


De Sint Olofskapel
De St. Olofskapel is rond 1440 gebouwd en, omdat Amsterdam in die tijd intensieve handelsbetrekkingen

met Noorwegen heeft, vernoemd naar een Noorse koning Olof of Olav, die heilig was verklaard omdat hij 

tijdens zijn leven het Christendom had verspreid. De kapel ligt dichtbij de haven, zodat de zeelieden in de

buurt van hun schip hun geloof kunnen belijden en God kunnen danken voor hun behouden aankomst. 

In de loop der eeuwen heeft de kapel zeer diverse functies gehad. Na de Alteratie in 1578 gaan, na acht jaar

leegstand, de kooplieden beurs houden in de kapel: één van de voorlopers van het internationale beurswezen.

Nadat de kooplieden een eigen ruimte krijgen toegewezen in de Beurs van Zocher op de Dam, wordt de

voormalige katholieke kapel veranderd in een Gereformeerde kerk en omgedoopt tot Oudezijds Kapel.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog houdt het Leger des HeiIs er bijeenkomsten en van 1935 tot 1961 vindt er

wekelijks zelfs een kaasmarkt plaats.

In 1966 wordt het gebouw gedeeltelijk verwoest door brand. Een groot deel van de Middeleeuwse en 17e

eeuwse kappen gaat verloren en de gevels worden op last van Bouwtoezicht uit veiligheidsoverwegingen

gedeeltelijk gesloopt. De kapel wordt voorzien van een nooddak en op de zerkenvloer wordt een laag zand en

een betonnen vloer gestort. In deze treurige toestand markeert het gebouw jarenlang de kop van de Zeedijk. 

Na vergeefse pogingen van o.m. de Stichting Kunstkontakt en de Vereniging Hendrick de Keyser om het

gebouw te restaureren, trekt de Stichting Restauratie Monumenten Amsterdam zich het lot aan van deze eens

zo schitterende kapel en komt met een nieuw plan. Indien zij het gebouw voor ƒ1 van de gemeente kan over-

nemen, zal zij zorgen voor de restauratie. Het Golden Tulip Barbizon Palace heeft interesse het gebouw te

huren en te exploiteren als congrescentrum.  Pieter Bonnema, de toenmalige directeur van het Barbizon

Hotel, meldt in een interview uit die tijd: “Wij hebben, naast de bestaande faciliteiten in het hotel, dringend

behoefte aan extra congresruimte. Vooral in het winterseizoen gaan nu tal van congressen en andere groot-

schalige evenementen aan onze neus voorbij omdat wij niet over de geschikte accommodatie beschikken.”

Nog belangrijker is dat het herstel van de Olofskapel een belangrijke voorwaarde is voor het herstel van de

Zeedijk als geheel. Het zwarte gat aan de kop van de Zeedijk draagt jarenlang bij aan het beeld van de

Zeedijk als een ‘no go area’. De bouw van het Barbizon hotel – destijds mede mogelijk gemaakt door een

initiatief van het wijkcentrum d’Oude Stadt – en de herbouw van de Olofskapel maken de weg vrij voor de

N.V. Economisch Herstel Zeedijk die, onder de bezielende leiding van Jack Cohen, tal van panden op en rond

de Zeedijk zal gaan opknappen en beheren. 

De r estau r atie v an 1 9 9 0 -1 9 9 2  

In mei 1990 wordt een begin gemaakt met de immense restauratie. De restauratie wordt uitgevoerd door het

bouwbedrijf J. Kneppers onder regie van het architectenbureau Van Stigt. Uitgangspunt bij de restauratie is

dat het oorspronkelijke silhouet van de kapel weer in het stadsbeeld terug wordt gebracht. Ook aan de 

binnenkant wordt zoveel mogelijk het oorspronkelijke interieur teruggebracht, zoals de hardstenen zerken op

de vloer, het balkenplafond en de oude raamomlijstingen. 

De restauratie zelf is een immens karwei en moet worden uitgevoerd in het hartje van de oude binnenstad

met nauwe stegen. Sander Kneppers, in die tijd mededirecteur van het bouwbedrijf, beschrijft in 1990 de

ongemakken die overwonnen moeten worden: 

“Het bouwen op zo’n bijzondere locatie in de oude stad biedt tal van problemen. Het aan- en afvoeren van

bouwmateriaal en de plaatsing van kranen geven veel overlast voor de buurt. Toch kun je zo’n straat en zo’n

oud gebouw niet in ere herstellen, zonder tijdelijke hinder. We moeten door die zure appel heen bijten.

Momenteel werken we hier met zo’n 7 à 8 onderaannemers en 36 à 40 man personeel, allemaal vakmensen en

specialisten. Het zijn loodgieters, glaszetters, steenhouwers, timmerlieden en elektriciens. Een mengeling van

ambachtelijke beroepen en moderne technieken. Deze mensen verstaan nog de kunst van het restaureren.”

In februari 1993 wordt het Barbizon Palace Congres Centrum geopend. Tussen het hotel en de voormalige

Olofskapel is een ondergrondse verbinding onder de Zeedijk aangelegd en een complete kelder. Het 

congrescentrum heeft een oppervlakte van ruim 350 m2 en kan gebruikt worden voor recepties van meer dan

500 mensen en conferenties voor 275 personen. De totale kosten van de restauratie bedragen ruim ƒ6,5 mln.

Rijk en gemeente hebben voor ƒ3 mln aan monumentensubsidie bijgedragen. 
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N a a m  v a n  h e t  g e b o u w

De Sint Olofskapel

Adres

Zeedijk, Amsterdam

Bouwjaar

ca. 1440 

Architect 

onbekend

Restauratie/hergebruik

1992 

Architect

Architectenbureau Van Stigt

Opdrachtgever

Stichting Restauratie Monumenten

Amsterdam 

Bouwkosten

ƒ 3.450.000,-

Uitvoerend bouwbedrijf

Aannemingsbedrijf J. Kneppers

Oor d eel ov er  d e r estau r atie

De restauratiewerkzaamheden in en onder de Olofskapel zijn goed beschreven in de publicatie 

SPES ALTERAE VITAE {uitgave van Golden Tulip Barbizon Palace 1993, tekst van Jan Hein Simons en Y olanda F elderhof}

“B ij de restauratie hield men de kerk in haar hoedanigheid van 1 644 voor ogen. G elukkig bleek de 

oorspronkelijke fundering nog in goede staat en hoefde deze slechts aangevuld te worden. Meer dan 

6000 skeletten werden opgegraven en overgebracht naar de N oorderbegraafplaats. De grafstenen werden 

tijdelijk verwijderd om opgeknapt te worden. 

N u kon ook in de diepte worden gewerkt om een extra ruimte (een kelderlaag) te creë ren en vloerverwarming

aan te leggen. Het dak werd gelicht en de balken werden gerepareerd en/of vernieuwd. O ok de spitsboog-

vensters en topgevels werden onder handen genomen. A l het houtwerk werd opnieuw gesneden of, voorzover

het nog in goede staat was, gerestaureerd. U it praktische overwegingen werd de galerij verplaatst naar de kant

van de S t. O lofssteeg. 

O nder de nok werd de complete technische voorziening voor licht en geluid weggewerkt. Het torentje, dat al

in de 1 9 e eeuw wegens bouwvalligheid was gesloopt, werd aan de hand van gravures opnieuw gemaakt en

heeft, net als toen, é é n wijzer. O ok de pothuizen zijn weer op hun plaats teruggekomen. Met liefde voor de

historie en met een praktische kijk op de eisen van de 2 0ste eeuw is de O lofskapel een waardig C ongres

C entrum geworden. En net als in de 1 7e eeuw is het een plek om bijeen te komen. N iet meer als gelovige,

maar als gast.”
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G e h e e l n ie u w  e n  e ig e n t ijd s  is  d e  o n d e r g r o n d s e  t u n n e l o n d e r  d e  Z e e d ijk , d ie  d e  k a p e l m e t  h e t  B a r b iz o n  h o t e l v e r b in d t .

D e  Z e e d ijk  h e e f t  s le c h t s  3  n a c h t e n  o p e n  g e le g e n . 


