
Introductie ’t Kasteel van Aemstel
Ik kan geen betere introductie schrijven voor het gebouw waar wij op 6 juli a.s. te gast zijn, dan
grootvader zelf aan het woord laten. Hij schreef namelijk een artikel in De Bouwwereld van 3 mei
1905. Ik neem het hier, in het geheel, onverkort over.“ELECTRISCHE DRUKKERIJ “’T KASTEEL VAN AEMSTEL” DER NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPDAGBLAD EN DRUKKERIJ “DE TIJD” AAN DEN N.Z. VOORBURGWAL NRS. 67-73 TEAMSTERDAM.Onder de vele zaken welke in onzen tijd een groote vlucht nemen behoort vooral ook debelangrijke uitbreiding der pers met al den aanhang van dien. Dit toch getuigen de alom ook inons land gebouwde eigen drukkerijen en redactiebureaux der dagbladen. Zoo werd door denaamloze vennootschap “Dagblad en drukkerij “De Tijd”” alhier in het vorige jaar besloteneveneens een eigen gebouw te stichten.Als centraal punt t.o.v. Beurs, Postkantoor en Centraalstation, werden aan de N.Z. Voorburgwalen Nieuwstraat, naast het bekende mooie gebouwtje uit 1633 “’t Makelaarskantoor”, eenigeperceelen aangekocht en gesloopt, en het daardoor verkregen grondvlak als bouwterreingeschikt gemaakt. Dit terrein heeft in vroegere dagen behoord tot het slot of althans tot denlusthof of moestuin des heeren Gijsbrecht van Aemstel.Uit liefde voor Amsterdam enhare geschiedenis werd daarom doorde eigenares aan het nieuw testichten gebouw den naam gegevenvan: “’T Kasteel van Aemstel”,hetgeen door de tegeltableaux inden topgevel naar teekeningen vanden heer Theo Molkenboer wordtweergegeven. Met het oog op deverschillende machineriën,persen en drijfwerken washet noodzakelijk, dat zooveelmogelijk rechthoekigelokalen werden verkregen,waardoor het indelen van het onregelmatige grondvlak niet zonder moeite is geschied.De ruimten benoodigd voor trappen, privaten, kasten e.d. welke dan na vaststelling derhoofdlokalen gewoonlijk in de overblijvende vulhoeken hunne plaats krijgen, zijn daardoor voorden ontwerper een welkome uitkomst. Hoe de indeling der lokalen is geschied, geeft de hierbijgevoegde plattegrond duidelijk aan.Het sousterrein is geheel voor de drukkerij bestemd en omvat de lokalen voor 2 rotatiepersen,papiermagazijn en verwarming e.a. aan de Nieuwstraat en die voor de illustratie- en particulieredrukkerij aan de zijde der N.Z. Voorburgwal. Op de beganegrond en eerste verdieping liggen aande N.Z. Voorburgwal respectievelijk de administratie- en de redactiebureaux. Voorts op detweede verdieping de woning van den chef der drukkerij benevens kleed-, wasch en



schaftlokalen. De overige gedeelten dezer verdiepingen aan de zijde der Nieuwstraat zijnbestemd voor couranten- en smoutzetterijen, steriotypie, expeditie, enz. De zolders zijn behalvevoor enkele slaapkamers der woning, voor archief ingericht. Van uit het sousterrein tot debovenste verdieping verbindt een electrische lift de lokalen van het achtergebouw onderling.De voorgevel is opgetrokken van roode verblendsteen uit de fabriek van den heer F. van der Loote Dieren afgewisseld door hard- en zandsteen voor sousbasement, banden, deur- enraamlateien, afdekkingen, enz.De vloeren zijn alle van cement-ijzer, gemaakt door de fabriek “Wittenburg” alhier, waarvoor deovervloeren, Zweedse vloeren volgens het systeem-Scheja, geleverd zijn door den heer De BuyWenninger alhier.De dakbedekking is van roode asbestine-leien gelegd door de firma Cuylitz & Bücker teRotterdam (thans Bücker & Co te ’s-Gravenhage).De reeds genoemde en verdere tegelversieringen werden door de fabriek “Holland” te Utrecht inmat glazuur geleverd. De aanleg der centrale warmwaterverwarming is gemaakt door de firmaW.J. Stokvis te Arnhem. De marmerwerken zijn van de firma Weegewijs alhier, terwijl debeeldhouwwerken zoowel die in steen als die in hout door den heer M.J. Hack zijn uitgevoerd.Onder toezicht van den heer K. Tholens werd het gebouw uitgevoerd door de aannemers deheeren F. van den Berg en H. van den Biggelaar.De bouwkosten bedroegen f. 12,10 per M3, gerekend vanaf de bovenkant der funderingsplaat.Amsterdam 1905. A.J. Joling, Architekt”.


