
De etalages maar ook het interieur wordt vrijwel continu aangepast. Zo ook het warenhuis aan 
de Aalmarkt. In het monumentale trappenhuis, afgewerkt met marmer en verlicht door 
fraaieglas-in-loodvensters, is nog duidelijk de grandeur van het oorspronkelijke winkelpaleis is te 
herkennen.  Het trappenhuis is nog vrijwel geheel intact. Zwart marmeren (nero antico) treden 
op de parterre gaan op naar de bordestrappen rond een vierkante vide. De balustrades zijn  
afgedekt met eveneens zwart marmer dat zorgvuldig is vormgegeven. De balustrades en de  
lambriseringen zijn bekleed met contrasterend wit marmer (arabescata). De leuningen zijn  
evenals de her en der geplaatste hekwerken van brons. Fraai zijn de expressief  
vormgegeven bronzen leuningdragers.  
 

 
 
 
Het marmoleum op de treden en de bordessen is in de loop der tijd vervangen. Op elke 
verdieping zijn glas-in-loodramen geplaatst, ontworpen door Joep Nicolas. De ramen worden 
gekenmerkt door grisailleschilderingen met traditionele voorstellingen, spreuken en decoratieve 
patronen in een aan de Amsterdamse School verwante trant. In de spreuken wordt gewezen op 
het bevorderen van het algehele welzijn, maar ook van de economie door het kopen van stof en 
kleding.  
 
 

 
 
In tegenstelling tot de overige vierkante kolommen zijn de twee kolommen in het trappenhuis 
rond van vorm. De mozaïekbekleding is vermoedelijk later aangebracht. Oorspronkelijk werd het 
trappenhuis verlicht door een fors bemeten daklicht. Het daklicht met een gebogen 
staalconstructie is nog aanwezig, maar dichtgezet. Tegenwoordig wordt het trappenhuis verlicht 
door spotjes in het plafond. Op het bordes tussen de begane grond en eerste verdieping is een 
plaquette aangebracht, aangeboden door het personeel in 1953 naar aanleiding van het 50-jarig 
bestaan van de vestiging. Op de bronzen plaquette is een beeltenis van W.A.A. Kerckhoff 
aangebracht met de jaartallen 1871-1951.  
 



 
 
De naastgelegen hellingbaan die het hoogteverschil tussen het bouwdeel aan de  
Aalmarkt en Breestraat 82 moet overbruggen is voorzien van dezelfde marmeren  
vormgeving. Vermoedelijk waren de oorspronkelijke publieksliften eveneens voorzien van  
een marmeren omlijsting en houten deuren, vergelijkbaar met de dienstlift op de parterre. De  
huidige vormgeving van de liften is waarschijnlijk grotendeels in de jaren 70 tot stand  
gekomen, evenals de roltrappen van de firma Thyssen.   
 Op de parterre zijn de travertintegels origineel en mogelijk is her en der achter de  
huidige beplating van de kolommen de oorspronkelijke marmeren bekleding te ontdekken.  
Het is vooralsnog niet bekend wat de verschijningsvorm van de kolommen op de verdieping  
was. Het oorspronkelijke plafond op de parterre en de verdiepingen was waarschijnlijk wit  
geschilderd glad stucwerk. In de verkoopruimten op de parterre en de eerste, tweede en  
derde verdieping gaan tegenwoordig zowel de plafonds als de wanden schuil achter  
beplating, die de leidingen en andere facilitaire noodzakelijkheden buiten het zicht van de  
winkelende klanten houden. In de bouwdelen aan de Breestraat die in gebruik zijn als  
verkoopruimte zijn de stucplafonds van voor de warenhuistijd, zoals het plafond in neo-  
Lodewijk XVI-trant en ook het stalen plafond op de begane grond respectievelijk eerste  
verdieping van het voormalige restaurant in de Breestraat 84, zwart geschilderd.  
 

In de begintijd van het warenhuis was op de derde verdieping in de oosthoek een  
‘tearoom’, later restaurant, ingericht. Het tegelwerk van de bijbehorende keuken is nog  
aanwezig, evenals de fraai lijnende wenteltrap naar de vierde verdieping, waar destijds het  
‘overdekte terras’ was, naast de directiekamer en de overige kantoorruimten. Vermoedelijk is  
het groene marmoleum op de traptreden oorspronkelijk. Tegenwoordig is op de vierde  
verdieping een La Place-restaurant gevestigd. Afgezien van de (spoel)keukens en dergelijke  
die tegen de achtergevel zijn gesitueerd, is de grote open ruimte volgens het concept van  
‘marktrestaurant’ ingericht. De kapconstructie met de stalen kapspanten en het houten  
dakbeschot is in het zicht gelaten. Vanuit het restaurant is zowel het terras aan de voorzijde  
als het terras aan de achterzijde toegankelijk. Een tweede horecagelegenheid, Le Café, is op  
de parterre in de oosthoek gesitueerd. Achter de beplating in de verkoopruimten gaat een 
geheel andere wereld schuil, waar vaak nog een oorspronkelijke afwerking aanwezig is. Zo zijn 
de dienstruimten, waaronder de toiletten, in het lage bouwdeel aan de noordwestzijde op een 
aantal verdiepingen nog voorzien van de oorspronkelijke deuren en tegelwerk. Het 
diensttrappenhuis achter het hoofdtrappenhuis aansluitend op de magazijn- en  
expeditieruimte in de Mandemakerssteeg is voorzien van het oorspronkelijk tegelwerk van  



gele wandtegels met zwarte randen; de vloertegels zijn zwart/wit geblokt. Het  
diensttrappenhuis dat oorspronkelijk tegen de achtergevel van het tweede jaren 30 bouwdeel  
was gesitueerd, is vermoedelijk bij de nieuwbouw aan de Maarsmansteeg aangepast. De  
wanden zijn wit geschilderd en gestuct; de vermoedelijk oorspronkelijke zwart/witte tegels  
zijn hier vervangen door terazzovloeren. Enz klik de bron even aan.  
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