rijksmuseumroute
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De Dam: Het stadhuis op de Dam,
Gerrit Adriaensz Berckheyde, 1693

Ontdek de rijke geschiedenis van de stad. Speciaal voor
Amsterdammers heeft het Rijksmuseum een leuke en
interactieve route samengesteld. Deze leidt je langs de
mooiste Amsterdamse gebouwen, grachten en pleinen.
Plekken in de stad met allemaal een eigen verhaal. Die
verhalen beluister je op rijksmuseum.nl/route. Daar kan
je de schilderijen ook online bekijken, erop inzoomen,
en ze downloaden.

Singel: De Singelbrug
bij de Paleisstraat,
George Hendrik Breitner, 1898
2

De route start op de Dam en eindigt bij het Rijksmuseum.
Als je op de fiets gaat ben je ongeveer een uur onderweg.
Als je gaat wandelen, trek er dan zeker anderhalf uur
voor uit. Veel plezier!

3 Kloveniersburgwal (tegenover
het Doelen Hotel): De Nachtwacht,
Rembrandt van Rijn, 1642

ca. 1,5 uur
ca. 1 uur
ca. 45 min
Tip: Huur een
e-deelscooter van
Check via ridecheck.app
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Staalstraat 7: De waardijns van
het Amsterdamse lakenbereiders
gilde, bekend als ‘De Staalmeesters’,
Rembrandt van Rijn, 1662
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5 Hoek Herengracht/Vijzelstraat:
Gezicht op de Gouden Bocht in
de Herengracht, Gerrit Adriaensz
Berckheyde, 1671–1672
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Museumstraat 1: Rijksmuseum

Staalstraat 7: De waardijns van het Amsterdamse
lakenbereidersgilde, bekend als ‘De Staalmeesters’,
Rembrandt van Rijn, 1662
Dit gebouw heet De Saaihal en het was onderdeel van
het Staalhof. Het Staalhof was het centrum van de laken
industrie, de textielindustrie die de omgeving rond het
gebouw domineerde. Hier werden de stoffen gekeurd door
keurmeesters, de ‘staalmeesters’, zo genoemd omdat ze
gebruik maakten van stalen (proeflappen). Als je naar boven
kijkt zie je dat de daklijst is gebeeldhouwd als een geplooid
doek, een verwijzing naar de functie van het gebouw. De
Staalmeesters van Rembrandt heeft hier gehangen tot 1771.
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De Dam: Het stadhuis op de Dam,
Gerrit Adriaensz Berckheyde, 1693
Het huidige paleis ziet er nog exact hetzelfde uit als in de
17de eeuw. Alleen het balkon is later toegevoegd, door onze
eerste koning Lodewijk Napoleon in de 19de eeuw. Vanaf
dit balkon riep hij zichzelf uit tot koning der Nederlanden.
De Nachtwacht heeft ook in het stadhuis gehangen. Maar in
de zaal waar het schilderij was gepland, was geen plek meer.
Het schilderij werd in 1715, of iets daarna, aan alle vier zijden
ingekort om het passend te maken voor de Kleine Krijgsraad
zaal. In het Rijksmuseum zie je, naast het originele werk,
een kopie van het schilderij waarop deze delen nog wel
zichtbaar zijn.
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Hoek Herengracht/Vijzelstraat:
Gezicht op de Gouden Bocht in de Herengracht,
Gerrit Adriaensz Berckheyde, 1671–1672
De enorme bevolkingsgroei vereiste dat Amsterdam in de
17de eeuw werd uitgebreid: in fasen werd de grachtengordel
aangelegd. Dit is de Herengracht in aanbouw, met sommige
kavels nog onbebouwd. Vooral dit deel van de gracht werd
het domein van de allerrijksten. Daarom is de bijnaam
van dit deel van de Herengracht ook Gouden Bocht. Enkele
huizen zijn nog in originele staat en vandaag de dag nog
herkenbaar. Zie jij ze?
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Singel: De Singelbrug bij de Paleisstraat,
George Hendrik Breitner, 1898
Breitner maakte vaak zelf foto’s als voorbereiding op zijn
schilderijen. Ook van dit schilderij is een aantal van zulke
voorstudies bekend. De manier waarop de vrouw recht
op ons af loopt en de afsnijding van het beeld doen heel
fotografisch aan. Breitner schilderde eerst een dienstmeid,
maar na kritiek vond de kunsthandel die zijn schilderijen
verkocht het beter dat Breitner er een dame van maakte.
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3 Kloveniersburgwal (tegenover het Doelen Hotel):
De Nachtwacht, Rembrandt van Rijn, 1642
De Nachtwacht is een van de beroemdste schilderijen ter
wereld. De opdracht kwam van het Amsterdamse schuttersgilde
voor de grote feestzaal van de Kloveniersdoelen, het clubhuis
van het gilde dat vroeger op de plek van het Doelen Hotel stond.
Als je naar boven kijkt zie je de schutters hoog op de gevel
staan, een verwijzing naar de geschiedenis van deze plek.
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Museumstraat 1: Rijksmuseum Het Rijksmuseum is
in 1885 letterlijk om De Nachtwacht heen ontworpen.
De Nachtwacht is ook het enige schilderij dat na de
heropening van het Rijksmuseum in 2013 nog op precies
dezelfde plek hangt. Onder de passage, aan de kant van
het Museumplein zie je ‘de brievenbus’. In de Tweede
Wereldoorlog en tijdens de verbouwing van het museum
heeft De Nachtwacht via deze sleuf het museum verlaten.

We hopen je snel weer in het Rijksmuseum te verwelkomen.
Meer weetjes en video’s over de kunstwerken uit deze route?
rijksmuseum.nl/route
Meer Rijksmuseum Thuis? Ga naar rijksmuseum.nl/stories

