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Chalet

aan de gracht
De Reguliersgracht 63 is met zijn pittoreske houten
voorgevel niet alleen één van de meest opvallende huizen
aan de grachten van Amsterdam, het is ook een woning
vol verwijzingen naar een rijk verleden als paleis
van de vrijmetselarij.
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‘Je moet van een historisch
interieur geen museum maken’

‘het is een moeilijk huis om in te wonen’. Teun

‘Het moeilijkste van wonen in zo’n historisch interieur’, zegt
Antoinette van der Wal, ‘is er geen museum van te maken.’

Bleijenberg geeft het zonder meer toe. ‘Indertijd was het ook
niet zozeer bedoeld als woonhuis maar als paleis voor de vrijmetselarij. De trap is vreselijk. Bij de bouw hebben ze getracht
zoveel mogelijk ruimte te besparen door een heel steile spiltrap De sfeer in het huis is werelds, neigend naar bohémien. In de woonte plaatsen. Alles werd via de zolder naar binnen gehesen.’
kamer op de eerste verdieping hangt een immens abstract schilderij.
Teun zit in zijn kantoor, op de begane grond van de ‘Een familieportret’, zegt Bleijenberg, ‘gemaakt door mijn oom
Reguliersgracht 63 in Amsterdam. Hier begint ook direct Karel.’ Bleijenberg komt uit een artistiek nest. Karel Bleijenberg
het verhaal van een bijzonder
maakte onderdeel uit van de
woonhuis. Hij wijst naar de
Cobra-groep, terwijl zijn vader
lijn in het tegelpatroon op
een gevierd lijstenmaker was
de vloer. ‘Die lijn geeft aan
in Den Haag. Hoe imposant
waar vroeger de muur stond
het schilderij ook is, het moet
in het kantoor.’ Het is één
opboksen tegen de historische
van de weinige elementen
elementen in de kamer. Zoals
in het huis die niet volledig
het geweldige plafond waarvan
in oude glorie zijn hersteld.
de balkvlakken zijn beschilderd
Een ruim kantoor had nu
met een floraal motief waar
eenmaal de voorkeur.
een wingerd omheen slingert.
Bleijenberg woont en werkt
De woonkamer was ontworhier samen met zijn vrouw
pen als een ‘eiken kamer’. Al
Antoinette van der Wal.
het houtwerk is beschilderd
Hij is bouwkundige en zij
met imitatie-eiken van lamkleurspecialist. Het bedrijf
brisering tot plafondbalken en
Rescura, waar Bleijenberg
van de muurstijlen tot en
algemeen directeur van is, is
met de schoorsteen. Op de
gespecialiseerd in ambachteschoorsteen is een spiegel gevat
lijke restauraties. Vanuit die
in pilasters met daarboven een
rol kwam hij in contact met
geschilderd doorkijkje van een
Stadsherstel Amsterdam.
waterlandschap met vogels.
Rescura was onder meer
Twee houten consoles in de
betrokken bij de renovatie
vorm van noeste ambachtsvan het Concertgebouw en
lieden houden ogenschijnlijk
Tuschinski, het schoonhet plafond omhoog. ‘Op de
maken van de Vondelkerk
muren moet aanvankelijk heel
en de heropbouw van
donker behang gezeten hebhet Centraal Station. In Slaapkamer met tegeltableau boven de schouw. Linkerpagina: Woonkaben’, zegt Van der Wal. ‘Dat
2000 vroeg Stadsherstel of mer met familieportret. Openingspagina’s, links: De spectaculaire voorgehoorde zo in die tijd. Ik heb
Bleijenberg misschien ook vel. Rechts: Atelier met een doorkijkje naar de gang.
voor een veel lichtere kleur
eens een blik wilde werpen op
gekozen die past bij de motiehet huis op de Reguliersgracht.
ven in het plafond. Anders
In samenwerking met het Bureau Monumenten en Archeologie wordt het hier veel te donker.’ Op de vloer liggen exotische kleden
van de Gemeente Amsterdam en de Rijksdienst voor de en op de bank gebloemde kussens, terwijl de bijzettafels en lampen
Monumentenzorg werd het huis volledig gerestaureerd. En net Aziatisch zijn. ‘Het is eclectisch,’ zegt Van der Wal, ‘een bijeenraapzoals het huis bij zijn voltooiing in 1882 een woonhuis annex sel van stijlen.’ Het past bij de geschiedenis van het huis waarbij
werkplaats was voor de timmerman-aannemer Zeeger Deenik, Eén
een zijde
openvan
vizier
het aanrecht
werd aangemoedigd
is voorzien van
eneen
opwitte,
de façade
doorschijnende
diverse stijlen
zo werd het in 2003 een woonhuis-kantoor voor de eigenaren folie.
bewust
Hierachter
door elkaar
is verlichting
zijn geklutst.
in vier kleuren aangebracht.
van Rescura.
Reguliersgracht 63 is ontworpen door de architect Isaac Gosschalk,
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bekend onder meer van de Westergasfabriek. Hij ontwierp het
gebouw in opdracht van timmerman Deenik. Dat laatste verklaart
misschien het enthousiaste gebruik van hout gecombineerd met
rode baksteen op de voorgevel. Het leverde het huis de bijnaam
‘chalet op de gracht’ op.

portretten van de door Gosschalk hevig bewonderde Hendrick de
Keyser en Jacob van Campen in geëtst en verguld glas. Wat minder
zwaarwichtig zijn de tegeltableaus op de verschillende verdiepingen
met musicerende en tafelende kinderen, gemaakt door de Porceleyne
Fles in Delft. Boven de keukendeur hangt een tableau van een gele
kanarie in een kooitje. Het is een verwijzing naar het gebruik
om in de keuken een vogeltje in een kooi te hebben die eenmaal
Tijdens de bouw van
bezweken een waarschuwing
Reguliersgracht 63 was archikon zijn van aanwezigheid van
tect Gosschalk nog geen ‘broekoolmonoxide.
der van het schootsvel’. Op de
Bijzonder is ook de kleurkeuze
hoogte van de vrijmetselarij
van Antoinette. De lichtste
was hij wel. Gosschalks vader
ruimte in huis is haar atewas lid van de loge La Charité.
lier op de derde verdieping.
De vrijmetselaar bouwt in geesDe tint op de muur lijkt een
telijke zin aan de Tempel, om
warm geel maar is een prachtizo een beter mens te worden.
ge grijze kalktint van verfmerk
Dit doet hij in de werkplaats
Coridecor. Het blauw van de
en de loge door mee te doen
Chinese vazen en schaal op
aan rituelen en met behulp
een bijzettafel in het atelier
van symbolische gereedschapzet zich door in de blauwwitte
pen als passer en winkelhaak
tegeltableaus. De logeerkamer
om zo de maat der dingen vast
op dezelfde verdieping lijkt
te stellen. Timmerman Deenik
lichtblauw maar is wederom
was wel een geregistreerd lid
een grijstint, Parma Grey, van
van de loge Willem Frederik.
Farrow & Ball. In de slaapOveral in het huis zijn maçonen kleedkamer koos Van der
nieke verwijzingen te ontdekWal voor een grijstint die weer
ken. Zoals in het plafond in
paars in zich lijkt te hebben
de slaapkamer op de tweede
en mooi contrasteert met twee
verdieping waar een bouwgoud-roze fauteuils, afkomstig
tekening van een tempel is
uit een Egyptische ambassade.
aangebracht, omringd door
Ook de schilderijen versterken
bouwkunstattributen. Op
het historisch interieur. Van het
datzelfde plafond zijn kinderfamilieportret in de woonkahoofdjes geschilderd voorzien
Atelier. Rechterpagina, met de klok mee: Trappenhuis. Kleedkamer met
mer, tot het naakt in de kleedvan een mysterieuze grimas. In
naakt. Plafond met verwijzingen naar de vrijmetselarij. Suitedeuren naar
kamer en de twee kinderkopjes
hun cartouches is een blauw
de slaapkamer.
in de logeerkamer. ‘Ze lijken’,
doek gespannen, mogelijk het
zo zegt Van der Wal, ‘op het
schootsvel van de vrijmetselarij
soort kinderen dat in dit huis
of de blinddoek die gebruikt wordt bij de inwijdingsrite. ‘Er gaat gewoond zou kunnen hebben.’ Eén bijzonder schilderij staat wat
heel wat door je heen’, zegt Bleijenberg, ‘als je ’s avonds voor het treurig in een hoek van het atelier: een zelfportret van Lucebert.
slapengaan naar dat plafond vol symboliek staart.’ Op de schouw ‘Prachtig’, zegt Bleijenberg. ‘Deprimerend’ zegt Van der Wal. Waar
in de slaapkamer hangt ook een tegeldecoratie met de spreuk ‘Effen ze wel volkomen eensgezind in zijn, is de benadering van een
is slecht treffen’. Een oud-Hollandse vermaning die oproept de tijd historisch pand. ‘We bewaken het en dragen er zorg voor. Als je een
voor elkaar te nemen en eens goed naar elkaar te luisteren. De open- historisch pand niet in z’n waarde kan laten, is het dan misschien
slaande deuren tussen slaap- en kleedkamer zijn gedecoreerd met niet verstandiger een andere leefomgeving te zoeken?’
>

Broeder van het schootsvel
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‘Voor het slapengaan, staar ik
naar dat plafond vol symboliek’
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Adviezen van
Teun Bleijenberg en
Antoinette van der Wal
Aanraders & afraders
■ Kijk naar de historie van het huis. Hoe zag het er aanvankelijk uit?

De oorspronkelijke verhoudingen zijn bijna altijd de beste. Verlaag
een plafond en je haalt vrijwel altijd die verhoudingen overhoop.
■

Maak een pas op de plaats. Neem niet te snel goedbedoelde

adviezen aan. Neem er de tijd voor.
■

Probeer kleuren voorzichtig uit. Leef eens een tijdje met een

‘testmuur’.
■

Maak een historisch pand gerieﬂijk maar maak er geen nieuw-

bouwhuis van.

Adressen en inspiratiebron.
■

Veel van de Aziatische meubels zijn afkomstig van Scheel &

Melkonian, Kerkstraat 183 in Amsterdam ■ De bordeaux-rode fauteuils in het atelier en de logeerkamer komen van ’t Schippertje, Ir.
Lelykade 5 in Harderwijk, een winkel gespecialiseerd in ornamenten en sierlijsten in gips ■ De kleden in de woonkamer zijn van Ikea
en de gebloemde kussens van Abaï (www.abai.nl) ■ De muurverf in
Antoinette van der Wal en Teun Bleijenberg. Onder: De logeerkamer met

de logeerkamer en in de slaap- en kleedkamer is van Farrow & Ball

kinderportretten.

■ De

muurverf in het atelier is nummer 444 van Coridecor.
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