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Amsterdamse winkelpuien door de eeuwen heen

Puien maken de stad. Ze domineren het straatbeeld, ze 
vormen de make-up van het stadsgezicht. Vraag een Am-
sterdammer waarom hij zo graag in deze stad woont en tien 
tegen één volgt er een lofzang op het historische centrum, de 
keur aan winkels, de speciaalzaken voor kenners, het unieke 
spinnenweb van grachten, stegen, dwarsstraten en toegangs-
wegen. Gevels spelen daarin een cruciale rol. Ze kunnen een 
straat maken of breken.
 
Dit is het verhaal van de winkelpuien van Amsterdam.1 Groei-
ende welvaart in verschillende perioden bood de plaatselijke 
handelaren steeds nieuwe kansen. Door de eeuwen heen 
groeide het productenaanbod en zorgde de stijgende koop-
kracht voor toenemende consumptie. Economische voor-
spoed werd gevolgd door bevolkingstoename en stadsuit-
breidingen en dus door een toename van het aantal winkels 
in de stad. Na het ontstaan van de 17e-eeuwse grachtengor-
del volgden respectievelijk de 19e-eeuwse Ring, de Gordel 
’20-’40 en de naoorlogse tuinsteden. 

Ook het assortiment én de spreiding van winkels over de 
stad was steeds aan verandering onderhevig. Winkelen werd 
een steeds belangrijkere activiteit in de stad. Om klanten te 
lokken deden winkeliers hun best om hun winkel een fraai 
aanzien te geven. Dat resulteerde in een grote diversiteit aan 
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Amsterdamse winkelpuien. Ze weerspiegelen de opkomst van 
bouwstijlen als neoclassicisme, eclecticisme, neorenaissance 
en Amsterdamse School. Maar ook de verschuivingen in het 
productaanbod, het koopgedrag, verkeersstromen en op-
vattingen over aard en functie van het stadscentrum van een 
immer uitdijende metropool. 

Winkelpuien vormen zodoende een veelkleurige leesplank 
voor de geschiedenis van Amsterdam. En dat is niet alleen 
interessant voor historici. Vandaag de dag winkelt pakweg 
de helft van de Nederlanders het liefst in een historische 
binnenstad. Vanwege de sfeer, de cultuur, de geschiedenis. 
Winkelpuien zijn daarbij een beeldbepalend element. Vooral 
de 19e- eeuwse en vroeg 20e- eeuwse winkelpuien springen in 
het oog, maar winkelpuien uit andere perioden kunnen zeker 
ook grote waarde hebben. 

Dat wil helaas niet zeggen dat de meerwaarde van historische 
winkelpuien door iedereen wordt gekoesterd. Veel authen-
tieke gevels hebben het veld moeten ruimen en wat resteert 
is soms weggemoffeld achter trespa-platen, stucwerk, of een 
dikke laag verf. Niet uit kwade wil van winkeliers, maar vanuit 
de commerciële wens om met een moderne pui meer klanten 
te lokken.
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Maar de tijden veranderen. Zeker nu West-Europese steden 
qua winkelaanbod steeds meer op elkaar gaan lijken, zoeken 
winkelondernemers manieren om zich te onderscheiden door 
de eigen stadsgeschiedenis te laten spreken. Zo ook in Am-
sterdam. De Negen Straatjes tussen het Singel en de Prinsen-
gracht zijn daarvan een treffend voorbeeld. Dat trouwens ook 
internationaal scoort: ‘For that true taste of A’dam. Nine little 
streets that are big on personality.’ (National Geographic).2 
Nog aanwezige historische puien kunnen een belangrijk start-
punt zijn om het unieke karakter van een pand of zelfs van 
een hele straat over het voetlicht te brengen.  
 
Niet alleen binnen de grachtengordel, maar zeker ook in 
de buurten en wijken daaromheen zijn nog genoeg fraaie 
winkelpuien te bewonderen. En het kunnen er nog veel meer 
worden als verborgen parels in oude luister worden hersteld.
 
De gemeente Amsterdam wil daarom de historische winkel-
puien graag opsporen en beschermen. Op initiatief van de 
gemeenteraad is daar ook al een begin mee gemaakt. In de 
afgelopen jaren zijn in twee straten in totaal zo’n 400 puien 
onderzocht. Wat bleek? In beide straten zouden tientallen 
puien voor restauratie in aanmerking kunnen komen. Het zou 
dus zomaar kunnen dat er in héél Amsterdam honderden 
winkelpuien zijn, die het verdienen om herontdekt te worden.  

Deze brochure schetst de ontwikkeling van het winkelbedrijf in 
Amsterdam en de opkomst van de winkelpui als visitekaartje. 
Die ontwikkeling toont hoe handel, stadsontwikkeling en 
architectuur door de eeuwen heen voortdurend hand in  
hand gingen.  
Een fraaie winkelpui is een sieraad voor de straat. De ge-
meente wil met deze brochure laten zien, dat historische 
winkelpuien een waardevol onderdeel van de stad vormen en 
daarnaast kunnen leiden tot commercieel voordeel voor de 
winkeliers.  

Omslagfoto: Hartenstraat 10, MenA, Paul Nieuwenhuizen (2878).
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Winkelen in 
de 17e eeuw 
Handschoenen van bont of lamsleer, maar ook geborduur-
de exemplaren en kindermofjes: de weduwe van Daniel 
Guiot verkocht ze allemaal. Dat deed ze vanuit haar huis op 
Warmoesstraat 60. Uit de boedelinventaris die in 1642 werd 
opgemaakt, blijkt dat zij bovendien handelde in linnen. Het 
brede assortiment omvatte onder meer kantoormutsen, 
mannenkragen, hemden met en zonder kant, neusdoeken, 
kindermutsjes, kanten beffen en slaapmutsen voor mannen.3 

Dit voorbeeld geeft aan: je kon het zo gek niet bedenken 
of het was te koop in Amsterdam. In de loop der eeuwen 
ontwikkelde Amsterdam zich tot een bloeiende handelsstad. 
De 16e en met name de 17e eeuw waren perioden van grote 
economische bloei. Dankzij kennis, kapitaal en netwerken 
konden Amsterdamse kooplieden snel inspelen op trends en 
ontwikkelingen. Goederen werden op verzoek van de klant in 
de werkplaats gemaakt, maar gaandeweg ook steeds meer 
als kant-en-klaar product aangeboden. Zodoende kon er in 
de eerste helft van de 17e eeuw een modern winkelsysteem 
ontstaan.  
Eén van de karakteristieken daarvan was de opkomst van 
speciaalzaken. Winkeliers boden minder verschillende soorten 
producten aan en hadden van één product juist een breed 
assortiment. Die verschuiving had voor de winkelpanden 
consequenties: de winkelpui werd een steeds belangrijker 
visitekaartje voor de winkel.   

De eerste winkelstraten

Van oudsher was de Dam het middelpunt van de stad. Via de 
Amstel en het IJ werd de handelswaar uit binnen- en buiten-
land aangevoerd. Waterwegen en grachten waren belangrijk 
voor het vervoer van goederen; de oude dijken langs de 
Amstel waren belangrijke doorgaande routes over land, met 
aan de westzijde de huidige Nieuwendijk en de Kalverstraat, 
en aan de oostzijde de Warmoesstraat en de Nes. In een 
handelsstad als Amsterdam was overal veel volk op de been, 
maar in de doorgaande verkeersroutes was het extreem druk. 
Hier stonden dan ook de meeste winkels. 

Tot halverwege de 17e eeuw woonde de koopkrachtige elite 
van bestuurders en koophandelaren aan de Warmoesstraat. 
Niet toevallig was dat toen de belangrijkste winkelstraat. 
Handelaren die daar waren gevestigd, hadden vaak ook een 
winkel. Zo nam de dichter Vondel de zijdehandel van zijn fa-
milie over. Hij verhandelde grote partijen zijde, maar liet ook 
zijden kousen maken, die zijn vrouw Maeyken verkocht in hun 
winkel in de Warmoesstraat.4 
Door de aanleg van de grachtengordel veranderde dat in de 
loop van de 17e eeuw. De deftigste huizen met de grootste 
tuinen verrezen nu eerst aan de westzijde van de stad, waar 
de nieuwe rijken zich vestigden langs de Heren- en Keizers-
gracht. Na 1660 werd de grachtengordel verder uitgebreid 
tot de Amstel, en verhuisden ook vele bekende Amsterdamse 
families naar de grachten. De rol van belangrijkste winkel-
straat werd overgenomen door de Kalverstraat. Dit bleef zo 
tot het midden van de 20e eeuw.

Omslagfoto: Hartenstraat 10, MenA, Paul Nieuwenhuizen (2878).
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1  Kaart van Amsterdam met de belangrijkste winkelstraten in 
1742; noord is beneden.5

2  De huizen op de hoek van de Dam en de Kalverstraat. De 
koopwaar staat voor de winkel. Links werden landkaarten 
verkocht.
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Bovendien kwamen er ‘radiaalstraten’ van het centrum naar 
de stadsrand, zoals de Haarlemmerstraat, de Leliegracht - 
Nieuwe Leliestraat, de Leidsestraat, de Utrechtsestraat en 
de Weesperstraat. Deze werden al bij voorbaat gereserveerd 
voor ambachten en winkels. Die doorgaande routes in de 17e 
eeuw vormen nog steeds de basis van het huidige net van 
winkelstraten.

Levensmiddelen versus luxeartikelen

Levensmiddelen zoals groenten en fruit werden aanvankelijk 
nog verhandeld op de markt. Kleermakers, lakenwevers en 
andere ambachtslieden verkochten hun werk juist vanuit hun 
werkplaats en vaak op bestelling. Die werkplaatsen ontwikkel-
den zich gaandeweg tot winkels. 

Winkels met producten voor dagelijks gebruik zoals levens-
middelen en winkels met duurzame goederen zoals kleding 
en luxeartikelen, hebben een verschillende klantenkring en 
daarmee een eigen vestigingspatroon. Dat was in de 17e 
eeuw niet anders.

Bakkers, slagers en kaasverkopers rekenden op klanten uit de 
nabije omgeving. Met de uitbreiding van de stad vestigden zij 
zich in de nieuwe woonbuurten. Bij voorkeur niet te dicht bij 
elkaar en liefst op een hoek: goed in het zicht en met toeloop 
van meerdere kanten.

Producten die langer moeten meegaan, zijn doorgaans duur-
der en vragen bij de aanschaf om een zorgvuldige afweging 
van uiterlijk, prijs en kwaliteit. De winkels die dergelijke artike-
len verkochten, bijvoorbeeld boeken, stoffen en luxeproduc-
ten, richtten zich op een klantenkring uit de wijde omgeving, 
maar ook op toevallige passanten. Deze winkels vestigden 
zich daarom voornamelijk bij elkaar en langs doorgaande  
routes. Sommige straten kwamen daardoor bekend te staan 
om de verkoop van bepaalde artikelen: aan de Nieuwendijk 
kon je de mooiste stoffen vinden, in de Warmoesstraat moest 
je zijn voor handschoenen, mutsjes, tasjes en andere modieu-
ze accessoires.
De winkels moesten zich natuurlijk wel van elkaar onder-
scheiden; passanten werden daarom gelokt met bijvoorbeeld 
uithangborden of gevelstenen en later met fraaie winkelpuien 
in een modieuze architectuurstijl.
Het uiterlijk van de winkel hing dus af van de aard van de 
koopwaar. Die samenhang werd in de eeuwen daarna alleen 
maar sterker. Tot ongeveer halverwege de 20e eeuw, maar 
soms ook nog daarna, zorgde dat voor winkels met vaak rijk 
versierde, opvallende puien langs de doorgaande winkelstra-
ten. Alles om de aandacht van de klant te trekken.

3  De bakker blaast op zijn hoorn: er is vers brood. Rechts zie je 
een uitstalkastje. Daaronder werkt een schoenlapper.

4  Op de gevelsteen van Huidenstraat 21 staat D’oude 
Gekroonde Bedde Winkel, 1761. Het woord ‘bedde’ 
betekende ‘matras’. Hier werden matrassen, kussens en 
dekens verkocht.
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Oudezijds Voorburgwal 14
Dit oorspronkelijk 17e-eeuwse pand is rond 1940-
1942 door architect Jan de Meijer in een vroeg 
17e-eeuwse stijl gereconstrueerd. Karakteristiek zijn 
het houten raamwerk van forse stijlen en puibalk 
en de vensters met de kleine glas-in-loodruitjes en 
luiken.

5 Oudezijds Voorburgwal 14.

6 Pui in 17e eeuwse stijl.
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Het 17e-eeuwse winkelpand

Tegenwoordig zijn winkels duidelijk te herkennen in het 
straatbeeld, maar aan het begin van de17e eeuw verschilden 
ze nauwelijks van woonhuizen. Geen wonder, want de meeste 
winkeliers hadden de winkel aan huis en de meeste winkels 
waren dus woonhuizen. De verkoop vond vooral buiten 
plaats. 
De huizen in de binnenstad waren smal en diep. Ze beston-
den uit een hoge voorkamer, het ‘voorhuis’, en daarachter 
een woonkeuken op souterrain- of kelderniveau. Boven de 
woonkeuken was een tussenverdieping geplaatst, de ‘in-
steek’.6 
Ambachtslieden gebruikten het voorhuis als werkplaats; bij 
woonhuizen fungeerde het voorhuis als hal. Vermoedelijk 
heeft de verkoop vanuit de werkplaats geleid tot de winkel 
zoals wij die kennen.

De huizen hadden hoge houten onderpuien, die vanaf het 
souterrain of de kelder tot aan de eerste verdieping reikten. 
Forse houten stijlen ondersteunden een gevelbrede puibalk. 
Tussen de stijlen zaten de vensters en de toegangsdeuren 
naar het voorhuis en de kelder. De deuren werden vaak 
uitgevoerd met een boven- en ondergedeelte die apart open 
konden. De vierdelige kruisvensters hadden bovenin kleine 
glas-in-loodruitjes en konden onderin met luiken worden 
afgesloten.

De vensterluiken van woonhuizen gingen open naar de 
zijkanten. De luiken van winkelhuizen waren daarentegen 
omhoog en omlaag open te klappen. Op deze luiken werd de 
handelswaar uitgestald, net als op allerlei bouwsels voor en 
naast de huizen, zoals regenbakken, putten, banken, hekjes, 
keldertoegangen en pothuizen. Pothuis komt van ‘puthuis’, 
een overkapping van de waterput bij het huis, die vanuit 
het souterrain bereikbaar was. De pothuizen werden vaak 
uitgebouwd en soms voorzien van een keuken. Doordat de 
pothuizen en kelders eigen buitendeuren hadden, werden ze 
ook afzonderlijk verhuurd, bijvoorbeeld aan schoenlappers of 
andere ambachtslieden, die niet zoveel ruimte nodig hadden. 

De verkoop gaat naar binnen

In de loop van de 17e eeuw verplaatste de verkoop zich gelei-
delijk van buiten naar binnen. Misschien was dat vanwege de 
drukte op straat, of door regels die paal en perk stelden aan 
de uitstallingen op de stoep voor een betere doorstroming 
van het verkeer.7 

Over het interieur van 17e-eeuwse winkels is weinig be-
kend. Gevelstenen, prenten en schilderijen laten zien dat de 
artikelen in schappen en kasten achter een toonbank waren 
opgeslagen.8 De verkoper haalde de doosjes, tonnetjes of 
zakjes uit de kast en legde ze op de toonbank om ze te laten 
zien aan de klant. Prijzen stonden niet vast; wie het product 
wilde kopen, moest erover onderhandelen. Was de prijs 6 Pui in 17e eeuwse stijl.

7  De houten pui van het huis aan de Bloedstraat. Links is 
een pothuis met daarnaast een bankje, rechts de toegang 
naar het souterrain. De onderste luiken van de vensters zijn 
opengeklapt om koopwaar op uit te stallen, beschermd door 
de luifel erboven.

8  De winkeliersters hebben hun hoeden en spiegels op de 
stoep uitgestald. De glas-in-loodramen zijn inmiddels 
vervangen door ruitjes met houten roeden, Grimburgwal, 
1796.
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vastgesteld, dan werd die genoteerd om later te betalen, 
want kopen op de pof was heel gebruikelijk. Het gros van 
de winkelinterieurs in de 17e en hoogstwaarschijnlijk ook in 
de 18e eeuw zal een eenvoudige toonbank en stellingkast 
hebben gehad. 

De welgestelde klanten van speciaalzaken stelden echter 
hogere eisen, gewend als ze waren aan de rijke inrichting van 

9  Het interieur van deze bakkerswinkel in het 
voorhuis is vooral functioneel. Links een 
insteekverdieping met in het souterrain de 
bakkerij.

10  Het luxeuze winkelinterieur van Jacob & 
George Roeters en Compagnie, fabrikant 
van ‘gouden, zilveren en zijden stoffen’, 
afgebeeld op hun adreskaart, 1697. De 
kasten zijn eenvoudig, maar de doorgang 
naar de weverij heeft een chique omlijsting.

hun woonhuizen. De winkeliers speelden daar op in door hun 
winkelinterieurs te voorzien van kasten met houtsnijwerk en 
spiegels. Meerdere vertrekken konden bij de winkel worden 
betrokken, bijvoorbeeld om de prijsonderhandelingen onder 
vier ogen te voeren (en in een verwarmde ruimte!), zoals dat 
ook gebeurde in de kantoortjes in de grachtenpanden van 
kooplieden. Net als de pui droeg het interieur bij aan de 
uitstraling van de winkel.
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Ook na 1700 bleven de hoge houten puien het uiterlijk van 
winkels bepalen. Als de verkoop binnen plaatsvond en de 
producten niet meer prominent voor de deur stonden, kon de 
pui worden gebruikt om de aandacht van het langslopende 
publiek te trekken. 
In de loop van de 18e eeuw werden winkels steeds herken-
baarder, dankzij de vormgeving van hun pui. Nieuwe woon-
huizen kregen namelijk vaak bakstenen onderpuien en bij 
bestaande woonhuizen werden de houten puien vervangen 
door metselwerk. Winkels behielden nog lang hun houten pui 
en hun open karakter. 
Vanaf ongeveer 1750 werden de winkelpuien steeds meer 
versierd met bijvoorbeeld houtsnijwerk, vaak met een extra 
accent rond de deur.9 

Uitstalkasten en etalages

De eerste etalagekasten verschenen in de 18e eeuw. Etalages 
werden in de loop van de 19e eeuw gemeengoed. Kasten 
die eerder los in het raam werden geplaatst, kregen een 
permanente plek in de winkelpui. Doordat de kasten driezij-
dig of gebogen werden vormgegeven, kon het daglicht van 
alle kanten de kast binnenstromen. De kasten konden van 
binnenuit met een gordijn of schuifluiken worden afgesloten 
om ze te beschermen tegen roet van de kachels. Ook werden 
uitklapbare uitstalkasten toegepast. De koopwaar was achter 
de vensters uitgestald, torenhoog opgestapeld op plankjes 
boven elkaar. Dergelijke etalages verschenen rond 1820, maar 
werden zo’n veertig jaar later nauwelijks meer toegepast. 

In stijl sloten de nieuwe winkelpuien aan bij de heersende 
mode, die vanaf halverwege de 19e eeuw steeds gevari-
eerder werd - al bleven zuiltjes en kroonlijsten tot aan het 
einde van de eeuw onverminderd populair. Daarnaast werd 
geëxperimenteerd met nieuwe materialen. Dit had gevolgen 
voor zowel de constructie als de decoratie. IJzeren puibalken 
maakten grotere overspanningen mogelijk en dankzij vernieu-
wingen in de glasproductie konden etalageruiten bovendien 
steeds groter worden. Zuiltjes werden niet meer alleen van 
hout gemaakt, maar ook van gietijzer.

Vernieuwingen 
tot 1880

11  Barndesteeg 27, 19e eeuw. Het luik van de uitstalkast is 
uitklapbaar om ook daarop artikelen uit te stallen. 
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Kloveniersburgwal 10 en 12
Jacob Hooij kocht in 1787 twee huizen aan de Klo-
veniersburgwal, tegenwoordig nummer 10 en 12, 
waar hij zijn kruidenierswinkel vestigde. De pui op 
nummer 10 is vermoedelijk eind 18e of begin 19e 
eeuw tot stand gekomen. De winkelingang is ver-
sierd met een houten omlijsting. Bij de verkoop in 
1799 werd de winkel omschreven als ‘winkel, op-
stand en affaires, met alle gereedschappen en ma-
terialen, toonbanken, lessenaar, vaatjes, maaten en 
gewigten, kroon en hetgeen daaraan ap- en depen-
dent is’. Het interieur is intact gebleven, de houten 
kastenwand dateert uit dezelfde periode als de 
deuromlijsting. 

12 Kloveniersburgwal 10. 

13 Het interieur van Jacob Hooy.
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14  Karakteristieke 18e eeuwse pui Korte 
Korsjespoortsteeg 8.

15  Uitspringende uitstalkast Nieuwe Spiegelstraat 45a. 

Korte Korsjespoortsteeg 8
Dit oorspronkelijk 17e-eeuwse pand kreeg vermoe-
delijk tussen 1725 en 1750 de huidige winkelpui. 
De planken tegen de stijlen naast de deur en tegen 
de bouwmuren zijn versierd met snijwerk. Boven de 
deur zijn twee palmtakken uitgesneden en de pui-
balk is vormgegeven als geprofileerde kroonlijst. De 
ruitjes zijn karakteristiek voor winkelpuien uit die pe-
riode.

Nieuwe Spiegelstraat 45a (hoek Kerkstraat)
Deze winkelpui aan de Kerkstraat is opgebouwd uit 
hoge, forse stijlen en een gevelbrede puibalk. De 
uitspringende uitstalkast is op smeedijzeren steunen 
geplaatst en dateert waarschijnlijk uit de vroege 19e 
eeuw. Hoekstijltjes, vormgegeven als zuiltjes, onder-
steunen een eenvoudige lijst met rozetversiering. 
Oorspronkelijk was de kast ingedeeld met ruiten in 
houten roeden. 
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Binnen Bantammerstraat 16-18
Het ontwerp voor dit dubbelbrede winkel-woonhuis 
dateert uit 1868. IJzeren puibalken maakten grotere 
overspanningen mogelijk, en dus ook grotere ruiten 
en meer variatie in de indeling. De sobere vormge-
ving is kenmerkend voor de neoclassicistische stijl in 
de periode 1860-1870. Slanke en elegante zuiltjes 

17 Gietijzeren zuiltjes bij de deur.16 Binnen Bantammerstraat 16-18.

of pilasters (min of meer platte zuiltjes) wisselen 
de grote en aan de bovenzijde afgeronde ruiten af. 
De lage borstweringen zijn bekleed met hardsteen. 
De ijzeren puibalken gaan schuil achter een houten 
kroonlijst. De zuiltjes aan weerszijden van de deur-
partijen zijn van gietijzer.10 

18 Bouwtekening 1868.
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Na een lange periode zonder noemenswaardige groei kwam 
Amsterdam in de late 19e eeuw opnieuw tot grote bloei. De 
bloei werd mogelijk door de fors verbeterde bereikbaarheid 
van de stad, zowel over land als over water. Dat kwam vooral 
door de aanleg van het Noordzeekanaal en de spoorlijnen 
naar het nieuwe Centraal Station. 
Buiten de Singelgracht rond de 17e-eeuwse stad werden 
nu de 19e-eeuwse woonwijken gebouwd. Daar kon de snel 
groeiende bevolking worden gehuisvest. 
Ondertussen zorgde de industriële revolutie voor de pro-
ductie van massaproducten die betaalbaar waren voor veel 
grotere delen van de bevolking. Het aantal en de diversiteit 
van de winkels in de stad nam navenant toe. 

Hoe opvallender de pui, hoe meer klanten

Daarmee werd ook de rol van de winkelpui als klantenlokker 
steeds belangrijker. Die pui moest liefst al van verre opvallen 
en duidelijk maken wat er te koop was. Bovendien moest de 
pui ruimte bieden voor zo groot mogelijke etalages, zodat de 
potentiële klanten een goed beeld kregen van het assorti-
ment. Tot slot moest die klant door de vormgeving van de 
winkelpui worden verleid om binnen te komen.
 

Na 1880, de tweede 
grote bloeiperiode 
van Amsterdam

Verbouwingen van de winkel waren er vaak op gericht de lok-
functie van de pui te ondersteunen. Stoepen werden ontdaan 
van mogelijke obstakels, kelderingangen werden aangepast 
om de borstwering (het gedeelte van de pui onder de win-
kelruit) te verlagen en de etalageruiten te vergroten. De kelde-
ringang werd dan vervangen door een kelderlicht of -luik. Dat 
bood bovendien de kans om voor bezoekers op straatniveau 
een ruime winkelingang te creëren. De vormgeving van de 
puien was zeer divers: vanaf halverwege de 19e eeuw werden 
verschillende neostijlen naast elkaar gebruikt. 

Ook het winkelinterieur veranderde: vroeger woog en verpakte 
de winkelier zelf zijn koopwaar, maar vanaf de industrialisatie 
kwamen de producten vaak kant-en-klaar-verpakt van de fabri-
kant. Weegschalen en voorraadpotten werden overbodig. 
Deze ontwikkeling effende uiteindelijk de weg voor de super-
markt van vandaag. Historische winkelinterieurs van levensmid-
delenwinkels zijn in Amsterdam nauwelijks bewaard gebleven. 
In luxe winkels bleef de persoonlijke behandeling nog lang 
gangbaar, maar ook daar heeft de zelfbediening het pleit 
inmiddels gewonnen en zijn de chique interieurs grotendeels 
verdwenen. 
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Leliegracht 56
Vaak werd bij het vernieuwen van de pui de omlijs-
ting intact gelaten en alleen de indeling vervangen. 
Neem de winkelpui van Leliegracht 56. Die werd 
in 1874 in opdracht van kleermaker J.T.A. Schaap-
veld aangepast. De hoge pui duidt erop, dat daar-
bij het souterrain in het voorhuis werd verlaagd. De 
nieuwe vloer werd op straatniveau gelegd, zodat 
de klanten gemakkelijk de winkel in konden lopen. 

De toen aangebrachte natuurstenen omlijsting van 
twee pilasters en een kroonlijst bleef bewaard bij 
een volgende ingreep in 1889. In die kroonlijst is nog 
de plaats van de oorspronkelijke deur te zien. De bo-
venwoningen kregen een eigen ingang. De etalage 
werd van het portiek gescheiden door een ruit met 
een zuiltje op de hoek.11 

19 Leliegracht 56, Nieuwe indeling binnen oude omlijsting.

20 Winkelpui Leliegracht 56, 1874. 21 Winkelpui Leliegracht 56, 1889.
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1900: de eerste warenhuizen, winkelen wordt 
een vrijetijdsbesteding

Twee voor winkeliers bepalende factoren, namelijk inwoners-
aantal en koopkracht, groeiden in Amsterdam explosief aan 
het einde van de 19e eeuw. Het aantal winkels groeide mee. 
De grootste trekpleister was nog steeds de Kalverstraat, 
dankzij haar aanlokkelijke verscheidenheid aan zaken met kle-
ding en huisdecoratie, zoals kristal en servies, maar ook met 
boek- en kunsthandels voor de welgestelde elite.
 
Nieuw waren de met gaslampen en niet veel later met gloei-
lampen verlichte etalages, die eraan bijdroegen dat ‘win-
kelen’ voor het eerst een vrijetijdsbesteding werd.12 Mede 
daardoor ontwikkelden ook de straten rond de traditionele 
hoofdwinkelstraten zich tot winkelstraten. Dat leidde wel tot 
hogere huren, zodat kleine zelfstandige winkeliers werden 
gedwongen om te verhuizen naar winkelstraten buiten het 
centrum. 

Maar er was nog een gevaar voor de kleine winkels. Rond 
1900 besloot een groep winkeliers de groothandel te omzei-
len en direct zaken te doen met de fabrikant. Hierdoor kon-
den zij grotere hoeveelheden inslaan, tegen lagere prijzen. 
Dat bleek een winstgevende strategie en hun zaken groeiden 
in hoog tempo. Zo verrezen in het eerste kwart van de twin-
tigste eeuw ook in Amsterdam de modepaleizen en warenhui-
zen die in steden als Parijs, Londen en Berlijn al gemeengoed 
waren. Ze vormden een bedreiging voor de kleinere luxe 
winkels in het centrum. 

22  Gasverlichte etalages van C&A aan het Damrak. Vanwege 
de vlam moest de lamp altijd rechtop staan. Voor de 
gloeilamp gold dat niet en vanaf circa 1900 bood dat  
extra mogelijkheden voor de verlichting van etalages.

23  De Bijenkorf net na de bouw in 1914, naar een ontwerp  
van J.A. van Straaten en B.A. Lubbers.

Ook de kleinere levensmiddelenzaken kregen te maken met 
schaalvergroting, maar op een andere manier. Enkele kruide-
niers breidden niet hun eigen winkel uit, maar vestigden filia-
len, vooral aan doorgaande winkelstraten in de wijken buiten 
het centrum.13 Voor veel buurtwinkels bleek dat uiteindelijk 
de nekslag.

De 19e-eeuwse Ring: woningen worden winkels

Tussen pakweg 1876 en 1920 werden buiten de grachtengor-
del stapsgewijs nieuwe woonwijken gebouwd, de 19e-eeuwse 
Ring; met bijvoorbeeld de Zeeheldenbuurt, Staatslieden-
buurt, Kinkerbuurt en de Pijp.14 Dat had natuurlijk gevolgen 
voor het winkelaanbod, zeker wat betreft de duurzame goe-
deren. Levensmiddelen kochten de bewoners in deze nieuwe 
buurten het liefst om de hoek, maar voor duurzame goederen 
gingen ze nog steeds naar het centrum met zijn ruim gesor-
teerde speciaalzaken en warenhuizen. Daardoor verschenen 
er echter ook steeds meer winkels in de doorgaande straten 
naar hartje stad. Sommige straten die als woonstraten waren 
aangelegd, werden geleidelijk winkelstraten.

De P.C. Hooftstraat is hiervan een typerend voorbeeld.15 Bij 
de aanleg van de Vondelparkbuurt was bepaald dat het voor-
al een chique woonbuurt moest worden, dus zónder winkels 
en bedrijven. Maar toen in 1881 de paardentram vanuit Zuid 
werd doorgetrokken via de P.C. Hooftstraat naar het Leidse-
plein en de Kalverstraat, werd ook de P.C Hooftstraat interes-
sant. 
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Winkeliers zagen hun kans schoon en mikten op de welgestelde 
Vondelparkbuurtbewoners die via deze route op weg waren 
naar de binnenstad. Zo werd de ‘P.C.’ geleidelijk een prominen-
te winkelstraat met vooral de betere winkels, die zeker ook in 
de jaren zestig van de twintigste eeuw nog meer luxe winkels 
aantrok. 
 
Ook in de nieuwe wijken vestigden zich winkeliers, vooral bak-
kers en kruideniers. Naarmate de wijken groeiden ontstonden 
er winkelstraten met levensmiddelenwinkels waar buurtbewo-
ners terecht konden voor hun dagelijkse boodschappen. De 
spaarzame winkel met producten uit de duurzame categorie 
voerde een breed aanbod, bijvoorbeeld een manufacturen-
winkel (fournituren en stoffen) of een winkel in huishoudelijke 
artikelen.
 
Aan de doorgaande straten verschenen meer van dergelijke 
winkels zodra het verkeer daar voldoende toenam. Dat kon zijn 
vanwege de ontsluiting van een buurt, of door de aanleg van 
een tramlijn. Zo zijn de bekende winkelassen ontstaan: de Kin-
kerstraat, Ferdinand Bolstraat, Van Woustraat, Dapperstraat en 
later straten als de Wilhelminastraat, Javastraat en de Ceintuur-
baanring (doorlopend in de Van Baerlestraat en Bilderdijkstraat). 

De stad breidde uit vanuit het centrum; de oudste bebouwing 
is dus het dichtst bij het centrum te vinden. De oudste winkel 
in bijvoorbeeld de Van Woustraat is Van Woustraat nummer 1, 
gebouwd in 1883. 
De huizenblokken tussen de Tolstraat en de Pieter Aertzstraat 
zijn gebouwd tussen 1900 en 1910. Veel panden in de Van 
Woustraat zijn in de decennia na 1880 één voor één van woon-
huis tot winkel verbouwd. 

Vanaf 1930 werd de Van Woustraat definitief een winkelstraat, 
dankzij de komst van de tram en de uitbreiding van de Pijp 
vanaf de Lutmastraat tot aan het Amstelkanaal. Er vestigden 
zich vooral winkels in duurzame goederen, afgewisseld met 
filialen van grootgrutters. 

24  De winkels in de P.C. Hooftstraat beginnen rond 1900 
aangesloten rijen te vormen; gezien vanaf de Van 
Baerlestraat naar de Hobbemastraat.

25  Winkels met duurzame artikelen in gekoppelde panden 
met doorlopende puien in 1927; P.C. Hooftstraat als 
winkelstraat, gezien vanaf de Hobbemastraat naar het 
Vondelpark.



21

Amsterdamse winkelpuien door de eeuwen heen

Frequente verbouwing en modernisering 

Als een winkelpand een nieuwe eigenaar kreeg werd de 
pui vaak aangepast aan zowel de heersende mode als de 
voorkeur van de winkelier en de beoogde clientèle. Vooral 
aan de doorgaande straten werden winkelpuien gemoderni-
seerd. Hierdoor vind je in die straten in het Centrum en de 
19e-eeuwse Ring winkelpuien in uiteenlopende bouwstijlen, 
zoals eclectische, neo-renaissancistische en art nouveau-pui-
en. In de vroege 20e eeuw komen daar art deco, Amsterdam-
se school en modernisme bij.16 Met name op de Haarlemmer-
dijk en -straat zijn veel art nouveau-puien te vinden.

Naast mode en smaak bepaalden nog andere aspecten het 
uiterlijk van de winkelpuien. Van oudsher kent Amsterdam bo-
venwoningen. Die maakten meerdere voordeuren noodzake-
lijk, maar dat moest niet ten koste gaan van de belangrijkste 
reclamemogelijkheid: de etalage. Een portiek met meerdere 
voordeuren bracht vaak uitkomst. Vanaf circa 1850 was het 
technisch mogelijk om gebogen ruiten te fabriceren. Voor de 
hoek van etalage en portiek kon dan een gebogen ruit wor-
den gebruikt. Vooral rond 1900 was die oplossing populair. 

De winkel met insteekverdieping werd niet alleen in het 
centrum, maar ook langs de uitvalswegen toegepast. Waar de 
winkel zich had uitgebreid naar de insteekverdieping, of zelfs 
naar de overige verdiepingen, kon ook daar een etalageruim-
te worden ingericht. Dergelijke etalages werden wel in smalle 
straten toegepast, maar kwamen beter tot hun recht als je 
er van een afstand naar kon kijken, dus op straathoeken, in 
brede straten en aan pleinen. 
 
Een andere nieuwe ontwikkeling was de schaalvergroting, 
vooral van winkels van niet-dagelijkse artikelen en luxepro-
ducten. De winkel werd dan uitgebreid met de naastgele-
gen panden en de nieuwe pui werd over meerdere panden 
doorgetrokken.
 
Bij verbouwingen bleef de omlijsting vaak behouden en wer-
den alleen de kozijnen en de ruiten vervangen. De constructie 
van veel winkelpuien leent zich daar ook goed voor. De ruim-
te binnen de bouwmuren en de puibalk is vrij in te delen

26  De winkels van De Gruyter zijn te herkennen – ook buiten Amsterdam – aan de donkerblauw 
of lichtgroen geglazuurde tegels, of aan de grote gouden letters. De tegels werden gemaakt 
door de Porceleyne Fles in Delft. Dit is Van Limburg Stirumplein 4-6, nu een café.
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27 Van Woustraat 1.

28 Van Woustraat 1 (detail).

Van Woustraat 1
Het winkelhuis is in 1883 gebouwd naar een ontwerp 
van J. Daverman Hzn. De pui is de oudste groten-
deels oorspronkelijke pui van de Van Woustraat. Let 
op de eclectische bouwstijl met allerhande sierele-
menten. Voor onder andere de maskers en de vorm-
geving van de puibalk is vooral teruggegrepen op 
de renaissancistische motieven uit het begin van de 
zeventiende eeuw.
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Winkeliers in achterafstraatjes in het centrum en buurtwinkels 
elders in de stad hadden een vaste klantenkring. Voor deze 
winkeliers was het niet nodig om hun winkelpuien vaak te ver-
nieuwen. En hoewel veel van deze buurtwinkels nu in gebruik 
zijn als woning, zijn de puien vaak behouden gebleven.

29 Art nouveau-pui Haarlemmerdijk 43.

31  Etalage over twee verdiepingen, 
Utrechtsestraat 19.

30 Eenvoudige hoekpui uit 1882, Eerste Hugo de Grootstraat 11.
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Van Woustraat 153-165 en 154-166
De twee huizenblokken met winkels aan weerszijden 
van de straat zijn in 1904 gebouwd naar een ont-
werp van A. Lubbers. De hoge puien zorgen voor 
licht in de winkel. Achter in de winkels kwam, naar 
oud gebruik, een insteekverdieping, waarschijnlijk 
als woning voor de winkelier. De geometrische vor-
men van het glas-in-lood in de bovenlichten van de 
winkelpuien zijn typisch voor de art nouveau. Zuiltjes 
en kroonlijsten waren inmiddels uit de mode.

33  Bouwtekening uit 1904 voor de panden Van Woustraat 153-165 en 154-166.

32 Huidig straatbeeld Van Woustraat 153-165. 
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Kinkerstraat 20
De pui is naar een ontwerp uit 1901 opgetrokken 
in een eenvoudige art nouveau-stijl. Volgens de 
toenmalige mode werd een omlijsting gerealiseerd 
van de bouwmuren en daartussen een puibalk steu-
nend op kraagstenen. De invulling is van blank ge-
vernist hout. Fraai is de strook bovenlichten met 
glas-in-lood. Doordat de etalage iets naar achter is 
geplaatst en door het diepe portiek lijkt de etalage 
bijna op zichzelf te staan. De voorbijganger werd al 
turend naar de uitgestalde producten langs de ge-
bogen ruit naar binnen geleid. De zonwering is later 
aangebracht.

34 Pui Kinkerstraat 20.
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Kinkerstraat 86-88/Bilderdijkstraat 164-166
Het huizenblok op de hoek van de Kinkerstraat en 
de Bilderdijkstraat werd rond 1895 gebouwd, met 
alleen een winkel op de hoek. Bij verbouwingen in 
1924 en 1929 kwam de indeling met vier winkels tot 
stand. De puien werden vormgegeven in de stijl van 
de Amsterdamse school, aansluitend op de bestaan-
de puien. De hoge strook bovenlichten werd voor-
zien van glas-in-loodramen, in een abstract patroon 
van rechthoeken. In de loop der tijd werden de win-
kels samengevoegd. 

35 Kinkerstraat hoek Bilderdijkstraat.
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36 Bouwtekening uit 1902, Van Woustraat 106-118.

37 Huidige situatie Van Woustraat 106-118.

Van Woustraat 106-118
Deze zeven winkelhuizen zijn gebouwd naar een 
ontwerp van P.J. Perquin uit 1902. Karakteristiek 
voor de winkelpuien zijn de omlijstingen van gele 
baksteen die een ijzeren puibalk ondersteunen. De 
hoekpui op nummer 106 is onder de verflaag nog 
grotendeels oorspronkelijk.

Bij sommige puien is de oorspronkelijke indeling be-
waard gebleven: een winkelruit in het midden, aan 
de ene kant de winkeldeur en aan de andere kant 
de deur naar de bovenwoningen. Bij andere werden 
beide deuren in een portiek geplaatst.
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39 Van Woustraat 106. 

38 Portiekvloer Van Woustraat 112 uit 1932.

De heersende mode maar ook het soort artike-
len en de voorkeur van de winkelier leverden 
een grote variatie aan puien op. Zo is de pui op 
nummer 112 in 1932 voor een schoenenwinkel 
vervangen door een exemplaar in de stijl van de 
Amsterdamse School met een ‘krakelingenvloer’ 
in het portiek. 
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Winkels op de tekentafel

In de periode tussen de beide wereldoorlogen volgden 
nieuwe stadsuitbreidingen in Amsterdam, met de zogenaam-
de Gordel ‘20-’40. Dit zijn Berlages Plan Zuid, delen van de 
Admiralenbuurt en de Spaarndammerbuurt, de Transvaal-
buurt en de eerste tuindorpen in Amsterdam-Noord en de 
Watergraafsmeer. Karakteristiek voor deze stadsuitbreidingen 
is de samenhang tussen stedenbouw en architectuur. De 
bouwblokken zijn al op de tekentafel zo geordend dat ze een 
geheel vormen met pleinen en verbindende brede lanen. 
Ook winkels kregen nadrukkelijk een plek in de ontwerpen 
van de nieuwe buurten, onder andere langs doorgaande 
straten. De locatie én de vormgeving van de winkels werden 
al van tevoren vastgelegd. Vaak ging het om een rijtje winkels 
waarvan de puien ook als serie werden ontworpen. Verbou-
wing van één winkelpui betekent dan direct een inbreuk op 
de architectuur van het hele bouwblok. 

Het vooraf bepalen van de locatie van winkelpanden bete-
kende nog een interessante breuk met het verleden. Vanaf de 
17e eeuw was de spreiding van winkels over de stad al mede 
gebaseerd op overheidsvoorschriften; in de 17e- eeuwse stad 
werden de doorgaande wegen immers bestemd voor handel 
en ambacht en werden sommige neringen aan de grachten 
verboden. Toch was er een zekere vrijheid om de juiste loca-
tie voor een winkel te vinden. In de nieuwe uitbreidingswijken 
werden echter alle locaties van de winkels op de tekentafel 
bepaald. 

Soms sloten deze beoogde winkellocaties weliswaar aan op 
de gebruikelijke locatiepatronen, maar niet altijd.17 Zo is de 
bebouwing in de Van der Pekbuurt gebaseerd op enkele 
woningtypes waarvan er één voorzien is van een winkel of 
werkruimte. Dit type is toegepast op het Van der Pekplein en 
langs de centrale weg in de buurt, de Van der Pekstraat. Ook 
de winkels aan de Brink in Betondorp hebben op die manier 
een plek gekregen.
 

De Gordel 
‘20 - ’40

40  Winkels als integraal onderdeel van het ontwerp:  
de winkels aan het Van der Pekplein op de hoek van  
de Van der Pekstraat.
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In Plan Zuid en Plan West ging het anders: daar zijn op grotere 
schaal winkelstraten ingericht. Typerend zijn de winkelarcades, 
zoals aan de Vrijheidslaan in Zuid en het Mercatorplein in West. 
Een deel van de winkels aan het Mercatorplein en aan de Jan 
Evertsenstraat kreeg een doorlopende luifel, een unicum in 
1925!18 

De volgende stap was dat bij uitbreidingsplannen niet alleen 
de locatie en vormgeving van winkels vooraf werden vastge-
legd, maar dat ook de aard en het aantal ervan werden be-
paald. Dat gebeurde in 1934 bij het Algemeen Uitbreidings-
plan (AUP). Het was het eerste uitbreidingsplan dat volledig 
werd gebaseerd op demografisch en economisch onderzoek 
en analyse. Uiteraard was daarbij ook aan winkels gedacht. 

De ontwerpers onderscheidden zoals gebruikelijk winkels met 
levensmiddelen en winkels met duurzame producten. In de 
vooroorlogse AUP-wijken, zoals Landlust en Bos en Lommer, 
werden de buurtwinkels op de koppen van de bouwblokken 
gesitueerd. De winkels met kleding, schoenen en bedden 
kwamen aan de doorgaande straten, zoals de Bos en Lom-
merweg. Die verdeling van de winkels over de wijken kwam 
overeen met de eeuwenoude locatiepatronen. De puien 
werden in serie ontworpen.

41  Ook aan de Brink (Betondorp) zijn de winkels in het 
ontwerp meegenomen. 

43  Droog winkelen onder de eindeloze luifel aan de Jan Evertsenstraat met in 1925 een reeks kleine 
winkels, nu onder meer een supermarkt. 

42  Buurtwinkels op de koppen van de flats; Charlotte de 
Bourbonstraat, 1938.
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De eerste naoorlogse woonwijken, zoals Slotermeer, waren 
nog geheel gebaseerd op het vooroorlogse AUP. Gaandeweg 
veranderde dat. Er kwamen veel minder winkels, die 
bovendien steeds vaker werden geconcentreerd in grote 
winkelcentra. 

In Slotermeer zijn naast winkelstraten enkele solitaire buurt-
winkels opgenomen. Hun aantal werd echter al tijdens de 
uitwerking naar beneden bijgesteld en inmiddels zijn de 
buurtwinkels helemaal uit Slotermeer verdwenen. 

De winkelspreiding in de overige naoorlogse wijken was een 
ander verhaal. Deze wijken lagen zo ver van het centrum en 
dus ook van winkels met duurzame goederen, dat het loonde 
om de wijken zelfvoorzienend te maken. Onderscheidend 
voor deze wijken zijn de concentraties van winkels van vooral 
filiaalbedrijven en supermarkten langs doorgaande straten, 
aan pleinen of in winkelcentra. 

1950: nieuwe winkels, andere kopers

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog bleef het 
centrum van de stad de ideale vestigingsplaats voor (finan-
ciële) bedrijven, hotels en restaurants én voor de winkels in 
luxeartikelen. Voor de winkelpuien kwamen nieuwe, eigentijd-
se bouwstijlen in zwang. 

Na de Tweede 
Wereldoorlog

44  Voor functionalistische puien geldt: alles in dienst van het 
product. De winkelpui onder deze flat is uitgebreid met 
etalage-eilanden, zodat de artikelen van alle kanten kunnen 
worden bekeken. In de loop der tijden hebben kleine 
bedrijfjes er hun intrek genomen; Johan Huizingalaan 81-87.

Bovendien veranderde het koperspubliek. In de wederop-
bouwjaren profiteerden veel meer bevolkingsgroepen van de 
gestaag stijgende welvaart dan voorheen. Voor het eerst had-
den ook jongeren aanmerkelijk meer te besteden. En dankzij 
de introductie van de AOW hoefden ook ouderen minder op 
de kleintjes te letten.
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45  Overdekt winkelen aan het Gelderlandplein, vlak na de 
bouw in 1970.

46  Nog geen zelfbediening in deze SPAR-supermarkt; 
Slotermeer, 1953.

De levensstijl van veel mensen veranderde mee met hun 
extra koopkracht. En dus veranderden ook de winkels. Wie 
kocht er nog kristal of tafelzilver? In de – inmiddels autovrije! 
– hoofdwinkelstraten in de binnenstad werd het persoonlijke 
klantencontact ingeruild voor een opendeurbeleid en zelfbe-
diening, een concept dat vooral jongeren aansprak. 
Van een open deur naar een open pui was nog maar een 
kleine stap. De etalages, de ruiten en de deur eruit en je had 
een ingang over de volle breedte van de pui! De drempels 
verdwenen letterlijk en figuurlijk voor het kooplustige publiek: 
winkel en straat liepen vloeiend in elkaar over.  
Die ontwikkeling was echter funest voor exclusieve winkels. 
Ze gingen over de kop of trokken weg naar het Rokin, de Van 
Baerlestraat en de P.C. Hooftstraat, dichter bij hun doelgroep. 
In de loop van de jaren zestig verdwenen zo vrijwel alle 
luxueuze winkels uit de Nieuwendijk en de Kalverstraat. In de 
crisisjaren zeventig leidde dat zelfs tot leegstand. 

Van buurtwinkel naar supermarkt

Ook levensmiddelenwinkels kregen het na de Tweede We-
reldoorlog moeilijk. De onstuitbare opmars van de super-
markten betekende voor veel buurtwinkels een onvermijdelijk 
einde.  
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Weteringschans 207
In de wederopbouwjaren was een moderne pui een 
eenvoudige, strakke pui; met nieuwe materialen als 
beton en aluminium. De puien kenmerkten zich door 
veel transparantie, zoals deze pui aan de Wetering-
schans. Opdrachtgever voor het ontwerp uit 1957 
van A. Gerritsen was Pieter Stapel, importeur van an-
tennes en toebehoren. De stalen pui werd bekleed 
met natuurstenen platen (travertin), de deur- en 
raamkozijnen waren van bronskleurig aluminium. De 
hoek tussen de etalageruit beneden en het boven-
licht maakt het ontwerp bijzonder. De vormgeving 
en de oorspronkelijke kleuren - zwart voor de winkel-
deur en rood voor de deur naar de woningen - is mo-
gelijk ingegeven door kunstbeweging de Stijl, met 
Gerrit Rietveld als één van de belangrijkste leden. 

48 Pui Weteringschans 207.

47 Vooraanzicht en doorsnede van de pui, bouwtekening 1957.
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Koningsplein 3
De laatste verbouwing van de winkelpui op Konings-
plein 3 was in 1976. Het ontwerp is van Cees Dam, 
bekend als één van de ontwerpers van de Stopera. 
De ruimte binnen de donker geschilderde omlijsting 
is met glazen blokken ingedeeld tot een kunstige 
driedimensionale compositie. 

49 Pui uit 1976, Koningsplein 3.

50 Plattegrond van de pui, bouwtekening 1976.
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Door de opmars van online winkelen neemt het aantal winkels 
in Nederland af en krijgen veel winkelpanden een andere 
bestemming. Anders dan in veel andere steden handhaaft het 
winkelbedrijf zich in Amsterdam echter goed, hoewel de aard 
van de winkels wel steeds verandert. Bezoekers en toeristen 
zijn nu een steeds belangrijkere doelgroep.
 
Aan de Nieuwendijk en de Kalverstraat is niet langer een 
gevarieerd winkelaanbod te vinden; daarvoor moet je naar 
de kleinere winkelstraten van de binnenstad en de smallere 
dwarsstraten tussen de grachten. Daar hebben zich vooral 
kleine speciaalzaken gevestigd. In de winkels waar ooit bak-
kers, schoenlappers, handelaren in kousen, tafelzilver of bont 
hun waren aan de man brachten, verkoopt men nu chique 
sneakers, exclusieve kleding, ‘custom made’ fietsen, vijftig 
soorten grappa of Dutch Design. 
Andere winkels hebben een horecafunctie gekregen om tege-
moet te komen aan de wensen en leefstijlen van de huidige 
(binnenstads)gebruikers.

Door de dynamiek in het winkelbedrijf zijn verbouwingen 
inherent aan winkels en winkelpuien. Zeker in de belangrijk-
ste winkelstraten in het centrum was de omloopsnelheid van 
winkelpuien daardoor altijd al hoog. Voor een authentieke 
historische winkelpui ben je zodoende aan de Nieuwendijk en 
in de Kalverstraat meestal aan het verkeerde adres. Die vind 
je eerder in de radiaalstraten, de zijstraten, de 19e-eeuwse 
Ring en de gordel ’20-‘40. 

Vooral daar is de geschiedenis van de Amsterdamse winkels 
nog te herkennen in de vele resterende historische elemen-
ten. Sommige puien zijn nog in originele staat, al dan niet ver-
borgen achter betimmeringen, lichtbakken of een dikke laag 
verf. Soms zijn ze nog compleet, soms zijn er elementen of 
versieringen verdwenen. Soms gaat het om een fraai ontwerp 
van een bekende architect, of een schoolvoorbeeld van een 
bepaalde bouwstijl.

Maar het zijn niet alleen dergelijke architectuurhistorische 
bijzonderheden die puien waardevol maken. Er spelen ook 
andere zaken mee. In welke periode werd het pand verbouwd 
tot winkel? Is de winkelpui daarna nog aangepast? Wie was 
de opdrachtgever? Voor welke bouwstijl(en) werd geko-
zen? En voor welke materialen? Ging het om een winkel in 
levensmiddelen of in duurzame goederen? Hoe verhoudt de 
geschiedenis van de winkelpui zich tot die van andere winkels 
in de buurt? En tot die van de buurt zélf?  
Daarmee is bijna een iedere winkelpui een verhelderende 
alinea in het verhaal van Amsterdam. De puien verdienen het 
om weer in ere te worden hersteld.

Waardevolle winkelpuien 
voor nu en later
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Lijst bouwkundige termen

Amsterdamse School: richting in de bouwkunst tussen 1913 
en 1930, die vooral werd beoefend door in Amsterdam ge-
vestigde architecten. Wordt gekenmerkt door een bijzonder 
plastische vormgeving van de diverse vlakken. Decoratie in 
baksteen, natuursteen en gietijzer is erg belangrijk. Functie 
van een gebouw is ondergeschikt aan de uiterlijke vorm.

Arcade: bogenrij met overdekking op enige afstand van een 
muur.

Art deco: stijl die na een korte aanloopperiode in 1920-’30 
zijn hoogtepunt bereikte. Na de golvende, zeer soepele 
lijnen van de art nouveau zocht men een duidelijke, sterke, 
vaak geometrische belijning. Totaalkunstvorm die zowel het 
exterieur als het interieur omvat.

Art nouveau: kunstrichting die na 1890 ontstond en slechts 
tot enkele jaren na 1900 van belang was. Kenmerkend zijn 
de asymmetrie en de vloeiende lijnen, en het laten zien van 
constructieve elementen, echter op zo’n manier dat zij ook 
als versiering dienen. Giet- en smeedijzer en (gekleurd) glas 
spelen een belangrijke rol. 

Borstwering: gedeelte in de muur tussen de vloer en de 
onderzijde van een venster.

Bovenlicht: hooggeplaatst venster.

Eclecticisme: werkwijze in de architectuur en andere kunsten 
waarbij vormen van oudere meesters en vroegere stijlen wor-
den ‘uitgelezen’ en gecombineerd tot een nieuw geheel.

Insteek: klein vertrek dat - meestal later - in een hoge ruimte, 
bijvoorbeeld een voorhuis, werd getimmerd en waarvan de 
vloer ongeveer op de helft van de hoogte van het oorspron-
kelijke vertrek ligt.

Kraagsteen: in een muur gemetselde, uitstekende steen, die 
dient om de bovenliggende boog, gewelf of balk te dragen.

Kroonlijst: bovenste uitspringende lijst boven langs een muur 
of ander belangrijk bouwdeel.

Modernisme: richting in de architectuur uit de periode 1920- 
’40, waarin een direct verband is gelegd tussen vormgeving, 
technische levensduur van een gebouw en gebruiksbehoef-
ten die daaraan ten grondslag liggen. Er werd gebouwd in 
(beton)skeletten met platte daken, lichte scheidingswanden 
en doorgaans glazen buitenwanden.

Neorenaissance: bouwkunst die opnieuw gebruikmaakt van 
de vormen van de renaissance, zowel de Italiaanse en Franse 
als de Duitse of Nederlandse.

Pilaster: enigszins uitspringende muurpijler, voorzien van een 
basement (voetstuk) en kapiteel (kopstuk) volgens de klassie-
ke achitectuurorden.

Pothuis: halfbovengrondse uitbouw van een kelder, soms 
opgenomen in de stoep voor of naast het huis.

Pui: gevelzijde van de onderbouw van een huis.

Puibalk: zware balk over een houten pui, die het bovendeel 
van de gevel draagt. Vaak versierd met snijwerk.

Souterrain: onderhuis, benedenverdieping die gedeeltelijk la-
ger dan het straatniveau ligt, maar niet zo diep als een kelder.

Stijl: loodrechte of schuinstaande stut (vooral in de hout-
bouw) waarvan de functie overeenkomt met die van een 
stenen pijler.

Zuil: vrijstaande, dragende ronde pijler.
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Noten

 1  Voor dit verhaal is dankbaar gebruik gemaakt van het 
onderzoek van Clé Lesger, Het winkellandschap van 
Amsterdam, Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de 
vroegmoderne en moderne tijd 1550-2000, Hilversum 
2013.

 2  https://de9straatjes.nl/nl/home

 3  Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen, deel III, 
p. 348-349.

 4  Vermoedelijk was de winkel op nummer 39 gevestigd, zie 
Marius van Melle en Niels Wisman, p. 434-435.

 5  De kaart met winkelstraten is gebaseerd op Lesger 2013, 
afbeelding 5.2. Daar staan ook de markten aangegeven.

 6  Soms werd de insteek tot aan de pui doorgetrokken. Aan 
het einde van de 19e eeuw werd de insteek ook wel als 
etalage ingericht.

 7  Het stadsbestuur probeerde steeds opnieuw ruimte te 
creëren voor de almaar toenemende verkeersstromen. 
Op kleine schaal ging het om regels over luifels, luiken 
en stoepen; op grotere schaal om het verplaatsen van 
markten, het verbreden van straten en het realiseren van 
stadsuitbreidingen. 

 8  Lesger baseert zich hierbij op onder andere boedelinven-
tarissen, adreskaarten, gevelstenen en schilderijen, zie 
Lesger 2013, p. 117-129. 

 9  Rouwhorst, Oog voor Detail IX. Houten onderpuien I, 
Binnenstad 220, februari 2007.

10  Redengevende omschrijving Binnen Bantammerstraat 16-
18, Bureau Monumenten en Archeologie (aanwijsbesluit).

11  Hannah Schooch, Redengevende omschrijving 
Leliegracht 56, Bureau Monumenten en Archeologie, 
2001.

12  Dure gasverlichte etalages waren rond 1880 alleen 
betaalbaar voor de luxe winkels in het centrum. Ook 
elektrisch licht was rond 1900 nog voorbehouden aan 
winkels, hotels, schouwburgen en fabrieken.

13  Grootgrutters als Albert Heijn en De Gruyter hadden 
bovendien hun eigen productiebedrijven.

14  Tot de 19e-eeuwse Ring worden globaal de volgende 
buurten gerekend: Zeeheldenbuurt, Staatsliedenbuurt, 
Kinkerbuurt, Overtoom, Schinkelbuurt, Concertge-
bouwbuurt, Museumplein, De Pijp, Weesperzijdestrook, 
Oosterparkbuurt, Dapperbuurt, Indische buurt.

15  De gegevens over de verspreidingspatronen van de 
winkels in de P.C. Hooftstraat en de Van Woustraat zijn 
gebaseerd op Lesger 2013, p. 254-263. Daarnaast is ge-
bruikt gemaakt van de inventarisaties van Monumenten 
& Archeologie, gemeente Amsterdam, van historische 
winkelpuien van de Van Woustraat en de Kinkerstraat 
(2018). 

16  Opvallend is dat in de doorgaande straten puien uit de 
jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw lijken te 
ontbreken. Dergelijke puien hadden veelal diepe por-
tieken. Deze werden in de loop der tijd dichtgezet om 
het vloeroppervlak van de winkel te vergroten en/of om 
rondhangende lieden te weren.

17  Lesger schrijft dat noch de Scheldestraat, noch de 
Rijnstraat door Berlage waren bedoeld als winkelstraten, 
maar door de aansluiting op doorgaande straten als de 
Ferdinand Bolstraat respectievelijk de Van Woustraat 
zich zo hebben ontwikkeld. Zie Lesger 2013, p. 263-267. 
Andersom zijn de winkels in de Minervalaan tussen de 
Apollolaan en de Gerrit van der Veenstraat gaandeweg 
verdwenen. Er zijn nu hoofdzakelijk woningen. 

18 Erik Mattie 2001.
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