenemende vraag naar grotere woonhuizen met 

meerdere verdiepingen. 13 De huizen in de zeventiende eeuw waren vaak koopmanshuizen. Een 

deel van het huis, meestal het souterrain en de zolder, diende als opslag voor handelswaren. 

Op de bel-etage (de hoofdverdieping) en de eerste verdieping werd gewoond. De verdiepingen 

werden aan elkaar geschakeld met een donkere kleine spiltrap. De indeling van de bel-etage 

veranderde ingrijpend. Het karakter van het voorhuis werd zoveel mogelijk ontdaan van zijn 

bedrijfskarakter. Bij winkel- of bedrijfspanden was dit niet mogelijk, maar bij woonhuizen kreeg 

deze steeds meer het karakter van een vestibule. Het voorhuis kromp later nog meer in tot 

een hal, waaraan een lange gang verbonden was die langs de binnenhaard en de zaal naar 

het achterhuis liep. De zijkamer aan de straat werd gebruikt als woonkamer, in die tijd 'daagse 

kamer' genoemd. De binnenhaard werd uitsluitend als keuken of als eetkamer gebruikt. De 

zaal werd gebruikt om gasten te ontvangen en was het mooiste vertrek van het huis. De gasten 

kwamen nooit in de privévertrekken van de bewoners, zoals de keuken en de daagse kamer, en 

de bewoners gebruikten de zaal alleen als er gasten waren. Achter het woonhuis bevond zich 

een tuin of een achterhuis. In het midden van de zeventiende eeuw groeide dit achterhuis uit tot 

een volwaardig deel van het woonhuis.14 Hier konden zich verschillende vertrekken bevinden 

zoals de keuken, slaapkamers of de representatieve ontvangstzaaL 

De panden aan de Amsterdamse grachten waren in het begin van de zeventiende eeuw 

donker en sober. De gevelopeningen waren opgedeeld in meerdere vlakken, waarbij het onderste 

10 Meischke, 1969, p. 97. 
" Levie e.a., 1980, p. 68. 
12 Levie e.a., 1980, p. 68. 
13 Burkom, van e.a., 2001 , p. 22. 
14 Spies e.a., 1991, p. 50. 
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15 Burkom, van e.a., 2001 , p. 23. 
16 Zantkuijl , 1973, p. 289. 
17 Burkom, van e.a., 2001 , p. 26. 
18 Zantkuijl , 1973, p. 483. 
19 Zantkuijl, 1973, p. 483. 
20 Burkom, van e.a., 2001 , p. 23. 
21 Burkom, van e.a., 2001 , p. 25. 
22 Spies e.a., 1991, p. 75. 
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deel uit houten luiken bestond en het bovenste deel uit kleine glasvlakken. Als de luiken dicht 

waren kon er alleen door het bovenste deel daglicht naar binnen vallen. Het was dan niet mogelijk 

om vanuit het huis de straat op te kijken waardoor de relatie met de buitenwereld nihil was. De 

materialen die werden toegepast waren vaak praktisch en functioneel. De binnenwanden waren 

vaak witgekalkt en alleen de rijksten konden zich eikenhouten wandbekleding veroorloven.15 De 

vloeren in de verblijfsruimtes waren vaak van hout. In vestibules, gangen en sanitaire ruimtes 

werden vaak stenen vloeren toegepast omdat deze goed bestand waren tegen vuil en vocht. 

Bovendien vond men ze te koud voor de woonvertrekken . De ruimtes in het huis werden met 

elkaar verbonden door middel van paneeldeuren met kleine panelen. 16 Ornamenten werden 

spaarzaam toegepast en de schouw was het belangrijkste element in het interieur. In de tweede 

helft van de zeventiende eeuw werden de ramen groter en deed het schuifvenster zijn intrede.17 

De luiken verdwenen, waardoor er meer licht het woonhuis binnen kon vallen. Naarmate de 

welvaart groeide veranderden de leefgewoontes van de hogere klasse en langzaamaan werd 

het pronkende element belangrijker. 

Tot het midden van de zeventiende eeuw bestond het interieur uit losse elementen. 

Het plafond , de vloer en de wand werden als afzonderlijk behandeld en hadden ieder hun 

eigen karakteristieken.• • Na 1650 kwam hier verandering in en ontstond er een samenhang 

tussen deze elementen. Zo werden bijvoorbeeld onder de moerbalken van het plafond pilasters 

geplaatst die de wand verdeelde in vlakken en die vervolgens weer aansloten op het patroon 

van de marmeren vloertegels. Rond 1700 vond er een ommekeer plaats. De constructie die 

eerst de basis van de vormgeving was, werd nu aan het oog onttrokken.19 De balkenzoldering 

paste niet meer in het interieur en werd weggewerkt achter houten planken. Soms werd het 

plafond daarna van stucwerk voorzien. Vloeren waren van marmer of parket en de wanden 

kregen een lage lambrisering die versierd was met panelen. De wand daarboven werd 

bespannen met stof of beschilderd behang. Diepe kleuren als rood, blauw en groen werden 

veel toegepast in het interieur.20 De mooiste en kostbaarste wandbekleding werd toegepast 
in ontvangstvertrekken zoals de entree en de zaal. De wanden werden bespannen met zijden 

damasten, goudleer of bekleed met geschilderde behangsels waarop taferelen van idyllische 

landschappen stonden. Hierdoor had men de illusie dat men zittend in het vertrek deel was van 

een andere verre, ideale wereld.21 Ook thema's als de klassieke mythologie, verhalen uit de 

Bijbel en allegorische voorstellingen werden op de wanden afgebeeld.22 De plafonds werden 

beschilderd met illusionistische schilderingen van de wolkenhemel. Daarnaast plaatste men 

spiegels om de ruimtelijkheid van het interieur te vergroten. De zaal was nog steeds de mooiste 
ruimte van het huis, maar de weg die de gasten moesten afleggen om van de voordeur naar het 

representatieve vertrek te komen, was bijna net zo mooi en indrukwekkend als de zaal zelf. 



De bewoners van de Amsterdamse grachtengordel lieten zich beïnvloeden door 

de goed ontwikkelde smaak van de Fransen.23 Daniel Marot introduceerde in 1686 deze 
nieuwe vorm van decoratie in Nederland.24 De Fransen wisten de kamers op een heldere en 

overzichtelijke manier te rangschikken door de deuren in elkaars verlengde te leggen. Onder 

invloed van verschillende Ledewijkstijlen werd het interieur rijk gedecoreerd en werden muren 

van schilderingen en stucwerk voorzien. De routes van de bewoners en die van het personeel 

werden zo veel mogelijk gescheiden gehouden. Daarnaast wisten de Fransen de gasten 

op doordachte wijze langs de decoraties naar de ontvangstvertrekken te leiden. Een ander 

terugkerend thema was de aanleg van gelijke vertrekken aan weerszijde van een hal of gang.25 

De Amsterdamse grachtenpanden waren vaak te smal hiervoor. Om toch deze suggestie te 

wekken en de symmetrie te waarborgen, werden er vaak schijndeuren aangebracht. Soms 

werd de deur juist opgenomen in de wanddecoratie omdat de plaats ervan niet paste in het 

interieur. Aan het einde van de zeventiende eeuw werden de panelen van de deur groter en in 

de achttiende eeuw ontstond hieruit de éénpaneelsdeur.26 Rond het paneel werden opleglijsten 

aangebracht om extra diepte in de deur aan te brengen en het werd versierd met kluiven en 

voluten met bladmotief. 

De voorname bewoners van de achttiende eeuw leefden voornamelijk van het geld 

van hun voorvaderen en bedreven in het huis alleen bankzaken.27 De opzet van de plattegrond 

was tot die tijd niet veel veranderd. Maar een groeiende behoefte om verschillende vertrekken 
tegelijk te gebruiken tijdens grote ontvangsten leidde tot een verbinding tussen de voor- en 

achterkamer. Deze ruimtes werden met elkaar verbonden door dubbele schuifdeuren. Dit werd 

'en suite' genoemd.28 De smalle spiltrap werd vervangen door een grote bordestrap, welke rijk 

werd gedecoreerd en van bovenaf werd verlicht door een lantaarn. De trap was het hoogtepunt 

in de ruimtebeleving van het grachtenpand.29 

Rond 1750 werd de overgang tussen de wand en het plafond vloeiender, de 

gevelopeningen werden vergroot en de kleuren van het interieur werden lichter. Ook kwamen 

de papieren behangsels langzaam in trek. Aan het einde van de achttiende en in de negentiende 

eeuw was het gebruikelijk om de kleuren van de stoffen, muren en afwerkingen op elkaar af te 

stemmen. In de achttiende eeuw werd het interieur als totaal kunstwerk gezien. 

Begin negentiende eeuw trad er een versobering op. De stucwerkwandversieringen 
werden minder uitbundig en niet meer zo vaak toegepast. De wanden werden betimmerd met 

lichte stoffen en papieren in zachte tinten. Pas in de late negentiende eeuw werd gebroken met 

het classicistische assenstelseL Niet veel later werden ook de raam- en deurlijsten verwijderd, 

net als de meeste betimmeringen en sierpanelen.30 Het gebruik van de paneeldeur werd wel in 

stand gehouden, maar de gebruikelijke paneelvorm met bossingen en kussens verdween en 

23 Buri<om, van e.a., 2001, p. 25. 
24 Spies e.a., 1991 , p. 75. 
25 Buri<om, van e.a., 2001 , p. 25. 
26 Zantkuijl, 1973, p. 289. 
21 Spies e.a., 1991, p. 53. 
28 Spies e.a., 1991, p. 53. 
29 Spies e.a., 1991, p. 72. 
30 Zantkuijl, 1973, p. 289. 
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31 !leen Montijn , 1998, p. 85. 
32 Burkom, van e.a. , 2001, p. 35. 
33 Spies e.a., 1991 , p. 83. 
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maakte plaats voor verticale delen.31 

Door de industriële revolutie ontstond het verschijnsel van massaproductie en 

massaconsumptie, waardoor het materiële wonen voor een veel grotere groep mensen 

beschikbaar kwam. 32 Dit had zowel esthetische, morele en sociaal-economische 

gevolgen. Omstreeks 1850 was het in de mode om een bonte verzameling van meubels 

in diverse stijlen in een vertrek te plaatsen.33 Hierdoor ontstond er volgens sommige 

critici een gebrek aan eenheid in het interieur. Langzaamaan kwamen er ook steeds · 

meer uitvindingen die het wooncomfort verbeterden zoals centrale verwarming , centrale 

verlichting, koud en warm stromend water, een goede riolering en aparte badkamers. 

Deze zorgden ervoor dat men anders ging leven en het huis (deels) anders ging indelen 

en gebruiken. 



ANALYSE 

Aan het begin van de zeventiende eeuw zijn het huis aan de Singel 140-1 42, de Dolphijn, en 

de woning aan de Herengracht 170-172, Huis Bartolotti, gebouwd. Beide panden staan na ruim 

400 jaar nog altijd te pronken aan één van de hoofdgrachten in de Amsterdamse binnenstad . 

De panden staan niet fysiek naast elkaar, maar hebben zich in de loop der tijd ontwikkeld onder 

dezelfde stedelijke, maatschappelijke en sociale omstandigheden en hebben onderdak geboden 

aan verschillende voorname families. Hierdoor kunnen de twee case-studies als NAASTEN 

worden gezien. Beide panden zijn oorspronkelijk gebouwd als één woonhuis, maar zijn aan 

het einde van de zeventiende eeuw verticaal gesplitst. De Dolphijn is later ook nog horizontaal 

gesplitst. Dit huis werd lange tijd bewoond door één of twee families, in de twintigste eeuw 

heeft het dienst gedaan als kantoor en tegenwoordig zijn er negen appartementen in gevestigd. 

Huis Bartolotti bood vroeger onderdak aan één of twee families , heeft afgelopen decennia als 

achtergrond gefunctioneerd voor het theaterinstituut en doet momenteel dienst als kantoorpand 

voor vereniging Handriek de Keyser. 

Op basis van diverse boeken, informatie uit verschillende archieven en een bezoek 

aan beide panden is er een reconstructie gemaakt van de geschiedenis van de grachtenpanden. 

Inboedelinventarissen uit 1649 en 1664 en het boek Het huis Bartolotti en zijn bewoners van 

Gustav Leonhardt, de huidige bewoner van het achterhuis van Herengracht 170, hebben 

geholpen bij de beeldvorming van de ontwikkeling van het gebouw. De ontwikkelingen van het 

huis Bartolotti zullen worden besproken aan de hand van vier tijdstippen, te weten 1618, 1689, 

1756 en 2010. Over het pand aan de Singel 140-142 is veel minder informatie bekend. Alleen 

gegevens over de beginperiode en huidige situatie kunnen met zekerheid worden geschetst, 

hierbij gaat het om de situatie in 1600 en in 2010. Van deze laatste periode ontbreken de 

gegevens van twee appartementen. Huis Bartolotti en de Dolphijn zullen worden geanalyseerd 

naar aanleiding van de thema's uit de deelvragen. Allereerst zullen verschillende functies, het 

gebruik en de beleving aan bod komen. Daarna zullen de verschillende functies aan elkaar 

gekoppeld worden door het bekijken van de routing, de sequentie, de trap en de deur. 

Afbeelding 4. 
Boven: deling huis Bartolotti. 
Onder: deling huis de Dolphijn . 
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Afbeelding 5. 
Huis Bartolotti aan de Herengracht 
170-172 te Amsterdam. 

34 Meiske e.a., 1995, p. 254. 
35 Meiske e.a., 1995, p. 254. 
36 Paul Spies e.a., 1991 , p. 134. 
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Aan de westzijde van de Herengracht, midden in een bocht, ligt het huis Bartolotti. 

Rond 1614 werden de erven van dit gedeelte van de stadsuitbreiding uitgegeven. Bij deze uitleg 

werden de drie hoofdgrachten, de Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht, aangelegd 

gevolgd door de Jordaan en de westelijke eilanden. Ook het gedeelte tussen de Leliegracht en 

de Hartenstraat werd in hoog tempo bebouwd.34 

De eerste bebouwing was divers. Zo werden er veel huizen met trapgevel van één 

verdieping hoog gebouwd en werden op de hoeken smalle huizen in serie geplaatst. Bovendien 

werden in het midden kavels samengevoegd en bebouwd met brede huizen. Eén van deze 

woningen is het grachtenpand op Herengracht 170-172. Door zijn ligging in de bocht besloeg 

deze een dubbel kavel in de vorm van een trapezium. De kavel was aan de voorkant 28,5 voet 

(8,5m) breed, aan de achterkant 49 voet (14,7m) en het had een diepte van 190 voet (57m).35 

Beide erven waren rond 1618 eigendom van de bankier en koopman Guillelmo Bartolotti. Hij 

heette eigenlijk Willem van den Heuvel, maar op voorwaarde dat hij zijn naam liet veranderen 

in Bartolotti, maakte hij aanspraak op een aanzienlijke erfenis. Handriek de Keyser (1 565-1621 ) 

ontwierp een woning voor deze kavels. 

Het huis, dat later ook wel 'Huis Bartolotti ' werd genoemd, bestond uit vijf bouwlagen: 

een souterrain, een bel-etage, daarboven twee lagen voor opslag en een zolder. De bel-etage had 

de hoogste verdiepingshoogte. De daaropvolgende verdiepingen werden steeds lager naarmate 

ze hoger in het gebouw lagen. De gevel was opgebouwd uit zes geveldelen, traveeën genoemd, 

waarvan de buitenste twee schuin stonden ten opzichte van de vier middelste. Hierdoor was 

het huis zowel vanuit zuidelijke als noordelijke richting al van verre te zien. Het huis kreeg een 

rijk versierde trapgevel met pilasters, maskers, banden, trigliefen, kapitelen, frontons, vazen, 

klauwstukken, schelpen en balusters. Daarnaast had het ook twee gevelstenen met de twee 

spreuken 'lngenio et assiduo labore' (door vernuft en noeste vlijt) en 'Religione et probitate' 

(door godsdienst en rechtschapenheid). 36 Door deze drukke en bonte gevel werd het huis ook 

wel het 'Bonte Huis' genoemd. Eén van de kenmerken van het Amsterdamse grachtenpand is 

de verbijzondering van de top. Deze top werd geplaatst om de kap te camoufleren die meestal 

haaks op de straat stond. De kap van Herengracht 170-172 stond evenwijdig aan de straat. 

Een bijzondere geveltop was dus niet noodzakelijk, maar toch had dit huis een trapgevel. 

Waarschijnlijk was dit gedaan omdat dit in die tijd gebruikelijk was. Daarnaast werd zo het 

straatbeeld niet verstoord. Guillelmo Bartolotti woonde tot zijn dood in het huis met zijn tweede 

vrouw Margaretha Thibaut. Daarna werd het huis door zijn twee zoons bewoond die tevens zijn 

zaak overnamen. 
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Afbeelding 6. 
Doorsnede van het huis Bartolotti in 
1618/1689. Schaal1:200. 
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Afbeelding 7. 
Plattegronden van het huis Bartolotti 
in 1618. Schaal 1:200. 

1. Voorhuis 
2. Zijkamer 
3. Zaal 
4. Comptoir /eetkamer 
5. Tuingalerij 
6. Slaapkamer 
7. Opslag 
8. Keuken 
9. Provisiekelder 
10. Dienstbodenkamer 
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Afbeelding 8. 
Plattegronden van het huis Bartolotti 
in 1689. Schaal 1 :200. 

1. Voorhuis 
2. Zijkamer 
3. Zaal 
4. Comptoir/eetkamer 
!:> Tu1ngaiPnJ 
6. Slaapkamer 
7. Opslag 
8. Keuken 
9 Provisiekelder 
10. Dienstbodenkamer 
11. Studeerkamer 
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Afbeelding 9. (links) 
De voorgevel van huis Bartolotti 
wordt afgesloten met een rond 
segment. 

Afbeelding 10. (rechts) 
Het achterhuis van huis Bartolotti. 
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Het huis heeft daarna nog heel wat bewoners gekend. Het grachtenpand dat 

oorspronkelijk was gebouwd als één huis, werd in 1689 voor het eerst verhuurd in twee delen. 
Het stond echter nog wel onder toezicht van één eigenaar. In dat jaar werd waarschijnlijk een 
tweede ingang gemaakt en werd het huis in tweeën gedeeld door een muur in het midden te 

plaatsen. Beide delen bestonden uit vijf bouwlagen. Het souterrain werd voornamelijk gebruikt 
als opslag. Op de bel-etage werd gewoond en op de eerste verdieping werd geslapen. De 
tweede verdieping werd grotendeels gebruikt als opslag, net als de zolder. 

In 1734 vond een tweede grote verbouwing plaats in opdracht van het vermogende 
echtpaar Nicelaas Hasselaer en Anna Kick Pancras. De achterkamer werd verhoogd en 
opgeknapt, de vensters werden vernieuwd en het bovenstuk van de geveltop werd afgebroken 
en vervangen door een halfrond segment. De vooraanstaande kunstschilder Jacob de Wit 
verzorgde het schilderwerk en de beeldhouwer, Jan Baptist Xavery maakte een marmeren 
schoorsteenstuk en Carlo Laghi verzorgde het rijke stucwerk in de gang. De opbouw van het 
pand was in 1756 nauwelijks veranderd. Het souterrain diende als berging, op de bel-etage 
werd gewoond, slapen werd gedaan op de eerste verdieping en de verdiepingen daarboven 
werden gebruikt als opslagruimte. Jan Tareling, die de panden in 1752 had gekocht, bouwde 
rond 1756 een achterhuis achter Herengracht 170. Dit achterhuis bestond uit vijf verdiepingen 
en aan iedere bouwlaag was een specifieke functie toegekend. De verdieping met de hoogste 
verdiepingshoogte bevond zich in tegenstelling tot het woonhuis op de eerste verdieping. 

Tussen het woonhuis en het achterhuis lag een kleine binnenplaats ten behoeve van de 
daglichttoetreding. In 1781 werden de twee panden voor het eerst los van elkaar verkocht. 
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Afbeelding 11 . 
Doorsnede van het huis Bartolotti in 
1756. Schaal 1 :200. 
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Afbeelding 12. 
Plattegronden van het huis Bartolotti 
in 1756. Schaal 1 :200. 

1 Voorhuts 
2. Zijkamer 
3. Zaal 
4. Compto1 rleetkamer 
5 TuingaleriJ 
6. Slaapkamer 
7. Opslag 
8. Keuken 
9 Provisiekelder 
10. Dienstbodenkamer 
11. Studeerkamer 
12. Voorkamer 
13. Achterkamer 
14. Binnenplaats 
15. Dessertkamer 
16. Mangelkamer 
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Afbeelding 13. (linksboven) 
Situatietekening. 

Afbeelding 14. (rechtsboven) 
De gevel van huis Bartolotti in 2010. 

Afbeelding 15. (rechtsonder) 
De gevel van huis Bartolotti in 1618. 
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Van 1967 tot 1971 werd het huis gerestaureerd onder leiding van architect D. Verheus. 

Hierna werd Herengracht 172 en het voorste deel van Herengracht 170 in gebruik genomen door 

het Theater Instituut. Het achterste gedeelte van Herengracht 170 wordt sindsdien bewoond door 

de musicus Gustav Leonhardt. Sinds 1971 zijn beide huizen in bezit van Vereniging Hendrick de 

Keyser die tevens het secretariaat heeft gevestigd in dit pand. 
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Afbeelding 16. 
Doorsnede van het huis Bartolotti in 
2010. Schaal1:200. 
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Afbeelding 17. 
Plattegronden van het huis Bartolotti 
in 2010. Schaal1:200. 

1. Voorhuis 
2. Zijkamer 
3. Zaal 
4. Comptoir/eetkamer 
5. Tuingalerij 
6. Slaapkamer 
7. Opslag 
8. Keuken 
9. Provisiekelder 
10. Dienstbodenkamer 
11. Studeerkamer 
12. Voorkamer 
13. Achterkamer 
14. Binnenplaats 
15. Dessertkamer 
16. Mangelkamer 
17. Kantoor 
18. Receptie 
19. Lunchruimte 
20. Vergaderzaal 
21. Woonkamer 
22. Badkamer 
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Afbeelding 18. (boven) 
Situatietekening. 

Afbeelding 19. (links) 
Het huis de Dolphijn aan de Singel 
140-142 te Amsterdam. 

Afbeelding 20. (rechts) 
Geveltekening van het huis de 
Dolphijn rond 1600. 

37 Ottenheym e.a., 2008, p. 89. 
38 Zantkuijl, 1969, p. 178. 
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Aan de noordzijde van de Singel ligt het grachtenpand de Dolphijn. Het huis werd 

gebouwd op een perceel met een breedte van 50 voet (15m) en een lengte van 60 voet (18m). 

Het was waarschijnlijk het eerste huis van deze omvang dat tot stand kwam in de nieuwe 

westelijke stadsuitbreiding van 1585.37 De eerst bebouwing bestond uit eenvoudige huizen van 

vaak maar één bouwlaag hoog. Het kavel aan de Singel 140-142 kwam omstreeks 1590 vrij . 

Hendrick Spieghel bouwde aan de zuidzijde van het perceel een klein huis. Na enkele jaren 

werd deze kleine woning vervangen door een groter pand : de Dolphijn ontworpen door Hendrick 

de Keyser. 

Het huis kreeg de naam 'De Dolphijn' naar het embleem van Spieghel: de Arion op de 

dolfijn. Dit symbool was ook terug te zien in de gevel aan weerszijden van de ingang. Het pand 

bestond uit vijf bouwlagen . Onderin lag het souterrain dat geheel diende als opslag. De bel

etage en de eerste verdieping waren de woonlagen . De tweede verdieping en de zolder werden 

gebruikt als opslag. Net als bij het huis Bartolotti had de bel-etage de hoogste verdiepingshoogte 

en werden de andere verdiepingen naar boven toe steeds lager. 

De gevel bestond uit vijftraveeën en was een kleurrijk geheel van oranje-rode baksteen 

afgewisseld met zandstenen speklagen en versierd met aanzet- en sluitstenen en maskers. 

De gevel werd beëindigd met twee identieke trapgevels die beide werden afgesloten met een 

fronton. De gevel zoals Hendrick de Keyser deze had bedacht, was veel uitbundiger dan de 

gevel die daadwerkelijk was uitgevoerd. Onder invloed van Spieghel was de gevel versoberd en 

werden classicistische elementen als pilaster en kroonlijsten geschrapt.38 
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Afbeelding 21. 
Doorsnede van het huis de Dolphijn in 
1600. Schaal 1 :200. 
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Afbeelding 22. 
Plattegronden van het huis de 
Dolphijn in 1600. Schaal1 :200. 

1. Voorhuis 
2. Zijkamer 
3. Zaal 
4. Comptoir 
5. Eetkamer 
6. Slaapkamer 
7. Opslag 
8. Keuken 
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Afbeelding 23. (boven) 
Het huis de Dolphijn vóór de 
restauratie van 1967. 

Afbeelding 24. (rechts) 
Schilderij van Abraham Storck uit 
1684 met rechts op de voorgrond de 
Dolphijn na de tweesplitsing. 
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Tussen 1661 en 1680 werd het huis gesplitst in twee niet gelijke delen. Het linker deel 

werd 30 voet (10m) breed en kreeg de naam 'De vergulde Dolphijn'. Het rechter deel werd 

20 voet (6m) breed en werd 'De Kleine Dolphijn' genoemd. Het huis werd later vergroot door 

de bouw van een achterhuis, maar wanneer dit precies gebeurde is niet bekend. De geveltop 

van het rechterdeel werd in 1863 vervangen door een lijstgevel. Ook werden de waterlijsten 

afgehakt en de vensters vergroot en vervangen door moderne negentiende-eeuwse ramen. Bij 

de restauratie van 1967 werd de oorspronkelijke situatie met dubbele top weer hersteld. 

Momenteel is de Singel140-142 verdeeld in negen appartementen. In het rechterdeel , 

Singel140, bevinden zich vier appartementen. Het souterrain en de bel-etage worden bewoond 

door één familie. De appartementen daarboven beslaan steeds een verdieping. Het linkerdeel , 

Singel 142, is op dezelfde manier verdeeld. Het negende appartement bevindt zich in het 

achterhuis. In de loop der tijd is er een achterhuis aangebouwd dat ook volledig wordt bewoond. 

Door de splitsing van het huis in de zeventiende eeuw en door de vele verbouwingen in de loop 

der jaren is van de indeling van het huis van Spieghel niet veel meer bewaard gebleven. 
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Afbeelding 25. 
Doorsnede van het huis de Dolphijn 
in 2010. Schaal 1 :200. 
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Afbeelding 26. 
Plattegronden van het huis de 
Dolphijn in 2010. Schaal 1 :200. 

1. Voorhuts 
2. ZiJ kamer 
3 Zaal 
4. Comptotr 
5. Eetkamer 
6. Slaapkamer 
7. Opslag 
8. Keuken 
9. Woonkamer 
10. Werkkamer 
11. Kleedkamer 
12. Badkamer 
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Afbeelding 27. 
De ligging van verblijfsruimtes in het 
huis Bartolotti (links) en de Dolphijn 
(rechts) door de eeuwen heen. 

1618 

48 

1689 

In het begin van de zeventiende eeuw was bijna de helft van het vloeroppervlak 
van huis Bartolalti in gebruik als verblijfsruimte, de andere helft bestond uit circulatieruimtes 

als gangen, hallen en opslag. Het verblijven gebeurde vooral op de bel-etage en de eerste 

verdieping. Bij de splitsing van het huis in 1689 nam de hoeveelheid circulatieruimte iets toe. 

Dit kwam omdat beide woningen individueel ontsloten werden. Het rechterdeel van het huis 

moest een deel van zijn verblijfsruimte op de bel-etage hiervoor inleveren en het linker huis 

moest op de eerste verdieping zijn verblijfsruimte verkleinen ten behoeve van een gang. In 1756 

bleef de verhouding tussen verblijven en circuleren nagenoeg gelijk. Anno 2010 wordt bijna 

driekwart van het vloeroppervlak van huis Bartolotti gebruikt als verblijfsruimte. Niet alleen de 

bel-etage en de eerste verdieping, maar ook de tweede verdieping wordt nu hiervoor gebruikt. In 

de Dolphijn was in het begin van de zeventiende eeuw ongeveer veertig procent van het huis in 

gebruik als verblijfsruimte. Deze ruimtes bevonden zich op de bel-etage en de eerste verdieping. 

Momenteel is negentig procent van het vloeroppervlak in gebruik als verblijfsruimte. Dit komt 

deels omdat het hele huis bewoond wordt en deels doordat de circulatieruimtes geïntegreerd 

zijn in de verblijfsruimtes. 

1756 2010 1600 2010 



De gasten in het huis Bartolotti werden in het begin van de zeventiende eeuw 

ontvangen in het rechterdeel van het huis. Ongeveer de helft van de ruimtes op de bel-etage 

was toegankelijk voor bezoek en behoorde tot het semi-privé-domein. De andere helft was 

alleen toegankelijk voor de bewoners en behoorde tot het privé-domein. Na de splitsing in 1689 

behoorde in het linker- als in het rechterwoonhuis de helft van de oppervlakte van de bel-etage 

tot het semi-privé-domein. Bij de bouw van het achterhuis van Herengracht 170 werden de 

gasten dieper toegelaten in het pand en kwamen zij niet alleen op de bel-etage, maar ook op de 

eerste verdieping. Anno 2010 is dit weer ingeperkt en is het grootste deel van het gebouw privé

domein. In het huis aan de Singel werden de gasten rond 1600 ontvangen in het rechterdeel van 

het huis. Het percentage dat semi-privé was, was vergelijkbaar met dat van huis Bartolotti. In de 

eenentwintigste eeuw worden de gasten dieper toegelaten in het pand. Omdat het huis verdeeld 

is in meerdere appartementen en iedere bewoner zijn of haar eigen gasten ontvangt, komen de 

bezoekers op veel verschillende plekken in het huis en behoort bijna de helft van het percentage 

vloeroppervlak in de appartementen tot het semi-privé-domein. Het percentage privéruimte is 

sterk afgenomen. 

~ ~ ~ ~ 
~~ ~ ~ 
~~ ~ ~ 

~ ~ ~~ 
~~ ~ ~~ 
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Afbeelding 28. 
De ligging van de ruimtes die tot het 
semi-privé-domein behoren in het 
huis Bartolotti (links) en de Dolphijn 
(rechts) door de eeuwen heen. 
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De sfeer in het huis Bartolotti in de zeventiende eeuw was heel anders dan 

tegenwoordig. De doorsnede op pagina 52 laat dit zien. Het rechterdeel van het huis 

was in de zeventiende eeuw het representatieve deel. Op de vloeren lagen marmeren 

tegels en de wanden waren bespannen met goudleer en volgehangen met schilderijen. 

Het interieur van dit deel was chiquer en mooier dan dat van het linkerdeel, het daagse 

deel van het huis. In dit deel lagen op de vloer houten planken en de vertrekken waren 

ingericht met minder dure meubels. Een deel van de gevelopeningen bestond uit houten 

luiken die open werden gezet bij mooi weer. Waren de luiken dicht dan kon alleen via het 

bovenste deel van de gevelopeningen daglicht naar binnen vallen en was het vrij donker 

binnen. De kamers hadden hierdoor een naar binnen gekeerd karakter. 

In 1756 werd het achterhuis aangebouwd en werd de gang verlengd. De luiken 

voor de ramen waren imiddels vervangen door glas. Ook werden de wanden van de gang 

van stucwerk voorzien en werden er schijndeuren geplaatst om de suggestie te wekken 

dat het pand twee keer zo groot was. Tot slot werden een aantal vertrekken beschilderd 

met landschappelijke taferelen en wolkenhemels. Het plafond in de achterkamer van 

Herengracht 172 is beschilderd met een koepel in perspectief. Op de vloer in de gang 

lagen marmeren tegels en in de vertrekken lagen parketvloeren gebeitst in donkere tinten. 

De kamers waren verbonden met paneeldeuren met opleglijsten die soms versierd waren 

met ornamenten. Op de volgende pagina is een beeldenreeks afgebeeld die laat zien 

wat de bezoekers tegenkwamen op hun weg van de voordeur naar het representatieve 

ontvangstvertrek. 

Er is ook een sfeerdoorsnede gemaakt van het huis Bartolotti anno 2010, deze 

is te zien op pagina 53. Het huis kent nog veel details uit de negentiende, achttiende en 

zelfs de zeventiende eeuw. In het rechterdeel van de bel-etage bevinden zich nog oude 

stijlkamers uit de achttiende eeuw die tegenwoordig alleen als vergaderruimtes worden 

gebruikt. Deze kamers geven goed de sfeer van toen weer en worden tegenwoordig 

minimaal gebruikt om ze zo goed mogelijk te kunnen bewaren. De ruimtes aan de 

linkerzijde van de bel-etage hebben een heel andere uitstraling. De wanden zijn deels 

bekleed met hout en beschilderd in de kleuren wit, lichtgroen en blauw en op de vloer 

ligt parket. De ruimtes op eerste verdieping hebben een houten wandbekleding die is 

geschilderd in de kleuren wit en mosterdgeel. Op de vloer liggen kleine vloertegels of 

parket. De ruimtes op de andere verdiepingen zijn gemoderniseerd. De wanden zijn 

geschilderd in lichte kleuren als wit, geel en beige en voelen ruimer aan dan de donker 

gekleurde vertrekken op de bel-etage. 

De sfeer in het huis de Dolphijn moet in de zeventiende eeuw vergelijkbaar zijn 



geweest met de sfeer in het huis Bartolotti. Door de grote vensters die afgesloten waren met 

luiken kon alleen door het bovenste deel licht naar binnen vallen. De vloeren waren van hout, 

net als de wanden en het plafond. Het huis was donker en sober. 

De sfeer in het huis aan de Singel anno 2010 is totaal anders. Op pagina 55 staat een 

sfeerdoorsnede van het interieur zoals dat tegenwoordig in het pand te vinden is. Oude details 

zijn nauwelijks meer in het huis aanwezig. De bewoners van de negen appartementen hebben 

elk hun appartement naar eigen smaak ingericht. De indeling van de appartementen kent vele 

variaties. Daarentegen worden de vloer, de wand en het plafond overal overwegend hetzelfde 

behandeld; de vloeren zijn gemaakt van hout en de wanden geschilderd in verschillende tinten 

wit. Door het hebben van grote, heldere ramen valt veellicht in de appartementen op de onderste 

twee verdiepingen. Deze voelen hierdoor ruim aan en maken veel contact met de buitenwereld. 

De appartementen op de bovenste twee verdiepingen hebben door hun lage verdiepingshoogte 

minder daglichttoetreding. 

Afbeelding 29. 
Beeldenreeks die laat zien hoe de 
gasten geYmponeerd werden op de 
weg van de voordeur naar de zaal 
in het huis Bartolotti in de achttiende 
eeuw. Van links naar rechts: de gang, 
de trap en de zaal. 
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Afbeelding 30. 
Sfeerdoorsnede van het huis 
Bartolotti rond 1618. 
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Afbeelding 31 . 
Sfeerdoorsnede van het huis 
Bartolotti in 2010. 
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Afbeelding 32. 
Sfeerdoorsnede van het huis de 
Dolphijn rond 1600. 
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Afbeelding 33. 
Sfeerdoorsnede van het huis de 
Dolphijn in 2010. 
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Afbeelding 34. 
De ligging van de woonkamer in het 
huis Bartolalti (links) en de Dolphijn 
(recht) vanaf 1600 tot 2010. 

1618 1689 
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De woonkamer, vroeger 'daagse kamer' genoemd, werd in de zeventiende, achttiende 

en negentiende eeuw zowel in het huis aan de Herengracht als het huis aan de Singel alleen 

gebruikt door de bewoners.Tegenwoordig is het van een privé-domein veranderd in een semi

privé-domein. De woonkamer wordt tegenwoordig gebruikt voor meerdere doeleinden. Zo wordt 

er ontspannen, gegeten en worden er gasten ontvangen. In het begin van de zeventiende eeuw 

lag de woonkamer van huis Bartolotti aan de linkerkant van het huis aan de voorzijde. Na de 

splitsing van het huis, kreeg ieder deel een eigen woonkamer. In beide huizen lag deze aan de 

straatkant. Bij de bouw van het achterhuis werd het woongedeelte van het rechterhuis vergroot. 

In het linkerhuis veranderde er niets. Momenteel wordt alleen het achterhuis van huis Bartolotti 

nog bewoond. De woonkamer bevindt zich hier op de bel-etage. Doordat het woonhuis van het 

pand momenteel een kantoorfunctie herbergt, is daar geen woonkamer aanwezig. 

Rond 1600 lag de woonkamer bij het huis aan de Singel in het linkerdeel van het huis aan de 

voorzijde. Van de negen appartementen die momenteel in de Dolphijn liggen, hebben vijf de 

woonkamer aan de straatzijde. Eén appartement heeft deze aan de achterzijde liggen, terwijl in 

een appartement deze in het midden van de plattegrond ligt. Van de overige twee appartementen 

is geen informate beschikbaar. 

1756 2010 1600 2010 
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In de grachtenpanden Bartolotti en de Dolphijn werden de gasten ontvangen in een 

representatief ontvangstvertrek. Deze ruimte, die de zaal genoemd werd, was de mooiste 
kamer van het huis en werd alleen gebruikt als er bezoek was. Tegenwoordig is het aparte 
ontvangstvertrek verdwenen en worden de gasten ontvangen in de woonkamer, wat vaak de 

mooiste en grootste kamer van het huis is. In huis Bartolotti werden de gasten in de zeventiende 
eeuw ontvangen in de rechterzijde van de woning. De achterste ruimte was de zaal. In 1689 
kregen beide delen een eigen ontvangstvertrek op de bel-etage. Deze lagen aan de tuinzijde. 

Toen halverwege de achttiende eeuw een achterhuis werd gebouwd aan het rechter deel van 
huis Bartolotti werd de zaal verplaatst naar de eerste verdieping in het achterhuis. Tegenwoordig 
liggen de ontvangstvertrekken weer op de bel-etage. In de Dolphijn werden de gasten begin 
zeventiende eeuw ontvangen in de rechterzijde van het huis. Tegenwoordig is het pand 

opgedeeld in appartementen en liggen de meeste ontvangstvertrekken aan de straatzijde. 
Bij een appartement ligt dit vertrek aan de achterzijde, terwijl bij een appartement deze in het 
mdden ligt. 

1600 2010 

Afbeelding 35. 
De ligging van de 
ontvangstvertrekken in het huis 
Bartolotti (links) en de Dolphijn 
(rechts) vanaf 1600 tot 2010. 
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Afbeelding 36. 
De ligging van de keuken in het 
huis Bartolalti (links) en de Dolphijn 
(rechts) vanaf 1600 tot 2010. 

De keuken was in de zeventiende eeuw in de voorname woonhuizen als Bartolotti en 

de Dolphijn het domein van de dienstmeid. Tegenwoordig is er geen dienstmeid meer aanwezig 

die het eten bereid, maar wordt er gekookt door de bewoners zelf. In 1618 lag de keuken van 

huis Bartolotti in het souterrain . Het was bijzonder dat deze daar lag, omdat het souterrain vaak 

als pakkelder werd verhuurd . Door de keuken hier te plaatsen, bleef er minder ruimte over 

voor de verhuur, wat minder opbrengsten met zich mee bracht. Toen het pand in 1689 werd 

gesplitst bleef de keuken van Herengracht 172 in het souterrain liggen. Voor Herengracht 170 

werd een nieuwe keuken aangelegd in de rechterachtervleugeL Na de bouw van het achterhuis 

werd de keuken verplaatst naar het souterrain van dit deel. Tegenwoordig ligt hier nog steeds 

een keuken, welke hoort bij de woning in het achterhuis. Daarnaast ligt er een kleine pantry op 

de bel-etage die gebruikt wordt door het kantoorpersoneel. In de Dolphijn lag de keuken in de 

zeventiende eeuw op de bel-etage aan de achterzijde van het huis. In de appartementen ligt 

deze wisselend aan de voorzijde of in het midden van de woning. De keuken ligt niet meer in een 

aparte kamer, maar is onderdeel van een vertrek. 

~ <W ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 
~~ ~ ~ ~ <2> ~ 
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In huis Bartolotti was er een apart vertrek ingericht als eetkamer. Deze lag in 1618 op de 

bel-etage in het linkerdeel van het huis. Waarschijnlijk brachten de dienstmeiden het eten vanuit 

de keuken via de kleine trap naar de eetkamer. Bij de splitsing in 1689 kregen beide panden een 

eigen eetkamer. In het rechterhuis werd dit vertrek in 1756 verplaatst naar het achterhuis. Ook 

werd er toen een aparte dessertkamer aangelegd die een directe verbinding met de eetkamer 

had. Anno 2010 bevindt de eetkamer zich ook nog op die plek in het achterhuis. In de Dolphijn 

lag de eetkamer in 1600 op de bel-etage aan de achterzijde van het huis. In de appartementen 

is er maar bij één appartement een aparte eetkamer te vinden. In de andere appartementen is 

de eetkamer opgenomen in de woonkamer of de keuken. De plek waar wordt gegeten ligt in het 

huidige pand aan de Singel meestal aan de voorzijde van het huis. 

~ ~ 

~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
<2> ~ 
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Afbeelding 37. 
De ligging van de eetkamer in huis 
Bartolalti (links) en de Dolphijn 
(rechts) vanaf 1600 tot 2010. 
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Afbeelding 38. 
De ligging van de slaapkamers in het 
huis Bartolotti (links) en de Dolphijn 
(rechts) vanaf 1600 tot 2010. 
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1756 2010 1600 2010 

In het begin van de zeventiende eeuw waren de achtervleugels van huis Bartolotti in 

gebruik als slaapkamers. De linkerachtervleugel op de bel-etage was van mevrouw Bartolotti, de 

rechterachtervleugel was van meneer Bartolotti. Beide hadden dus een aparte slaapkamer en 

sliepen niet bij elkaar. Ook op de eerste en tweede verdieping waren een aantal slaapvertrekken 

ingericht. Men sliep in bedsteden of in losse ledikanten. Het personeel had op de tweede 

verdieping een aparte slaapkamer. In 1689 stond de eerste verdieping bij beide panden aan 

de Herengracht geheel in het teken van slapen. Met de bouw van het achterhuis werden extra 

slaapkamers toegevoegd op de tweede verdieping. In huis Bartolotti wordt anno 2010 alleen nog 

maar geslapen op de tweede verdieping van het achterhuis. In de Dolphijn sliep men in 1600 

in bedsteden. Dit waren vaste elementen in het interieur die zich bevonden in het rechterdeel 

van de bel-etage en op de eerste verdieping. In het huidige pand aan de Singel hebben de 

onderste twee appartementen elk een eigen slaapverdieping in het souterrain die ingedeeld 

is in meerdere slaapplaatsen. In de andere appartementen is er steeds maar één slaapkamer 

aanwezig die aan de achterzijde van het huis ligt. 



1618 1689 1756 2010 

Het pand aan de Herengracht 170-172 kende in het begin van de zeventiende eeuw 

veel opslagruimte. Deze bevond zich in het souterrain, de eerste en de tweede verdieping en op 

zolder. Door de splitsing eind zeventiende eeuw verdween een deel van de opslagruimte omdat 

deze ruimte nodig was om alle andere functies te herbergen. Tegenwoordig worden alleen nog 

het souterrain en de zolder voor opslag gebruikt. 

In de Dolphijn werd in 1600 meer dan de helft van het vloeroppervlak gebruikt als opslag. Deze 

bevond zich in het souterrain, op de tweede verdieping en op de zolder. Anno 2010 is er nog 

nauwelijks opslagruimte te vinden in de appartementen. leder appartement heeft een minimale 

berging in de woning zelf. 

Het huis Bartolotti en de Dolphijn hebben in vier eeuwen tijd een grote functionele 

verandering doorgemaakt. Er zijn functies die zowel in het huis van de zeventiende eeuw als 

in het huis van de eenentwintigste eeuw voorkomen. Daarnaast zijn er een aantal functies 

getransformeerd en een aantal functies zijn in de loop der tijd verdwenen of toegevoegd . De 

panden hebben in de loop der tijd op functioneel vlak een mutatie ondergaan. 

1600 2010 

Afbeelding 39. 
De ligging van opslag in het huis 
Bartolotti (links) en de Dolphijn 
(rechts) vanaf 1600 tot 2010. 
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Afbeelding 40. 
Sequentieschema van het huis 
Bartolotti in 1618. 
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Afbeelding 41. 
Sequentieschema van het huis 
Bartolotti in 1689. 
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Rond 1600 vormde een fraai gevormde ingangpartij, een poortje genoemd, de ingang 

van het huis aan de Herengracht 170-172. Dit poortje gaf direct toegang tot het voorhuis. Op 

afbeelding 43 op pagina 64 is dit poortje aangegeven met het nummer (1 ). Het voorhuis was 

de centrale plek in het huis en gaf toegang tot de zijkamers. Een open doorgang leidde naar 

de achterliggende gang die eindigde in de tuingalerij aan de achterzijde van het huis. De twee 

tegenover elkaar gelegen deuren in de gang gaven toegang tot de eetkamer en de zaal. Een 

derde deur gaf toegang tot een smalle wenteltrap in een nauw en donker trappenhuis. Deze 

trap was het belangrijkste verticale verbindingselement en verbond het souterrain, de bel

etage, de eerste verdieping en de tweede verdieping met elkaar. De zolder was te bereiken met 

trapladders vanaf de tweede verdieping. Aan weerszijde van de tuingalerij lagen twee kleine 

spiltrappen die de verschillende verdiepingen van de achtervleugels met elkaar verbond. De 

circulatieruimtes, zoals het voorhuis, de gang en de tuingalerij waren aan elkaar geschakeld 

door verbindingselementen met een lage drempelwaarde en stonden in directe relatie met 

elkaar. Een verbindingselement is een bouwkundig element dat ruimtes met elkaar verbindt, 

zoals een deur, kozijn, draperie, trede of trap. Naast zijn verbindende functie heeft deze ook 

een scheidende functie. De drempelwaarde geeft aan in welke mate een verbindingselement 

een grote of kleine hindernis of drempel vormt. Een hoge drempelwaarde duidt op een grote 

hindernis en een lage op een kleine hindernis. De verblijfsruimtes, zoals de zijkamers, de 

eetkamer, de zaal en de vertrekken in de achtervleugels, hadden allen maar één deur die direct 

uitkwam in een circulatieruimte. Deze deur functioneerde dus als ingang en als uitgang met 

een hoge drempelwaarde. Om van de ene verblijfsruimte in de andere verblijfsruimte te komen, 

moest altijd gebruik worden gemaakt van een circulatieruimte. De verschillende routes die door 

het huis gelopen konden worden, waren hierdoor beperkt. 

Het huis Bartolotti werd in 1689 gesplitst in twee gelijke delen. Het linkerdeel, 

Herengracht 172, kon betreden worden via de oorspronkelijke ingang. Het poortje was verwijderd 

en een gewone voordeur was ervoor in de plaats gekomen. Het voorhuis was door de splitsing 

versmald. De linkerdeur gaf toegang tot de zijkamer en de opening in de achterwand leidde naar 

de gang die uitkwam in de tuingalerij. Eén van de deuren in de gang vormde de verbinding met 

de eetkamer en de zaal, terwijl de andere deur toegang gaf tot het oorspronkelijke trappenhuis. 

De kleine spiltrap die de verdiepingen in de linkerachtervleugel met elkaar verbond had nog 

steeds dezelfde taak. Het voorhuis, de gang en de tuingalerij waren met elkaar verbonden door 

verbindingselementen met een lage drempelwaarde. De verblijfsruimtes waren alleen via deze 

circulatieruimtes te bereiken en de verbindingen hiertussen hadden een hoge drempelwaarde. 
Het rechterdeel, Herengracht 170, kreeg een nieuwe ingang. Van het voorhuis was niet meer 

over dan een smalle gang. De rechterdeur gaf toegang tot de zijkamer en de opening in de 



achterwand gaf de toegang tot een gang die eindigde in de tuingalerij. Deze gang had een deur 

naar de zaal. In een hoek van de zaal was een nieuwe trap aangelegd die de bel-etage, de 

eerste verdieping en de tweede verdieping met elkaar verbond. Deze trap was iets groter dan 

de trap van het linkerhuis, maar was nog altijd vrij smal en donker. Vanaf de tweede verdieping 

kon de zolder bereikt worden met trapladders. Het souterrain was alleen via de straat of de 

tuin te bereiken en had geen interne verbinding met de rest van het woonhuis. Een aparte 

kleine spiltrap verbond de verschillende verdiepingen van de rechterachtervleugel met elkaar. 

De verblijfsruimtes hadden net als in Herengracht 172 steeds maar één deur die uitkwam in een 

circulatieruimte. Om van de ene verblijfsruimte naar de andere verblijfruimte te komen, moest er 

altijd gebruik worden gemaakt van de gang. De twee delen van huis Bartolotti hadden veel met 

elkaar gemeen. Doordat het voorhuis was ingekrompen tot een gang, veranderde de sequentie 

van het huis. Het huis aan de Herengracht uit 1689 is een mutatie van het woonhuis uit 1617. 

1618 1689 1756 2010 

Afbeelding 42. 
De routing door het huis Bartolotti 
(links) en de Dolphijn (rechts) van 
1600 tot 2010. Met de rode lijn 
worden de routemogelijkheden 
van de bewoner aangegeven 
en met de rode stippellijn de 
routemogelijkheden van de gast. 

1600 2010 
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Afbeelding 43. 
Deuren, kozijnen, trappen, tredes en 
draperieên die tegenwoordig nog te 
vinden zijn in de huizen Bartolotti en 
de Dolphijn. 
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In 1756 was de situatie in het linkerdeel van huis Bartolotti nog vrijwel hetzelfde als 

driekwart eeuw geleden. Het voorhuis was nog meer versmald ten behoeve van de zijkamer. De 

trap van het huurhuis, die gebouwd was in de gang van Herengracht 172, zorgde voor een extra 

versmalling in de gang. De tuingalerij was verwijderd, waardoor de gang achter het voorhuis 

direct uitkwam in de tuin. Het rechterdeel van het huis was vergroot met een achterhuis. Een 

lange gang vormde de verbinding van de voordeur tot de tuin, die in het midden werd onderbroken 

door een tussendeur. De gang telde negen deuren waarvan alleen de rechtsgelegen deuren 

ook daadwerkelijk toegang gaven tot bestaande ruimtes. De deuren in de linkerwand waren 

niet echt, met uitzondering van de eerste deur waarachter zich een trap bevond naar de eerste 

verdieping. Dit waren zogenoemde schijndeuren die werden geplaatst om de gasten te laten 

denken dat het huis twee keer zo groot was. De eerste rechterdeur gaf toegang tot de voorkamer. 

De tweede en derde deur aan die zijde van de gang vormde de hoogdrempelige verbinding met 

de achterkamer. De vierde deur kwam uit in de binnenplaats en de vijfde deur in de eetkamer. 

Een grote bordestrap in het achterhuis verzorgde het verticale transport in de woning. Deze liep 

van het souterrain via de bel-etage en de eerste verdieping naar de tweede verdieping. De trap 

was rijk geornamenteerd en van boven verlicht met een lantaarn. Alle deuren tussen de gang 

en de aangelegen verblijfsruimtes hadden een hoge drempelwaarde. De verblijfruimtes waren 

onderling verbonden met een dubbele schuifdeur, die desgewenst konden worden opengezet om 

twee ruimtes met elkaar te verenigen. Het was dus niet meer noodzakelijk om gebruik te maken 

van de gang. Dit verhoogde het aantal verschillende routemogelijkheden door het huis. Het 

linkerpand had ten opzichte van de situatie in 1689 weinig verandering doorgemaakt. Vanwege 

de kleine veranderingen kan er worden gezegd dat Herengracht 172 was gemodificeerd. Het 

rechterpand daarentegen had een grote stap voorwaarts gemaakt. De oude kern was nog 

duidelijk aanwezig, maar door de toevoeging van tussendeuren was de sequentie van het huis 

zodanig veranderd dat er hier gesproken kon worden van mutatie. 

Tegenwoordig zijn het linkerdeel en het rechterdeel weer samengevoegd en vormen 

ze één huis. De scheidingsmuur is nog altijd aanwezig, maar een deur verbindt beide delen met 

elkaar. Het achterhuis moet als een los deel beschouwd worden, omdat dit tegenwoordig nog 

wordt bewoond in tegenstelling tot het woonhuis dat een kantoorfunctie herbergt. De deuren 

die het woonhuis met het achterhuis verbinden zijn wel nog aanwezig maar worden niet meer 

gebruikt, met uitzondering van de deur op de bel-etage. Het huis kent nog twee voordeuren 

waarvan de linkerdeur toegang biedt tot het woonhuis met kantoorfunctie (op afbeelding 43 

wordt deze deur aangegeven met nummer (2)) en de rechterdeur (indirecte) toegang verschaft 

tot het achterhuis (3). 

Direct na de linkervoordeur ligt een vestibule. Een glazen deur leidt vervolgens naar 
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Afbeelding 44. 
Sequentieschema van het huis 
Bartolotti in 1756. 
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Afbeelding 45. 
Sequentieschema van het huis 
Bartolotti in 2010. 
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Afbeelding 46. 
De drempels in het huis Bartolotti in 
2010. 
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de gang die de doorsteek vormt naar de nieuw aangelegde tuingalerij. Deze gang verschaft ook 

toegang tot de voorkamer (7) en de achterkamer met receptie. De twee kamers zijn onderling met 

elkaar verbonden met een dubbele schuifdeur. Vanuit de tuingalerij en de achterkamer zijn via 

twee kleine trapjes de lunchkamer in de rechter achtervleugel te bereiken. De rechterdeur in de 

gang vormt de verbinding met het naastgelegen pand. De huidige situatie in het rechterdeel van 

het huis is vergelijkbaar met de situatie uit de achttiende eeuw. Een lange gang, die tegenwoordig 

is verkort door de gesloten deur naar het achterhuis, vormt de verbinding tussen de voorkamer 

en de achterkamer. Deze kamers zijn ook direct met elkaar verbonden door middel van een 

dubbele schuifdeur. De deuren tussen de circulatieruimtes en de verblijfsruimtes, alsmede 

tussen de verblijfsruimtes onderling, hebben allen een hoge drempelwaarde. Vrijwel elke ruimte 

kent meerdere deuren, waardoor er vele verschillende routes door het pand gelopen kunnen 

worden. Een nieuw aangelegd trappenstelsel in de gang van Herengracht 172 leidt zowel naar 

het souterrain als naar de bovengelegen verdiepingen. Het trappenhuis is niet één geheel, maar 

een schakeling van losse trappen met elk hun eigen afmeting en uitvoering. 

De rechtervoordeur geeft, zoals eerder vermeld, indirecte toegang tot het achterhuis. 

Een lange gang leidt naar de tussendeur die de daadwerkelijke toegang verschaft. De situatie 

in het achterhuis is vrijwel identiek aan de situatie halverwege de achttiende eeuw. Een gang 

vormt de doorsteek naar de tuin. De eerste rechterdeur leidt naar de binnenplaats en de tweede 

rechterdeur naar de woonkamer. Een grote bordestrap verbindt de verschillende verdiepingen 

met elkaar. De verbindingen tussen de circulatieruimtes en de verblijfsruimtes hebben een hoge 

drempelwaarde en de routemogelijkheden zijn beperkt. 

De sequentie van het woonhuis en het achterhuis van de Herengracht 170-172 is 

veranderd. Door extra verbindingen tussen verschillende ruimtes maakt ook het linkerdeel de 
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stap die het rechterpand al halverwege de achttiende eeuw had gezet. Het centraal gelegen 
trappenhuis zorgt ervoor dat het huis anders wordt gebruikt en het aantal routemogel ijkheden 
is toegenomen. Het huis kent echter nog veel kenmerken uit de achttiende eeuw. De eigenaren 

hebben zich aangepast aan het pand en minimale aanpassingen gedaan om het pand toch 

leefbaar te houden. Het pand heeft zich wel ontwikkeld, maar de stap is te klein om te kunnen 

spreken van een mutatie. Het pand is gemodificeerd. 
De ingang van de Dolphijn lag in 1600 precies in het midden van het pand. Achter de 

voordeur lag het voorhuis met aan weerszijden zijkamers. Achter het voorhuis lag evenwijdig 

een gang die in open verbinding stond met het voorhuis en toegang gaf tot de zaal. De gang 
die in het ver1engde van het voorhuis lag kwam uit in de tuin. Deze gang kende twee deuren 

die precies tegenover elkaar lagen en toegang gaven tot de keuken en de eetkamer. In de 
rechterachterhoek van het voorhuis lag een wenteltrap die het souterrain, de bel-etage, de 
eerste verdieping en de tweede verdieping met elkaar verbond. Vanaf de tweede verdieping 
was de zolder te bereiken via trapladders. De circulatieruimtes, zoals het voorhuis en de twee 

gangen, waren aan elkaar geschakeld met verbindingselementen die een lage drempelwaarde 
hadden. De verblijfsruimtes, zoals de linker zijkamer, de zaal, keuken en eetkamer, hadden 

één deur die uitkwam in een circulatieruimte. Deze deuren hadden een hoge drempelwaarde. 

Alleen de rechterzijkamer had twee deuren. Eén naar het voorhuis en één naar de zaal, zodat 
de gasten die in de zijkamer werden ontvangen later direct naar de zaal konden doorstromen. 

Het aantal routemogelijkheden door het huis was beperkt. 
In het huidige pand aan de Singel is, behalve de constructie en de gevel, nauwelijks 

meer iets terug te vinden van de oude structuur. Het woonhuis wordt ontsloten via een ingang 
gelegen in het midden van de gevel. Achter de voordeur bevindt zich een vestibule die door 
een deur wordt gescheiden van de gang. De drie deuren in de gang geven elk toegang tot 
één appartement. Het trappenhuis leidt naar de overige zes appartementen die over de eerste, 
tweede en derde verdieping verdeeld zijn. Op afbeelding 43 wordt deze aangegeven met 

nummer (10). Alle verbindingen tussen de collectieve ruimte en de appartementen hebben een 
hoge drempelwaarde (4) (5). 

De appartementen kennen allemaal een vergelijkbare opbouw. De ingang ligt in 

het midden van de plattegrond en achter de voordeur bevindt zich een tussenruimte die als 
circulatieruimte en als verblijfruimte dient. Een open verbinding, in de vorm van een opstapje 
of kozijn, leidt naar de woonkamer aan de voorzijde van het pand. De verbinding tussen de 

woonkamer en aangrenzende keuken heeft een lage drempelwaarde (9) (15) (16). Aan 
de andere zijde van de tussenruimte ligt de slaapkamer. Soms zijn deze ruimtes van elkaar 
gescheiden door een verbindingselement met een hoge drempelwaarde, zoals een enkele 
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Afbeelding 47. 
Sequentieschema van het huis de 
Dolphijn in 1600. 

Afbeelding 48. 
Sequentieschema van het huis de 
Dolphijn in 2010. 
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deur (14), een dubbele deur of een gordijn (13) en soms door een verbindingselement met 

een lage drempelwaarde zoals een kozijn. De onderste twee appartementen hebben een 

aparte slaapverdieping in het souterrain die via een interne trap bereikt kan worden. Aan de 

slaapkamer grenst de badkamer die van elkaar worden gescheiden door een deur met een hoge 

drempelwaarde. Aparte circulatieruimtes zijn vrijwel nergens meer te vinden, met uitzondering 

van het collectieve trappenhuis. De circulatieruimtes in de appartementen zijn versmolten met de 
verblijfsruimtes. Er is wel een hiërarchie in de woningen te ontdekken. De semi-private functies 

staan in open verbinding met elkaar, terwijl de private functies zoals het slapen en wassen zijn 
afgeschermd door verbindingen met een hoge drempelwaarde. Het aantal routemogelijkheden 

is per woning verschillend. 

Souterrain Bel-etage Eerste 
verdieping 

Tweede 
verdieping 

Derde 
verdieping 

De sequentie van het huidige pand aan de Singel is anders dan in 1600. In het begin 

van de zeventiende eeuw kende het huis een duidelijke scheiding tussen verblijfsruimtes en 
circulatieruimtes. De ruimtes werden aan elkaar geschakeld door drempels met een hoge 

drempelwaarde. In het huidige pand zijn de circulatieruimtes en de verblijfsruimtes met elkaar 

versmolten en worden de ruimtes op verschillende manieren gebruikt en op diverse manieren 

van elkaar gescheiden. Het pand heeft zich aangepast aan wensen en behoeften van de 
bewoners van de eenentwintigste eeuw en is daarmee gemuteerd. 



CONCLUSIE 

De woonhuizen in de Amsterdamse grachtengordel hebben in de loop der tijd een ruimtelijke 

ontwikkeling doorgemaakt die grotendeels hetzelfde ver1iep. Er is een transformatie te zien 

van een aantal aspecten, zoals de verandering van het gebruik, de beleving, de functie, de 

sequentie en de verbindingslementen zoals de deur en de trap. 

Het huis aan de gracht wordt tegenwoordig anders gebruikt dan vier eeuwen geleden. 

Een aantal functies zijn behouden, andere zijn getransformeerd, sommige zijn verdwenen en 

nieuwe functies zijn toegevoegd. In de zeventiende eeuw was er voor elke functie een apart 

vertrek gereserveerd. Het voorhuis was de centrale plek, met daarachter een gang die toegang 

verschafte tot de andere vertrekken. In het midden van de zeventiende eeuw werd het voorhuis 

verkleind en later bleef er niet veel meer van over dan een smalle gang waaraan verschillende 

vertrekken lagen. Er was een strikte scheiding tussen verblijfruimtes en circulatieruimtes die 

van elkaar werden gescheiden door drempels met een hoge drempelwaarde. De verschillende 

verdiepingen werden aan elkaar geschakeld met een kleine donkere spiltrap. De wanden, 

vloeren en plafonds werden als losse elementen gezien met elk hun eigen karakteristieken . Veel 

grachtenpanden werden uitgebreid met een achterhuis. In de achttiende eeuw werden voor het 

eerst kamers direct met elkaar verbonden en nam de diversiteit aan verbindingselementen toe. 

De trap werd als belangrijk ruimtelijk element gezien. De constructie die eerst de basis van de 

vormgeving was, werd nu aan het oog onttrokken en de wanden, vloeren en plafond werden op 

elkaar afgestemd. 

De geschiedenis van de huizen Bartolotti en de Dolphijn lopen grotendeels parallel aan 

de algemene geschiedenis van het Amsterdamse grachtenpand. Echter vanaf de achttiende 

eeuw hebben beide huizen zich anders ontwikkeld. Het huis Bartolotti is sinds de achttiende 

eeuw gemodificeerd. Het huis de Dolphijn daarentegen is gemuteerd. De kamers in de 

appartementen zijn daar direct aan elkaar geschakeld en de circulatieruimtes zijn versmolten 

met de verblijfsruimtes. De vertrekken worden op diverse manieren met elkaar verbonden door 

middel van verbindingselementen die zowel een hoge als een lage drempelwaarde hebben. 

Het Amsterdamse grachtenpand heeft in een tijdsbestek van vier eeuwen grote 

ontwikkelingen doorgemaakt die elkaar in logische stappen opvolgden. Bij elke nieuwe stap is 

de oude kern gertransformeerd naar een nieuwe kem, die naast vernieuwende aspecten ook 

aspecten uit de oude kem bevat. De panden zijn geëvolueerd en de sequentie veranderde 
zodanig dat het invloed had op het gebruik. HetAmsterdamse grachtenpand is in een tijdsbestek 

van vier eeuwen verschillende malen gemuteerd. Indien het tijdsaspect wordt genegeerd, zijn de 

panden aan de gracht diversificaties van elkaar. 
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KOPPELING 

Het Amsterdamse grachtenpand is in vier eeuwen tijd verschillende malen gemuteerd. Het 

huis Bartolotti en de Dolphijn hebben een rijke geschiedenis die lange tijd parallel verliep en 

grotendeels aansloot bij de algemene ontwikkeling van het Amsterdamse grachtenpand. Vanaf 

de achttiende eeuw hebben de panden zich ieder op een andere manier ontwikkeld. In het 

huis Bartolotti hebben zich sindsdien nauwelijks meer veranderingen voorgedaan. Het pand 

ademt nog de sfeer uit van de achttiende eeuw. Momenteel herbergt het een kantoorfunctie 

en de mensen die er werken hebben zich volledig aangepast aan het pand, op een paar kleine 

aanpassingen na. In het woonhuis aan de Singel daarentegen is veel veranderd. Het huis heeft 
zich volledig aangepast aan de wensen en behoeften van de bewoners van de eenentwintigste 

eeuw. De panden hebben zich ieder op een andere manier aangepast aan deze tijd. De een 

behoudend en met groot respect voor het verleden, de ander vooruitstrevend en met meer oog 

voor het heden. 

De balans tussen oud en nieuw is in beide huizen verstoord. Het huis Bartolotti is te 

veel blijven hangen in het verteden en het huis de Dolphijn is te ver doorgeschoten in het heden. 

Het behouden van aspecten uit het verleden is mooi en waardevol, maar het is de vraag of 

het pand nog bewoonbaar is en aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoner van nu. 

De komst van technische ontwikkelingen zoals centrale verwarming, goede riolering, stromend 

warm en koud water en electriciteit hebben ervoor gezorgd dat de leefgewoontes van de mens 

zijn veranderd. Bovendien worden er andere eisen gesteld aan een woning dan in de achttiende 

eeuw. Het negeren van het verleden zorgt ervoor dat de eigenschappen die karakteristiek zijn 

voor het Amsterdamse grachtenpand langzaam verdwijnen en het bijzondere karakter van het 

grachtenpand vertoren gaat. 

In een ontwerpopgave wordt deze onbalans weer in evenwicht gebracht door het 

achttiende eeuwse grachtenpand te muteren. Het is daarbij belangrijk dat er zowel oog is voor 

het heden als het verleden, zodat de eigenschappen die karakteristiek zijn voor het Amsterdamse 

grachtenpand behouden blijven . Daar staat tegenover dat het pand wel moet aansluit bij de 

wensen en behoeften van de bewoner van de eenentwintigste eeuw. De thema's die in het 

onderzoek aan bod kwamen, zullen ook hier leidend zijn. Vanwege mijn persoonlijke interesse, 

zal het interieur een belangrijke plaats innemen in het ontwerp. Hierbij zijn een aantal thema's 

uitgekozen die een belangrijke rol spelen in het interieur van het Amsterdamse grachtenpand: 

de wand, de vloer, het plafond en de deur. 
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STRATEGIE 

"Mutatie is de herinterpretatie van de kern. De kern wordt opnieuw samengesteld waarbij het 

oorspronkelijke karakter in meer of mindere mate transformeert. De herinterpretatie van de kern 

bevat niet alleen aspecten van de oorspronkelijke kern, maar tevens van een toegevoegde 

nieuwe kern waarin het dus verschilt van modificatie. Deze vereniging zorgt vooreen differentiatie 

van de oorspronkelijke kern. Daardoor leidt deze betekenisontwikkeling in afwijkende richting tot 

mutatie. Het karakter van de oude kern blijft herkenbaar in de getransformeerde kern, zodat er 

geen sprake van dissonantie is." 

(NAAST architectuur, atelier NAAST, Eindhoven, 2010). 

Om het achttiende eeuwse grachtenpand te muteren is het noodzakelijk dat de kern opnieuw 

wordt samengesteld. Het herinterpreteren van deze kern zorgt ervoor dat er een nieuw gebouw 

ontstaat met aspecten uit het verleden waaraan nieuwe elementen zijn toegevoegd. In het 

onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van het grachtenpand zijn een aantal bouwkundige 

aspecten te ontdekken die niet of nauwelijks veranderd zijn in de tijd. Hiertoe behoren de 

kavelverhoudingen, de bouwhoogte van zowel het gehele pand als de individuele verdiepingen 

en de woonfunctie. Daarnaast hebben een aantal aspecten zich ontwikkeld. Zo hebben de 

sequentie, de functies, het gebruik en de verbindingselementen als de deur en de trap een 

verandering doorgemaakt. Ook andere aspecten van het interieur, zoals de wand, de vloer en 

het plafond hebben zich ontwikkeld. Door deze bouwkundige elementen opnieuw te bekijken, te 

transformeren naar de tegenwoordige tijd én door de bovengenoemde karakteristieken van het 

Amsterdamse grachtenpand over te nemen, ontstaat er een mutatie. 



CONCEPT 

De omgeving 

Hetontwerp komttestaan aan de Herengracht 132, één van de hoofdgrachten in de Amsterdamse 

binnenstad. Op deze plek staat momenteel een vervallen huis dat is verwoest door een brand 

die veroorzaakt werd door een vuurpij l in de nieuwjaarsnacht van 2008. Dit pand vormt een rotte 

plek in het stadsbeeld van de grachtengordel en vraagt om een nieuwe impuls. Door de resten 

van het pand te verwijderen komt er een kavel vrij van dertien meter breed en vijftig meter diep. 

Omdat ik graag de uitdaging aan wil gaan om een pand te ontwerpen voor een lang, diep en 

in verhouding smalle kavel, wordt dit kavel maar gedeeltelijk herbouwd. Het deel wat overblijft 

vormt een mooie opgave voor een andere enthousiaste ontwerper. Het ontwerp staat aan de 

linkerzijde van het kavel, omdat alleen vanuit daar met zekerheid de zonlichtinval vastgesteld 

kon worden. 

De gebouwen aan de Amsterdamse grachten zijn allemaal gebouwd op diepe en in 

verhouding smalle kavels. De panden staan zij aan zij en vormen zo een gesloten bouwblok. De 

voorgevels liggen op één lijn en het gebouw grenst met zijn voorzijde direct aan de straat en met 

de achterzijde aan een tuin. De meeste panden tellen vijf verdiepingen. Het souterrain ligt half 

verdiept zodat de bovenliggende bel-etage los komt te liggen van de straat. Deze wordt bereikt 

met een kleine trap, een stoep genoemd. De bel-etage heeft de hoogste verdiepingshoogte. De 

andere verdiepingen worden lager naarmate ze hoger in het pand liggen. Door deze aspecten 

over te nemen past het pand in de omgeving en heeft het pand een opbouw die karakteristiek is 

voor het grachtenpand. 

Afbeelding 50. (links) 
Herengracht 132 te Amsterdam. 

Afbeelding 51. (rechts) 
Situatietekening. 
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Afbeelding 52. 
Conceptschets. De gang en 
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Daarnaast worden ze ingezet als 
zichtlijnen om de hoogte en diepte 
van het pand te benadrukken. 
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Verbinden (1) 

De panden aan de gracht zijn oorspronkelijk gebouwd als één woonhuis. Gezien de oppervlakte 

van het kavel en de hoge bedragen die tegenwoordig moeten worden neergelegd om te wonen 

aan de gracht, is het niet realistisch om een woonhuis voor één gezin te ontwerpen. Er is daarom 

gekozen om een grachtenpand te ontwerpen dat vier appartementen herbergt. 

In het achttiende eeuwse grachtenpand liep de gang van de voorkant van het huis naar de 

achterzijde en zo werd er een lange zicht-as gecreëerd die de diepte van het pand benadrukte. 

De trap werd groots uitgevoerd in bordessen en van boven verlicht met een lantaarn. Het werd 

gezien als het hoogtepunt van de ruimtelijke beleving van het huis. De functie en het gebruik 

van de gang en de trap zullen worden overgenomen en als zichtlijnen de diepte en hoogte van 

het pand benadrukken. Door de trap midden in het pand te plaatsen, te laten slingeren door 

het pand én door het trappenhuis in te zetten als bron voor daglichttoetreding, ontstaan er vier 

verschillende plattegronden die elk op een ander punt worden ontsloten met het trappenhuis. 

Gedifferentieerde plattegronden 

Aan de appartementen zijn verschillende thema's gekoppeld die de mate van geslotenheid of 

openheid van de plattegrond bepalen. De thema's zijn gebaseerd op de hoeveelheid drempels, 

zoals de deur, de trede en de draperie, en hun drempelwaarde. Welk thema aan welke plattegrond 

gekoppeld is, is afhankelijk van de mate en mogelijkheid van daglichttoetreding. Ook spelen de 

plaats van de entree en de vormgeving van de trap een belangrijke rol. De woningen op de bel

etage en de eerste verdieping hebben door hun grote ramen aan de voor- en achterzijde veel 

daglichttoetreding die tot diep in de woning door kan dringen. Het is gewenst deze plattegronden 

zo open mogelijk te houden. De woningen op de tweede en derde verdieping krijgen door hun 

geringe verdiepingshoogte minder zonlicht binnen. Zij kunnen extra licht ontvangen via het 

trappenhuis in het midden van de plattegrond. Vanwege de meerdere lichtinvalspunten bij deze 

appartementen komt een gesloten plattegrond het best tot hun recht. De woning op de bel-etage 

heeft veel drempels met een lage drempelwaarde, terwijl de plattegrond op de eerste verdieping 

weinig drempels heeft, maar ook weer met een lage drempelwaarde. Het appartement op de 

tweede verd ieping heeft weinig drempels met een hoge drempelwaarde. De plattegrond op de 

derde verdieping heeft daarentegen veel drempels met een hoge drempelwaarde. Zo heeft de 

plattegrond op de eerste verdieping de meest open structuur en is de plattegrond op de derde 

verdieping het meest gesloten. 



Sequentie 

In het onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling kwam naar voren dat de sequentie van het 

Amsterdamse grachtenpand een ontwikkeling heeft doorgemaakt. In het achttiende eeuwse 

grachtenpand was er een lange gang aanwezig die van de voordeur door liep tot aan de tuin. De 

vertrekken die hieraan lagen waren niet alleen met de gang verbonden, maar sommige stonden 

ook onderling met elkaar in verbinding. Uit de sequentie in het huis Bartolotti en de Dolphijn in 

de eenentwintigste eeuw kan worden geconcludeerd dat de gang uit het woonhuis is verdwenen 

en de ruimtes direct aan elkaar geschakeld zijn. Dit wordt ook benadrukt in verschillende andere 

appartementencomplexen, waaronder het Piraeus gebouw in Amsterdam. Het sequentieschema 

van de kamerschakeling vormt de basis voor de organisatie van de appartmenten in het ontwerp. 

De circultatieruimtes worden versmolten met de verblijfsruimtes, waardoor er in de woningen 

nauwelijks gangen of hallen voorkomen. Als een ruimte toch neigt naar een gang of een hal, 

wordt deze ruimte zo ontworpen dat er ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarnaast 

worden de vertrekken niet meer specifiek aan één functie toegeschreven, maar worden ze 

voor meerdere doeleinden gebruikt. Zo kan de slaapkamer ook als werkkamer fungeren en de 

woonkamer gebruikt worden als plek om te eten. 

De woonkamer is tegenwoordig de belangrijkste ruimte in het huis. Naast ontspannen, 

televisie kijken, lezen en eten, wordt in deze ruimte ook gasten ontvangen. Het meest bijzondere 

van wonen aan de gracht is het uitzicht over de grachtengordel en daar wil de bewoner graag 

mee pronken. Daarom wordt de woonkamer in elk appartement aan de straatzijde gesitueerd. De 

keuken is onderdeel van de woonkamer of staat in open verbinding hiermee. Aan de achterzijde 

van het pand, de rustige zijde, liggen de slaapvertrekken met daaraan vast de badkamer. 

Verbinden (2) 

De thema's van de appartementen kunnen worden versterkt door de indeling van de plattegronden 

én door verschillende onderdelen van het interieur op elkaar af te stemmen. De vormgeving van 

de wand, de vloer, het plafond en de deur spelen hierbij een belangrijke rol. 

De plattegrond van het achttiende eeuwse grachtenpand had een gesloten karakter. 

De vertrekken werden gezien als losse kamers met elk hun eigen karakteristieken en hadden 

een naar binnengekeerd karakter. De wanden, het plafond en de vloer vertoonden een grote 

samenhang. Hoe meer de wanden, de vloer en het plafond van een vertrek op elkaar werden 

afgestemd, hoe meer de ruimte functioneerde als één geheel. Door de wand te bekleden, te 

verdelen in vlakken en te versieren met schilderwerk, panelen en houtsnijwerk werd het gesloten 

karakter van de ruimte versterkt. De deur die vaak de enige ontsnappingsmogelijkheid was, 

'[]
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Afbeelding 53. 
Conceptschets. Sequentieschema. 
De kamers worden direct aan elkaar 
geschakeld, zonder tussenkomst van 
een hal of gang. 
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Afbeelding 54. 
Conceptschets. Wanden kunnen 
ruimtes individualiseren of met elkaar 
verbinden. 

Afbeelding 55. 
Met rood zijn de wanden aangegeven 
die een speciale behandeling krijgen 
om het karakter van de ruimte te 
versterken. 
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werd opgenomen als onderdeel van de wand om de ritmiek van de ruimte zo min mogelijk te 
verstoren. 

Het grachtenpand van de eenentwintgste eeuw bevat naast plattegronden met 

een gesloten karakter ook plattegronden met een open structuur. De eerder genoemde 

interieuraspecten zullen in het ontwerp niet alleen worden ingezet om ruimtes te individualiseren 

en het naar binnen gekeerde karakter van een kamer te versterken, maar zullen ook worden 

toegepast om ruimtes met elkaar te verbinden. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de 

wanden van verschillende ruimtes die samen één geheel vormen hetzelfde vorm te geven. Net 

als in het achttiende eeuwse grachtenpand wordt dan het karakter van de ruimte bepaald door 

de vormgeving van de wand, de vloer en het plafond. Dit stelt vervolgens weer eisen aan de 

deur. 

Oe wand 

Het bekleden van wanden kan worden ingezet om ruimtes van elkaar te scheiden of met elkaar te 

verbinden. Dit laatste kan door wanden die samen één geheel vormen hetzelfde vorm te geven. 

Door de vier wanden van één ruimte hetzelfde te bekleden wordt het gesloten karakter van de 

ruimte versterkt. De wanden waarop dit van toepassing is, zullen een speciale behandeling 

krijgen. Op afbeelding 55 is te zien op welke wanden dit van toepassing is. 

In het achttiende eeuwse grachtenpand werden de wanden geheel bekleed. Op 

het onderste deel werd lambrisering aangebracht die bestond uit houten panelen, lijsten en 

houtsnijwerk die in verschillende lagen op elkaar waren aangebracht en zodoende voor een 

dieptewerking zorgde. Het bovenste deel van de wand werd bespannen met goudleer of 

geschilderd behang. De lambrisering werd enerzijds toegepast om de wand te versieren en 

anderzijds om de wand te beschermen tegen beschadigingen en vocht. In het woonhuis van de 
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eenentwintigste eeuw is deze wandbekleding vaak geheel verdwenen en bestaat de wand uit 

één groot vlak dat meestal is afgewerkt met stucwerk. 

Gezien de technische vooruitgang in de afgelopen eeuwen, is het niet meer 

noodzakelijk om lambrisering aan te brengen ter bescherming. Dat neemt niet weg dat deze 

wel ingezet kan worden ter versiering én om het karakter van de ruimte te versterken. De wand 

van het achttiende eeuwse grachtenpand wordt gemuteerd. Er ontstaat zo een vlakke wand 

die bestaat uit verschillende vlakken en materialen. Tegen de binnenwand wordt een raamwerk 

geplaatst van houten latjes. Op het onderste deel van de wand wordt een houten lambrisering 

aangebracht. Het bovenste deel bestaat uit gipsplaten die worden afgewerkt met stucwerk. 

Tussen deze twee delen wordt een stucstop aangebracht om scheurvorming te voorkomen bij 

het uitzetten van de materialen. De vorm, hoogte en uitwerking van de lambrisering is divers. 

Deze zullen later per plattegrond verder worden besproken. Er is gekozen voor natuurlijke pure 

materialen zoals hout en wit stucwerk, om het interieur zo rustig mogelijk te houden. Bovendien 

maakt het de appartementen beschikbaar voor een zo groot mogelijk publiek. Enkele muren 

worden voorzien van een kleur. Om de exacte kleur van de wanden te bepalen is extra onderzoek 

vereist. Vanwege deze reden hebben de wanden in de doorsnedes een grijze kleur gekregen. 

De wanden waarop geen lambrisering of kleur wordt toegepast zullen worden afgewerkt met wit 

stucwerk. 

De vloer 

Naast de wand, kan ook de vloer worden ingezet om ruimtes met elkaar te verbinden of van 

elkaar te scheiden. Ruimtes kunnen met elkaar verbonden worden door de vloer door te laten 

lopen in verschillende vertrekken, zonder dat deze wordt onderbroken door een drempel. Door 

een groot vloervlak te onderbreken, een verhoging aan te brengen of het plaatsen van een 

vloerdrempel, kan een ruimte of een deel van de ruimte worden geïndividualiseerd. Een houten 

vloer wordt al van oudsher toegepast in het Amsterdamse grachtenpand. Ook in het ontwerp zal 

de parketvloer veelvuldig worden toegepast, mede vanwege zijn natuurlijke en warme uitstraling. 

Daarnaast zullen er gietvloeren, vloerbedekking en tegels worden aangebracht. 

Het plafond 

Niet alleen de wand en de vloer, maar ook een plafond kan worden ingezet om ruimtes 

met elkaar te verbinden of van elkaar te scheiden. Door het plafond door te laten lopen in 

verschillende vertrekken worden de ruimtes met elkaar verbonden. Het is daarbij wel van belang 

dat het plafond zo min mogelijk wordt onderbroken. Het verlagen van het plafond kan een ruimte 

intiemer maken en een plek afkaderen in een grotere ruimte. In het ontwerp worden de plafonds 

Afbeelding 56. 
Conceptschets. De vloer kan ruimtes 
individualiseren of met elkaar 
verbinden. 

Afbeelding 57. 
Conceptschets. Het plafond kan 
ruimtes individualiseren of met elkaar 
verbinden. 
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overwegend afgewerkt met wit stucwerk. In andere gevallen wordt er een spanplafond 

toegepast dat voor een strakke uitstraling zorgt. Op enkele plaatsen zijn er spotjes 

verwerkt in het plafond, deze versterken het verbindende of individualiserende karakter 

van de desbetreffende ruimte. 

De deur 

Naast de wand, de vloer en het plafond kunnen ruimtes met elkaar worden verbonden 

door een deur. In tegenstelling tot de andere interieurelementen die een verbindende óf 

scheidende functie hebben, vervult de deur beide functies: een open deur verbindt ruimtes 

met elkaar, een gesloten deur scheidt ruimtes van elkaar. Een deur is er in vele soorten 

en maten. Er zijn draaideuren, schuifdeuren en taatsdeuren met elk hun specifieke 

eigenschappen. In het achttiende eeuwse grachtenpand was de enkele draaideur, de 

dubbele schuifdeur, de verborgen deur en de schijndeur karakteristiek. Al deze deuren 

komen terug in het ontwerp en worden afgestemd op de wand. Hoe deze deuren er 

precies uitzien en waar ze worden toegepast, wordt later per plattegrond besproken. Om 

eenheid te creëren in het pand zijn alle deuren afgeleid van een 'standaarddeur'. Deze 

standaarddeur is een mutatie van de achttiende eeuwse paneeldeur en bestaat uit stijlen 

(de verticale delen) en dorpels (de horizontale delen) met daartussen één paneel dat in 

hetzelfde vlak ligt als de stijlen en dorpels. Op afbeelding 57 staat deze deur afgebeeld. 

Er is gekozen voor een stompe houten deur van 230cm hoog, 90cm breed en 4cm dik. 

Het kozijn is van hout en ligt in hetzelfde vlak als de wandbekleding. De klink van de deur 

is gemaakt van metaal en heeft een rechthoekige vorm. 

Er moet worden opgemerkt dat een deur altijd symmetrisch moet zijn in verband 

met de werking van het hout en het mogelijk kromtrekken van de deur. Verbindt een deur 

een ruimte die lambrisering heeft met een ruimte die dit niet heeft, dan is de ruimte met 

lambrisering dominant en zal de deur worden aangepast aan deze ruimte. 
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Afbeelding 58. 
De standaarddeur. De draaideur 
bestaat uit houten stijlen en dorpel 
met in het midden een paneel dat 
in hetzelfde vlak ligt als de stijlen en 
dorpels. Schaal 1:25. 
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Afbeelding 59. 
Bovenaanzicht trap. Naast zijn 
verbindende functie zorgt het 
trappenhuis ook voor extra 
daglichttoetreding. 
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ONTWERP 

Aan de rechterzijde van het pand ligt een lange gang die een verbinding vormt tussen de straat 

en de gezamenlijke achtertuin. Door een glazen tuindeur aan het einde van de gang te plaatsen 

ontstaat er een doorkijk naar de tuin. Bovendien valt er licht de gang binnen waardoor de diepte 

van het pand wordt benadrukt. Daarnaast is vanuit de gang het centrale trappenhuis te bereiken. 

De trap wordt uitgevoerd als een bordestrap die trapsgewijs door het gebouw slingert. De trap 

kan worden gezien als een verticale gang die de verschillende appartementen met elkaar 

verbindt. Ook hier is aan het einde van de 'gang' een lichtpunt gecreëerd dat bij binnenkomst 

direct zichtbaar is en de hoogte van het pand benadrukt. Naast zijn verbindende functie zorgt 

het trappenhuis ook voor extra lichttoetreding in de appartementen. Door een glasdak valt er 

daglicht in het rechter deel van het trappenhuis. Via een translucente wand en een aantal ramen 

wordt dit de woningen binnengebracht. Door het verticale verbindingselement op deze manier 

vorm te geven, ontstaan er vier verschillende plattegronden die elk op een ander punt worden 

ontsloten met het trappenhuis. 



Afbeelding 60. 
Doorsnede over de gang. 
Schaal 1 :150. 
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Afbeelding 61 . 
Dwarsdoorsnede over de trap. 
Schaal1:150. 
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Afbeelding 62. 
Langsdoorsnede over de trap. 
Schaal1:150. 
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Afbeelding 63. 
Langsdoorsnede. Schaal1:150. 
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Afbeelding 64. 
Langsdoorsnede. Schaal 1:150. 
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Afbeelding 65. (links) 
Dwarsdoorsnede. Schaal1 :150. 

Afbeelding 66. (rechts) 
Dwarsdoorsnede. Schaal 1:150. 
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Afbeelding 67. (links) 
Dwarsdoorsnede. Schaal 1:150. 
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Afbeelding 68. (rechts) 
Dwarsdoorsnede. Schaal1:150. 

89 



Afbeelding 69. 
Plattegronden. Schaal 1:200. 
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Afbeelding 70. 
Door de plafondverlaging en de 
vloerverhoging iets terug te leggen 
in het vlak én deze een andere kleur 
te geven, wordt deze losgeschakeld 
van de verbindende gelambriseerde 
wand. 

92 

Appartement bel-etage 

Het appartement wordt opgedeeld in verschillende ruimtes die met elkaar verbonden worden 

door een gelambriseerde muur. In het midden van de plattegrond wordt het plafond verlaagd en 

de vloer verhoogd waardoor er een intieme ruimte ontstaat. Tevens wordt er afstand gecreëerd 

tussen het woongedeelte aan de voorzijde en het slaapgedeelte aan de achterzijde. Door de 

plafondverlaging en de vloerverhoging iets terug te leggen in het vlak en deze een kleur te geven, 

worden deze als losse elementen in de ruimte ervaren. Zo staan ze ook los van de verbindende 

gelambriseerde wand. De hoogte van de lambrisering verschilt per ruimte, maar doordat het 

lijnenspel en de ritmiek doorlopen wordt de verbindende functie van de wand versterkt. Ook 

dat de wand over de gehele lengte wordt uitgevoerd in hetzelfde materiaal speelt hierbij een 

belangrijke rol. De ruimte aan de achterzijde kan wordt afgescheiden van het voorste deel door 

middel van een draperie. Het gordijn kan dit gedeelte in zijn geheel omsluiten, waardoor er een 

ruimte in een ruimte onstaat die volledig is afgesloten van de buitenwereld. 
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Afbeelding 71 . 
Plattegrond Bel-etage. Schaal1 :150. 

Afbeelding 72. 
Vloerenplan Bel-etage. Schaal1 :150. 
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Afbeelding 73. 
Sfeerbeeld. Bel-etage. Kijkend 
vanuit het woongedeelte naar het 
slaapgedeelte. 
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Afbeelding 74. 
Sfeerbeeld. Bel-etage. Kijkend 
vanuit het slaapgedeelte naar het 
woongedeelte . 

95 



Afbeelding 75. 
Door de schuifdeur even hoog te 
maken als de verdiepingshoogte 
én door de deur anders te 
materialiseren , wordt de middenkern 
als los element beschouwd. 

96 

Appartement eerste verdieping 

Het appartement bestaat uit één grote doorlopende ruimte met in het midden een kern waarin 

de trap en de voorzieningen als het toilet, de badkamer, de garderobe en opbergruimte zijn 

geplaatst. Door deze kern als een los object te behandelen en de vier buitenwanden van 

het appartement als één geheel te beschouwen, wordt het open karakter van de plattegrond 

versterkt. Op de vier buitenwanden wordt lambrisering toegepast, die als een doorlopende 

lijn alle vier de wanden met elkaar verbindt. De vensterbanken worden opgenomen door de 

lambrisering en doen zo mee met het geheel. Het woongedeelte kan worden afgescheiden van 

het slaapgedeelte door middel van schuifdeuren. Er is gekozen voor schuifdeuren omdat de 

deur in deze situatie haaks staat op de gelambriseerde muur. Het is niet gewenst dat deze muur, 

die als verbindend element is ingezet, onderbroken wordt door een kozijn. Door deze deuren 

even hoog te maken als de verdiepingshoogte en ze een andere kleur te geven dan de wand , 

zal de middenkern altijd als los element beschouwd worden ongeacht of de schuifdeuren dicht 

of open zijn. In het woongedeelte wordt een deel van het plafond verlaagd en aan de achterzijde 

wordt het parket onderbroken en ingevuld met vloerbedekking. 
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Afbeelding 76. 
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Plattegrond eerste verdieping. 
Schaal1:150. 

Afbeelding 77. 
Vloerenplan eerste verdieping. 
Schaal1:150. 
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Afbeelding 78. 
Schuifdeur. Schaal 1 :25. 

98 



Afbeelding 79. 
Sfeerbeeld. Eerste verdieping. 
Kijkend vanuit het woongedeelte naar 
de entree. 
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Afbeelding 80. (boven) 
Sfeerbeeld. Eerste verdieping. 
Kijkend vanuit het slaapgedeelte naar 
het woongedeelte. 

Afbeelding 81 . (onder) 
Sfeerbeeld. Eerste verdieping. 
Kijkend vanuit het slaapgedeelte naar 
het woongedeelte. 
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Afbeelding 82. (boven) 
Sfeerbeeld. Eerste verdieping. Detail 
van de vensterbank. 

Afbeelding 83. (onder) 
Sfeerbeeld. Eerste verdieping. 
Kijkend vanuit het woongedeelte naar 
de grachtengordel. 
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Afbeelding 84. 
Door de grote schuifddeur even hoog 
te maken als de verdieping zelf én 
door de lijnen van de wand door 
te zetten in de deur, wordt de deur 
onderdeel van de wand . 
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Appartement tweede verdieping 

De entree van dit appartement bevindt zich aan de achterzijde, waardoor er een lange weg 

moet worden afgelegd naar het woongedeelte aan de voorzijde van het pand. Door middel 

van lichtspelingen, vernauwingen en verbredingen van de ruimte en door de verlaging van het 

plafond, wordt deze weg levendig en afwisselend. Verlichting in het verlaagd plafond versterkt 

de zichtlijn naar het woongedeelte aan de gracht. Het woongedeelte wordt afgesloten van de 

rest van het appartement door middel van een grote schuifdeur met glas. Door deze schuifdeur 

even hoog te maken als de ruimte, wordt de deur een wand. De deur wordt dan onderdeel van 

de ruimte. De wand, waar de deur deel van uitmaakt, is gelambriseerd en het lijnenspel hiervan 

wordt doorgezet in de deur. De schuifdeur wordt uitgevoerd in hout met in het midden een groot 

paneel van glas, waarbij het onderste deel bestaat uit geëtst glas en het bovenste deel uit helder 

glas. 

De slaapkamer aan de achterzijde heeft een gesloten karakter. De hoge plint van de 

wand loopt over in het kozijn van de deur en zo wordt de deur opgenomen in de wand. Op de 

muren wordt een kleur aangebracht en op de vloer ligt vloerbedekking. 
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Afbeelding 85. 
Plattegrond tweede verdieping. 
Schaal1:150. 

Afbeelding 86. 
Vloerenplan tweede verdieping. 
Schaal1:150. 
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Afbeelding 87. 
Grote schuifdeur. Schaal 1 :25. 
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Afbeelding 88. 
Draaideur. Slaapkamer. Schaal 1 :25. 
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Afbeelding 89. 
Sfeerbeeld. Tweede verdieping. 
Kijkend vanuit het woongedeelte naar 
de achterkamer. 
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Afbeelding 90. 
Sfeerbeeld. Tweede verdieping. 
Bovenaanzicht slaapkamer. 
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Afbeelding 91 . 
Door de deur even hoog te maken als 
de verdieping zelf én uit te voeren als 
een taatsdeur met een paneel van 
glas wordt de verbindende functie 
van de wand versterkt. 
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Appartement derde verdieping 
Een voordeur met een glasvlak brengt het licht van het trappenhuis het appartement binnen. 

Een gekleurde wand legt de verbinding tussen de hal en het woongedeelte. Een taatsdeur 

scheidt de ruimtes van elkaar, maar door de deur te voorzien van een glasvlak wordt de zichtlijn 

naar de gracht niet geblokkeerd. Er is op deze plaats gekozen voor een taatsdeur omdat deze 

geen kozijn nodig heeft en bij openstaan als los element in de ruimte fungeert. Door de deur 

even hoog te maken als de verdiepingshoogte wordt de geschilderde wand niet onderbroken en 

wordt de verbindende functie van de wand versterkt. 

De twee slaapvertrekken aan de achterzijde van het pand hebben beide een gesloten 

karakter. In de ene ruimte worden twee wanden gelambriseerd door middel van horizontale 

houten latjes, waarbij de bovenste lijn doorloopt in de vensterbank en de onderste lijn in een 

deurkozijn overgaat. Het lijnenspel van de lambrisering verdeelt de deur in twee paneelvlakken. In 

de andere slaapkamer wordt een hoge houten plint aan de onderzijde van de muur aangebracht 

d,ie tevens de deur omkadert en opneemt in de wand. 

In het midden van het appartement ligt de achterkamer, de meest gesloten en klassieke 

kamer van het pand. Op alle vier de wanden wordt houten lambrisering toegepast die bestaat uit 

twee horizontale banden met daartussen verticale stroken. De ritmiek van deze wandbekleding 

versterkt het naar binnengekeerde karakter van het vertrek. De ruimte heeft drie verschillende 

deuren: een enkele draaideur, een dubbele schuifdeur en een verborgen deur, die elk op een 

andere manier meedoet met de wand. 

De enkele deur wordt opgenomen in de wand door de onderste band van de lambrisering 

door te laten lopen in het kozijn. De deur zelf bestaat uit twee panelen die meedoen met de 

vlakverdeling van de wand. De dubbele schuifdeur ligt precies in het midden van de wand en 

verbindt de ruimte met de woonkamer. Ook deze deuren hebben twee panelen, waarbij het 

bovenste paneel wordt uitgevoerd in geëtst glas. De verborgen deur vormt de verbinding van 

het woongedeelte met het slaapgedeelte en mag nauwelijks opvallen. De deur wordt daarom 

volledig opgenomen in de wand. Op de deur wordt een raamwerk van houten latjes aangebracht, 

zodat de lambrisering en het stucwerk doorgezet kunnen worden op de deur. Alleen een kleine 

handgreep en de schamieren verraden de aanwezigheid van deze deur. 

Het karakter van de ruimte wordt extra versterkt door een samenspel van het plafond 

en de vloer. Door niet te werken met lijnen, maar met kaders, wordt de aandacht gevestigd 

op het middelpunt van de ruimte. De vloer is een gietvloer met daarin een kader van hout. De 

vlakverdeling van het plafond is hetzelfde. De lijst van het kader van het plafond wordt verlaagd 

en in het midden wordt een spanplafond aangebracht dat van binnenuit wordt verlicht. 
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Afbeelding 92. 
Plattegrond derde verdieping. 
Schaal1:150. 

Afbeelding 93. 
Vloerenplan derde verdieping. 
Schaal1:150. 
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Afbeelding 94. 
Taatsdeur. Schaal1:25. 
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Afbeelding 95. 
Draaideur. Slaapkamer. Schaal 1 :25. 



Afbeelding 96. 
De wanden, de vloer en het plafond 
van de achterkamer. 
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Afbeelding 97. 
Verborgen deur. Achterkamer. 
Schaal 1 :25. 
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Afbeelding 98. 
Draaideur. Achterkamer. 
Schaal 1 :25. 
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Afbeelding 99. 
Dubbele schuifdeur. Achterkamer. 
Schaal 1 :25. 
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Afbeelding 100. 
Dwarsdoorsnede van de 
achterkamer. Schaal 1 :25. 
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Afbeelding 101 . 
Langsdoorsnede van de achterkamer. 
Schaal 1 :25. 



Afbeelding 102. 
Dwarsdoorsnede van de 
achterkamer. Schaal 1 :25. 
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Afbeelding 103. 
Langsdoorsnede van de achterkamer. 
Schaal 1 :25. 



Afbeelding 102. 
Sfeerbeeld. Derde verdieping. 
Kijkend vanuit de achterkamer naar 
het woongedeelte. 
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Afbeelding 105. (boven) 
Sfeerbeeld. Derde verdieping. 
Kijkend naar de schijndeur in de 
achterkamer. 

Afbeelding 106. (linksonder) 
Sfeerbeeld. Derde verdieping. 
Kijkend naar de enkele draaideur in 
de achterkamer. 

Afbeelding 107. (rechtsonder) 
Sfeerbeeld. Detail van de 
lambrisering. 
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Afbeelding 108. 
De gevel op de vlucht. 
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De constructie 
De constructie van het pand bestaat uit bakstenen draagwanden en betonvloeren. De twee 

zijwanden van het pand zijn dragend. Aangezien het pand tussen twee andere panden staat, is 

het niet noodzakelijk dat deze wanden worden geïsoleerd. De voor- en achtergevel moeten wel 

geïsoleerd worden en zijn opgebouwd uit een baksteenbinnenblad, isolatie, een spouw en een 

baksteenbuiten blad. Door het gehele pand zal vloerverwarming worden toegepast. 

De gevel 
De gevel van het grachtenpand is eenvoudig en strak. De verhouding in hoogte en breedte, de 

ritmiek van de ramen en de opbouw van de gevel in plint, middenstuk en top zijn karakteristiek 

voor het Amsterdamse grachtenpand. Deze worden zo overgenomen dat het gebouw aansluit 

bij de rest van de panden in de straat. De exacte plaats, hoogte en breedte van de raamvlakken 

is bepaald vanuit het interieur. Het opdelen van het raam in roeden komt vaak voor bij het 

Amsterdamse grachtenpand en wordt ook in dit ontwerp toegepast. De kozijnen worden gemaakt 

van hout en de ramen kunnen naar binnen worden opengedraaid. De ramen van de eerste 

verdieping liggen diep in de voorgevel. De ramen van de andere verdiepingen schuiven per 

verdieping iets verder naar voren. Zo lijkt het of de gevel op de vlucht gebouwd is. Het onderste 

deel van de gevel bestaat uit een natuurstenen plint, het middenvlak wordt opgebouwd uit grijze 

baksteen en de gevel wordt afgesloten met een natuurstenen lijst. 



Voorgevel Achtergevel 

Afbeelding 109. 
De voor- en de achtergevel. 
Schaal1:150. 
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REFLECTIE 

Dit afstudeerproject is een jaar geleden begonnen in het afstudeeratelier 'NAAST architectuur'. 

Het startte met een gezamenlijk onderzoek naar dit thema, gevolgd door een individuele 

afstudeeropgave. Deze bestaat uit een onderzoek naar de ontwikkeling van een Amsterdamse 

grachtenpand en een ontwerp. 

Het onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van het Amsterdamse grachtenpand 

is goed verlopen. Gedurende dit onderzoek werd duidelijk dat het grachtenpand verschillende 

ontwikkelingen had doorgemaakt die in heldere stappen van elkaar gescheiden konden worden. 

Het is een goede keuze geweest om het huis Bartolotti op te nemen als case-study, omdat de 

ontwikkeling van dit pand parallel loopt aan de algemene ontwikkeling van het Amsterdamse 

grachtenpand. Het is jammer dat er over het huis de Dolphijn weinig informatie beschikbaar is, 

maar het pand geeft wel een goed beeld van hoe er tegenwoordig in een grachtenpand geleefd 
wordt. De resultaten van het onderzoek hebben richting gegeven aan de ontwerpopgave. 

Het ontwerpen van een pand dat een mutatie is van het achttiende eeuwse grachtenpand 

geeft aan hoe interessant en actueel het NAAST vraagstuk is. De focus van het ontwerp lag op 

de binnenkant van het pand. Het interieur dat hierin een belangrijke rol speelt is afgekaderd door 

te kiezen voor een aantal thema's. Deze afbakening sluit niet uit dat er ook andere interessante 

thema's zijn die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Het ontwerpen van de trap heeft veel 

tijd gekost, waardoor er voor de rest van het interieur minder tijd overbleef. 

Gedurende het ontwerp kwam ik erachter dat niet alleen de deur en de trap ruimtes met 

elkaar kunnen verbinden of van elkaar kunnen scheiden, maar dat ook de wand, de vloer en het 

plafond hierin een belangrijke rol spelen. Deze bouwkundige elementen waren ook interessant 

geweest om mee te nemen in het onderzoek, maar deze vielen buiten de afkadering van het 

onderzoeksgebied. Het ontwerp laat zien dat er een goede balans mogelijk is tussen het huis 

Bartolotti, dat is blijven hangen in het verleden, en het huis de Dolphijn, dat doorschiet in het 

heden. Door het overnemen én het transformeren van eigenschappen die karaketeristiek zijn 

voor het achttiende eeuwse grachtenpand, ontstaat er een pand met de sfeer van de achttiende 

eeuw, maar met de leefgemakken van de eenentwintigste eeuw. 
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