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Twee gezichten op de bouwput van Peek en Cloppenburg

In januari 1915 publiceerde het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie een ‘NAAMLIJST
voor den TELEFOONDIENST’ . In dit nog geen tweeënhalve centimeter dikke boek waren
alle telefoonnummers van Nederland opgenomen. Het was een tijd, dat maar een gering aantal
Nederlanders over een telefoonaansluiting beschikten. Kijk je bij Amsterdam onder de naam
Joling dan blijkt hij niet over één maar over twee nummers te beschikken, nummer Z332 en
nummer N5106. Via  het eerste nummer werd je verbonden met zijn huisadres  P.C.
Hooftstraat 161 en via het tweede nummer met het directiegebouw van Peek en Cloppenburg,
Dam nr. 12. Voordat met de bouw van het nieuwe winkelpand  aan de Dam begonnen kon
worden, moesten eerst de bestaande bebouwing tussen Rokin, Dam en Kalverstraat worden
geamoveerd. Op de hoek Dam-Kalverstraat stond het gebouw van het zeemanscollege
Zeemanshoop, een welzijnsinstelling ter ondersteuning van weduwen en wezen van
zeevarenden en van oude en gebrekkige zeelieden. Op de hoek Dam-Rokin bevond zich de
winkel van Hajenius, die vanwege de bouw van Peek en Cloppenburg moest verhuizen naar
een nieuw pand aan het Rokin. In 1905 had Hajenius ook de nummers 12 en 14 aangekocht.
Nr. 12  had een prachtig achttiende eeuws interieur, dat Joling na de sloop in 1917 gedeeltelijk

liet overbrengen naar zijn nieuwe domicilie, P.C. Hooftstraat 172.

De voor de bouw van het winkelpand van Peek en Cloppenburg afgebroken huizen op de Dam en het Rokin

Toen men in 1914 begon met het slopen van de panden om plaats te maken voor het gebouw
van Peek en Cloppenburg werden de voorste gedeelten van  Dam nr. 12 en 14 voorlopig
gespaard. Dit was mogelijk omdat de rooilijn van het nieuwe gebouw een stuk terug lag ten
opzichte van de oude bebouwing. Nr. 12 kreeg een nieuwe, zij het voorlopige bestemming als
bouwbureau van waaruit door Joling de bouw werd gecoördineerd. Of ook nr. 14 deze functie
heeft gehad is onduidelijk, in ieder geval sloot Joling op zijn eigen naam op beide panden een
brandverzekering af. Vermeldenswaard is, dat er geruchten gingen, dat onder deze panden een
schat zou liggen. Toen Hajenius deze panden in 1905 kocht was bepaald, dat mocht deze schat
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gevonden worden, deze zou toekomen aan de oude eigenaren van de panden of hun
erfgenamen. De architect was beducht dat deze bepaling opgenomen zou worden in de

overeenkomst met de Gemeente, waarin de nieuwe rooilijn werd vastgelegd, maar dit is niet
gebeurd. Het hele verhaal van de schat bleek trouwens een fabeltje, de schat is tenminste nooit
gevonden.

Twee kunstenaars hebben de situatie van de situatie tijdens de bouw van Peek & Cloppenburg
vastgelegd, Hendrik Jan Wolters (1873-1952) en Martin Monnickendam (1875-1943).

Hendrik Jan Wolters, Gezicht op de bouwput van Peek en Cloppenburg, olieverf op doek.
Foto uit 1915 met gezicht op de bouwput van Peek en Cloppenburg.

Van de eerste is een schilderij bewaard, dat zich in particulier bezit bevindt. Het moet uit 1914
of begin 1915 dateren, toen men net was begonnen met de bouw. Vanuit een hoge verdieping
van een pand aan de oneven zijde van het Rokin kijken we schuin in de bouwput. De panden
aan de even zijde van het Rokin tot aan het huis met de erker zijn gesloopt. Op de Dam zijn
het gebouw Zeemanshoop en het grote winkelpand van Hajenius verdwenen, alleen de nrs. 12
en 14 staan voor de helft overeind. De achterzijden, die provisorisch zijn afgedicht, lichten op
in de lage winterzon. Een foto in de topografische atlas van het Gemeentearchief van
Amsterdam toont min of meer dezelfde situatie.
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Martin Monnickendam, gezicht op het in aanbouw zijnde winkelpand van Peek en Cloppenburg.
Houtskool opp papier, 1916

De tekening van Monnickendam is twee jaar later gemaakt, in 1916. Hij is eigendom van de
Stichting Vrienden van de Schilder Martin Monnickendam. Wij zien nu de voorkant van beide
huizen. Erachter reist het in aanbouw zijnde winkelpand van Peek en Cloppenburg op. De
bouw is in volle gang, de muren zijn al opgetrokken, de dakspanten zijn aangebracht maar het
dak is nog niet gedekt.

Hans Defoer


