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De familie Jansen doet een dagje Amsterdam. 

             Ze zijn niet de enigen! 

                    Links? Rechts? 

                          Rechtdoor!

Het Centraal Station is gebouwd 
tussen 1881-1889, op een eiland in 
de haven, naar een ontwerp van de 

architect Pierre Cuypers, die ook het 
Rijksmuseum ontwierp. 
Vroeger lag de haven vol met grote 

zeilschepen, die handeldreven met 
de hele wereld en die Amsterdam 
rijk maakten. 
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Het Noord-Zuid Hollandsch 
Koffi ehuis werd in 1912 gebouwd. 
Je kunt van hieruit een rondvaart 

maken door de stad en de haven, 
waar nu grote cruiseschepen aan-
meren. De grote kerk tegenover 

het station is de Sint Nicolaaskerk, 
genoemd naar de beschermheilige 
van Amsterdam.



Het Paleis op de Dam werd ge-
bouwd tussen 1648 en 1665. Het 
staat op palen, net als alle oude 
huizen in Amsterdam. Die palen 
gaan diep de modder in tot ze een 

zandplaat raken die stevig genoeg 
is om op te bouwen, soms wel 
13 meter onder de grond. Voor het 
paleis waren 13.659 palen nodig! 
Vroeger liep hier de rivier de Am-

stel, die vaak overstroomde. Om het 
water tegen te houden werd een 
dam gebouwd. Zo kwam Amsterdam 
aan zijn naam: Dam in de Amstel.

In de Gouden Eeuw handelden de 
kooplieden van Amsterdam met de 
hele wereld. Toen was dit het stad-
huis. Iedereen kon er binnenlopen.
Nu is het het paleis van de koning. 

Hij tekende er de troonsoverdracht 
en hij trouwde in de Nieuwe Kerk 
ernaast. In de Burgerzaal kun je 
het universum in het klein zien: op 
marmeren kaarten in de vloer, van 

het oostelijk en westelijk halfrond, 
met daartussenin de noordelijke 
sterrenhemel.

Het is maar een paar minuten lopen naar de Dam. 

De Jansens kijken hun ogen uit.

Hé, bewoog dat standbeeld?


