
1 

  

CORNELIS VREEDENBURGH   

Woerden, 1880 – Laren NH, 1946  

Het Koninklijk Paleis en de Nieuwe Kerk op de Dam, Amsterdam  

  

Extra informatie:  

Olieverf op Doek 

Gesigneerd en gedateerd linksonder: C. Vreedenburgh 1927  

Afmetingen:  

61 x 91 cm, incl. originele lijst: 87 x 116 cm  
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Damplantsoen after the construction of the park. Circa 1927. Collection of the 

Amsterdam City Archives. 

Korte omschrijving schilderij: 

Dit monumentale stadsgezicht toont het belangrijkste plein van 
Amsterdam, de Dam. Het hoofdmotief is het Koninklijk Paleis. 

Het Koninklijk Paleis van de Dam wordt in al zijn architectonische glorie 
afgebeeld als het centrum van de hoofdstad van het land, met het 
stadsleven rond zijn statige flanken. 

Vreedenburgh’s flamboyante impressionistische techniek en Haagse 
School connectie laten zich zien in waardering voor een kleurrijk palet. Dat 
wordt in dit werk goed geïllustreerd met zinderende details op de 
achtergrond in rood en geel, en met het weelderige groen van een statig 
park, op de plaats waar nu het Nationaal Monument gevestigd is, op de 
voorgrond. 

Uitgebreide informatie schilderij: 

Het hoofdmotief van dit monumentale stadsgezicht is het Koninklijk 
Paleis op de Dam dat, ontworpen door Jacob van Campen, oorspronkelijk 
gebouwd werd, van 1648 tot 1665, als het nieuwe stadhuis. Nog tijdens de 
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bouw verwierf het faam als het zogeheten Achtste Wereldwonder. Het 
was destijds namelijk het grootste publiek toegankelijke gebouw van heel 
Europa. Het was uiteraard onmiddellijk een zeer geliefd onderwerp voor 
kunstenaars.  

Specialisten in het stadsgezicht zoals Jan van der Heyden and Gerrit 
Berckheyde speelden handig in op de onstilbare honger naar gezichten 
op het prachtige plein met het imponerende classicistische stadhuis dat 
toen werd gezien als een symbool van de grote welvaart van de nog jonge 
Republiek en haar status als maritieme wereldmacht.  

Ook in latere tijd bleef het karakteristieke plein met het stadhuis en, zoals 
hier ook te zien, de gotische Nieuwe Kerk een populair onderwerp. Toen 
Vreedenburgh deze plek in 1927 in verf vereeuwigde, continueerde hij dus 
een gevestigde traditie. 

  
In de collectie van het Rijksmuseum is een vroege voorstudie van dit schilderij, in 
de vorm van een potloodtekening van C. Vreedenburgh het Paleis op de Dam te 

Amsterdam. 

Rijksmuseum object nummer: RP-T-1998-64-48(V) 
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Aanleg Damplantsoen, Bouwput 1925, vlak voor de aanleg van het plantsoen.. 

Coll. Stadsarchief Amsterdam  

Vreedenburgh’s schilderij geeft een getrouw beeld van het mondaine 
leven op het grootste en belangrijkste plein van Amsterdam tijdens de 
eerste decennia van de twintigste eeuw. Het stadhuis, sinds 1808 
Koninklijk Paleis, en de Nieuwe Kerk zijn inmiddels opgenomen in een 
omgeving met allerlei nieuwe architectuur, waaronder, hier geheel links, 
Dam 20, een monumentale kledingwinkel gebouwd in 1914-17 voor de 
Duitse firma Peek & Cloppenburg, die samen een gevarieerd decor 
vormen voor het modieuze stadsleven.  

We zien nog steeds mensen te paard. Maar tussen 1900 en 1906, zijn bijna 
alle Amsterdamse tramlijnen geëlektrificeerd. Electrische trams waren 
rond 1927 dus een bekend gezicht. Dit waren de lijnen 4, 14 en 24. De 
weinige auto’s die we al zien zullen zeker nog wel als een 
bezienswaardigheid zijn beschouwd.   

Er zijn ook opvallende verschillen met hoe het plein er tegenwoordig bij 
ligt. Zo wordt de gehele voorgrond van Vreedenburgh’s gezicht 
ingenomen door een park. Dit is het Damplantsoen dat in 1925 werd 
aangelegd.  

Het Damplein was vanaf 1912 aan deze kant veel groter geworden doordat 
er veel gebouwen tegen de grond gingen. Het bleek een taaie 
aangelegenheid om dit deel van het plein snel te ontwikkelen. De plek 
verwerd geleidelijk tot een met onkruid overwoekerd, modderig moeras. 
Het plantsoen was een tijdelijke oplossing. Tot de Duitse inval in 1940 
passeerden talloze plannen voor dit gebied de revue. 

Vreedenburgh begon rond 1917 aan een reeks imposante schilderijen met 
gezichten op Amsterdam. Dit stuk is een sterk en typisch voorbeeld. Het is 
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uitgevoerd in Vreedenburgh’s flamboyante impressionistische techniek, 
vol met zinderende kleuren, die uitermate goed past bij het thema van 
het meesterschilderij. 

Uitgebreide Informatie over het uniek afgebeelde Damplantsoen:  

Het afgebeelde ‘Damplantsoen’ is een tuin in zogenaamde 
“Oud-Hollandse” stijl: passend / aansluitend bij het gebouw, voorheen het 
stadhuis van Amsterdam, gebouwd/ontworpen door Jacob van Campen 
vanaf 1648 en gereed in 1665. 

Het Damplantsoen, was eigenlijk een ruimte die vrijgekomen was door de 
afbraak (1912) van het voormalige Commandantshuis ( D’Ailly’s Historische 
Gids van Amsterdam. Bewerking H. F. Wijnman. 1968) en de sloop van de 
westzijde van de Warmoesstraat. Er was een plan om hier een hotel te 
bouwen, maar dat is niet doorgegaan. Het Damplantsoen was bedoeld als 
tijdelijke tussen-oplossing, uniek weergegeven in dit meester schilderij. 

We zien op het schilderij op de voorgrond een verdiepte tuin, opgebouwd 
uit grasvlakken en rechtlijnige bloemenborders. De tuin is verdiept en 
ontworpen langs een as van symmetrie, die aansluit op de middenas van 
het paleis.  

De tuin wordt ontsloten door een trappartijtje, gelegen in het midden van 
de dwarsas (voor de tram) en ook zijn dergelijke trapjes te vinden in het 
midden van de lengte-assen rond het middenperk.  

Op de hoeken van de lange perken en in het centrum van kleine vierkante 
perken staan taxussen geplant. De lange perken zullen nog met bloemen 
gevuld moeten worden, net zoals de perken aan beide zijden van de 
eerste trappartij.  

Het grote centrale rechthoekige grasvlak ligt binnen een wandelpad van 
flagstones en wordt daarbuiten afgesloten door (waarschijnlijk) 
buxusranden. Het beplantingsontwerp is volgens de rubriek Chronologie 
van het Stadsarchief Amsterdam (Onderwerp: De Dam als plaats van 
herinnering) gemaakt door de gemeentelijke tuinarchitect Ir. J.R. Koning 
jr. 

De stijl van ontwerpen doet erg denken aan de stijl van Leonard Springer. 
Hij is in 1925 (toen de werkzaamheden begonnen) 70 jaar, en alhoewel is 
gebleken dat hij nog lang niet aan stoppen dacht in dat jaar, is de 
opdracht hem toch niet gegund.  

In de Springer Collectie Wageningen Library is documentatie te vinden 
hierover, waaronder: Haarlems Dagblad van T. de Rijmer, een 
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krantenartikel uit De Telegraaf (1930-04-09) en een krantenfoto van het 
Damplantsoen. 

Over Vreedenburgh: 

Cornelis Vreedenburgh kreeg zijn eerste teken- en schilderlessen van zijn 
vader. Later volgde Vreedenburgh lessen bij G.J. Roermeester die hem 
vertrouwd maakte met de werkwijze van de Haagse School. De schilders 
Albert Roelofs en Willem Tholen gaven Cornelis allerlei adviezen.  

Zijn eerste inspiratiebron was het polder- en plassenlandschap rond 
Woerden waar hij regelmatig met stad- en leeftijdgenoot Leo Gestel 
rondzwierf. Cornelis Vreedenburgh schilderde, tekende en aquarelleerde 
weidelandschappen, stadsgezichten, stranden en gezichten van onder 
andere meren. Hij was een veelzijdig landschapschilder. 

  
Cornelis Vredenburgh – 1920 – Larense Heide   

Cornelis Vreedenburgh werd in 1880 in Woerden geboren. Zijn vader had 
een goed lopend schildersbedrijf en werkte daarnaast als kunstschilder. 
Het hele gezin ging in de zomers op pad om samen te tekenen en 
schilderen in de vrije natuur. Hierdoor kreeg Cornelis Vreedenburgh de 
mogelijkheid zijn talent verder te ontplooien. 

Cornelis Vreedenburgh heeft geen formele kunstopleiding genoten en 
was vooral autodidact. Aanvankelijk werkte Vreedenburgh als amateur. 
Wel kreeg hij wat advies van zijn goede vriend, de kunstenaar Willem 
Bastiaan Tholen met wie hij regelmatig boottochtjes maakte over de 
Loosdrechtse Plassen.  

Als hij les krijgt van de landschapschilder Gerard Roermeester, komt 
Cornelis Vreedenburgh in contact met de Haagse School schilders en 

PRINSENGRACHT 266 | 1016 HH AMSTERDAM | INFO@TERTIUS.NL | WWW.TERTIUS.NL 



7 

diens opvattingen. Hun manier van schilderen is een grote inspiratiebron 
voor hem.  

Hij krijgt al snel erkenning voor zijn werk. In 1904 ontvangt Cornelis 
Vreedenburgh een koninklijke subsidie, een jaar later won hij de Willink 
van Collenprijs bij kunstenaars genootschap ‘Arti et Amicitiae’, daarna nog 
twee keer een koninklijke subsidie. In 1907 koopt Koningin Emma zijn 
ingezonden werk Landschap met koeien. 

In 1912 trouwt Cornelis Vreedenburgh met Marie Schotel. Zij is de dochter 
van de bekende zeeschilder J.C. Schotel en zelf ook schilderes. Ze 
verblijven korte tijd in Nunspeet en verhuizen in 1915 naar Hattem. Hier 
leert hij de bekende schilderes Jan Voerman senior en junior kennen die 
net als Vreedenburgh erop uit trekken om IJssellandschappen te 
schilderen. 

Om zich verder te ontwikkelen maakt Vreedenburgh enkele reizen naar 
het buitenland. Vooral Zuid-Frankrijk is een geliefde plek om te schilderen, 

maar ook Zwitserland, Italië en Duitsland. In 1918 vestigde hij zich in Laren 
– op dat moment een levendige kunstenaarsdorp - omdat hij liever 
dichterbij Amsterdam wilt wonen en meer in contact te komen met 
andere kunstenaars. Hier komen zijn prachtige impressionistische 
stadsgezichten van Amsterdam tot stand, die hem veel succes brachten. 
De levendigheid van de stad en gebouwen weet hij met de juiste lichtinval 
heel treffend weer te geven. In de haven van Amsterdam legt hij graag de 
bedrijvigheid vast. 

In Nederland trekt hij er liefst op uit om plasgezichten te maken en 
zonnige stadsgezichten.  

In 1937 houdt Cornelis Vreedenburgh een solo tentoonstelling. Het is een 
groot succes en veel van zijn werken worden verkocht, waaronder twee 
aan koningin Wilhelmina. 

Onder meer het Rijksmuseum, Dordrechts Museum en het Singer 
Museum in Laren hebben werk van Cornelis Vreedenburgh in hun 
collectie. 
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12 september 1926 Officiële opening van het Damplantsoen 1926. Zicht over het 

Damplantsoen van Hotel Krasnapolsky naar Het Paleis. Coll. Stadsarchief 
Amsterdam.  

  
Damplantsoen gereed. Ca. 1927. Coll. Stadsarchief Amsterdam 

Conditierapport:  

Dit schilderij is in zeer goede staat. Dit werk is op linnen geschilderd.   

De verflaag is zeer stabiel. Er zitten enkele kleine originele borstelharen 
onder. Craquelé is nagenoeg onvindbaar. Onderzoek onder ultraviolet 
(UV395) licht brengt slechts enkele miniscule kleine retouches aan het 
licht.  Dit is echter alleen zichtbaar onder ultraviolet licht. 

De oude vernis is bij recente restauratie (juli 2020) geheel verwijderd en 
nieuwe aangebracht, daardoor zeer helder, egaal en semi glanzend.  
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Het houten frame en linnen canvas vertoont geen zijdelingse 
kromtrekkingen.  

De originele ornamentale gouden houtsnede ‘bois d’oré’ lijst is eveneens 
in geheel gerestaureerde topconditie. 

Dit schilderij heeft geen behandeling of conservering nodig en mag in zijn 
huidige uitstekende staat worden tentoongesteld. 

 
Perspectief met een 185cm man. 
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Provenance:  

Kunsthandel Th. Vlas, Amsterdam. 

Anonieme verkoop; Christie’s, Amsterdam, 28 oktober 2003, lot 155. 

Verkregen bij bovenstaande verkoop door de huidige eigenaar uit Privé Collectie 

Collecties:  

Singer Museum, Laren 

Rijksmuseum Amsterdam  

Dordrechts Museum 

Stadsmuseum Woerden 

Koninklijke Collectie: aankopen door H.K.M Koningin Emma en H.K.M Koningin 
Wilhelmina 

Prijs:  

Op aanvraag - Tel: +31 20 737 28 05 | info@tertius.nl 
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