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Geen Amsterdammer die er bij zal stilstaan, maar hijsbalken horen 

net zo bij de stad als de grachten en de roodbruine Amsterdammertjes 

langs de stoepen. Han Schenk schreef er een boekje over: Van onderen! 

Vierhonderd jaar hijsbalken in Amsterdam. En dat was weer 

aanleiding voor dit blad om zich in al die doorgaans onopvallende, 

horizontaal door de gevel heen stekende balken te verdiepen. 
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Zomaar een dag in Amsterdam. Op de 
Zeedijk staat een jongeman zich in het 
zweet te werken: hij hijst een bank naar 
boven, die door het raam naar binnen 
moet, omdat die duidelijk niet door de 
voordeur en via de smalle trappen naar 
boven kan. Om de man heen verzamelen 
zich toeristen, die met open mond de 
takelwerkzaamheden gadeslaan. Amster
dammers daarentegen lopen zonder op
of omkijken voorbij. Het tafereel doet 
denken aan de verbaasde opmerking die 
een bevriende Amerikaan ooit maakte: 
"Jullie 1ivieren liggen hoger dan het 
land!" Ja, en we takelen onze spullen in 
Amsterdam met behulp van een hijsbalk 
naar boven - nou en? Wij staan er eigen
lijk nooit bij stil dat we onder de zeespie
gel wonen. of dat andere mensen hun 
huisraad gewoon via de voordeur naar 
binnen brengen, maar een beetje vreemd 
is het bij nader inzien natuurlijk wel. 
Dat vond ook de 66-jarige Han Schenk. 
Hij raakte gefascineerd door het ver
schijnsel hijsbalken en alle informatie die 
hij in de loop van jaren verzamelde bun
delde hij, met foto's van Nico Roodhart. 
in Van onderen! Vierhonderd jaar hijsbalken in 

Amsterdam, dat onlangs verscheen bij 
Architectura & Natura. Vanwaar die 
gedreven interesse? Schenk: "Allereerst 
ben ik geboren en getogen in Amsterdam, 
en hijsbalken, mits ze aan woningen 
zitten, zijn een typisch Amsterdams ver
schijnsel. Ten tweede heb ik een techni
sche achtergrond - ik heb weg- en water
bouw gestudeerd - en juist het technische 
aspect van hijsbalken vind ik erg aardig. 
Ten derde bleek er nog maar heel weinig 
over hijsbalken te zijn geschreven, ook 
niet toen ik goed ging zoeken. En wat 
grappig is: er is niet alleen nauwelijks 

Oudezijds Voorburgwal 215. Op de vierde 

verdieping staat nog een hijsrad ('windas'). 

De punt.ige gaffelijzers, waartussen het eincl

loze touw liep, zijn afgedekt met een metalen 

st,ip. En de twee gaten in de vloer waar liet 

touw doorheen ging. zijn allang gedicht. 
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onderen! 
HIJSBALKEN KENMERKEN AMSTERDAM 

literatuur over, er zijn bijvoorbeeld ook 

nergens werktekeningen van hijsbalken 

te vinden. Aannemers en architecten heb

ben het altijd zelf moeten uitvinden." 

Gecombineerde woon/paldmizen 

Hijsbalken op zich zijn geen Amsterdams 

verschijnsel - laat daarover geen misver

stand bestaan. Hijsbalken zijn overal waar 

pakhuizen staan. Hoe krijg je anders al 

die goederen een beetje snel van schuit of 

wagen naar boven? Wat wel typisch 

Amsterdams is, zijn wóónhuizen met hijs

balken. Die horen sinds de 17de eeuw 

zelfs tot de standaarduitrusting, zoals 

C.j. Nieuwenhuis in 1816 al opmerkte in 

Proeve ener Geneeskundige plaatsbescl11ijving 

der stad Amsterdam: "Vermits in eene koop

stad, gelijk deze, alles tot gemak van den 

handel moet ingerigt zijn. zoo als zulks 

ook wezenlijk is, zoo zijn ook niet alleen 

aan de pakhuizen, maar genoegzaam aan 

alle huizen. zoogenaamde windassen 

gemaakt, om de goederen op eene gemak

kelijke wijze naar de zolder te kunnen 

hijschen, en van dezelve neder te laten." 

Dat Amsterdamse woonhuizen hijsbalken 
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Van Eeghenstraat 57. Een 
l 9de-eeuwse hijsbalk met sier
smeedmerk. Foto zomer 1998. 

Windkasten rrnn de gevel van 

het voormalige paklmiscomplex 

Plins Hend1ikkade 176. 

Foto voo,jaar 1999. 

.-1 

hebben. komt doordat kooplieden langs de 

nieuwe grachten huizen lieten bouwen die 

een dubbelfunctie hadden: behalve 

woning waren ze ook kantoor met veelal 

op de bovenste verdieping een opslagnüm

te. De hijsbalk voor goederen bleek ook 

erg handig te zijn om grote meubels het 

woongedeelte binnen te takelen en gelei

delijk werd de hijsbalk ook standaard voor 

huizen zonder opslagzolder. Als een van 

de mogelijke redenen dat veel huizen in 

Amsterdam ·op vlucht staan· wordt wel 

het hijsbalken-fenomeen genoemd: bij de 

licht voorover hellende huizen scoor de 

Jast minder snel regen de gevel. 

De voorloper van de hijsbalk zoals wij die 

kennen, is de windas. Een windas is een 

ronde houten balk die. net als een hijs

balk, vlak onder de nok uit de gevel steekt. 

maar die in zijn geheel draait. Om het deel 

dat buiten de gevel stak. werd het hijs

touw gewonden en binnen werd de as in 

beweging gebracht door een hijsrad. Dit 

rad werd op zijn beurt aangedreven met 

een rondlopend eindloos rouw. dat door 

gaten in de vloeren helemaal doorliep 

naar de eerste verdieping. Zo kon de wind

as op elke verdieping worden gebruikt. 

Het deel van de windas dat buiten de gevel 

stak. werd omhuld door een windkast. die 

de as en het eromheen gewonden touw 

beschermde tegen weer en wind. Van de 

winclashijsinstallaties zelf zijn er helaas 

maar weinig intact. maar windkasten zijn 
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nog wel. Onder meer aan de gevels van 

Museum Amstelkring alias Ons' Lieve 

Heer op Solder. Oudezijds Voorburgwal 

40, en van Prins Hendrikkade 176. de oud

ste pakhuizen van de Verenigde Oostindi

sche Compagnie. 

194 

' 

- �!-�}�' 
"-'"' 

Vrouwen.koppen en spuugleeuwen 

Die grote windassen en windkasten wer

den niet passend bevonden voor de def

tige koopmanshuizen. Daarvoor werden 

hijsbalken ontworpen: vier à vijf meter 

lange houten of ijzeren balken die veran-

Harmoniehof27. De architecten 

van de Amsterdamse School 

bliezen de l1ijsbalk nieuw leven in. 

Foto zomer 1998. 

Singel 186. De vrouwenkop maskeert de hijs

balk, alleen de haak is nog zichtbaar. Boven 

de ramen zitten de rollen die de raamlijst 

beschenne11 tegen het schuren van het touw 

als de goederen of spullen worden binnen

gehaald. Foto voorjaar 1999. 

kerd zijn in de kapconstructie en die door 

de gevel heen 75 tot 90 centimeter naar 

buiten steken. Het uitstekende deel van 

een ijzeren balk wordt tegen weersinvloe

den beschermd door een omtimmering. de 

bef genaamd. Aan het eind van de hijsbalk 

zit de ijzeren haak, waaraan het blok (een 

katrol met een of meer schijven) met het 

hijstouw wordt opgehangen. 

De hijsbalk op zich was, vergeleken met de 

windkast, esthetisch gezien een hele ver

betering, maar het kon nog veel mooier. 

Architecten zochten naar manieren om de 

balken praktisch helemaal aan het zicht te 

onttrekken. Een fraaie vondst was het ver

stoppen van de hijsbalk in een mensen-

of dierenkop. vaak met een ingebouwde 

katrol waardoor het losse blok overbodig 

werd. 

Bij de constructie met een vaste kan·ol kan 

het hijstouw altijd paraat blijven en dan 

zie je soms wel een stuk touw naar buiten 

hangen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Heren

gracht 166 (een ontwerp van Philips Ving

boons uit 1725) met boven de tekst Soli Deo 

Gloria een vrouwenkop waarnit touw komt. 

l-/ijse111kers aan Weesperzijde 25 en 26. Aan hel. anker links hangl 

een fantasievol gesmede hijshaak. Recllls eer1 verlengde hijs/wak, 

een zogeheten Lan�e Jan. Faro zomer l 'J'J8. 

Van ondL·n·n• 



En de goot van Keizersgracht 245, waar 

ooit beneden een apotheek en boven een 

chocolademakerij was gevestigd, wordt 

gesierd door een leeuwenkop die in de 

volksmond ook wel 'spuugleeuw' werd 

genoemd: "De leeuw spuugt touw, wat 

wonderlijke grillen. Boven maakt men 

chocola, onder draait men pillen." Verder 

heeft Singel 288 een uitbundig gebeeld

houwde leeuwenkop, verwerkt in de dak

lijst. Ook Zeedijk 21, Prins Hendrikkade 

122 en de Damrak-gevel van Warmoes

straat 34 worden gesierd door spuug

leeuwen die de hijsbalken maskeren. 

Nog verborgener zijn uitschuifbare hijs

balken, waarvan er een is te zien op Kei

zersgracht 265. Door een venstertje in de 

gevel schuif of rol je zo'n balk naar buiten 

wanneer er iets te hijsen valt. Binnens

huis vereist dit natuurlijk manoevreer

ruimte, maar het onderhoud is miniem 

omdat de balk alleen bij gebmik naar bui

ten steekt. De schuif- of rol hijsbalken van 

rond 1900 hebben vaak een stuk daklijst 

of gootklos als ornament. Bij veel huizen 

uit de jaren dertig, zoals die in de Rivie

renbuurt, zijn de balken zelfs helemaal 

weggewerkt. Wat overbleef, is een rijtje 

haken onder de goot. 

Hijsanke1·s en hijsmolens 
Hijsbalken mogen handig zijn, ze vergen 

wel onderhoud. Zeker bij de met hout 

omtimmerde ijzeren exemplaren is dat 

lastig. Makkelijker te onderhouden zijn 

de ijzeren hijsankers. die vooral rond de 

eeuwwisseling zijn toegepast in de Plan-

Ons Am�ll•rclam JHlll 1999 

tage- en de Willemsparkbuurr, op de 

Weesperzijde en aan de Middenweg. Een 

hijsanker hoeft niet meters ver door de 

gevel heen aan her skelet van her pand te 

worden bevestigd, maar kan gewoon van 

buitenaf aan de gevel worden verankerd. 

Bijkomend voordeel is dat hijsankers uit

bundig versierd kunnen worden met 

smeedwerk. Mooie voorbeelden zijn onder 

meer te vinden in de Lutmastraat, op de 

Willemsparkweg en aan de gevels op de 

Weesperzijde, bij De IJsbreker. 

Ook in de na 1900 gebouwde wijken zijn 

hijsbalken niet weg te denken, al zijn die 

daar soms meer uit gewoonte dan uit 

noodzaak aangebracht. De Amsterdamse 

School-architect Michel de Klerk voorzag 

de Dageraad-woningen op het Henriëtte 

Ronner- en het Thérèse Schwarzeplein van 

hijsbalken die vooral ornamenten zijn: ze 

zitten niet recht boven de ramen en de 

ramen zelf zijn te klein om grote meubels 

door naar binnen te halen. Maar deze nut

teloze hijsbalken zijn een uitzondering. 

Over het algemeen waren het juist de 

Amsterdamse School-ontwerpers die de 

hijsbalk nieuw leven inbliezen. Bijvoor

beeld door ze geheel met hour te bekle

den, of ze op te sieren met smeedijzeren 

elementen. Prachtige voorbeelden hiervan 

zijn te vinden op de hoekj.M. Coenen

straat en Harmoniehof, het Van der Helst-
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plein en aan Het Schip (ook van De Klerk) 

in de Zaanstraat. 

Omdat de meeste Amsterdammers hun 

hijsbalken graag gebruiken, voorzien 

architecten ook nu nog hun ontwerpen 

vaak van hijsbalken. hoewel die sinds de 

bouwverordening van 1993 niet langer 

verplicht zijn. Alleen in sommige stads

delen, waaronder de binnenstad, is het 

voortbestaan van de hijsbalk wel gegaran

deerd. Het lijkt wel of hedendaagse archi

tecten het leuk vinden om over de toe- en 

inpassing van hijsbalken te filosoferen. 

Zeker in vergelijking met de toch tame

lijk eenvormige 17de-eeuwse hijsbalken 

zijn de moderne exemplaren soms won

deren van individuele schoonheid en/of 

technisch vernuft. Zo zijn de gevels in de 

Pieter Vlaming- en Pontanusstraat (Van 

der Pol, 1993) een prachtig voorbeeld van 

'hijsbalkarchitectuur'. De balken bovenop 

het dak zijn zo geplaatst dat" het lijkt alsof 

de hele gevelwand niet zou kunnen blij

ven staan zonder de ver uitstekende sta

len balken, waaraan schijnbaar ook de 

balkons zijn opgehangen. 

Ook mooi zijn de hijsmolens op het dak 

van een blok uit 1990. van architectenbu

reau Peters & Boogers. in de Lutmastraat. 

die als windmolentjes op het dak staan te 

pronken. Ten slotte zijn de schuifhijsbal

ken aan Van Ostadestraat 373-379 (ook 
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Oudezijds Achterburgwal 258. 

De bewoners van de bovenetage 

hebben hun balkon maar aan 

de hijsbalk gehangen. Foto 

zomer 1998. 

Oudezijds Achterburgwal 210, 

eind april 1999. Het touw en 

blok hangen - er kan gehesen 

worden. 

van Peters & Boogers) het vermelden 

waard vanwege de techniek: de vierkante 

hijsbalken kunnen worden teruggescho

ven in een wat groter stalen geheel. 

De schrijver van het hijsbalken boek is van

zelfsprekend zeer verheugd over al die 

moderne balken. Schenk: "Eigenlijk zou 

de hijsbalk ook gewoon weer overal in 

Amsterdam moeten worden verplicht 

gesteld. Want hijsbalken zijn niet alleen 

heel handig, ze horen ook zo bij deze stad. 

En als je ze niet verplicht stelt, zullen ze 

onherroepelijk verdwijnen." En dat zou 

natuurlijk doodzonde zijn. ■ 

J. Storm is freelance journaliste. 

Als u snel bent, kunt u in de Zuider

kerk nog (t/m 11 juni) een deel van 

de foto's gaan bekijken die Nico Rood

hart maakte voor Van onderen! 

Openingstijden: maandag-vrijdag 

12-17 uur; en donderdag tot 20 uur. 
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