
Triomfbogen en obelisken
Verdwenen folly’s in de Watergraafsmeer





‘Iets onder de wandeling te vinden, dat ons aan lang 
vervlodene en van het heden geheel verschillende tijden 
herinnert, geeft den denkenden wandelaar genoegen, en 

stof tot peinzen.’ 
(Van Laar, 1802)





Joost Jansz. Bilhamer of Beeldsnyder, Caerte van Noordhollant (detail), 
1575 / heruitgave 1608 (Beeld: Provinciale Atlas)













Lichamelijke gezondheid

‘door dien de versche lucht met geen vuyle stinckende 
dampen, gelijk in de steden, besmet is, waer door ‘t 

verteren der spijsen in de maegh belet wordt’ 
(Van der Groen, 1669)





























Architect J.G. Michaël, Beeckesteyn, gemeten, geteekend en in dese 
stand gebragt, 1772 (Beeld: Noord-Hollands Archief) 

 
Afb 1 Gravure van Beeckesteyn, ‘Gemeeten,  Geteekend   en   in   dese   Stand  Gebragt,   door   den   Architekt,   J.G.  
Michaël,  1772’ 





Pieter Mol, Nieuwe kaart van de wydberoemde koopstat Amsteldam, 
1770 (Beeld: Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam)



Frankendael

Rozenburg

Voorland (samengevoegd)

Swedenrijk of 
Eindmeer



Pieter Barbiers, De folly op Sweedenrijck (Eynd-Meer)
(Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



Theekoepel in Broek in Waterland



C. Groll, Kaart van de landen gelegen in de Diemermeer, 1810 
(Beeld: Rijksarchief Haarlem)



P.G. van Os, Gezicht op de Middenweg vanuit Hofstede Voorland, 
ca. 31 december 1799 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



J. van Ravenswaay, Voorgevel van Hofstede Voorland, 
tussen 1835-1840 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



Hermanus Numan, Gezicht over de vijver op het huis van de 
buitenplaats Voorland, 1794 (Uit: 24 printtekeningen met couleuren...)



Hermanus Numan, De grote theekoepel Hofstede Voorland met rechts 
de kerk van Diemen, 1794 (Uit: 24 printtekeningen met couleuren...)



J. van Ravenswaay, Park bij Hofstede Voorland met tuinhuis, 
tussen 1835-1840 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



J. van Ravenswaay, Hofstede Voorland, gezicht op de oranjerie,
tussen 1835-1840 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



J. van Ravenswaay, Hofstede Voorland, gezicht op de “Moorsche koepel” 
over het water, 1840 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



J. van Ravenswaay, de “Moorsche koepel”, 
tussen 1835-1840 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



J. van Ravenswaay, Hofstede Voorland, gezien naar de obelisk,
tussen 1835 en 1840 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



Oud Roosenburgh, ca. februari 1914 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



Oud Roosenburgh, ca.1897 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)



Jacob Olie, Tuin Oud-Roosenburgh, 1891 
(Beeld: Stadsarchief Amsterdam)





Adriaan de Lelie, De kunstgalerij van Jan Gildemeester Jansz., 
1794-1795 (Beeld: Rijksmuseum Amsterdam)







Christiaan Andriessen, Buitenplaats Frankendael van Marianne 
Dohrman, 10 november 1807 of 1808 (Beeld: Provinciale Atlas)



“De ondergetekende Kastelein, door den eigenaar 
ruimschoots in de gelegenheid gesteld een fatsoenlijk 

Publiek te ontvangen en te bedienen, heeft de eer zulks bij 
deze bekend te maken, en dat die Plaats open zal zijn op 
Woensdag den 8sten July en vervolgens alle dagen; [...] 

Hoewel men gaarne de plaats voor het beschaafde publiek 
in haar geheel openstelt, zal echter het klooster, of 

hartekampskoepel hierin eene uitzondering maken, als 
welke alleen door het eerstverzoekend fatsoenlijk 

gezelschap bij Ondergeteekende zal kunnen worden 
afgehuurd, met inschrijving van des huurders naam en niet 

minder dan voor vijf personen.”

(W.F. Meyer, 1835) 







Heremiet van Frankendael, ca. 1800-1820 
(Beeld: Amsterdam Museum)







A.T. Rooswinkel, Tot museum ingerichte theekoepel, mogelijk op het 
terrien van ‘Linnaeus’, ca.1880 (Beeld: Stadsarchief Amsterdam)
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