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Geluk aan  
de gracht
Fotograaf Arjan Bronkhorst kreeg dertig 
eigenaren van majestueuze panden aan de 
Amsterdamse grachtengordel zo ver hun deuren 
voor hem te openen.

S
taat ‘de grachtengordel’ voor prach-
tige panden of voor de chique bewo-
ners die zichzelf graag als spraak-
makende gemeenschap zien? Voor 
fotograaf Arjan Bronkhorst is dat 
een non-issue. De grachtengordel, 

dat zijn prachtige panden die door interessante 
mensen bewoond worden. In het boek dat hij 
ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van 
de grachtengordel wilde maken, moesten beide 
dus aan bod komen. En ruim.

Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. 
Bronkhorst: ‘Veel bewoners zijn exclusieve 
en teruggetrokken mensen – uitzonderingen 
daargelaten – die niet klakkeloos in de media 
verschijnen. Over sommige grachtenhuizen 
was zelfs nog nooit gepubliceerd.’ Maar zijn 
boek kwam er, nog net voor het eind van het 
feestjaar. Bronkhorst heeft de huizen en de be-
woners ‘op een karaktervolle en bijna tijdloze 
wijze willen portretteren, om ze op een artistiek 
voetstuk te plaatsen’. Als hedendaagse patrici-
ers en moderne regenten.

Wat hem vooral is bijgebleven uit de gesprek-
ken met de bewoners? ‘Ze hebben veelal enor-
me inspanningen verricht om de monumentale 
huizen te restaureren en in stand te houden.   
Als dank ontvingen zij moeizame procedures 
over vergunningen en eindeloze discussies over 
millimeters en kleuraccenten.’

➜ Op de volgende zes pagina’s geven we alvast 
een voorproefje van de beelden uit het boek. 

‘Grachtenhuizen’. 
Fotografie door Arjan 
Bronkhorst. Met 
teksten van Gabri van 
Tussenbroek, Marc 
van den Eerenbeemt en 
Koos de Wilt.  
Uitg. Lectura Cultura, 
416 pagina’s, € 49,50. 
Het boek ligt vanaf 
woensdag in de winkel.

Foto links: Huis 
Bartolotti aan de  
Herengracht 170-172, 
ca. 1620 ontworpen 
door Hendrick de 
Keyser. Toepasselijk: 
erfgoedvereniging 
Hendrick de Keyser 
houdt hier kantoor. 
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Links: de bovenver-
dieping van het Van 
Brienenhuis aan de 
Herengracht 284 
wordt bewoond door  
Rob Labadie, bestuur-
der bij een pensioen-
fonds, en zijn vrouw 
Ingrid Labadie- 
Vorenkamp. Ze huren 
de etage van erfgoed-
vereniging Hen-
drick de Keyser. Het 
houtwerk van de etage 
stamt uit 1620. Sterk 
punt van de woning: 
‘De slaapkamer is aan 
de achterkant. Dan lig 
je in bed in de stilte van 
de grachtentuinen, 
met alleen het geluid 
van de Westertoren.’

Rechts: Elise Wessels-
Van Houdt is eigenaar 
van de panden Keizers-
gracht 584 en 586  
(uit 1687). Ze woont  
op nummer 584. In 
het naastgelegen pand 
heeft ze een museum 
voor Japanse prenten 
uit de 20ste eeuw 
ingericht. De restau-
ratie was een drama. 
‘Misschien hadden we 
een geest verstoord; 
alles wat fout kon gaan, 
ging fout.’ Maar dat is 
verleden tijd. ‘Ik wil  
hier nooit meer weg.’  
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Linkerpagina: pastor 
Ricus Dullaert in zijn 
pand aan de Binnen-
kant 26. Hij heeft het 
pand uit 1648 ‘Huis Ge-
loof, Hoop en Liefde’ 
gedoopt. Dullaert heeft 
het interieur in rococo-
stijl teruggebracht. 
‘Ik houd wel van een 
beetje katholieke zwie-
righeid.’

Linksboven: archi-
tect Ed Veenendaal is 
gelukkig in het Huis 
met de Bloedvlekken, 
Amstel 216. ‘Er is altijd 
leven voor de deur. En 
altijd de beweging van 
het water.’

Rechtsboven: de wen-
teltrap in ’t Witte Huys, 
Herengracht 168. De 
balustrade is in zoge-
heten vals perspectief 
gesneden. 

Rechtsonder: ontwer-
per Martijn Hagoort 
in de Andriessenzaal 
in Huis De Arend aan 
de Keizersgracht. 
‘Deze kamer heeft drie 
eeuwen wereldgeschie-
denis overleefd. Dat 
stemt tot bescheiden-
heid.’

Linksonder: de trap 
in een van de vier 
Cromhouthuizen, 
Herengracht 364-370. 
De panden dateren uit 
1660; het ovale trap-
penhuis is van begin 
18de eeuw.
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Links: burgemeester 
Eberhard van der 
Laan in Het Huis 
met de Kolommen, 
Herengracht 502. Het 
pand (uit 1672) is sinds 
1927 de ambtswoning 
van de burgemeester 
van Amsterdam. De 
lievelingskamer van 
Van der Laan is niet 
deze kamer, maar 
de damessalon, die 
uitkijkt op de tuin, 
waar hij met mooi weer 
graag voetbalt met zijn 
kinderen. 

Rechts: Matthijs 
van Heijningen en 
zijn vrouw Guurtje 
Buddenberg, beiden 
filmproducent, in 
’t P.C. Hooft Huys aan 
het Singel 132. Op de 
begane grond hebben 
ze hun bedrijf Sigma 
Pictures gevestigd. 
‘In de Amsterdamse 
traditie: de koopman 
woont boven zijn 
pakhuis.’


