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Veel garages vinden hun oorsprong in 
de paardenstallen. Zoals de eerste 
auto's leken op paardloze koetsen, zo 
zijn er in menig Amsterdamse garage 
nog paardenvijgen te vinden. Tenmin
ste als je maar diep genoeg graaft. Zo 
kan Arnoud Kost senior van de Volks
wagen-garage met de showroom op de 
Stadhouderskade (ooit de Amsterdamse 
autoboulevard waar alle grote merken 
hun showroom hadden) nog verhalen 
hoe zijn familie vanuit de Tweede 
Weteringdwarsstraat met paard en 
wagen de stad bevoorraadde en de 
notabelen rondreed. Maar die tijd ligt 
ver achter ons. De witte handschoenen 
van de koetsier maalcten plaats voor 
olie onder de nagelriemen en de stallen 
werden inge1icht als garages. Amster
dam groeide en ook het aantal garage
bedrijven nam explosief toe. Volgens 
de RWD zijn er 212.308 auto's, 24.222 
bedrijfswagens en 9518 in de stad gere
gistreerd. De Bovag, de bed1ijfsvereni
ging van de autobranche, meldt dat ze 
152 leden in Amsterdam heeft, met 
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geiniddeld 18,5 werlmemer per bedrijf. 
Van de merkgebonden garages is 99% 
Bovag-lid en van de niet-merkgebonden 
garages is dat altijd nog 75%. Nog wat 
cijfers. Bij de hoofdstedelijke Kamer 
van Koophandel staan 735 autogelieer
de bedrijven ingeschreven. De Gouden 
Gids kent liefst 29 autorubrieken: 
Auto-aanpassingen, -accessoires, -anti
roestbehandeling, -antislipscholen, -
bedrijven, -bekleding, -dealers (vracht
& bestelwagens), -elektronica, -fabrie
ken, -hulpdiensten, -importeurs. -keu
ringen, -lakken, -materialen, -occasions, 
-onderdelen, -onderhoudsmiddelen, -
poetsbedrijven, -reclame, -radio's, -rui
ten, -rijscholen, -schadeherstelbedrij
ven, -sloperijen, -transinissies, -verhuur 
(ook met chauffeur). -verzekering, -was
apparatuur, -wasserettes. En alsof dit 
nog niet genoeg is, trad verleden jaar 
de politieke partij Mokum Mobiel met 
één zetel toe tot de gemeenteraad. 
De stad verande1t en langzaamaan ver
dwijnt de garage uit de bilrnenstad. 
Gai-agisten vestigen zich aan de rond-

Van den Berg & Wiggers Autobedrijf. De 
Wittenkade 182. Precies twinrigjaar geleden 
begonnen E.M. van den Berg en C. Wiggers 
hier hun niet merkgebonden "garagebed1i.if 
in de niimst:e zin van het woord". 

weg en op industriete1Teinen. Mede 
door de strengere milieuwetgeving, 
ruilntegebrek en de steeds hoger wor
dende ilwesteringen treedt er een 
'natuurlijke' sanering op, met als 
gevolg dat vooral de kleinere garages 
uit het stadsbeeld verdwijnen. Maar 
ook de grote Renault-garage uit de 
Wibautstraat gaat verhuizen, naar een 
terrein vlakbij de Amsterdam Arena. 
De bedrijfstak verandert ook. Blauwe 
overalls zijn weer passé, net als vuile 
nagels. In het nieuwe garagebedrijf 
dragen de monteurs witte jassen en 
handschoenen. ■ 
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handschoenen 
G A R A G E S  I N  A M ST E R D A M  

Garagebedri_ifj.13. 011111, Acl111i
mal rit' Ruijtenveg 418-420. 

011111 is zo'n mooi voorbeeld 
va11 een paardrnswl (ge1>0111vd 
in 1 927/ rlic is 0111geho111Vd tot 

ganige. Opmerkelijk is dat deze 
garage 110g een put lieejt. Va11-

1Vege de giftige d11111prn die 
z1Vaardrr dcm luchl zijn rn i11 

zo'n 1Verkrui1111e 1we1r be11edt•11 
zakken, IIIOt'!t'II r/eze /JUIICII 
goed gewrililt'ercl 1Vor·de11. 
Ze komen nog 11we1r zelde11 
voor, ook 011ule1t ze voor cle 

/it'clt•1u.lcwgse 111e11s vaak 11et 
iets r.• omliep zijn. Toen 011111 
zid1 hier vi.ifiier1 je1<1r gl'led,•n 

vest igd,·. zijn de bsrr-/J,•nzi11e-
110111p,·11 venvijcler,/. 
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A11to111obielbedri.if Kos1. Amstel

dijk l 0. BL·gor111r11 als stalhou
derij in de Tweede Weteling
dll'arsstraat. opende motorl111is 
Kost i11 1 920 zijn deuren in 
Leiclsed1Varsstraat 105. 

De garage op de Amst.elclijk, 
met ee11 tweede ingang in de:> 
Gown Rinckstraat en de 
slio1Vroo111 op cle Swdl!ouders
kade, ll'ad i11 J 955 betrokken. 
Kost ll'erd in 1947 ojjicieel 
\lolks1vag,m-de11lcr. 
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Autobedrijf Maarsen, Weesper

zijde 71. Het pand is eind jaren 

twintig gebouwd als garage en 

kreeg, heel bijzonder, een lift 

voor auto's die nog steeds 

bestaat. Oorspronkelijk was het 

een Hispano-garage, maar toen 

de vader van de huidige eige

naar liet bedrijf in 1936 kocht, 

ging die Citroëns verkopen. 

Van Kooperen's handel,- herstel- en garagebedrijf. Alexanderkade 1 7-18. Henk van Koopereri begon in 1937 in Mauritskade 

55. In de oorlog werd het bedrijf door de Duitsers gevorderd. In 1954 verhuisde Van Kooperen naar de Alexanderkacle, waar 

hij in 1960 officieel sub-dealer werd van Fiat. Inmiddels heeft schoonzoon TI1eo Ha maker liet bed1ijf overgenomen. Neven

inkomsten komen uit de verhuur van garageboxen op liet binnente1Tein. 
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Citroën gebouw Il, Stadionplein 
22-24. Jan Wils is de architect 
van gebouw Il. net nis van het 
Oly111pisch Stadion en het eerste 
Citroën-pnnd, op Staclionplein 
26-30. (Zie blz. 235 van het sep
tc111be111111mner.) Op her clak 
van het vier verdiepingen tellen
de gebouw ll. uit J 962, is plaats 
voor een 100-tal auto's. 

Gllmgc Sporrique. Ni,•1111•,· Kt'l"kstnwt 26-28. Voordat liet bedrijf3 1 jaar gl'lede11 Spo,·tique ging heren. zat er in cfr voonnnlige synagoge ook al 
een g,m1gc, die ondrr 111ecr her 111crk Glus vo<'J"dc. Sporlic111c is bego1111,·n CJls garngc voor ·,\111t'rikc111e11·. 111er 11m11e Corver-tes. zoals deze Stingray. 
0111clat A111erikaa11se C111to's stcccls schaarsa worden. rcptffc,·rr her b,•rlri.if 1111 ook <111dere auto's. De fi111da111ente11 vim de garage moeten vrr-
11ic111Vd wonlrn. 111aar of het betl,·i_ü· dan kC111 IVOrclcn voortgaet is zeer de vraag. 
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Renault, Wibautstraat 224. 
Het pand van Renault Neder
land is gebouwd onder archi
tectuur, door Ruud van der 
Heyden in samenwerking met 
Willem Simon van der Erve en 
onder toezicht van D'Architec
rure de la regie nationale des 
unises Renault. De voor- en 
achtergevel bestaan geheel uit 
glas. De garage werd geopend 
in 1960 en toen werd hier ook 
het startschot gegeven voor de 
wielenvedstrijd de Ronde van 
Nederland. 

H. ten Cate, Weesperzijde 143. Vij/hen jaar geleden begon Henk ten Cate met de import en verkoop van 
Fiatjes 500. Begin dit jaar heeft hij zijn bedrijf overgedaan aan Pim Sormenberg (onderdelen) en Diede
rick van der Heide (de autootjes zelf), die zetelen in Linnaeuskade 7. De grote hal op de Weesperzijde 
gebruikt Ten Cate nu voor opslag en stalling. 

All l o ':, en w 1 1  t e  hand�<. hot'Jll'll 




