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Een nieuw gidsje voert de lezer langs recentelijk en iets minder recentelijk gerenoveerde 
Amsterdamse gebouwen. Het toont hoe de wisselwerking tussen behoudzucht en opportunisme 
nieuwe ruimtelijke mogelijkheden schept in de hoofdstad. Die wisselwerking is misschien typisch 
Amsterdams en zou wel eens voor een groot deel het huidige straatbeeld kunnen hebben bepaald.  
In ‘Nieuw leven voor oude gebouwen, vijf wandel, fiets en vaarroutes langs historische, 
gerestaureerde gebouwen in Amsterdam’ door Annemarie Wijn krijgt de lezer wereldberoemde 
monumenten voorgeschoteld, zoals de Oude Kerk aan de Oudezijds Voorburgwal, maar ook zo goed 
als onbekende bouwwerken, zoals de prachtige Openluchtschool uit 1930 van architect Jan Duiker, in 
AmsterdamZuid.  
Maar meer nog dan een tocht langs architectonische pareltjes, vertellen de bouwwerken langs de 
routes een verhaal over de wisselwerking tussen behoudzucht en opportunisme in Amsterdam. Goed 
voorbeeld is de 15e eeuwse Sint Olofskapel aan de Zeedijk. Oorspronkelijk bedoeld als kerk voor 
Noorse zeelieden, heeft het pand onder andere gediend als beurs voor kooplieden en als kaasmarkt. 
In 1992 werd de kapel, na een grondige restauratie, in gebruik genomen als congescentrum door het 
naastgelegen Barbizonhotel. Puristen vinden dit wellicht heiligschennis; een kerk is een kerk. Maar 
door de verschillende functies die de Sint Olofskapel in de loop der tijd vervulde is het gebouw 
waarschijnlijk wel aan de sloophamer ontkomen. Amsterdam heeft tegenwoordig nu eenmaal meer 
behoefte aan congreszalen dan aan ruimte voor gebed. Een toefje behoudzucht en vooral een flinke 
scheut opportunisme lijken in het geval van de Sint Olofskapel de doorslaggevende factoren te zijn 
geweest voor het voortbestaan van het oude gebouw.  
Soms biedt juist behoudzucht ruimte voor geniale oplossingen. Iets modernere architectuur, zoals zich 
dat buiten de grachtengordel bevindt, heeft een te korte geschiedenis om vaak van functie veranderd 
te zijn. Daar staan bouwmeesters vaak voor een andere opgave. Door de ruimtelijke eisen van de 
moderne tijd, voldoet een oud gebouw vaak niet meer. Om dezelfde functie te kunnen blijven vervullen 
zijn drastische ingrepen nodig, terwijl het monumentale karakter van een pand bewaard moet blijven. 
De route ‘Centrum Zuid’ voert bijvoorbeeld langs het Sweelinck College, een school die een aantal 
jaar geleden te klein werd bevonden. Er werd voor gekozen om de aula en de gymzalen bijna geheel 
onder de grond te bouwen, waardoor de ontstane ruimte gebruikt kon worden voor onderwijs.  
De gids die Annemarie Wijn samengesteld heeft biedt een leuk, gevarieerd overzicht van 
Amsterdamse renovatieprojecten. Toch bekruipt de lezer zo nu en dan het gevoel dat Wijn een 
reclameachtige brochure heeft geschreven voor architectenbureau Van Stigt. Vader en zoon Van Stigt 
zijn onmiskenbare voortrekkers in de renovatie en herbestemmingswereld in Amsterdam, waarvan 
ook dit boekje weer getuigt. Ondanks hun grote invloed, zou een gidsje waarin ze minder opgehemeld 
worden, minstens net zo waardevol zijn.  
De gids ‘Nieuw leven voor oude gebouwen’ is onderdeel van het project ‘Bouwmeesters met 
Draagvlak’, dat ook een tentoonstelling en een symposium over hergebruik van historische en andere 
belangrijke gebouwen in de Amstelkerk omvat.  
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