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De kerk van de patroonheilige van de stad 
Amsterdam is gebouwd in de jaren 1883-
1885 naar een ontwerp van A.C. Bleys. Door 
de prominente ligging tegenover het Centraal 
Station domineert de kerk met haar torens 
en koepel het silhouet van de noordelijke 
binnenstad. Het betreft een neo-renaissance 
kerk, waarin barokke invloeden zijn verwerkt. 
Hiervan getuigt bijvoorbeeld de centrale 
viering, bekroond met een lichtkoepel met een 
diameter van ca. 20 m

De voorbereidingen van de restauratie zijn 
gestart in 1988 en de feitelijke uitvoering 
heeft in de jaren 1996-1999 plaatsgevonden. 
Gezien de complexiteit van de kerk met 
de aanwezigheid van vele historische 
schilderingen en beeldhouwwerken maakte 
een uitvoerig vooronderzoek noodzakelijk, ten 
einde de uitvoering zo vlekkeloos mogelijk te 
laten verlopen.

Ondanks de uitbundige architectuur van zowel 
het exterieur als het interieur, is de restauratie 
uiterst terughoudend van karakter geweest. 

Bij het exterieur is veel aandacht besteed 
aan de restauratie van het metselwerk en de 
zandstenen elementen. In het interieur zijn de 
meeste in het oog springende  ingrepen de 
nieuwe viering onder de glazen koepel. 

Na tientallen jaren aan het zicht te zijn 
onttrokken wegens instortingsgevaar is na 
de restauratie van het glas-in-lood de koepel 
weer in volle glorie te voorschijn gekomen. 
Daarnaast draagt de nauwkeurige restauratie 
van de schilderingen door Wil Werkhoven en 
Rob Bremer en de 8 nieuwe kerkvensters met 
een glas-in-loodbezetting naar ontwerp van 
kunstenaar Jan Dibbets, bij aan de beleving 
van de ruimte.

De terughoudende manier van restaureren 
van de kerk, waarin ook filosofie van de 
opdrachtgever een belangrijke rol heeft 
gespeeld, heeft geleid tot een prachtige 
kerk, waaraan je mag blijven zien dat deze 
inmiddels een respectabele leeftijd heeft. Deze 
restauratiefilosofie is Europees bekroond met 
het Diplome d’honneur Europa Nostra 2002
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Colofon

Restauratie neo-renaissance kerk
Locatie Prins Hendrikkade 74-76, Amsterdam
Bruto vloeroppervlak  1.140 m²
Opdrachtgever  Bestuur R.K. Citykerk 
Amsterdam
Opdracht  Volledige opdracht
Planvoorbereiding  1988 - 1992
Planuitvoering  2000
Projectarchitect  Frans Boogers (restauratie)
Restauratiedeskundige  Ramon Pater
Co-restauratoren Jan Dibbets [ramen]
Wil Werkhoven en Rob Breemer 
[schilderingen en verfdoeken]
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