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In het jaar 1672 veroverde het franse leger ons
Holland. Zij sloegen hun bivak op in hee Land der
1672<
Graven'. Hun aanvoerder, Graaf d'Alembert liet een
rechthuis bouwen op de plaats waar nu uw kip van
't spit wordt geroosterd. Delen van dit gebouw bestaan nog. De fam. Klijn
vestigde zich in 1945 in het wapen van Amsterdam. Het huidige koetshuis
was toen nog stalhouderij en het pand was in de oorlog zo verwaarloosd dat
de toenmalige hotelgast bi wijze
van spreken met de paraplu op naar
bed moest, zo lek was het dak. Na
de oorlog begon vader Gerrit
Lubertus Klijn met koffie en slagroom. De mensen kwamen er van
heinde en verre op af. (er was
immers in die tijd geen slagroom te
krijgen!). Vader Klijn was er echter
in geslaagd bij een plaatselijke boer
twee koeien te huizen die hem de
benodigde melk leverden.
Daarna kwam het geweldige idee:
"De Kip". Het Wapen van
Amsterdam werd het eerste

,~1.

kipspecialiteitenrestaurant in Nederland.
De kip van het spit werd een gigantisch
succes. Meer dan 1 miljoen kippen werden
voor het openhaardvuur gegrild.
In 1965 nam zoon Ynze Klijn en zijn vrouw
Greet Klijn het roer over, stapte af van de
kip die zij vervingen door een nieuwe specialiteit: "Binnen Barbecuen".
Snel daarop volgde weer een nieuwe specialiteit, "de
Engelse Carvery". Ook dit was een succes waar nu nog
vaak van genoten wordt. In 1994 werd de kip van
t spit in ere hersteld.
Door de eeuwen heen is er nogal wat veranderd. Wel ademt
het gebouw nog steeds de sfeer uit van weleer, met de bedstee als bar en de gelagkamer als klein restaurant. In de
grote zaal domineert de monumentale schouw waarin ieder
weekend de kip wordt geroosterd. Het koetshuis wordt nu vooral gebruikt
voor besloten bijeenkomsten zoals partijen, recepties, vergaderingen en
diners. Het wapen van Amsterdam is een monument waar al twee generaties
lang Gastvrijheid met een hoofdletter G geschreven wordt.
Terwijl de derde generatie als chefkok zorg draagt voor de voortreffelijke
kwaliteit van het eten.

