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Ten geleide

Aan het einde van de negentiende eeuw onderging de 
Nederlandse architectuur ‘tal van nieuwe invloeden en 
impulsen’ schreef de redactie van De Sluitsteen twee jaar 
geleden in haar Ten geleide. Ging in 1996 de aandacht 
vooral uit naar het ‘bankkantoor’, een nieuw gebouwty- 
pe waarvoor een ‘passende’ vormgeving werd gezocht, 
in dit Jaarboek wordt ingegaan op twee andere nieuwe 
negentiende-eeuwse ontwerpopdrachten, het station en 
de turnschool.

De restauratie van het station van Groningen, tussen 
1893 en 1896 gebouwd naar ontwerp van architect I. 
Gosschalk, was aanleiding om aandacht te besteden aan 
enkele bijzondere vormgevingsaspecten daarvan. 
Bijzonder zijn vooral de vele ontleningen aan de late 
gotiek, in het bijzonder de Brabantse laatgotiek van de 
galerijen. Op deze Zuid-Nederlandse invloeden heeft 
Gosschalk zelf al gewezen in zijn uitvoerige begeleiden
de artikel bij het station in het Bouwkundig Tijdschrift 
van 1899, zonder daar al te expliciet over te zijn. 
Wilfred van Leeuwen schetst, bij wijze van inleiding, de 
relatie tussen Gosschalk en België en gaat kort in op de 
typologie en architectuur van het Groningse stationsge
bouw in het algemeen. Anne van Bakel vergelijkt daar
na de uitgangspunten en de hoofdlijnen van het restau
ratieplan met het oorspronkelijke ontwerp van 
Gosschalk. Bij de gemaakte keuzes voor herstel, recon
structie of eigentijdse invulling speelden, naast de ver
langde commerciële exploitatie, ook de historische 
waarden en de aanwezigheid van oorspronkelijke ele
menten een rol. Zo wordt het destijds moderne, en voor 
Nederland unieke, papierstucplafond van de stationshal 
gerestaureerd. De bijdrage van Veerle Meul maakt aan
nemelijk dat de meest voor de hand liggende inspiratie
bron van het Groningse station de Antwerpse 
Handelsbeurs lijkt te zijn. Het ontwerp voor dit laatste 
gebouw was een vrije reconstructie door Joseph 
Schadde van de befaamde, in 1858 afgebrande beurs uit 
1532. Veerle Meul analyseert in haar artikel de stilisti
sche overeenkomsten en verschillen tussen beide 
gebouwen. Zij breidt haar analyse uit met een beschou
wing over de relatie tussen constructie en vorm en de 
betekenis van het werk van Viollet-le-Duc en Semper 
voor romantische eclectici als Schadde en Gosschalk.

In de bijdragen van Angeline Joordens komt de voor 
de negentiende-eeuwse architectuur zo belangrijke 
‘betekenisvolle bouwkunst’ aan de orde. Allereerst ana
lyseert zij het decoratieprogramma van de in 1894 vol

tooide koninklijke wachtkamer van Station Den Haag 
Hollands Spoor. Het ‘verhaal’ van triomfpoort en vor
stenspiegel was niet alleen gelouterd door iconografi
sche programma’s sinds de renaissanceperiode, maar 
had - vier jaar voor de inhuldiging van Wilhelmina als 
koningin - ook actuele betekenis. Het ‘triomfmotief’, 
een geliefd thema in de recent ontstane spoorwegicono- 
grafie, is daarbij een mooie trait-d’union tussen vorsten
huis en spoorwegen. Dit motief duikt ook op in het 
Centraal Station van Amsterdam. Angeline Joordens 
onderzoekt in haar artikel met name de symbolische 
betekenis van de uitbeeldingen over ruimte en tijd aan 
deze schepping van P.J.H. Cuypers en A.L. van Gendt. 
Aan de vele betekenislagen die in dit ‘stadspaleis’ zijn te 
onderkennen voegt zij een 'kosmologische’ toe, waarin 
de veranderende beleving van de ruimte-tijdrelaties 
door de komst van de spoorwegen is verbeeld;

Het artikel van Ellen Smit introduceert het 
Amsterdamse turngebouw dat in de periode 1885-1887 
tot stand kwam naar ontwerp van de architecten K.J. 
Muller en J. Ingenohl. Smit schetst allereerst de cul
tuurhistorische achtergrond van de turnbeweging. De 
bakermat hiervan lag in de Duitse staten, waar sinds het 
einde van de achttiende eeuw het turnonderwijs en de 
typologie van een turngebouw tot ontwikkeling waren 
gekomen. In Nederland was het vooral de verlichte elite 
die zich op de hoogte stelde van dit Duitse gedachte
goed ten einde de lichamelijke en geestelijke volksge
zondheid te bevorderen. Muller en Ingenohl verkeer
den in deze elitaire kring, waren beiden lid van de 
Maatschappij voor Tumgebouwen en brachten, zoals 
Smit beschrijft, een ‘filantropisch oeuvre’ tot stand. Zij 
analyseert de functionele, doordachte opzet van het 
ontwerp voor dit nieuwe gebouwtype en gaat uitgebreid 
in op de vormgeving van het complex in een persoonlij
ke variant van de modieuze ‘Oudhollandse stijl’. Daarbij 
spelen de betekenis voor het stadsbeeld en de verhuur
baarheid van de bijbehorende woonhuizen een rol, maar 
ook de gotische baksteentraditie die gymnastiekleraar- 
architect Muller leerde kennen tijdens zijn verblijf in 
Hannover.

Alle artikelen in dit Jaarboek beslaan grofweg de laat
ste dertig jaar van de negentiende eeuw. De auteurs bie
den met hun verschillende benaderingswijzen evenzo- 
vele ‘sleutels’ tot de rijkdom van de negentiende-eeuw
se bouwkunst. Wat met name opvalt in de artikelen is de 
grote variatie en rijkdom aan vormen, motieven en the
ma’s waarmee de architecten werkten. Wilfred van 
Leeuwen heeft het treffend over het aanleggen van een 
‘motievenschat’, maar moet ook constateren dat het 
tijdperk van het hernemen van motieven ten einde 
loopt.
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Een station in driekwartsmaat

Enkele inleidende notities over het station 
van Groningen, naar aanleiding van de 

restauratie van de stationshal

Wilfred van Leeuwen

Het station van Groningen is als de overlevende die van 
een slagveld terugkeert. Als enige van het kwartet 
monumentale stations dat in de eerste helft van de jaren 
negentig van de vorige eeuw door Staatsspoorwegen 
gebouwd en door architecten van naam ontworpen 
werd - Vlissingen, Den Bosch, Nijmegen en Groningen 
- overleefde het de oorlog. In de jaren zestig van deze 
eeuw werd de stationshal onherkenbaar verbouwd, 
onder meer door de inbreng van een tussenvloer. In de 
jaren tachtig werd het station volledig uit zijn histori
sche stedelijke context gerukt door sloop van de oude 
bebouwing en grootschalige nieuwbouw in zijn directe 
omgeving. Sindsdien moet het fijn gedetailleerde 
gebouw van architect I. Gosschalk zich staande zien te 
houden tegenover het in de nabijheid ontketende 
‘bouwkundig geweld’.1

Maar de geschiedenis neemt en de geschiedenis geeft. 
Aan het eind van de jaren negentig krijgt het gebouw 
zijn oude luister, of althans een deel daarvan, weer 
terug. De stationshal wordt zoveel mogelijk in zijn oor
spronkelijke vorm hersteld. Dit mag gerust een bijzon
der eerherstel genoemd worden. Nog niet eerder zijn 
de Nederlandse Spoorwegen zo ver gegaan in hun zorg 
voor een historisch stationsgebouw. De rehabilitatie van 
het Groningse station markeert een voorlopig hoogte
punt in het langzame proces van herwaardering door de 
NS van het eigen historische erfgoed, een proces dat in 
het begin van de jaren tachtig begon. Zonder twijfel is 
de aandacht voor dit erfgoed selectief. Zo werd en pas
sant nog even het station van Amersfoort gesloopt en 
scheelde het ook weinig of de rijtuighal van het station 
van Haarlem was geheel volgebouwd.

Ondergetekende heeft in 1989 in het NRC/Handels

blad - in een stuk naar aanleiding van de brand in het 
station Den Haag Hollands Spoor - gepleit voor het 
terugbrengen van de hal van het station van Groningen 
in zijn oorspronkelijke staat. Letterlijk: ‘Wat het 
Groningse station betreft: 1996 zou een mooie streef
datum zijn voor het opnieuw in het zicht brengen van 
de kleurrijke en monumentale hal, die dan honderd jaar 
oud is. Gezien de huidige grootschalige ontwikkelingen 
rondom dit station lijkt een toekomstig herstel van een 
monumentale entree voor Groningen gerechtvaardigd, 
wat (met het oog op sponsoring) ook in het belang is 
van de stad en de provincie Groningen en het 
Groningse bedrijfsleven.’2 Uiteraard zijn de plannen 
voor het herstel van het station niet ingegeven door de 
oproep van een architectuurhistoricus; maatgevend was 
de behoefte aan een commerciële exploitatie van het 
station, zoals de NS die momenteel bij vrijwel alle gro
tere stations doorvoeren. De verkleinde hal uit 1968 
stond, ironisch genoeg, een dergelijke exploitatie veel 
meer in de weg dan de oude monumentale hal, die nog 
achter beton en triplex schuilging.

Niettemin blijft het initiatief van de NS opmerkelijk. 
Daar waar een verbeterde bedrijfsvoering, dienstverle
ning aan de reizigers, lokaal prestige en een tot de ver
beelding sprekende historische architectuur samengaan, 
zijn de NS kennelijk bereid om ver te gaan. Uit het 
hiernavolgende artikel van Anne van Bakel blijkt dat 
niet alleen de tussenvloer uit de hal verwijderd wordt, 
maar dat tal van historische details, ook buiten de sta
tionshal, bij de restauratie betrokken worden.

Restaureren is keuzes maken, zo blijkt ook uit Van 
Bakels artikel. De situering van een nieuwe loopbrug in 
de hal impliceert hoe dan ook enig verlies aan historische 
substantie en zal wellicht een discussie uitlokken tussen 
‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ in de monumentenzorg.

Voorafgaand aan de artikelen van Anne van Bakel en 
Veerle Meul wordt in deze bijdrage een korte architec
tonische analyse van het station gegeven, waarbij ik mij 
beperk tot enkele hoofdlijnen en kernthema’s. Eén zo’n 
kernthema is de historische typologie; een belangrijk 
instrument bij de analyse van negentiende-eeuwse 
gebouwen, dat ik eerder gebruikt heb in mijn publicatie 
over het negentiende-eeuwse bankgebouw.3 Daarna 
behandel ik in enigszins schetsmatige vorm de architec
tuur van het station, waarbij ik probeer te verklaren 
waarom Gosschalk halverwege het ontwerpproces tot 
een algehele neogotische, of liever neo-flamboyante 
omwerking van het renaissance-ontwerp kwam, met als 
inspiratiebron de laatgotische Handelsbeurs van 
Antwerpen. Daarbij is het goed om eerst enkele opmer
kingen te maken over de bijzondere plaats die België 
inneemt in Gosschalks architectuur en biografie.

1 Station Groningen, 1893-1896, architect 1. Gosschalk (1838-1907). (Opname: Bouwkundig Tijdschrift 1899)

Gosschalk en België

De ontwikkelingen in de laat-negentiende-eeuwse 
Belgische architectuur werden in Nederland vrij nauw
lettend gevolgd, vooral door de neorenaissancisten. 
Rond 1890 bijvoorbeeld reisden de leerlingen van E. 
Gugel, de Delftse hoogleraar ‘Schoone Bouwkunst’, 
regelmatig naar Antwerpen ‘om daar te profiteeren en 
te genieten van de toen zoo hoog aangeschreven 
Antwerpsche school, die (...) meer karakteristieks te zien 
gaf, dan de richting, die algemeen in Holland gevolgd 
werd’.4 Men bezocht er onder meer het woonhuis ‘De 
Passer’ van J.J. Winders, met zijn grote rijkdom aan 
motieven uit de Vlaamse renaissance.

Gosschalk, hoewel al vroeg een pleitbezorger van de 
schilderachtige Hollandse renaissance, sprak bij voor
keur niet over een ‘nationale renaissance’. Hij was zich 
er scherp van bewust dat de architectuur van de late 
Middeleeuwen en de vroege Renaissance in de 
Noordelijke Nederlanden in veel opzichten schatplich
tig was aan de ontwikkelingen in de Zuidelijke 
Nederlanden. Een scherp onderscheid tussen de 
Vlaamse en Hollandse renaissance wees hij om die 
reden af, al zag hij uiteraard ook de verschillen. Bij een 
woonhuis aan de Plantage Middenlagn uit 1875 weefde 
hij motieven uit de Vlaamse Florisstijl en de Franse 
renaissance door de natuurstenen gevel in late 
Hollandse neorenaissance.

De laatste tien jaar van zijn loopbaan als architect

vormde de historische architectuur van de Zuidelijke 
Nederlanden één van zijn voornaamste inspiratiebron
nen. In het bodega-restaurant ‘Die Port van Cleve’ ver
werkte hij naast Hollandse renaissance- en rococo- 
motieven ook een drietal grote driepasbogen uit de 
Brabantse laatgotiek. Zijn uit 1890 daterende schetsont
werp voor een raadhuis van Zutphen - een ontwerp hors 
concours naar aanleiding van een prijsvraag5 - staat met 
zijn half uitgebouwde middentoren-met-bordes sterk 
onder invloed van de raadhuizen van J.J. van IJsendyck, 
zoals Cureghem en Schaarbeek, of van Sint-Niklaas van 
P. van Kerkhove.6 Daarmee week Gosschalk volledig af 
van de meeste deelnemers aan de prijsvraag die zich, 
zoals Berlage, keurig aan de Hollandse renaissance-tradi- 
tie van de raadhuizen van Franeker en Bolsward hielden.

Een steeds grotere rijkdom aan motieven en thema’s 
is in het algemeen een tendens in de architectuur van de 
periode 1880-1914, zeker in de eclectische noordelijke 
renaissance-stijlen. Veel architecten legden in deze 
periode waarschijnlijk een ‘motievenschat’ aan, bestaan
de uit foto’s, prenten en zelfgemaakte schetsen. Een ver
klaringsgrond voor Gosschalks specifieke verwerking 
van Zuid-Nederlandse motieven is echter ook te halen 
uit zijn biografie. Die maakt het aannemelijk dat hij na 
1880 regelmatig in België kwam, waardoor hij de 
Belgische architectuur van nabij kende. In Antwerpen 
woonden twee Nederlandse zwagers van hem, broers 
van zijn vrouw Elizabeth Feis en beiden werkzaam in de 
diamanthandel. De gebeurtenissen na 1895, toen
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Gosschalk zich in Brussel vestigde, laten zien dat hij 
intensief contact had met de familie van zijn vrouw en 
we mogen aannemen dat dat ook al in de jaren tachtig 
het geval was. In Brussel nam het kinderloze echtpaar- 
Gosschalk steeds voor kortere of langere tijd hun 
Antwerpse nichtjes in huis. Eén van hen, Bella, die ove
rigens nog een interessante voetnoot in de Europese 
architectuurgeschiedenis zou worden, adopteerde hij in 
1900;7 zij werd de voornaamste erfgename van zijn niet 
geringe, bij de bouw van de Amsterdamse gasfabrieken 
opgebouwde, vermogen.

Waarom Gosschalk zich speciaal in Brussel vestigde, 
één jaar voor de voltooiing van het Groningse station, is 
niet geheel duidelijk.8 Brussel lag wel meer voor de hand 
dan Antwerpen. De Belgische hoofdstad was in de twee
de helft van de negentiende eeuw een wijkplaats voor tal 
van ontevreden of gekrenkte kunstenaars en schrijvers 
uit het Noorden (onder wie Busken Huet en Multatuli), 
die het Hollandse artistieke klimaat te kil, te afgunstig of 
te kleinsteeds vonden. Daar kwam in het geval van 
Gosschalk nog bij dat het echec van zijn mislukte her
verkiezing voor de Amsterdamse gemeenteraad in 1887 
(als gevolg van zijn aanvaarding van de opdracht voor de 
gasfabrieken in 1883, die zijn stemgedrag zou hebben 
beïnvloed) zijn positie in Amsterdam feitelijk onhoud
baar had gemaakt. Opdrachten in de hoofdstad kreeg hij 
nauwelijks meer. Het satirische, maar vooral zéér anti- 
joodse weekblad Asmodée, dat Gosschalk jarenlang met 
bijtende commentaren achtervolgde, voorspelde zijn 
vertrek al in 1887. Inderdaad vestigde hij zich in dat jaar 
in Hilversum om vier jaar later tijdelijk terug te keren 
naar zijn bureau in Amsterdam voor de bouw van het 
station van Groningen, een opdracht die hij mogelijk te 
danken heeft gehad aan connecties met de machtige 
Groningse grootindustrieel Willem Albert Scholten.9 
Weer vier jaar later vertrok hij voorgoed naar Brussel, 
waar hij de journalistieke activiteiten uit het begin van 
zijn carrière oppakte. Tussen 1897 en 1903 schreef hij 
voor het Algemeen Handelsblad de ‘Brieven uit Brussel’, 
levendige verslagen van het culturele en politieke leven 
in de Belgische hoofdstad. Hij nam er ook deel aan de 
activiteiten van de ‘Société Centrale d’Architecture’. Het 
toonaangevende architectuurtijdschrift EEmulation nam 
bij zijn overlijden in 1907 in zijn geheel de necrologie uit 
het Bouwkundig Weekblad over, waardoor het merkwaar
dige feit zich voordeed dat aan de dood van een 
Nederlands architect meer aandacht werd besteed dan in 
deze jaren doorgaans bij Belgische collega’s gebeurde.

Typologie

De barok-classicistische plattegrond van het Groningse

Wil f r e d  v a n  Le e u w e n

station, met drie paviljoens verbonden door vleugels, 
was in grote lijnen voorgeschreven door de ingenieurs 
van Staatsspoorwegen. In feite waren de stations van 
Amsterdam CS, Nijmegen, Den Bosch en Groningen 
late uitlopers van het gestandaardiseerde plattegrond- 
diagram 1ste klasse uit de tijd van de ‘Waterstaats
stations’ (1860-1880). Uit deze ‘Waterstaats’-periode 
zelf hebben echter weinig stations een uitgewerkte 
paleisplattegrond; het sterk eclecticistische station van 
Dordrecht is de enige nog bestaande. De meeste ver
wantschap wat betreft de barok-classicistische paleis
plattegrond in een modern-renaissancistische geveluit- 
werking, heeft Groningen nog met het station van 
Düsseldorf, voltooid in 1891, het jaar waarin Gosschalk 
aan zijn ontwerp begon.10

Getraind in de typenleer van zijn leermeester 
Gottfried Semper zocht Gosschalk bij elke opdracht 
een passende historische typologie; voor dit station was 
dat het paleisschema. Aan het barok-classicistische 
paleisschema voegde hij de open gaanderijen in de vleu
gels toe. Vergeleken met de stations van Amsterdam 
(1881-1889) en Nijmegen (1892-1895) is daarmee spra
ke van een inversie. Bij deze stations is de ontvangsthal 
met (enigszins sacrale) boogstellingen opengewerkt, 
maar zijn de gevels gesloten gelaten, terwijl in 
Groningen het omgekeerde het geval is. Gosschalk 
maakte het publieke karakter van het stationsgebouw 
meteen aan de buitenkant duidelijk. De oostelijke (of 
linker) galerij was functioneel, omdat zij de reiziger 3 de 
klasse een droogloop verschafte tussen de ontvangsthal, 
waar hij zijn kaartje kocht, en de wachtkamer. De wes
telijke galerij gaf toegang tot enkele dienstgangen, maar 
diende in wezen vooral de symmetrie. Belangrijker ech
ter dan de functionaliteit was voor Gosschalk ongetwij
feld de ‘open’ stationstypologie. Bij veel Europese sta
tions was de colonnade een wezenlijk element van typo
logische expressie, onder andere bij het Parijse Gare de 
1’Est, het Londense King’s Cross en de stations van 
München en Stuttgart. Het station van Groningen is 
het enige station in Nederland dat deze stationsthema- 
tiek oppakt.

Behalve de colonnade - hier een neogotische arcade - 
heeft de gevel van het Groningse station nog een twee
de motief dat van belang is in de negentiende-eeuwse 
stationstypologie, namelijk het triomfboogmotief: het 
lunetvenster boven de ingang van het middenpavil- 
joen.11 Oorspronkelijk bedacht als logische oplossing 
voor de verlichting van de hal van het kopstation met in 
het verlengde daarvan de treinhal - voor het eerst bij het 
Gare de 1’Est van Duquesnoy - is dit classicistische 
architectuurmotief later bij tal van Europese stations, 
ook parallelstations, toegepast. In Nederland was het, 
behalve in Groningen, ook te vinden bij de niet meer
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2 Station Groningen, eerste ontwerp uit 1892, met ronde bogen in de gaanderijen. In de dwarsdoorsnede is de luchtbrug zicht
baar. (Collectie Nederlands Architectuurinstituut)

bestaande stations van Leiden van D.A.N. Margadant 
en van Den Bosch van Eduard Cuypers. Gosschalk nam 
het motief op in zijn neogotische thematiek en maakte 
er een half radvenster van.

De ontvangsthal van Groningen is een bijna vierkan
te, zaalachtige ruimte. Deze monumentale en tegelijk - 
door zijn kleurrijke en fijn afgewogen detailleringen - 
ook intieme zaal werkt als tegenhanger van de openge
werkte gevel. Galerijen en hal vormen twee afhankelij
ke polen, die vanaf 1999 weer in relatie tot elkaar gezien 
kunnen worden.

Het geschilderde papierstuc dat gedrapeerd is om de 
houten tralieliggers van het plafond van de hal, gaf 
Gosschalk in zijn toelichting (zoals Veerle Meul laat 
zien) nog één keer aanleiding om zijdelings te refereren 
aan de bekledingstheorie van Semper, die in zijn ver
schillende facetten en aangevuld met noties van Viollet- 
le-Duc, steeds weer in Gosschalks publicaties opduikt. 
Alleen al als illustratie van deze opvatting verdient het 
plafond het om zorgvuldig gerestaureerd te worden.

De oplossing van een probleem

Typologie en stijlkeuze staan doorgaans los van elkaar. 
Dat blijkt ook uit het ontwerpproces van het Groningse 
station, dat zich tussen 1891 en waarschijnlijk 1894 
heeft afgespeeld. Pas laat is Gosschalk tot zijn definitie
ve keuze, met de zestiende-eeuwse, flamboyante gaan
derijen gekomen. Deze tussentijdse ‘gotisering’ was van

invloed op de hele ornamentatie van het gebouw: mid- 
denpaviljoen, stationshal, tot en met de briefpanelen en 
buffetten in de restauraties. Daarmee is het station ech
ter nog geen neogotisch gebouw geworden. Niet alleen 
hadden plattegrond en compositie al heel weinig mid
deleeuws, de hele gevelbehandeling is het werk van een 
doorgewinterde renaissancist. Ieder onderdeel van de 
compositie wordt door banden en lijsten afgesloten, 
gecompartimenteerd en in verband gebracht met de 
proporties en het maatgevoel van het geheel. Dit geheel 
is een gebouw in zeventiende-eeuwse Hollandse renais- 
sancetrant, waarin motieven uit de vroeg-zestiende- 
eeuwse Brabantse laatgotiek en de veertiende-eeuwse 
Duitse Parlergotiek worden geïntegreerd.12

Gosschalk stelde in zijn toelichting in het Bouwkundig 
Tijdschrift dat de gaanderij met driepasbogen in feite een 
probleemoplossende stilistische vondst was. Het 
Bouwkundig Weekblad zou later schrijven dat Gosschalk 
met het Groningse station ‘zijn vindingrijkheid op 
schitterende wijze getoond heeft’.13 Zijn eerste ontwerp 
liet galerijen zien met halfronde bogen, zoals bij zijn 
Amsterdamse Panoramagebouw uit 1880. Dit bevredig
de hem echter om verschillende redenen niet. Het ont
werp is bewaard gebleven en heeft inderdaad niet het 
persoonlijke cachet dat Gosschalks gebouwen veelal 
kenmerkt. Uiteindelijk zou hij de halfronde bogen 
inruilen voor de Vlaams-Brabantse driepasbogen. Hij 
deed dit vooral om de aandacht af te leiden van de onge
lukkige proporties die inherent zijn aan de langgerekte 
gevel van een parallelstation, waar de hoogte niet in ver-
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houding staat tot de lengte. Dit was zijn grootste ont
werpprobleem. Cuypers loste dit bij Amsterdam CS op 
door het middenpaviljoen met twee torens te ontwer
pen, die de horizontale massa braken en die bovendien 
knap in de zichtas van het Damrak stonden; het Bossche 
station van Eduard Cuypers zou deze vondst later her
halen, met de zichtas vanuit de Stationsstraat. 
Gosschalk vond deze oplossing anachronistisch en te 
gemakkelijk.14 Een dergelijke torenstelling zou trou
wens in Groningen ook een mal figuur hebben gesla
gen, gezien de ongelukkige, zeer onmonumentale lig
ging langs het Verbindingskanaal.

Driepasbogen paste hij eerder toe als vensterbogen 
bij woonhuizen, refererend aan de zogenaamde Dordtse 
gevels van rond 1600, en, zoals gezegd, in meer monu
mentale vorm bij ‘Die Port van Cleve’. Het station van 
Groningen bood hem de gelegenheid tot een zeer let
terlijk citaat, met toch een volstrekt persoonlijke herin
terpretatie, van de colonnades van de Antwerpse 
Handelsbeurs. De Antwerpse kolommen en bogen 
appelleerden sterk aan zijn schilderachtige vormgevoel. 
Al vroeg in zijn carrière vertoonde hij de neiging om 
een kolom op maniëristische wijze te fragmenteren in 
een versierd basement en een schacht met eventueel 
cannelures en stafwerk, of een anderszins versierde 
schacht.15 Daarnaast brachten de Schwung van de 
Antwerpse driepasbogen als het ware de driekwartsmaat 
die Gosschalk nodig had om dit langgerekte gebouw, 
waar monotonie en gedruktheid op de loer lagen,16 in 
beweging te brengen.

Of Gosschalk daarbij gedacht heeft aan het pulseren
de ritme van de stoomlocomotief, is een open vraag.

3 Gare de l’Est, Parijs, 1841-1852, 
architect F Duquesnoy. Colonnade en 
triomfboog als Leitmotive. (Opname: 
N. Pevsner, A History of Building 
Types,)

Zeker is dat een van de redenen dat architecten een 
steeds uitgebreidere ‘motievenschat’ aanlegden, was dat 
zij, bijna wanhopig, de hele architectuurgeschiedenis 
afgraasden op zoek naar vormen en motieven die in 
geabstraheerde zin aansloten bij het eigentijdse ritme 
van het moderne industriële tijdperk. De Opmerker - 
door de jaren heen Gosschalks grootste fan - meende 
dan ook dat het station ‘tot de prachtigste [behoort], die 
Nederland heeft aan te wijzen’, juist omdat de zelfstan
dige verwerking van historische motieven het gebouw 
‘een uiterst modern cachet’ gaf, dit in tegenstelling tot 
Amsterdam CS, Nijmegen en Den Bosch.17 Met het 
oog op de toekomst echter was het schampere com
mentaar van Architectura, lijfblad van de aanstormende 
jeugd, wellicht veelzeggender: ‘Architect Schalk heeft 
voor zijn vertrek naar het buitenland alle voorhanden 
zijnde motieven opgeruimd aan het station te 
Groningen’.18 Het tijdperk van de ‘motievenschat’ liep 
inderdaad snel op zijn eind. Pal tegenover het station 
stond al sinds 1894 Berlages villa voor prof. Heymans, 
het lonkend perspectief van een ‘impressionistische’ 
bouwkunst, die alleen de vage contouren van het verle
den citeerde.

1 De Architect 19 (1988), nr. 5, p. 46. Overigens geldt boven
staande metafoor - de overlevende van een slagveld - ook 
nog in een ander verband: het Groningse station is het 
enige monumentale gebouw uit het oeuvre van I. 
Gosschalk, dat in redelijke staat bewaard is gebleven.

2 NRC/Handelsblad, 25 oktober 1989.

3 W.R.E van Leeuwen, ‘Een huis voor de Mammon. 
Amsterdamse bankgebouwen 1860-1890; een typologi
sche verkenning’, De Sluitsteen 12 (1996), pp. 21-57.

4 J. Verheul Dzn., ‘Jeugdherinneringen’, Bouwkundig 
Weekblad ‘Architectura' 1937, pp. 210-211.

5 De Opmerker 1890, pp. 339-340.
6 Van IJsendyck was in Nederland vooral bekend als auteur 

van Documents classés de l'art dans les Pays Bas du Xe au 
XVlIle siècle, Anvers 1886. Aan de afbeelding in dit werk 
van het stadhuis van Veurne ontleende Gosschalk hoogst
waarschijnlijk het motief dat hij in 1889 zowel toepaste 
aan een villa in Hilversum als aan een woonblok in 
Amsterdam, zie: W. van Leeuwen, ‘Huis met historie. 
Nogmaals ’s-Gravelandseweg 55 - Een nieuwe vondst over 
de verbouwing van 1889’, Eigen Perk. Bulletin van de 
Hilversumse Historische Kring Albertus Perk 1992, nr. 1, pp. 
15-26. Gosschalk kende Van IJsendyck overigens persoon
lijk, zie: Algemeen Handelsblad, 12 mei 1898.

7 Isabella de Jaager-Feis Gosschalk (1892-1979) werd een 
prominent volgelinge van Rudolf Steiner. Voor deze doch
ter van een Nederlands architect ontwierp Steiner in 1920, 
pal tegenover het Goetheanum in Dornach, bij Basel, één 
van zijn meest ‘organische’ architectuurcreaties, het zoge
naamde Haus de Jaager, een woonhuis annex museum/ate- 
lier ter nagedachtenis van haar in 1916 overleden echtge
noot, de Haagse beeldhouwer Jacques de Jaager. (Vgl. E. 
Zimmer, Rudolf Steiner als Architekt von Wohn- und 
Zweckbauten, Stuttgart 1971, pp. 141-157.) Het echtpaar 
De Jaager had tijdens de Eerste Wereldoorlog meege
werkt aan de bouw van het beroemde eerste Goetheanum. 
Na de dood van Steiner in 1925 nam Isabella de leiding op 
zich van diens antroposofische dansschool in Dornach.

8 Waarschijnlijk woonde ook hier aangetrouwde familie; de 
vrouw van een wat onduidelijke, lange tijd bij Gosschalk 
inwonende neef of pleegzoon, Nicolaas Feis, was afkomstig 
uit Schaarbeek. Deze Nicolaas Feis wordt in de Hilver
sumse en Brusselse bevolkingsregisters soms als ‘pleegzoon’ 
omschreven, dan weer als ‘neeP; hij lijkt geleidelijk naar de 
achtergrond te zijn verdwenen ten gunste van Isabella Feis.

Later woonde hij als tabaksmakelaar in Brussel.
9 Vriendelijke mededeling Joost Vermeulen, die onderzoek 

deed in het familiearchief-Scholten.
10 Düsseldorf undseine Bauten, Düsseldorf 1904, pp. 465-472. 

Gosschalk was geabonneerd op de belangrijkste Duitse 
architectuurtijdschriften. Bovendien kwam hij regelmatig 
in Duitsland om te kuren.

11 C. Meeks, The Railroad Station. An Architectural History, 
New Haven/London 1956, p. 140, noemt de triomfboog 
en de colonnade als de twee belangrijkste thema’s in de 
stations typologie.

12 I. Gosschalk, ‘Bij de platen, betreffende het nieuwe station 
te Groningen, Bouwkundig Tijdschrift 17 (1899), p. 69 (57- 
73). In het grote achterraam van de hal vinden we een 
tracering die Gosschalk ontleend heeft aan de koorlan- 
taarn van de Bovenkerk in Kampen, door hem gerestau
reerd in de jaren 1882-1892. De koorlantaarn wordt toe
geschreven aan Rutger van Keulen, gelieerd aan het 
geslacht der Parlers. De term ‘Parlergotiek’ is modern en 
wordt niet door Gosschalk gebruikt. Hij meende in de 
traceringen, zoals de door hem gebruikte ‘driehoek staan
de in een cirkel, en daarin verbonden door gebogen Stege 
(...) de hand of den invloed van Poolsche werklieden te 
zien’. Met die laatste opmerking ging hij af op een uit
spraak van Cuypers.

13 Bouwkundig Weekblad 1907, p. 666.
14 Gosschalk [noot 12], p. 70: ‘tot platte torens als van een 

Saraceensche vesting, meende ik geen toevlucht te mogen 
nemen (...)’.

15 In 1870 bij de erker van het Leesmuseum aan het Rokin 
(die volgens J.N. Landré destijds groot opzien baarde, 
Bouwkundig Weekblad 1902, pp. 457-458) en een jaar later 
bij het pandje Rokin 120.

16 Dat dit gevaar reëel was, liet het station van Düsseldorf 
zien [noot 10], dat, anders uitgevoerd dan de architect 
(Regierungs- und Baurat Rosskothen) bedoeld heeft, een 
zware en gedrukte indruk maakte.

17 De Opmerker 1903, p. 233.
18 Architectura 1895, p. 152.
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De restauratie en de herinrich
ting van het station van 

Groningen

'k
Anne van Bakel

Het in 1896 gereed gekomen station van Groningen 
naar ontwerp van I. Gosschalk1 staat ruim honderd jaar 
na oplevering weer in de steigers, ditmaal voor een zeer 
ingrijpende restauratie- en opknapbeurt met als speer
punt het herstel van de stationshal.

Zoals gebruikelijk is bij stations van deze ouderdom, 
gaven het noodzakelijke onderhoud en overwegingen 
ten behoeve van efficiëntie en commercie ook in het 
verleden meerdere malen aanleiding tot bouwactivitei
ten. De meest ingrijpende verandering werd in 1968 
gerealiseerd toen een verdiepingsvloer in de stationshal 
werd aangebracht, waardoor de hoogte van de hal tot 
ongeveer de helft werd teruggebracht en het markante 
plafond van papierstuc en de karakteristieke tegelta
bleaus aan de wanden aan het oog onttrokken werden. 
Tevens werden in de stationshal winkeltjes en loketten 
gebouwd die het vloeroppervlak drastisch verkleinden.

De bouwkundige ingrepen die in het verleden en met 
name in 1968 hebben plaatsgevonden, zullen wellicht 
naar de opvattingen van die tijd zorgvuldig zijn afgewo
gen en noodzakelijk bevonden. Nu is echter bijna ieder
een het er over eens dat het karakter van het gebouw 
destijds wezenlijk geweld is aangedaan en ontstaat bij de 
Nederlandse Spoorwegen de behoefte het station zo
veel mogelijk in zijn waarde te herstellen.

Opdracht tot restauratie kon echter pas gegeven wor
den toen een gezonde financiële basis aanwezig was. 
Ongeveer de helft van het benodigde bedrag wordt 
door de Nederlandse Spoorwegen voor haar rekening 
genomen terwijl het andere deel goeddeels wordt 
gedekt door subsidies uit Brussel, de provincie en de 
gemeente Groningen. De Stichting Restauratiefonds 
Nederlandse Spoorwegen Station Groningen Centraal 
heeft zich voorts tot taak gesteld voor de restauratie van 
de stationshal twee miljoen gulden bijeen te brengen 
door middel van donaties uit het bedrijfsleven en van 
particulieren.2 Door de gezamenlijke inspanning van 
landelijke en gemeentelijke instanties èn de burgers van

Groningen zal de toegangspoort tot de stad weer in ere 
worden hersteld.

In de toelichting op het voorlopig ontwerp wordt 
aangegeven dat de restauratie van de stationshal de dra
ger is van het hele plan maar tevens dat een meer com
merciële uitbating van het gehele stationsgebouw uit
gangspunt is.5 We zullen dan ook zien dat niet alleen 
sprake is van een restauratie van het gebouw maar 
tevens van het inbrengen van nieuwe elementen.

De hoofdpunten van de restauratie en herinrichting 
waarvan de voltooiing in de loop van 1999 wordt ver
wacht, zijn:
- herstel van de representatieve functie van de stations
hal en de restauratie van het plafond van papierstuc;
- het terugbrengen van de oost-westas wat betekent dat 
de doorgangen via de corridor4 en het zijportaal naar de 
vleugels hersteld worden;
- het benaderen van het oorspronkelijke karakter van 
wachtkamers en restauratie;
- een zo gaaf mogelijk herstel van het exterieur.

Met de betrokken architecten had ik enkele gesprek
ken over de uitgangspunten die gehanteerd worden ten 
aanzien van de verschillende ingrepen. Rob Steenhuis is 
de hoofdarchitect van het ontwerp en verantwoordelijk 
voor het totaalplan inclusief de nieuwbouw. Aangezien 
hij van mening was dat vanwege de aard van de ingre
pen een restauratiearchitect betrokken diende te wor
den bij het werk heeft hij dit aan de opdrachtgever voor
gelegd en is voor het ontwerp en de begeleiding van de 
restauratie-architect Kees Tak aangetrokken.5

In dit artikel komt niet de hele restauratie van het sta
tion ter sprake maar worden de uitgangspunten en de 
grote lijnen van de belangrijkste ingrepen belicht.

De plattegrond

In het nieuwe concept zal aan de stationshal, of vestibu
le zoals Gosschalk haar noemde, haar oorspronkelijke 
representatieve functie worden teruggegeven. Zowel de 
verdiepingsvloer als de ingebouwde ruimten worden uit 
de hal verwijderd en de ontsluiting naar de vleugels zal 
worden hersteld.

Aansluitend aan de vestibule worden in de oostvleugel
- dit is vanaf de stadszijde gezien de linkervleugel - 
horecagelegenheden gerealiseerd die de begrenzing van 
de oude plattegrond grotendeels volgen. De damessalon 
die hier oorspronkelijk gesitueerd was maar waarvan 
sinds lang niets meer aanwezig is, zal daarom niet terug
keren. Het overige gedeelte van de oostvleugel, waarin 
een restaurant en grand café gevestigd zullen worden, 
behoudt eveneens zijn plattegrondstructuur. De west- 
vleugel, de voormalige dienstafdeling, wordt een vrij
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1 Plattegrond van de begane grond van het stationsgebouw. (Uit: Bouwkundig Tijdschrift 1899)

indeelbaar commercieel gedeelte waardoor de indeling 
sterk zal gaan afwijken van het oorspronkelijke ontwerp. 
Ook momenteel heeft de plattegrond weinig overeen
komst met het oude plan.

De bovenverdieping van de westvleugel krijgt voor
alsnog een nieuwe indeling ten behoeve van kantoorge- 
bruik terwijl die van de oostvleugel vergaderzalen gaat 
bevatten. De bovenverdiepingen van de oost- en west
vleugel zullen volgens het plan via een luchtbrug door 
de hal met elkaar verbonden worden. De kelderverdie
ping en de zolder ondergaan slechts technische aanpas
singen.

In het openbare gedeelte van het station, de hal en de 
oostvleugel, zullen dus weer grotendeels de oorspron
kelijke plattegronden worden teruggebracht. De logi
sche gedachtegang van Gosschalk om de beide vleugels 
via de hal met elkaar te verbinden wordt zo weer her
steld. In de overige gedeelten, de begane grond van de 
westvleugel en op de bovenverdieping van de beide 
vleugels, wordt sterk afgeweken van het oude plan. Dat 
in dit deel van het station de oude plattegrond niet 
wordt teruggebracht is het gevolg van de verandering 
van functies en de eis om het gebouw commercieel aan
trekkelijk te maken.

De stationshal of vestibule

In deze vestibule met de oorspronkelijke afmetingen van 
20x19.20 meter en een hoogte van 14 meter6 zullen, na 
het verwijderen van de verdiepingsvloer en ingebouwde 
ruimten, het voor Nederland unieke plafond van 
papierstuc en de van tegeltableaus voorziene wanden 
weer zichtbaar worden.

Het verwijderen van de inbouwen zal naar verwach

ting technisch weinig moeilijkheden opleveren. De pro
blemen zullen zich voornamelijk voordoen bij het onge
daan maken van de beschadigingen die resteren na ver
wijdering ervan. Vooral op de begane grond zijn gevels 
en wanden van de vestibule zeer gehavend en grote delen 
zelfs verdwenen. De wanden boven de ingebrachte ver
diepingsvloer daarentegen zijn in een redelijk goede 
staat. De speciaal voor dit gebouw vervaardigde tegelta
bleaus met afbeeldingen van de stedemaagd, de allego
rische figuren van post, telegrafie, arbeid en tijd, uitge
voerd door de fabriek Rozenburg naar de kartons van 
F.H. Bach,7 zijn nog geheel intact. Gosschalk schreef 
nadat het station voltooid was dat het hem speet dat hij 
de tableaus niet wat lager had laten aanbrengen omdat 
‘men (...) nu het hoofd geducht in den nek [moet] wer
pen om ze te zien’. Honderd jaar later blijkt deze hoge 
plaatsing hun redding te zijn geweest.

De restauratie van wanden en gevels van het boven
gedeelte van de vestibule, betreft vooral ‘kleinere’ her
stelwerkzaamheden zoals onder andere perforaties door 
muren ten behoeve van buizen voor installaties. De 
omgeving van de te herstellen delen zal in veel gevallen 
wegwijzer zijn voor de te kiezen oplossing.

De aanpak van het benedengedeelte van de vestibule 
is ingrijpender. De toegangspoorten die vanuit de sta
tionshal via de oude corridor dan wel het zijportaal, 
direct toegang gaven tot de vleugels, zullen worden 
gerestaureerd zodat de beide vleugels weer vanuit de 
vestibule bereikbaar zijn.

Aangezien grote delen van poorten en corridor in het 
verleden gesloopt of beschadigd zijn, moeten deze nage
noeg geheel gereconstrueerd worden. Het bestek uit 
1892 met bijbehorende tekeningen, oude foto’s en de 
beschrijving van het station door Gosschalk, kunnen 
aanwijzingen geven bij het zoeken naar goede oplossin-
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2 Stationshal met zicht op de corridor die vanuit de hal toegang geeft tot de restauratiezaal lste/2de klasse. (Gepubliceerd in het 
Bouwkundig Tijdschrift 1899; opname: J.G. Kramer, Coll. De Groninger Archieven)

gen.8 Hoewel sommige onderdelen door Gosschalk uit
gebreid besproken worden in zijn artikel in het 
Bouwkundig Tijdschrift^, komen vele andere niet aan de 
orde. En hoewel het bestek in een aantal opzichten aan
wijzingen geeft, is niet alles uitgevoerd zoals hierin is 
omschreven of op de tekeningen staat aangegeven. Door 
nader onderzoek tijdens de restauratie, maar veelal ook 
door overleg met deskundigen, moet men tot oplossin
gen komen. Het glas in lood bijvoorbeeld dat op som
mige plaatsen verdwenen is, zal zoveel mogelijk nieuw 
worden aangebracht naar nog bestaande oude foto’s. 
Waar deze ontbreken, worden voorstellen in de geest 
van het oude ontwerp aan het gemeentelijke bureau van 
Monumentenzorg voorgelegd. Anders ligt het bij de 
geglazuurde art nouveau tegels die in de hal de zone 
boven de natuurstenen plinten sierden. Deze komen in 
de nieuwe situatie niet terug omdat alles verdwenen is en 
een groot gedeelte van de wanden (zoals hierna zal blij
ken) met nieuwe elementen wordt ingevuld.

Het metsel- en vlechtwerk van gele en rode steen in de 
hal, zal daarentegen wel gecompleteerd worden. 
Hardheid, kleur en formaat van de oude steen, zijn maat
gevend bij het fabriceren van de aan te vullen stenen.

Zowel de toegangsdeuren naar de vestibule in de 
voorgevel als de doorgangen van de stationshal naar het 
perron worden weer voorzien van draaideuren naar hun 
oorspronkelijke vorm. Omwille van de toegankelijkheid 
zullen ze automatisch geopend en gesloten worden.

De huidige vloer van de hal wordt verwijderd en ver
vangen door een terrazzovloer, waarvoor de nog 
bestaande terrazzovloeren van de terrassen aan de voor
malige woningen in de kopgebouwen als referentie zul
len dienen.

De grote gaslantaarn die een eeuw geleden fier mid
den in de hal stond en moest zorgen voor verlichting in 
deze ruimte, is sinds lang verdwenen. Een nog aanwezi
ge foto van de lantaarn in het gemeentearchief, diende 
als basis voor reconstructie. Na scanning en vergroting 
van deze afbeelding kunnen op grond van nieuw ver
vaardigde tekeningen 1:1, zowel het lampenhuis als de 
standaard opnieuw uitgevoerd worden. Gosschalk gaf 
indertijd zelf al aan dat de tegeltableaus mede door het 
schamplicht niet goed zichtbaar waren. Het gaslicht van 
de lantaarn zal daarom worden aangevuld met zowel 
directe als indirecte verlichting. Onderzoek naar het 
effect van de verschillende soorten verlichting moet uit
wijzen hoe plafond en tegeltableaus het beste kunnen 
worden aangelicht. Tevens dient rekening te worden 
gehouden met allerlei commerciële verlangens en met 
veiligheidsvoorschriften (noodverlichting).

Zoals gezegd zal niet alles wat verdwenen is, hersteld 
of gereconstrueerd worden. Aangezien op de begane 
grond zeer veel geamoveerd is, worden nieuwe invullin
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gen toelaatbaar geacht. Deels is de mate van beschadi
ging hiervoor een reden, deels speelt ook hier de com
mercie weer een rol. Opzet is immers ook het beter 
exploiteerbaar maken van het gebouw.

In de zijgevels van de stationshal zijn puien ontwor
pen in glas en hout die onder andere toegang geven tot 
kleine commerciële ruimten in de zijvleugels. Tegen de 
achtergevel van de vestibule, in de hoek naar de dienst- 
vleugel, komen de plaatskaartenloketten met vrij daar
boven de loopbrug die met enkele dunne staven aan de 
balken in de bovenliggende vloer wordt opgehangen, 
waardoor de oplegging in de zijgevels minimaal kan 
zijn. Deze twee laatste nieuw in te brengen elementen 
nemen als het ware hun oude plaats weer in. In de sta
tionshal was oorspronkelijk het plaatskaartenkantoor in 
dezelfde hoek gesitueerd en de loopbrug hier overheen 
aangebracht. Steenhuis pretendeert met de nieuw in te 
brengen elementen niet te concurreren met het oude 
gebouw en heeft gekozen voor een terughoudende 
benadering met metaal en veel glas. Men kijkt letterlijk 
door het nieuwe naar het oude. Met name de loopbrug, 
die boven in de hal de beide vleugels met elkaar ver
bindt, is bijna transparant.

Het plafond van de stationshal

Het plafond van de hal is de blikvanger van deze restau
ratie. Het plafond, vervaardigd van zogenaamd papier- 
stuc, is afkomstig uit de toentertijd bekende fabriek van 
Bennewitz en Co. te Amsterdam. De voordelen waren 
volgens de producenten het lichte gewicht van het 
materiaal, de onbrandbaarheid, de buigzaamheid, de 
ongevoeligheid voor temperatuurverschillen en de lage 
prijs in vergelijking met gipsornamenten.10 Gosschalk 
liet dit materiaal dan ook aanbrengen omdat stuka
doorswerk voor het plafond te zwaar zou worden. 
Bovendien gaf hij er de voorkeur aan het plafond vóór 
de oplevering te laten schilderen, zodat hij de kleur zelf 
kon bepalen, hetgeen bij toepassing van stucwerk niet 
meer mogelijk zou zijn geweest.11 Papierstuc, een in 
oorsprong Duitse vinding, was aan het eind van de vori
ge eeuw niet ongebruikelijk als kamerdecoratie.12 Na 
verloop van tijd raakte dit materiaal echter weer in 
onbruik. De fabrieken verdwenen en daarmee ging de 
nodige kennis voor een groot deel verloren.

Omdat de laat-negentiende-eeuwse interieurs nog 
nauwelijks systematisch zijn geïnventariseerd is over het 
gebruik van papier-maché13 in interieurs nog weinig 
bekend.14 Ter oriëntatie hebben Tak en Steenhuis in 
1996 een bezoek gebracht aan Oost-Duitsland waar in 
diverse kastelen in Mecklenburg een rijke toepassing 
van papier-maché was te zien. Op kleine schaal vonden
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3 Het plafond van de stationshal 
met in het midden het bovenlicht. 
Goed zichtbaar zijn de beschadi
gingen door lekkages. (Opname: 
W. Große Hündfeld)

4 Een deel van de nog resterende 
gewelven in de corridor van de oost
vleugel. (Opname: Tak Architek- 
tenbureau)

daar ook restauratiewerkzaamheden van papier-maché 
plaats.15 In een vroeg stadium is een restaurateur uit 
Oost-Duitsland betrokken geweest bij de advisering in 
het plan van aanpak van het Groningse plafond. 
Schoonmaaktechnieken, mogelijkheden van reparatie 
en aanvulling van ontbrekende delen waren onderwerp 
van gesprek.

Al in juni 1980 is door de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg een verslag en een restauratieadvies 
opgesteld ten behoeve van het plafond van de stations
hal16 waarin melding wordt gemaakt van de abominabe
le toestand waarin het verkeerde. De restauratie van 
twee plafondvakken, in 1981 in opdracht van de 
Nederlandse Spoorwegen uitgevoerd, volgde het advies 
van de Rijksdienst.

Bijna twintig jaar later zijn de problemen aan het pla
fond nagenoeg onveranderd. Vervuiling door stof en 
water, schimmelvorming en beschadiging door perfora
ties vragen evenals versleten en afgebladderde verflagen 
nog steeds om oplossingen. Momenteel worden onder
zoeken op diverse terreinen uitgevoerd. Instituut 
Collectie Nederland zoekt aan de hand van enkele mon
sters uit, welke papiersoorten en lijmen destijds 
gebruikt zijn. Kleurproeven worden genomen en verf
soorten getest. Nauw overleg tussen architect, laborato
ria, Monumentenzorg, restaurateurs, decorateurs, mal
lenmakers en papierfabriek moet leiden tot verantwoor
de keuzen.

Van het bovenlicht dat zich in het midden van het 
plafond bevindt, zal het glas, dat een eenvoudige kleur

stelling heeft, in nieuwe loodstrips gezet worden. De 
enkele stukjes glas die gebroken zijn, worden vervan
gen.

De overige publieksruimten

De corridor en het zijportaal die vanuit de vestibule toe
gang verschaffen tot de vleugels, bevinden zich momen
teel in zeer ongelijke staat. Terwijl de gewelven in de 
doorgang van de stationshal naar de oostvleugel voor 
een groot deel zijn gesloopt en een bijna volledige 
reconstructie behoeven, zijn die van de westvleugel 
nagenoeg intact en is hier het verrichten van lichte her
stelwerkzaamheden voldoende. Aangezien wanden en 
vloeren in de beide doorgangen zwaar beschadigd dan 
wel verdwenen zijn, zal ook hier veel gereconstrueerd 
worden.

De voormalige wachtkamer lste/2de klasse en restau- 
ratiezaal lste/2de klasse behoeven ‘slechts’ een opknap
beurt omdat zowel plafonds van papierstuc als lambrise
ringen van eiken wagenschot nog in een redelijk goede 
staat aanwezig zijn. De aanpak van de wachtkamer 3 de 
klasse behoeft meer aandacht. Aangezien van het oor
spronkelijke plafond niets resteert, zal een totale recon
structie daarvan plaatsvinden. De lambrisering van 
Amerikaans grenenhout is daarentegen nog nagenoeg 
volledig aanwezig.

De interieurs van de westvleugel zowel op de begane 
grond als op de bovenverdieping worden evenals de

bovenverdieping van de oostvleugel geheel in eigentijd
se afwerking uitgevoerd.

De kap, de buitengevels en de perronkap

Het hele gebouw zal aan de buitenzijde waar nodig 
gerestaureerd worden. Veel, maar niet alles zal de oor
spronkelijke staat benaderen. Dat betekent dat het ijze
ren hekwerk op het dak, op oude foto’s nog zichtbaar 
maar nu geheel verdwenen, terug zal komen. Deze 
foto’s geven voldoende informatie om op grond van 
gedetailleerde tekeningen, het hekwerk opnieuw te 
laten uitvoeren. De leien op de daken worden overal 
vervangen. De ramen in de voorgevel van de zijvleugels, 
die in het verleden naar beneden toe vergroot zijn om 
een beter zicht naar buiten te creëren, behouden echter 
hun huidige vorm omdat dit uitzicht nog steeds gewaar
deerd en verlangd wordt. De gevels zullen ter plaatse 
van beschadigde of verdwenen stukken worden aange
heeld en het voegwerk zal worden hersteld; naar de oor
spronkelijke kleuren van het schilderwerk wordt onder
zoek gedaan. Daar waar de Oberkirchner zandsteen 
moet worden aangevuld of vervangen zal, vanwege het 
zandsteenbesluit, trachiet uit Tepla (Tsjechië) worden 
gebruikt. Het petit granit de l’Ourthe dat in de gevels is 
toegepast, wordt indien nodig door dezelfde hardsteen 
vervangen of aangevuld. Voor de Groningse rode steen 
en Friese gele steen geldt hetzelfde als bij de hal. De 
vloeren onder de marquise en de galerijen worden even

als die van de hal voorzien van terrazzo.
Het perronplein tenslotte wordt ongeveer vijftig 

meter oostwaarts uitgebreid. Onder een nieuwe over
kapping die de bestaande oude kappen van het 1ste en 
2 de perron met elkaar verbindt, is ruimte voor com
merciële invulling maar ook voor dienstvertrekken en 
openbare toiletten. De oude voetbrug en het seinhuis 
zullen met enige aanpassingen gehandhaafd blijven en 
worden ingepast in de nieuwe opzet van het perron
plein.

Het voormalige toiletgebouwtje aan de oostzijde van 
het station, waarin momenteel een bloemenkiosk is 
gevestigd, valt vooralsnog niet binnen het restauratie
plan. Wel wordt de betonnen luifel tussen de huidige 
bloemenkiosk en het stationsgebouw verwijderd.

Het station van Groningen zal na de huidige restau
ratie niet hetzelfde beeld opleveren als in 1896. De 
commerciële uitbating die de Nederlandse Spoorwegen 
als uitgangspunt hanteert vraagt op veel plaatsen om 
een andere invulling. Op plaatsen waar delen volledig 
verdwenen zijn, is gekozen voor een invulling met 
moderne materialen in een eigentijdse vormgeving. Het 
gehele buitenaanzicht van het station benadert evenwel 
het oorspronkelijke beeld en de meest representatieve 
ruimten, met name de vestibule maar ook de vroegere 
wachtkamers en restauratiezaal, krijgen voor een groot 
deel hun oorspronkelijke karakter terug.
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* __
Drs. Anne van Bakel studeerde kunstgeschiedenis aan 

de Rijksuniversiteit van Leiden. Zij studeerde daar in 
1997 af op het onderwerp Het Agnetapark. De woningen 
over ruim een eeuw bezien. Anne van Bakel is momenteel 
werkzaam bij Tak Architektenbureau in Delft.

1 De plattegrond van het station van Groningen werd door 
Ingenieurs van de Staatsspoorwegen ontworpen. Gosschalk 
werd verzocht de gevel van het gebouw te ontwerpen, de 
details te leveren en de leiding van de bouw op zich te 
nemen. Wel zijn door Gosschalk enige wijzigingen in de 
plattegrond aangebracht. I. Gosschalk, ‘Bij de platen, 
betreffende het nieuwe station te Groningen’, Bouwkundig 
Tijdschrift 17 (1899), p. 67.

2 Vriendelijke mededeling van de heer R.H.J. Staal, business 
manager van N.S. stations Noord-Nederland, d.d. 25-06- 
1998. Tevens deelde de heer Staal mee dat het restauratie
fonds 17-04-1996 werd opgericht.

3 Voorlopig ontwerp 20 december 1995.
4 Bij het benoemen van de diverse ruimten wordt in dit arti

kel uitgegaan van de benamingen zoals door Gosschalk 
gebezigd in zijn tekeningen in het Bouwkundig Tijdschrift 
van 1899.

5 De gesprekken met de heren Steenhuis en Tak vonden 
plaats in juni 1998. Het artikel is in overleg met hen opge
steld en nadien door hen geautoriseerd. Ir. R.H.J. 
Steenhuis was bij aanvang van het ontwerp in dienst van 
Holland Rail Consult maar voert inmiddels een eigen 
bureau in Amersfoort onder de naam Van Dijk Steenhuis 
Architecten. Ir. C.J.M. Tak heeft een bureau in Delft 
onder de naam Tak Architektenbureau b.v.

6 Gosschalk [noot 1], p. 68.
7 De tableaus zijn gesigneerd met F.H. Bach. Gosschalk 

noemt in zijn beschrijving in het echter ‘F.C. Bosch’ als de 
maker van de kartons. Gosschalk [noot 1], p. 69.

8 Het bestek met bijbehorende tekeningen is afkomstig uit 
het Historisch Archief van de Nederlandse Spoorwegen, 
bestekkenbestand MESS 601, 1893. De foto’s zijn van J.G. 
Kramer en behoren tot de collectie van het Gemeente
archief in Groningen.

9 Wat bijvoorbeeld de steensoorten betreft, heeft Gosschalk 
zich op diverse plaatsen uitgelaten over soort, kleur en 
kwaliteit. Hij noemt ‘... de geelen, ffieschen steen, met 
zwarte banden en rode vlechtwerkjes...’ die hij voor de hal 
gebruikte, de Groninger steen voor de gevel, ‘... de eeu- 
wentartende Oberkirchner steen...’. Gosschalk legt in zijn 
artikel in het Bouwkundig Tijdschrift tevens uit waarom de 
door hem gebruikte Groninger steen voor het station niet 
de schilferende eigenschap bezit die meestal aan de steen 
wordt toegeschreven. Gosschalk [noot 1], pp. 67-73; 
bestek nr.601, Bestek en Voorwaarden wegens het maken 
van het Hoofdgebouw met daarmede in verband staande 
werken op het station Groningen 1892, par. 9 en 10.

10 M. Stokroos, Terra cotta in Nederland. Het gebruik van terra 
cotta en kunststeen in de 19de eeuw, Amsterdam 1985, pp. 
48-51.

11 Gosschalk [noot 1], p. 68.
12 Stokroos [noot 10], pp. 48-51.
13 Hoewel papierstuc en papier-maché (voor zover mij 

bekend) dezelfde verschijningsvorm hebben, liggen aan de 
vervaardiging (mogelijk) verschillende technieken ten 
grondslag. Papier-maché en carton pierre zijn variëteiten 
van bordpapier en werden vervaardigd van gestampt en 
geraspt papier, kleefrniddelen en aardachtige bijmengsels. 
Papierstuc werd ‘op drogen weg door handenarbeid gefa
briceerd’ waarbij het persen met machines niet was toege
staan. Stokroos [noot 10], pp. 48-51. Mijns inziens hoeft 
het een het ander niet noodzakelijkerwijs uit te sluiten. Zie 
ook C. Horbas ‘Papiermaché und Marmorstuck. Von 
kunstvollen Werkstoffen und ihren Rezepturen’, Begleit
heft zur Ausstellung im Kunstgewerbemuseum Staatliche 
Museen zu Berlin von 4. Mai - 31. Augst 1997, München 
1997. De firma Bennewitz en Co. wees er echter op 
(mogelijk vanuit commercieel oogpunt) papierstuc niet te 
verwarren met papier-maché of carton pierre. Aangezien 
het plafond in Groningen vervaardigd werd door 
Bennewitz en Co. en Gosschalk alleen de naam papierstuc 
hanteert, wordt deze term, waar dit het plafond betreft, 
ook hier gebezigd. Daar het onderscheid tussen papierstuc 
en papier-maché naar mijn mening elders nauwelijks 
wordt gemaakt en men voornamelijk over papier-maché 
spreekt, worden ook deze termen letterlijk geciteerd.

14 Brief van mevr. prof.dr. C.W. Fock aan de heer dr. Ph.M. 
Bosscher [lid van de Stichting Restauratiefonds], d.d. 18- 
06-1996.

15 Aan het eind van de achttiende eeuw was in Ludwigslust 
een kartonfabriek die, aanvankelijk als afdeling van het 
hertogelijk paleis, zich toelegde op het maken van antieke 
standbeelden, bustes reliëfs, vazen en andere versieringen 
van papier-maché. R.Krüger, ‘Die herzogliche Karton
fabrik zu Ludwigslust’, Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Universität Rostock 16 (1967), pp. 577-582. Ookmevr. Fock 
merkt in haar brief aan de heer Bosscher [noot 14], op dat 
er bijvoorbeeld in Ludwigslust in de tweede helft van de 
achttiende eeuw al een hele productie van papier-maché is 
voor interieuronderdelen en tuinsculpturen.

16 Rijksdienst voor de Monumentenzorg, nr. CS 81-1, d.d. 
17-6-1980.

5 Impressie van de toekomstige stationshal. (T. van Gisbergen)
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Het Groningse stationsgebouw van
Isaac Gosschalk en de Antwerpse

Handelsbeurs vanjoseph Schadde: 
een bijzondere relatie

Veerle Meul*

In zijn uitvoerige commentaren bij de ontwerptekenin
gen voor het stationsgebouw in Groningen in het 
Bouwkundig Tijdschrift weidde architect Isaac Gosschalk 
uit over de achtergronden van zijn studie van de zes
tiende- en zeventiende-eeuwse bouwkunst, die ‘strook- 
te[n] met de eeuwige beginselen van het schoone’: ‘t was 
de lezing en overdenking van de zoo heerlijke en leer
rijke Entretiens van den grooten Viollet le Duc’.1 In het 
kader van het inzicht van de Franse architectuurtheore- 
ticus, dat de bouwkunst de ‘zeden en instellingen der 
volkeren’ weerspiegelde, poneerde Gosschalk dat voor
al ‘de vormen van de zestiende en het begin der zeven
tiende eeuw juist lijf en ziel hadden gegeven aan alle 
betrekkelijke waarheden’.2 Bovendien konden er mak
kelijk motieven aan ondeend worden ‘voor onzen tijd 
geschikt, plooibaar, gemakkelijk aan te leeren en (wat 
vooral geldt) weinig kostbaar’, met gebruik van 
‘autochtone materialen’.3

Gosschalk gold als een kenner van de zestiende- en 
zeventiende-eeuwse architectuurvormen van de 
Nederlanden, die creatief werden geïnterpreteerd in 
nieuwe verwezenlijkingen. De bouwmeester verwees 
naar de bronnen van zijn eruditie: publicaties, tekenin
gen en foto’s, maar in het bijzonder de eigen waarne
ming. ‘In de jaren 63 a 67 heb ik het geheele land, met 
een gedeelte van Limburg en Noord-België met een 
schetsboek onder den arm doorreisd. Het reizen was 
veelal nog - bij gebrek aan spoorwegen - uiterst tijd- 
roovend en omslachtig’.4

De hedendaagse architectuurhistoricus spoort vanuit 
Groningen in enkele uren naar bepaalde rechtstreekse 
inspiratiebronnen uit de eerste hand voor dit majestu
euze stationsgebouw: de historische architectuur van de 
Brabantse laatgotiek. Wilfred van Leeuwen wees reeds 
op de oorsprong van enkele van Gosschalks historise
rende motieven in de contemporaine en historische 
architectuurpraktijk en -theorie in Vlaanderen.5 Het 
stationsgebouw blijkt vooral een bijzondere relatie te

hebben met een negentiende-eeuws monument: de 
Handelsbeurs te Antwerpen, tussen 1868 en 1872 her
opgebouwd door de Antwerpse bouwmeester Joseph 
Schadde (1818-1894).

Dit artikel behelst geen neerslag van een systematisch 
onderzoek naar de Belgische inspiratiebronnen van 
Gosschalk, noch een studie naar de mogelijke invloed 
op de negentiende-eeuwse Nederlandse architec- 
tuurscène van de Antwerpse architect Schadde. 
Affiniteiten tussen beide bouwmeesters in rationalisti
sche en pittoreske architectuuraanpak en inspiratie
bronnen worden terloops geformuleerd, maar er is geen 
onderzoek verricht naar de eventuele concrete contac
ten van Gosschalk met het Beursgebouw in de 
Scheldestad, of met zijn auteur.

Na een korte situering van de bijzonder productieve 
maar wat miskende Joseph Schadde in het Belgische 
negentiende-eeuwse architectuurgebeuren, wordt uit
gebreid ingegaan op diverse aspecten van het Antwerpse 
Beursgebouw: de voorloper uit 1531 in Brabantse laat
gotische stijl en de creatieve ‘restauratie-nieuwbouw’ 
van Schadde na de verwoesting door een brand in 1858. 
Tenslotte wordt de relatie met het Groningse stations
gebouw in de verf gezet en de meest aanwijsbare forme
le ontleningen aangegeven en geïllustreerd.

Een eclectische oeuvrecatalogus
Joseph Schadde, ‘architecte-academicien' en ‘architecte- 
archéologue'

Een situering van Joseph Schadde in het negentiende- 
eeuwse Belgische academische milieu, waar de architect 
zijn kennis van de eigentijdse en historische architec
tuur opdeed en zich kon profileren als architectuurhis
toricus of architect-archeoloog, is essentieel.6

Op de eerste plaats is zijn bijna levenslange aanwe
zigheid op de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten - eerst als leerling en veertig jaar als professor 
van de classe supérieure d'architecture’ - bepalend.7 Aan 
deze Antwerpse onderwijsinstelling kwam vanaf 1840 in 
het kader van ‘stilistische experimenten’ de middel
eeuwse bouwkunst meer en meer aan bod en werden 
pioniers van het neomiddeleeuwse genre zoals 
Ferdinand Berckmans (1803-1854) en François Durlet 
(1816-1867) gerecruteerd als lesgever. Schaddes bio
graaf en leerling Paul Saintenoy schreef dat Schaddes 
atelier ‘overspoeld werd door leerlingen uit alle streken 
van België’.8 Onder de opsomming van leerlingen liet 
hij de wellicht belangrijke groep Nederlandse studenten 
architectuur terzijde. De aanstelling in 1875 van 
Schadde als erelid van de ‘Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst’, is wellicht een erkenning die voort

kwam uit deze succesvolle pedagogische carrière.9
Schadde profileerde zich als architect-archeoloog in 

de belangrijkste Belgische wetenschappelijke instellin
gen van de tweede helft van de negentiende eeuw: de 
Académie royale d'archéologie de Belgique (Antwerpen, 
1872-1893), het Corps Academique (Antwerpen, 1866- 
1894), de Académie royale des Sciences, des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique (Brussel, 1878-1894). De activi
teiten van deze verenigingen kenden een internationale 
uitstraling en waren een forum voor de kennis van de 
architectuurgeschiedenis en voor eigentijdse theorieën 
over monumentenzorg. Als voorzitter hield Schadde 
voordrachten over onder meer de restauratie en conser
vering en behoud van monumenten en over het onder
wijs aan handwerklieden.10 In ‘Sur la restauration et 
conservation des monuments’ worden de begrippen 
‘restauratie’ en ‘conservatie’ volgens de opvattingen van 
Viollet-le-Duc enigszins gewijzigd gedefinieerd: ‘res
taureren is een monument herschapen in zijn primitie
ve vorm, het zijn oorspronkelijk uitzicht teruggeven’. 
Het onvoorwaardelijke respect dat Schadde formuleer
de voor het hele bouwkundige patrimonium, dat hij als 
histoire bâtie beschouwde, is cruciaal voor het begrip van 
zijn praktijk als restauratie-architect én van zijn nieuwe 
creaties.

‘7er eer en glorie van het Antwerpse patrimonium'

Een belangrijk deel van de uitgevoerde ‘restauraties’ en 
nieuwbouwprojecten valt binnen het kader van een 
chauvinistisch gevoerde bouwpolitiek te Antwerpen, dat 
zich de rang van ‘nationale metropool’ aanmat, waarbij 
men - op zoek naar nationale beginselen en een eigen 
identiteit - door de zorg voor oude monumenten (als 
getuigen van de ‘gouden tijden’) opnieuw trachtte aan te 
sluiten bij een roemrijk verleden. De oprichting van 
nieuwe monumenten diende de nieuwe welvarendheid 
te weerspiegelen en het liberale stadsbestuur legitimiteit 
te verschaffen door hun historiserende vormgeving.

Kenmerkend is Schaddes herinrichting uit 1862- 
1870 van het renaissance Stadhuis te Antwerpen (1561- 
1565) in neo-Vlaamse (of beter: Antwerpse) renaissan
cestijl in samenwerking met de gerenommeerde kunst
schilder Hendrik Leys (1815-1869). Het oeuvre van 
beide Antwerpse kunstenaars vertoont affiniteit in hun 
streven naar een nieuwe nationale kunst, die aansluiting 
zocht bij de gotische kunst, vermengd met elementen 
uit de Vlaamse Renaissance, waarbij ‘archeologische’ 
studie en verbeelding hand in hand gaan.11 Schadde was 
betrokken bij de restauraties van de laatgotische Onze- 
Lieve-Vrouwekathedraal (1867-1876?), de barokke 
Sint-Carolus-Borromeuskerk (1862-1864) en het Steen

(1862, 1885-1890). De belangrijkste opdracht die 
Schadde uitvoerde in opdracht van het stadsbestuur was 
de wederopbouw van de laatgotische Handelsbeurs. Bij 
zijn laatste overheidsopdracht, het postuum gerealiseer
de Tolhuis, voegde Schadde een nieuw monument aan 
het stedelijk patrimonium toe. Het nu verdwenen 
monumentale gebouw verwees zeer expliciet naar de 
‘Florisstijl’ van het Antwerpse stadhuis.

Provinciale architect (1853-1869)

Van 1853 tot 1869 was Schadde bouwmeester in dienst 
van het provinciebestuur Antwerpen voor het arrondis
sement Mechelen.12 De provinciale bouwmeesters 
waren in de tweede helft van de negentiende eeuw vaak 
katalysatoren voor de verspreiding van de neomiddel
eeuwse stijlen doorheen het land. Tijdens de ambtspe
riode van Schadde was deze functie, aanvankelijk inge
steld als raadgevend en inspecterend bij de subsidiëren
de overheden, in de provincie Antwerpen geëvolueerd 
tot ontwerper en werfleider van betoelaagde werken aan 
gebouwen van de provincie, de gemeente, de kerkfa
brieken en overheidsinstellingen voor liefdadigheid. De 
rijke en traditionalistische stedelijke context van 
Schaddes Antwerpse oeuvre werd hier vervangen door 
een rigide ambtelijke context. Het betreft in hoofdzaak 
landelijke en soms seriematige architectuur waar econo
mische en functionele motieven vaak prevaleerden 
boven representatieve of artistieke bekommernissen. 
Een uitzondering hierop vormden de restauraties van 
het laatgotische ‘Hof van Busleyden’ (1864) en de Sint- 
Romboutskathedraal te Mechelen (1861). Schaddes 
eclectische architectuurbenadering en embryonale 
monumentenzorg-visie blijkt niettemin ook uit de 
bestudering van het corpus van herstellingswerken, res
tauraties, vergrotingen en enkele nieuwbouwprojecten 
van de bescheiden en vaak stereotype landelijke kerke
lijke architectuur.

Architecte des chdteaux'

Volstrekt onbekend blijft voorlopig de privé-architec- 
tuur van de Antwerpse bouwmeester. Biograaf 
Saintenoy maakte gewag van verscheidene ‘hotels’ of 
meesterwoningen in Antwerpen en Brussel. ‘Trés jeune, 
ses connaissances architecturales et sa bonne renommée lui 
donnèrent la clientèle des families nobles non seulement 
d'Anvers, mais de toute la Belgique. (...) 11 jut l'architecte des 
chdteaux et ceux qu'il éleva se montent d plus de cinquante, 
(...)’.li De verdienste van Schadde binnen de negentien
de-eeuwse Belgische ‘kasteelarchitectuur’ werd hoog
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ingeschat. Op nationale en internationale tentoonstel
lingen werden de ontwerpen voor nieuwbouw en res
tauratie alom geprezen.14 Grotendeels werd dit oeuvre 
in neo-Vlaamse-renaissancestijl gerealiseerd. Typerend 
is de polychromie door materiaalverschillen en accen
ten met zgn. spekbanden, vensteromlijstingen met neg- 
blokken, en hoekkettingverbanden in natuursteen. 
Veelal hebben deze gebouwen een ingangstravee en 
basement in blauwe hardsteen met bossagewerk. 
Rolwerk- en puntgevels worden bekroond door steile 
leien daken met vorstkammen in combinatie met zinken 
platformen. Belangrijk was de restauratie van de voor
gevel van het kasteel della Faille de Leverghem te 
Deurne in 1849. Hiermee bleek Schadde een voorloper 
van de neo-Vlaamse-renaissancestijl, waarin het poort
gebouw werd (her)opgetrokken. 7/ apparait comme un 
précurseur et plus d’une fois il nous a rappelé qu’ilfut le pre
mier d édifier dans le style du A17 siècle, notamment cette 
pittoresque entrée de chateau d Deurne’.15

In de jaren zeventig van de negentiende eeuw vorm
de de neo-Vlaamse renaissance een alternatief voor de 
neogotiek en de neo-klassieke stijlen, alhoewel men van 
een echte beweging niet kan spreken.16 In 1878 kende 
deze tendens, die echter reeds aanwezig was in de eerste 
helft van de negentiende eeuw, zijn officiële doorbraak 
met het Belgische paviljoen op de Wereldtentoonstel
ling van 1878 van Emile Janiet (1839-1919).17

De publicist van deze bouwstijl was de Brusselse 
architect August Schoy. Saintenoy achtte Schadde, ‘die 
echter niet zoals Schoy een intellectueel van de Vlaamse 
architectuur in de 19de eeuw genoemd kan worden’, 
een belangrijk sleutelfiguur in het opteren van dit stijl- 
alternatief.18 Schadde was de figuur van de ‘renaissance 
van de nationale, Vlaamse kunst’19, die triomfeerde in 
een liberaal milieu waar men de bloeiperiode van de 
handel en de macht van de Vlaamse burgerij evoceerde 
door rijke woonsteden. Daarnaast werd een belangrijke 
groep kastelen voor een adellijk cliënteel gerealiseerd in 
een ‘Brugse’ neogotische stijl.

Een stationsgebouw in ‘Brugs-neogotische’ stijl

Naast de Handelsbeurs was Schaddes meest besproken 
realisatie het afgebroken stationsgebouw binnen de 
stadsomwallingen van Brugge (1880-1886). De verwe
zenlijking van het hoofdgebouw ‘in Brugse stijl’ past in 
het kader van een gotiserende bouwpolitiek van de stad. 
Het bakstenen neogotische gebouw, opgetrokken met 
een toren die verwees naar de klokkentoren van het bel
fort en met zogenoemde Brugse traveeën, misleidde de 
bezoeker over de bestemming van het gebouw. 
Enerzijds werd het gebouw bewonderd om zijn ‘origi-

1 Het Brugs neogotisch stationsgebouw van Schadde. 
(Postkaart, 1928, Antwerpen, collectie V. Meul)

naliteit’ en ‘pittoresk’ aanzicht, maar anderzijds stelden 
critici zich de vraag of de Middeleeuwen ‘wel de vormen 
en esthetiek konden leveren voor een gebouw waarvan 
de conceptie, de schepping en de functionaliteit zo 
hedendaags en modern waren’.20 Uitgesproken positief 
stond men tegenover Schaddes ijzeren perronoverkap- 
ping. De originele ontwerpen voor het hoofdgebouw 
werden door critici steeds passioneel onthaald; de 
omstandigheden die bewerkstelligden dat de uiteindelij
ke uitvoering zo verguisd zou worden, zouden verder 
moeten onderzocht worden.21

Met de ontwerpen van het Brugse Stationsgebouw en 
de Handelsbeurs te Antwerpen behaalde Schadde grote 
successen op nationale en internationale exposities, 
zoals de Wereldtentoonstelling te Antwerpen in 1885 
en 1894 en te Parijs in 1889. Op deze één na laatste 
Wereldtentoonstelling van de eeuw, triomfeerde het 
gebruik van ijzer in de architectuur in de twee meest 
opmerkelijke constructies die de Franse ingenieurs- 
bouw ooit voortbracht; de gigantische constructie van 
ingenieur Gustave Eiffel (1832-1923) en de reusachtige 
Galerie des Machines van Victor Contamin (1840-1893) 
en C.F.L. Dutert.22 Vooral deze laatste verwezenlijking 
was een toonbeeld van functionalistisch gebruik van 
metaal en glas.23 Henry-Russell Hitchcock wees even
wel op de bijzondere ambiguïteit in het ontwerp van de 
Eiffeltoren. Wanneer men het monument van een 
afstand beschouwt, roepen de vier steunpijlers de kracht 
op van de viaductpijlers van Eiffel; het ganse monument 
met zijn hyperbolische pijlers is ‘een 300 meter hoge 
viaductpijler, waarvan het type oorspronkelijk was ont
wikkeld uit de wisselwerking van wind, zwaartekracht, 
water en materiaalweerstand’.24 Van dichter bij gezien, 
zijn de schijnbaar willekeurig gebogen vormen, die de 
pijlers verbinden, zeer opzichtig, zoals ook het groffe 
vlechtwerk, de entrelacs die de basisvormen versieren;

het is een soort décoration appliquée. Het is eigenlijk een 
verkrampte poging om de moderne rationaliteit en het 
mechanische, industriële aspect van de opzet te verhul
len. In deze vrij schizofrene situatie, waarbij men een 
vooruitstrevende ‘moderne’ constructie tracht te ver
zachten door een traditionele aankleding, moet het 
grote succes van Schadde verklaard worden. Zijn ont
werpen van het station te Brugge en de overdekking van 
de Handelsbeurs te Antwerpen werden bekroond met 
de Grand Prix binnen de categorie architectuurontwer- 
pen en -tekeningen; de hoogste onderscheiding die een 
Belgisch architect kon ontvangen.25 De jury oordeelde 
dat het twee bijzonder gelukte illustraties waren van l’u- 
tilisation du f er et son application d la décoration monumen
tale.26 Zijn ontwerpen werden geprezen, omdat de 
architect geen genoegen had genomen met de ‘indus
triële vormen van het ijzer’.27 De metalen ornamentiek 
van zowel de spoorwegoverkapping als de overdekking 
van de beurs, die - zoals ook bij de Eiffeltoren - het 
industriële aspect van de constructie verdoezelden, vul
den de leegten tussen de horizontale en verticale delen 
op en vermeden het koele en strenge karakter.

Het is niet ondenkbeeldig dat Isaac Gosschalk kennis 
maakte met Schaddes meest prestigieuze werk tijdens 
deze Wereldtentoonstellingen of andere exposities. De 
Belgische studiereizen van de Nederlandse bouwmees
ter dateerden hoofdzakelijk uit de vroege jaren zestig. 
Het Antwerpse beursgebouw was toen nog niet meer 
dan een ruïne.

2 Het zestiende-eeuwse beurs
gebouw uit 1831-1832 naar 
ontwerp van Domien de 
Waghemakere. (Petrus van der 
Borcht, De Nieuwe beurs te 
Antwerpen tijdens de zes
tiende eeuw, ets en burijngra- 
vure, 1881; Antwerpen, collec
tie V. Meul)

De wederopbouw van de Handelsbeurs te Antwerpen (1869- 
1872)

De belangrijkste opdracht voor het Antwerpse stadsbe
stuur en tevens Schaddes meest gerenommeerde werk 
was de wederopbouw van de Handelsbeurs van 1869 tot 
1872.28 Het negentiende-eeuwse gebouw aan de 
Twaalfmaandenstraat te Antwerpen heeft een bijzonder 
rijke geschiedenis, waarop hier wordt ingegaan, omdat 
de relatie met het verleden zo bepalend was voor het 
aanzicht van dit merkwaardig gebouw en omdat de typi
sche negentiende-eeuwse grensvervaging tussen restau
ratie- en nieuwbouwpraktijk hier op de spits gedreven 
werd.

De ‘‘oude’ en de ‘nieuwe’ Beurs

De zognaamde ‘nieuwe beurs’ werd in 1531-1532 opge
trokken naar ontwerp van ‘toezienere der stadtwerc- 
ken’, bouwmeester Domien de Waghemakere (1460- 
1542)29, tussen de Meir en de Lange Nieuwstraat, ter 
vervanging van de vijftiende-eeuwse ‘oude beurs’ die te 
klein was geworden voor de sterk opbloeiende handels
en geldmarkt.30

De ‘nieuwe beurs’ was het eerste specifiek voor dit 
doel opgetrokken gebouw ter wereld. Zowel op het 
inhoudelijke vlak, wat betreft functies en naamgeving, 
maar ook naar de uiterlijke vormgeving en uitbatings-
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wijze, bestendigde de Antwerpse beurs een prototype. 
Galerijbeurzen zoals in Amsterdam, Londen en Rijsel 
hebben hun gemeenschappelijk model in de beurs van 
Antwerpen.31 De Waghemakere kon niet teruggrijpen 
op een concreet gebouwtype en liet zich wellicht inspi
reren door de architectuur van handels- en lakenhallen 
(Mechelen en leper), Italiaanse burgerlijke en publieke 
architectuur (loggia-principe) en kloosterbouwkunst 
(pandgang).

Als Europese trendsetter genoot het beursgebouw 
een universele belangstelling en zijn beschrijving en 
beeltenis werd meermaals vastgelegd. De meest beken
de en betrouwbare iconografische bron is de voorstel
ling door Petrus van der Borcht uit 1581.32 Een recht
hoekige open ruimte werd omsloten door een met net
en stergewelven overdekte zuilengalerij met een lage 
verdieping onder zadeldak. Achtendertig cilindrische 
zuilen droegen de driepasboogvormige arcaden. Het 
herhalen van dit motief, dat ook voorkwam in de gaan
derij uit 1515 van de ‘oude Beurs’, zou volgens sommi
ge bronnen ‘iconografisch’ zijn: de hoofdfiguur van de 
zegels van de in Brabant gevestigde Lombardische ban
kiers bestond uit een driepas waarin een geldbeurs.33 
Hierdoor kon deze boog misschien als algemeen sym
bool voor bank- of beurswezen aangezien worden.

De slanke blauwe hardstenen zuilen bestonden uit 
een samengesteld basement, een slanke cilindrische 
schacht en een kapiteel. Het hoge octogonale basement 
omvatte een hoge plint en een ingesnoerd bovendeel 
waarboven een smalle ronde torus. De schachten wer
den in twee delen geleed door een schotelvormige 
schachtring en zijn verschillend voorzien van ornamen
ten in vlakreliëf. Het eenvoudige lijstkapiteel met acht
hoekige abacus droeg een balkvormige overhoekse 
stompe priem die door de waterlijsten heen sneed. De 
driepasbogen werden omlijst door een waterlijst met 
krulkoolmotieven en kruisbloemen als toten en als 
bekronend finaal. Metalen trekankers beletten de uit
spatting van de scheibogen ter hoogte van de abacus.

Een waterlijst markeerde de overgang naar de eerste 
verdieping die aanvankelijk nagenoeg vensterloos was. 
Volgens een oude gedenksteen die tot 1858 in de beurs 
aanwezig was, werd de verdieping in 1581 door een 
brand vernield, doch onmiddellijk herbouwd.34 Nadien 
was deze verdieping hoger opgetrokken en naar de bin
nenzijde toe doorbroken met een rij rechthoekige 
renaissancevensters. Op dit nieuwe niveau vonden de 
kleine panden en stalletjes hun plaats, waarvan het schil- 
derspand het belangrijkste was. Een doorlopend zadel
dak met grote dakkapellen dekte deze verdieping af. De 
bovenverdieping was bereikbaar via drie trappenhuizen, 
waarvan er twee ondergebracht waren in een trappen
huis met winkelpui waarboven een wenteltraptoren aan

de toegang in het noorden en zuiden. De prent uit 1581 
toont in het zuiden (de Twaalftnaandenstraat) een trap- 
toren boven een trappenhuis waarvan de gevel dwars op 
het centrale poortgebouw staat. De toren werd door 
waterlijsten in twee octogonale en twee cilindrische 
niveaus geleed en werd bekroond door een openge
werkte peerspits die de Renaissance aankondigde. De 
bewaard gebleven noordelijke toren werd afgedekt door 
een stomp ingesnoerd achtzijdig spitsje waarnaar de 
huidige bekroning van de toren sterk refereert. Op de 
zuidzijde van de toren wordt een zonnewijzer afgebeeld.

Het gebouw was volledig ingesloten door woonhuis
bebouwing. Oorspronkelijk had de beurs slechts twee 
toegangen aan de smalle zijden (Z en N), waarop twee 
straten aansloten: de Beurzestraat (N) en de Twaalf- 
maandenstraat (Z). Op het einde van de zestiende eeuw 
werden bijkomende ingangen toegevoegd op de dwarse 
as: de Israëlietenstraat (W) en de Korte Klarenstraat 
(O). De hoofdgevel aan de Twaalftnaandenstraat werd 
nauwgezet afgebeeld.35 Boven twee gekoppelde driepas
boogvormige arcades was het wapen aangebracht van 
Karei V met de rijksadelaar, de zuilen van Gibraltar en 
het devies Plus Ultra in een grillig gebogen omlijsting 
met krulkoolmotieven.36 Een ajour uitgewerkte borst
wering met vierpasmotieven bekroonde deze poortge- 
vel.

Architectuurhistorisch vormde het Beursgebouw een 
markant exemplaar van de flamboyante Brabantse laat- 
gotiek waarin zich naadloos renaissancistische elemen
ten aankondigen. Het was zeer kenmerkend voor het 
oeuvre van de architecten rond het vermaarde 
Keldermans-geslacht en verwijst zeer sterk naar de 
realisaties van Rombout II Keldermans.

De open gaanderij komt onder zeer gelijkende vorm 
voor in bijvoorbeeld de open portieken van het raadhuis 
van Brussel en Oudenaarde (vanaf 1527, Hendrik van 
Pede), het Broodhuis te Brussel (ontwerp 1515, 
Anthonis II Keldermans), en (meest treffend) de gaan
derij van het ‘Paleis van de Grote Raad’ te Mechelen 
(ontwerp 1529, Rombout II Keldermans). Een elegant 
en luchtig voorkomen werd nagestreefd en de sierlijke 
zuiltjes werden niet meer in Brabantse zandsteen, maar 
in hardere steensoorten uitgevoerd, zoals blauwe hard
steen van Ecaussines en kalksteen van Avesnes. Volgens 
S. Leurs trad hierdoor een lijstkapiteel of impost in de 
plaats van het Brabants kapiteel met krulkool.37 De zui
len, waarvan de zuilschachten nergens uitgewerkt wer
den zoals te Antwerpen, hadden soms een klaverblad
vormige doorsnede (Mechelen, Paleis van de Grote 
Raad), zoals de hoekzuilen van de beurs. De gaanderij
en zelf werden overkluisd door vaak ingewikkelde stèr
en netgewelven met neerhangende sluitstenen. De drie
pasboogvormige arcade komt voor bij het stadhuis te

Gent (1518-1533, Domien de Waghemakere en 
Rombout II Keldermans) en het Broodhuis te Brussel. 
Rond 1500 maakte de spitsboogvormige deur- en ven
steropeningen, omlijst door een accoladeboog met 
hogels afgezet, plaats voor festoenachtige lijsten die een 
grillige, soms drielobbige inlijstende boog vormen zoals 
te Mechelen in het ‘Paleis van de Grote Raad’. Het stre
ven naar een rijke, bijna overdadige buitenarchitectuur 
leidde tot het uitwerken met flamboyante motieven van 
de boogzwikken met traceringen waarin visblazen en 
veelpassen met scherpe neuzen.

Uniek was de uitwerking van de zuilschachten met 
rijk gevarieerde decoratieve reliëfs. De meeste zijn 
onmiskenbaar laatgotisch en herinneren aan flamboy
ante venstertraceringen met visblaasmotieven. Enkele 
zijn te identificeren als mouchettes-. een maaswerkmotief 
bestaande uit buigende, vlamachtige motieven met 
neus. Het gestileerde, symmetrisch slingerende planten- 
ornament op sommige zuilen kan echter als arabesk 
worden getypeerd. ‘Moresk’ was de contemporaine 
term, die gebruikt wordt om de vroegste gestileerde 
bladpatronen aan te duiden, die nog geen rolwerk kun
nen genoemd worden.38 Het was ook maar een kwestie 
van tijd dat deze arabeskvormen hun plantaardige remi
niscenties volledig verloren en tot rolwerk verwerden.39

Het is niet onwaarschijnlijk dat Domien de Waghe
makere in contact kwam met deze motieven, die ener
zijds Italiaanse en anderzijds Spaanse wortels hebben en 
op hun beurt invloeden van de Moorse cultuur vertolk
ten, in de Antwerpse smeltkroes van verschillende cul
turen, die elkaar ontmoetten bij het... handel drijven, in 
de beurs. Niet alleen werden de meest modieuze stoffen 
uit Italië en Spanje, waarop zich eerst deze ‘moreske’ 
ornamentiek manifesteerde, verhandeld, maar ook wer
den in de Scheldestad op grote schaal ornamentprenten 
verspreid en gedrukt.

De periode rond de realisatie van het beursgebouw 
was een cruciaal moment in de ontwikkeling van de 
architectuur, waarbij de Renaissance, aanvankelijk zeer 
schuchter en onder louter decoratieve toepassing, zoals 
de decoratie op de zuilen van de beurs, tot ontwikkeling 
kwam.

Verdere lotgevallen van het beursgebouw (tot 1858)

Bij het ineenstorten van de Antwerpse handel in de 
tweede helft van de zestiende eeuw, was de beurs het 
schouwspel van duels en geheime bijeenkomsten van de 
Calvinisten en na het herstel van de orde werd de stads
bibliotheek erin ondergebracht.40 Van 1663 tot 1810 
huisvestte de beurs de Academie voor Schone 
Kunsten.41 Na de beursstagnatie van de zeventiende en

1_  . . ______ ,___r

3 Een brand verwoestte in 1858 de laatgotische 
Handelsbeurs, die slechts enkele jaren eerder voorzien was 
van een spectaculaire glas- en ijzeroverspanning door Charles 
Marcellis. (H. Borremans, Ruines de la Bourse d’Anvers, 
lithografie, 1858; SAA, Iconografie, 63 A/20a)

achttiende eeuw betekende de negentiende eeuw voor 
Antwerpen een heropbloei van de beurshandel in een 
groeiend kapitalistisch marktsysteem.

Voor 1852 vond geen ingrijpende verbouwing plaats. 
In dat jaar werd een vooruitstrevende overspanning van 
het binnenplein gerealiseerd in glas en smeed- en giet
ijzer, naar het ontwerp van de Luikse industrieel 
Charles Marcellis (1798-1864). Deze fascinerende en 
‘choquerende’ constructie, die volledig onafhankelijk 
van de oude architectuur schraagde, hield slechts stand 
tot 1858, toen een brand het beursgebouw gedeeltelijk 
in as legde.42 De gewelven van de galerijen waren inge
stort, zoals ook de toren die de ingang flankeerde aan de 
Twaalftnaandenstraat. Stadsarchitect Frans Stoop 
gelastte de afbraak van de resterende arcaden en muur
delen, officieel om veiligheidsreden. Onmiddellijk werd 
het afbraakmateriaal verkocht en verspreid, met uitzon
dering van twee intacte zuilen die naar de Oudheid
kundige Musea overgebracht werden.43

Ontwerpgeschiedenis 1858-1868

De catastrofe liet sterke indrukken na en het reeds 
bestaande wantrouwen ten opzichte van de moderne 
glas- en ijzeroverdekking ontaardde in zeer gevoelsma
tige vooroordelen tegen de ‘moderne metaalbouw’. 
Daarenboven sloot zij niet meer aan bij de conservatie
ve houding inzake architectuur van het Antwerpse 
stadsbestuur. Deze instelling zou sterk een rol spelen in 
de ontwerpgeschiedenis, van 1859 tot 1869, en zou tot
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4 Gevel van de Handelsbeurs aan de Twaalfmaandenstraat. 
(Postkaart, zonder datum; Antwerpen, collectie V. Meul)

heftige twisten leiden bij de evaluatie van de projecten 
voor de nieuwbouw, waaraan niet te ontkomen bleek.

Reeds bij de eerste wedstrijd, uitgeschreven in 1858, 
ging uit het zeer disparate aanbod van projecten (47) de 
voorkeur uit naar het project van Schadde.44 Het bleek 
georiënteerd op de voorganger, waarvan het ten dele 
een kopie was, en werd geroemd om zijn ‘zuiverheid van 
architectonische stijl, door de geleerde reproductie van 
een traditioneel type’.45

Bij de tweede wedstrijd (1860), die normatief was 
inzake ligging, opbouw en bouwstijl, werd Schaddes 
plan weerom geloofd omwille van zijn monumentaliteit 
en ‘historische getrouwheid’.46 De oude standplaats 
bleef behouden. Het diende opnieuw een gebouw met 
verdieping en galerij te worden, waarin de ‘bouwstijl’ 
van de voorganger herhaald werd. Lokale ‘chauvinisti
sche’ en politieke motieven bleken in het voordeel van 
de ‘inheemse architectuur van Antwerpse académicien 
Schadde’.

Gemeenteraadslid Hendrik Leys wees op het belang

van het ‘conserveren van onze beurs die de eerste 
monumentale beurs was op het continent en het proto
type van de beursgebouwen van Europa’.47 Het ontwerp 
van Schadde voorzag in het ‘restaureren van dit unieke 
architectuurtype’. Een argument dat in de publieke opi
nie de voorkeur voor het plan van Schadde deed groei
en was dat de statische eigenschappen van de metalen 
dakconstructie niet louter moesten ‘aangenomen’ wor
den, maar dat ze zelfs voor een leek duidelijk afleesbaar 
waren in deze naar metaal getransponeerde houtcon
structie.

Ditzelfde aspect bleek evenwel in het nadeel van 
Schadde; dat de dakconstructie niet ‘origineel’ was, maar 
‘eclectisch’ en ‘niet van de tijd’: ‘de auteur van het plan 
reproduceert nauwgezet de alom gekende houten dak
stoel van het paleis van Westminster. Dit bovenste deel in 
‘style ogivale', waarvan in de oude gaanderij geen spoor 
bestond, schreeuwt het uit op deze plaats en levert een 
geheel zonder eenheid op’.4® Teneinde verdere kritiek te 
ontkrachten, bracht Schadde enkele wijzigingen aan die 
door de wedstrijdcommissie als volgt werden beoor
deeld: ‘de frappante gelijkenis met de Engelse dakstoe
len bestaat niet meer; (...) Dhr. Schadde heeft zich geïn
spireerd op de smeedijzerwerken uit de zestiende eeuw, 
waarin het metaal ingenieus werd bewerkt tot bladeren, 
bloemen en arabesken (...) die de constructieve delen 
‘artistiek’ kunnen opwaarderen (...) In onze stad bezit
ten wij een voorbeeld van deze ornamentiek in de pomp 
van Quinten Metsys. Deze zeer nieuwe en originele 
overspanning heeft de verdienste een zeer gelukte toe
passing te zijn van de sierlijke vormen die de 
Middeleeuwse architecten aan het ijzer gaven, op de 
nieuwe eisen van onze tijd. Zij voldoet volledig aan de 
noden van onze tijd, volledig in harmonie blijvend met 
het monument dat men wil reconstrueren’.49

Bowwverloop 1868-1816

Door tal van omstandigheden is het niet voor 1868 dat 
de beslissende toewijzing valt.50 Op 24 augustus 1869 
geschiedde de eerste steenlegging. Zonder belangrijke 
wijzigingen werd het gebouw met centraal plein, dub
bele galerij en de bijruimten op de verdieping, inclusief 
de ijzeren dakconstructie verwezenlijkt binnen een 
periode van drie jaar en op 19 oktober 1872 werd de 
nieuwe beurs plechtig ingehuldigd.

Het lastenboek uit 1868 beschrijft de versterking en 
verhoging van de oude brandmuur die de omtrek 
bepaalde.51 De andere zestiende-eeuwse funderingen 
konden niet herbruikt worden. Nieuwe funderingen 
werden aangelegd op een laag breuksteen uit Vilvoorde 
en nieuwe keldergewelven, bogen en putten werden in

metselwerk met Rupelmondse klampsteen en asmortel 
opgetrokken. Het op de plannen rood ingekleurde 
opgaande metselwerk bestaat uit papenstenen uit 
Boom, Niel en Hemiksem. Grote zorg werd besteed 
aan het metselwerk van de gewelven, dat zichtbaar 
bleef: zorgvuldige selectie van de baksteen en de afwer
king van de ‘Hollandse’ voeg (snijwerk). De vloerplaten 
tussen de verdiepingen bestaan uit troggewelfjes in 
papensteen tussen ijzeren liggers met I-profiel. Alle 
wanden en plafonds in het interieur werden bepleisterd, 
geplafonneerd of van stucwerk voorzien. De muurdam- 
men tussen de vensters op de eerste verdieping, aan de 
tribune, werden voorzien van een geschilderde bak
steenimitatie, met gele, rode en donkergrijze voegschil- 
deringen in olieverf.

Gebouchardeerde blauwe hardsteen uit Ecaussines of 
Soignies werd voorgeschreven voor de monoliete zui
len52 en hun funderingen, de ‘culs-de lampe' en consoles 
van de gewelven en voor gevelelementen, trappen en 
dorpels. Voor het parement werd witte steen van 
Brauvilliers voorgeschreven (liais de Brauvilliers). Ten 
gevolge van de moeilijke leveringen van deze Franse 
kalksteen in 1870 opteerde Schadde voor het gebruik 
van de compatibele Engelse Portlandsteen.53

De dakconstructie in ‘geplet en geslagen ijzer’ werd 
geplaatst door Joseph Paris Isaac uit Marchienne-au- 
Pont. Vernieuwend was ook het enorme zinken plat
form ‘d tasseaux’ (met roevenlatten) boven de gesloten 
‘gaanderij’, dat evenwel snel voor problemen zorgde en 
herhaaldelijk vernieuwd en aangepast werd.

De voltooiing van de belangrijkste onderdelen van 
het exterieur zoals de portaalgevels met sculpturale uit
werking en de toevoeging van talrijke details zou zich 
nog voortslepen tot 1876. Het hele gebouw werd voor
zien van gasverlichting, waarvoor Schadde de armatu
ren ontwierp.54 Een vooruitstrevende comfortinffa- 
structuur was tevens de installatie van een warmwater 
verwarmingssysteem in 1875, door A.L. Bacon uit 
Londen. Alle schrijnwerk werd uitgevoerd naar de plan
nen van de Antwerpse architect: in 1875 werden eiken
houten poortdeuren en tochtportalen geplaatst, uitge
voerd door Tasson en Washer. Deze voerden in 1877 
tevens het schrijnwerk uit voor de lambriseringen met 
lessenaarsplanken en affichepanelen en de banken.

Uit documenten blijkt dat Schaddes concept een vol
ledig vuurbestendig en brandvrij gebouw was, waarvoor 
de nieuwe verworvenheden uit de industriële architec
tuur (de vuurbestendige pakhuizen) maximaal benut 
werden.55

Het ontwerp voor de vier toegangsgevels onderging 
in de loop van de ontwerp- en uitvoeringsfase een aan
zienlijke transformatie. Waar de wedstrijdontwerpen 
van 1862 voorzagen in nieuwbouwgevels in een neogo

tische stijl, zijn de ontwerpen uit 1868 eerder te 
beschouwen als restauratieontwerpen met reconstitutie 
van de zestiende-eeuwse gevelaspecten. De gevelaan
zichten reveleren de geplande conservering van de eer
ste bouwlaag van de oude gevels met dubbele driepas- 
boogvormige toegang en een verhoging waarbij gede
monteerde elementen zoals de geajoureerde borstwe
ring, de lijsten en de boogjesfries herplaatst zouden 
worden. De volledig verwoeste gevel aan de 
Israelietenstraat moest worden heropgebouwd. Schadde 
opteerde daar voor een nieuwe gevelconfiguratie.56

Het originele concept voor een restauratie van de 
drie gevels werd verlaten na een onderzoek door de 
architect in 1870. Er werd ook afgezien van de in het 
lastenboek gestipuleerde recuperatie van witte en blau
we steen.57 Doordat de natuursteen volledig ‘ver
schroeid’ bleek, achtte Schadde een volledige herop
bouw noodzakelijk. Enkel de gevel aan de Korte 
Klarenstraat werd uitgevoerd volgens de ‘restauratie’- 
ontwerpen van 1868 en integreert materieel een relict 
van de zestiende-eeuwse beurs.

Voor de hoofdgevels in de Twaalfmaandenstraat en 
de Beurzestraat zag Schadde af van een formele recon
structie, en maakte hij één nieuwe ontwerp op in een 
neogotisch vormvocabularium waarin vrijelijk werd ver
wezen naar de zestiende-eeuwse beursgevels.58 De ver
ticale poortrisalieten met geajoureerde borstwering 
worden bekroond door de achterliggende puntgevels en 
zijn geleed door een grote driepasvormige maaswerk-

5 Enkel aan de Korte Klarenstraat kon Schaddes restauratie- 
ontwerp van 1868 vrijwel ongewijzigd worden uitgevoerd. 
(J. Schadde, Gevelontwerp Korte Klarenstraat en 
Israëlietenstraat, 8 september 1868; SAA, MA, 3197/39)
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venstergroep. Onderaan verschaffen twee korfboogvor
mige poorten de toegang, verenigd door een accolade- 
boog met krulkoolmotief. De punt loopt doorheen de 
afzaat die de tweede bouwlaag markeert, en wordt daar 
bekroond door een witstenen beeld, de allegorische 
vrouwenfiguur van handel en scheepvaart. De blinde 
muur wordt geleed door verticale rondstaven, die als 
het ware de colonnetten vormen voor de fries, bestaan
de uit blinde driepasboogjes, onder de afzaat die de 
overgang naar het tweede niveau markeert. Dit niveau 
wordt gedomineerd door een groot, onderaan met zes 
grote en boven tot vier kleine driepasboogvormige ven
sters verjongend maaswerkvenster. De venstersgroep 
met borstwering met ajour uitgewerkte vier- en drie
passen als bekroning is door een afzaat in tweeën 
gedeeld. Het geheel wordt gevat in een gebogen omlijs
ting, een zogenaamde Brugse travee, met krulkoolmo- 
tieven. Deze gevelordonnantie uit de Vlaamse laatgo- 
tiek was een veelvoorkomend motief in woninggevels, 
in het bijzonder uit de Brugse baksteenbouw. Zowel 
structureel als in de details verwijst dit gevelontwerp 
sterk naar de Vlaamse laatgotische of flamboyante 
architectuur, zonder dwingende voorbeelden.

De zestiende-eeuwse traptoren aan de Beurzestraat is 
het enige materiële ‘monumentale’ relict van de oude 
beurs. Deze werd samen met de flankerende gevels van 
het trappenhuis sterk gerestaureerd. Uit 1873 dateren 
ontwerpen voor de wederopbouw van de traptoren aan 
de Twaalfmaandenstraat waarvan de octogonale en 
cilindrische geledingen volledig ingestort waren.’9 
Schaddes ontwerpen voor de reconstructie van deze

6 Het interieur van de 
Handelsbeurs van Schadde. 
(Postkaart, zonder datum; 
Antwerpen, collectie V. Meul)

bekroning in een fantasierijke neo-flamboyante stijl 
werden echter neergesabeld door het stadsbestuur en 
uiteindelijk werd ook hier afgezien van een formele 
reconstructie van de zestiende-eeuwse toren.

‘Style ogivale trilobée’

Het grondplan van Schadde sluit nauw aan bij dat van de 
zestiende-eeuwse beurs, met het grootste verschil dat 
binnenin een tweede galerij werd aangebracht, die de 
oppervlakte van het plein aanzienlijk verkleinde en de 
ruimtelijke proporties en ruimtewerking wijzigde. De 
benedenverdieping is tevens overwelfd met gevarieerde 
ster- en netgewelven, waarvan de geprofileerde ribben 
met knopachtige sluitsteen aan de zijde van het plein 
neerkomen op slanke zuilen, die vrije copiëen zijn van 
hun zestiende-eeuwse voorgangers. De monoliete blau
we hardstenen schachten zijn voorzien van gelijkvormige 
decoratieve reliëfs tussen de schachtringen. Opvallend is 
de diversiteit in de uitwerking van de basementen met 
bijkomende insnoering, of verticale gleuven en facette
ring in de plintzone, die reeds bestond bij de zestiende- 
eeuwse beurs, maar door Schadde op de spits werd gedre
ven. De steunen worden verbonden door een driepas- 
boog met scherp geprofileerd beloop en omgevende lijs
ten versierd met hogels en krulkoolmotieven, die ook op 
de toten voorkomen, en een kruisbloem als bekroning.

Men kan stellen dat de benedenverdieping een stilis
tische reconstructie is van de zestiende-eeuwse beurs. 
Ook in het iconografisch programma werd de traditie

7 Dwarsdoorsnede van de Handelsbeurs voor de aannemer. 
(SAA, Iconografie, 63, V)

van de voorganger voortgezet. Stadsarchivaris P. Génard 
werkte het heraldische en iconografische programma uit 
van de decoratieve elementen waarin de geschiedenis en 
de actualiteit van de Antwerpse handelsbetrekkingen 
centraal stonden.60 Boven de neogotische lambrisering 
en de houten kantoortjes uit 1895 en 1926 werden de 
wanden bedekt met geografische kaarten in olieverf op 
gemaroufleerd doek die de uitgebreide handelsbetrek
kingen van de Scheldestad evoceren.

Boven dit vrij donkere niveau verheft zich de eerste 
verdieping die eveneens verbreed werd door middel van 
een omlopende galerij die een ‘tribune’ vormt voor de 
afgesloten ruimten. De opstand ervan, waarvoor de 
architect niet kon terugblikken, herhaalt min of meer de 
benedenverdieping. Tussen de octogonale basementen 
van de zuilen werd een lage ajour bewerkte borstwering 
aangebracht, met driepas- en visblaasmotieven. De 
schachten van de zuilen zijn hoger en in drie delen geleed 
door schachtringen, teneinde dezelfde proporties van de 
arcade te respecteren. De boogzwikken van de arcades 
zijn voorzien met blind traceerwerk met analoge motie
ven, die zeer sterk refereren naar de Brabantse hooggo- 
tiek van de Waghemakere en Keldermans, zoals de reliëfs 
van de gaanderij van de ‘oude beurs’ en het ‘Paleis van de

8 De toegevoegde petite galerie. (Opname: V. Meul)

Grote Raad’ in Mechelen.
Aan de oost- en westzijde bevinden zich trapézoïdale 

erkers, waarmee Schadde een element uit het oeuvre van 
Domien de Waghemakere citeerde. De aanspraak op sti
listische authenticiteit van de nieuwbouw werd hierdoor 
verhoogd.61 Een driedelige ‘waterlijst’, als motief geci
teerd, markeert de overgang naar een derde niveau, een 
open schijngalerij die verwijst naar de verglaasde triforia 
in de laatgotische kerkelijke architectuur met onderaan 
een borstwering, geleed door driepasbogen.

De dakconstructie bestaat uit vier driepasvormige 
dwarsspanten uit geklonken plaatijzer, neerkomend op 
de kapitelen van de bovenste galerij. Het skelet wordt 
verstijfd door middel van een horizontale trekbalk (de 
hammerbeam), en loodrechte en de dakhelling volgende 
ijzeren liggers. De boogzwikken van de onderste kwart
cirkels zijn telkens door drie cirkelvormige T-profielen 
verstevigd. Op de trekbalk rusten de halfcirkelvormige 
bogen die mee het vlakke cassettenplafond dragen. 
Onderling zijn de driepasboogvormige spanten verbon
den door dunne halfcirkelvormige bogen die een langs- 
gording van het dak dragen. De doorsneden reveleren 
het doortrekken van de driehoeksbenen van het zadel
dak dwars door het platform heen, tot tegen het vloer-
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9 Binnengevel (westzijde) met de centrale erker. (Opname: V 
Meul)

niveau van de tussenverdieping. In het exterieur func
tioneren deze als afvoergoten.

De spitsboogvormige vensters zijn gevat in met hou
ten planken gesloten spitstonvormige steekkappen. De 
vrije driehoeken tussen de hammerbeams, de verticale 
posten en de dakhelling zijn opgevuld met smeedijzeren 
en roodkoperen plantenmotieven, die de verhandelde 
handelswaren symboliseren en verwijzen naar de 
bestemming van het gebouw.67 Onderzoek reveleerde 
dat het volledige metaalwerk oorspronkelijk rijk gepoly
chromeerd was; de plantenornamentiek was in ‘natuur
lijken kleuren’ geschilderd.63

‘Historische getrouwheid' of ‘historisme'

De dakconstructie verduidelijkt een belangrijk aspect 
van het historisme: naast een historische, terugblikken
de instelling is er ook een toekomstgerichte moderniteit 
aanwezig: de versmelting van traditionele stijlelementen 
met moderne, technologische uitdrukkingsmogelijkhe
den, die een nieuwe stijl zou tot stand brengen. De 
toenmaals hoogmoderne ijzer-glastechnologie van de 
dakconstructie verwijst zeer sterk naar traditionele

houtconstructies uit de kerken- en basilicabouw.
Tegelijk zijn de driepasvormige dwarsspanten een 
voortzetting, een vrije analogie van en naar de arcaden 
van de gaanderij, waarvan ook de maaswerkvulling werd 
overgenomen. In de ontwerpgeschiedenis spitste de dis
cussie zich onder meer toe op deze overdekking die een 
transpositie is van een traditionele houtstuctuur in een 
ijzeren constructie. Als voorbeelden werden vaak 
genoemd de middeleeuwse Engelse dakstoelen met 
steekbalken, de zogenaamde hammerbeams, van West
minster Hall in Londen en de grote hal in Hampton 
Court.64 Ook het houten maaswerk in de zwikken van 
deze middeleeuwse kappen werd door Schadde geïnter
preteerd en in metaal getransponeerd.

De architectuur van de Handelsbeurs is niet uitslui
tend conservatief en historiserend, noch eenduidig 
modernistisch of technologisch modern, doch een toen
maals actueel en met de tijd meegaand functioneel 
gemotiveerd compromis, een historisme dat aan speci
fieke vereisten en behoeften tegemoet kwam. De ‘histo
rische getrouwheid’ bleek eerder als ‘historisme’ te 
beschouwen, dan als historische reconstructie, want het 
ontwerp bleek een conceptuele interpretatie van de 
oude constructie.

Uit de ontwerpgeschiedenis bleek dat het aansluiten 
bij het traditionele gebouw een prioritaire eis was (en 
niet het uitvoeren van een bepaalde stijl), zodat door sti
listische identificatie de oude beurs zou verder leven. 
Het hernemen van dezelfde stijl heeft een semantische, 
ideologische geladenheid.

De bouwstijl van de Antwerpse beurs is dus niet te 
beschouwen als een uiting van een trendmakende stijl, 
bepaald in tijd en plaats, met name ‘de neogotiek’ of een 
algemene beursstijl’, maar is zeer specifiek een resultaat 
van de Antwerpse lokale artistieke, politieke en econo
mische traditie.

De estimatie van de stad Antwerpen voor ‘haar’ 
architect J. Schadde bleek hemels hoog. Schaddes bio
graaf P. Saintenoy citeerde een uitspraak van Ferdinand 
Hompus: ‘si la Belgique met à juste titre au premier rang de 
le renommée ses maîtres architectes classiques Balat et 
Poelaert, la ville d'Anvers est fière de son architecte Schadde 
qui. en toutes ses productions, a mis par-dessus tout notre art 
national flamand',65 Het nieuwe beursgebouw beant
woordde aan de nationaal-romantische verlangens van 
het Antwerpse stadsbestuur, dat zich wenste te legitime
ren met een artistiek patrimonium dat refereerde naar 
lokale bloeiperiodes.

Het beursgebouw van Schadde was geen loutere 
reconstructie, maar een ‘nieuwbouw’ met ten dele gans 
nieuwe en eigen kwaliteiten, die haar bijzondere karak
ter zowel uit historische stijlelementen en citaten, als uit 
moderne materialen en constructiewijzen en niet als

laatste uit de verregaande aanpassing van de nieuwe 
constructie aan de conventionele bouwvormen haalde. 
Constituerend was de dialectische verhouding tussen de 
restanten van de zestiende-eeuwse beurs en de ‘nieuw
bouw’. De heroprichting van de Handelsbeurs past vol
ledig binnen het kader van het negentiende-eeuwse 
gedachtengoed over monumentenzorg. Niettegen
staande dat het gebouw probleemloos in zijn ‘originele 
stijl kon worden hersteld’, wat in Schaddes redevoering 
uit 1882 een hoofdbetrachting van een restauratie was, 
verkoos de architect het gebouw te brengen naar een 
toestand die ten dele nooit bestaan had en een creatieve 
voltooiing van de oude versie was.66

De geest van Viollet-le-Duc

Van Cleven noemde de dakstructuur van de 
Handelsbeurs de meest gedurfde ijzerstructuur van de

10 Gaanderij met driepas- 
booguormige arcaden aan de 
westzijde van het station te 
Groningen (1893-1896) van 
I. Gosschalk. (Opname: 
Bouwkundig Weekblad 
1899)

periode 1865-1885 in België, samen met de spoorhal- 
overkapping van het station te Brugge.67 Deze construc
ties betekenden een verademing naast de ‘klassieke’, dit 
is religieus-archeologisch exclusivistische neogotische 
beweging van de Bethune en de Sint-Lucasscholen. Zij 
sluiten eerder aan bij een rationalistische bevraging van 
de architectuur en verwijzen zeer sterk naar het neogo
tisch rationalisme van een Viollet-le-Duc.

In het apologetisch streven van Viollet-le-Duc naar 
een nieuwe architectuur, was één van de speerpunten het 
gebruik van het ijzer in de architectuur. Deze interesse 
kwam voort uit het geloof in de schijnbaar onbeperkte 
constructieve capaciteiten van het ijzer die de statische 
perfectie van de gotische gewelven leek te overtreffen: ‘de 
satisfaire à l'exigence d'un progrès constructifDe ontdek
king van de principes van de weerstand van de materialen 
opende de weg naar een ‘rationele’ definitie van de ijzer- 
structuren: ‘quand, de sentiment ou par une méthode pure
ment empirique, une forme architectonique satisfait les yeux ou
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l'esprit, on peut être assuré que le calcul démontra que cette 
forme est celle qui est commandé par les lois de la science’.& 
Boven alles was het ijzer een nieuw middel om de taal van 
de gotische architectuur in contemporaine termen te ver
talen: 'Pour nous, architectes du XIXe Siècle, le nouveau ne 
peut consister que dans l'emploi de moyens, inusités avant nous, 
à des formes déjà trouvées, mais sans mentir à ces moyens'J®

Handelsbeurs en stationsgebouw: een bijzondere relatie

Het is niet verwonderlijk dat Isaac Gosschalk, fervent 
medestander van Viollet-le-Ducs gedachtengoed, zich 
bijzonder aangesproken voelde door het rationalisme 
enerzijds en het pittoreske of schilderachtige aspect van 
de Antwerpse Handelsbeurs anderzijds. Nochtans vin
den we voorlopig in zijn uitvoerige verantwoordingen 
geen letterlijke verwijzingen naar dit gebouw, enkel ver
wijzingen naar de zestiende-eeuwse inspiratiebronnen: 
het oeuvre van de Keldermansen. Tóch citeert Gos
schalk in het vormvocabularium van het stationsgebouw 
veel eerder de gesynthetiseerde de Waghemakere/ 
Keldermans-interpretatie van Joseph Schadde, dan het 
oeuvre van de zestiende-eeuwse bouwmeesters uit de 
eerste hand. De vormentaal van de Handelsbeurs, die 
zeer letterlijk wordt weerspiegeld, was immers een een
malig fenomeen, want zeer plaatsgebonden en specifiek 
betekenisgeladen. Gosschalk bood eerder een verdere 
interpretatie van deze negentiende-eeuwse merkwaar
dige Antwerpse architectuur dan dat hij een nieuwe 
eclectische synthese bracht van de Brabantse laatgotiek. 
Buiten de door Schadde gebruikte ontleningen van 
vormelementen uit de Brabantse flamboyante laatgotiek 
komen geen opvallende andere elementen uit deze 
‘stijlperiode’ in het station te Groningen voor.

Een gaanderij met driepasbogen

De meest treffende overeenkomst is zonder twijfel de 
gaanderij met driepasbogen. ‘Door een combinatie van 
motieven uit den renaissance-tijd (de pilaster of muur- 
voorsprong) met de uit drie punten getrokken boog of 
met de drielobbige (driesprong-)boog, zoo juist voor 
baksteen; door het kleurverschil tussen berg- en bak
steen te benutten, kan men vooral schilderachtige groe- 
peeringen verkrijgen’.71 Het zeer verscheiden materi
aalgebruik zou evenwel een dramatisch verschil opleve
ren met de in hoofdzaak witstenen inspiratiebron. Bij de 
afwerking van het interieur van de Handelsbeurs werd 
het zestiende-eeuwse polychrome aspect nagestreefd bij 
de picturale afwerking van de wanden en plafonds, waar 
bij Gosschalk de schilderachtige effecten in hoofdzaak

bekomen werden door aan de constructiematerialen 
inherente polychromie.

Gosschalks ‘eenvoudige ronde kolommen, op zes
hoekige piëdestals’ met ‘schachten van witten steen, 
ieder door een ring van blauwen steen in tweeën 
gedeeld, daar het niet betrouwbaar zij de lengte uit een 
stuk te maken’ zijn in hoge mate schatplichtig aan de 
zestiende- en negentiende-eeuwse steunen van de 
Handelsbeurs.72 De Antwerpse zuilen met ornamentele 
reliëfs en schachtring kenden vrijwel nergens elders 
navolging en zijn een expliciet stijlcitaat. Toch geeft de 
Nederlandse rationalistische bouwmeester evenwel een 
constructieve reden op voor dit ontleend motief (alsof 
zelf besloten door empirische ondervinding).

Zeer verschillend is echter de uniformiteit van de 
basementen en de hoge en zware kapitelen met natura
listisch loofwerk, die het verticaliserende effect van de 
laatgotische steunen teniet doen. De motieven van het 
vlakreliëf werden voor het onderste schachtgedeelte let
terlijk overgenomen. De geleding van het bovenste 
schachtgedeelte met lancetboogtraceringen refereert 
eerder naar classicerende cannelures.

Op de zware vierkante abacus rust de aanzet van de 
driepasbogen. Gosschalk vermeldde de oorsprong van 
deze ‘driesprongboog, die de Vlaamsche zestiende-

11 Zicht op de gewelven in de gaanderij van het station van 
Groningen. (Opname: V. Meul)

eeuwsche renaissance, in navolging der late Gothiek, 
vaak gebruikte (zie de gebouwen van de geniale gebroe
ders Keldermans)’.73 De krulkolen aan de toten ver
vangt hij door naturalistisch gesculpteerd loofwerk. 
Nieuw is ook de introductie van een figuratieve sluit
steen. De driepasboogvormige blauwe hardstenen 
waterlijst met krullende bladeren verwijst opnieuw naar 
de Vlaamse modellen, zonder bekronende kruisbloem. 
‘De velden boven de bogen [worden] met geprofieleer- 
de verdiepingen aangevuld, gescheiden door halfzes- 
hoekige voorsprongen, boven de balustrade der galerij 
in den vorm van knoppen uitstekende’.74 Boven de zui
len geleedt een overhoekse zeshoekige priem zoals in de 
Handelsbeurs de scheiwand, maar deze rust op een knop- 
achtige console in plaats van op de abacus van het kapi
teel. In de Handelsbeurs doorbreekt de bekronende 
kruisbloem van deze priem tevens de afzaat. De gele
ding van deze wand door driepasboogjes in verdiepte 
nissen citeert letterlijk de wandgeleding van de poort- 
gevels van de Handelsbeurs.

Gosschalk voorzag een bekroning van deze gevel 
door een ajour bewerkte balustrade ‘om de aandacht 
naar boven te trekken ‘met een zigzaglijn met gothieke 
neuzen versterkt, ook wel elders door mij aangewend’75, 
en ‘om proportieën te verbeteren’76. Zijn uitwerking 
van de hardstenen balustrade boven de uitkragende 
afzaat is identiek aan de traceringen van de binnen- en 
buitenbalustrades van de Antwerpse Handelsbeurs.

Algemeen verwijzen de Groningse stergewelven boven 
de gaanderij en de tochtportalen naar laatgotische 
gewelven. De snijpunten van de hulpribben zijn gemar
keerd door knopvormige sluitstenen. De geprofileerde 
bakstenen liernes en tiercerons vormen repeterende 
regelmatige zespuntige sterren. De gewelven van de 
Antwerpse gaanderijen reveleren veel complexere en per 
travee meer gevarieerde plattegronden, maar de hulprib
ben vertrekken enkel uit de vier hoekpunten van de tra
vee, nooit uit middensteunen, zoals in Groningen. De 
smeedijzeren trekankers werden eveneens toegepast.

Bij de risalietgevels van het stationsgebouw werden 
verdiepte nissen met driepasboog die de wanden verti
caal geleden (ook over verscheidene bouwlagen) aange
wend. Zij verwijzen vrijelijk naar de ‘Brugse’ neogotiek 
zoals toegepast in de de hoofdgevels te Antwerpen. Ook 
de kleinere blinde driepasboogfriezen onder de kroon
lijsten refereren hiernaar. Venstertraceringen met maas
werken (vaak driépassen) en gesuperposeerde stenen 
kalven tussen de hoge monelen werden bij beide gebou
wen ruim toegepast.

Erkers en interieur

Gosschalk verwerkte verscheidene erkers in interieur en 
exterieur. Enkel de toch wel ongebruikelijke erker met 
spiltrapje in de stationshal verwijst door zijn plaatsing in 
het interieur (en minder formeel) andermaal naar het 
Antwerpse model, niettegenstaande Gosschalk poneert 
dat dit element ‘in de geest van de Fransche en Engelse 
gothiek’ werd voorzien.77

In het stationsinterieur zijn referenties naar het geci
teerde modelgebouw over het algemeen heel wat min
der frappant. Men zou op gelijkenissen in het schrijn
werk kunnen wijzen. Met het toepassen van ‘paneelwer
ken (lambris)’ wilde Gosschalk elementen uit de bouw
kunst van de zestiende en zeventiende eeuw citeren.78 
Het eikenhouten paneel- en regelwerk met briefpane- 
len en een raamwerk met vellingkanten, verticaal geac
centueerd door een pinakel met bekronende kruisbloem 
die een waterlijst doorbreekt, werd ruimer toegepast. 
Het schrijnwerk met glas- in loodpanelen van ramen, 
deuren en loketten te Groningen en de kantoortjes en 
tochtportalen in de Handelsbeurs zijn in eenzelfde stre
ven naar een revocatie van een zestiende-eeuwse sfeer 
geconcipieerd. Beide bouwmeesters gingen evenwel de 
moderniteit in de historiserende vormgeving niet uit de 
weg. Beiden voorzagen de opname van gasverlichting 
en verwarming in de architectuur. Gosschalk verwerkte 
deze in de centrale zuilen van de restaurants terwijl in 
de Handelsbeurs de gasleidingen door de koperen plan- 
tenornamentiek van de boogzwikken lopen.

IJzergebruik

Buiten de terzijde gelaten metalen perronoverkapping 
en marquise zijn de centrale steunen in de restaurants 
van het station te Groningen de enige blikvangers in het 
industriële constructiemateriaal. De kolommen in kwa- 
drant-ijzer (‘geplet’ ijzer) werden met hun opstaande 
flenzen als ribben met klinknagels in het zicht gelaten.

Het plafond van het hoofdgebouw vormt evenwel een 
merkwaardige paradox in de interpretatie van deze 
realisatie van de Nederlandse rationalist, door de zeer 
dubbelzinnige verhouding tussen de decoratie en het 
constructieve skelet. Gosschalk verklaarde dat ‘de zol
der (...) op twee houten tralieliggers van niet minder 
dan 2 Meter hoogte [rust]. Ook deze zijn met papierstuc 
omkleed, die - als goede omkledingen doen moeten - de 
daarachter liggende vormen weerspiegelen’.79 Hiermee 
verwijst Gosschalk getrouw naar Viollet-le-Ducs 
Entretiens waarin gesteld werd dat de decoratie zoals ‘de 
huid en de spieren van een lichaam’ de structuur dienen 
uit te drukken.80 Grosso modo vertoont het plafond
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12 Plafonddecoratie van het station in Groningen, uitgevoerd in papierstuc waarbij metalen liggers met klinknagels worden 
gesuggereerd. (Opname: V. Meul)

13 Detail van de plafonddecoratie in papierstuc. (Opname: V. 
Meul)

inderdaad in de indeling in velden en ‘caissons’ de struc
tuur van de overspannende roostering. Het papierstuc 
verhult de constructie, maar lijkt vreemd genoeg een 
aantal vormelijke materiaal- en constructie-eigen ele
menten van een roostering, niet in hout, maar in metaal 
te citeren. Vormen van plaatijzeren spanten en klinkna
gels lijken door het papierstuc te worden weergegeven. 
Zelfs indien materieel-technisch onderzoek zou uitwij
zen dat de vormen van de roostering ‘herhaald’ worden 
en de ‘klinknagels’ een constructieve functie zouden 
hebben, blijft het aankleden van de roostering met 
papierstuc problematisch in een consequent doorzetten 
van het rationalistisch gedachtengoed, waarin bouwma
terialen naakt de constructie verduidelijken. Deze hou
ten roostering is geenszins per definitie minder innova
tief. Wellicht getuigen de houten tralieliggers van een 
rationalistisch bevragen van draag- en trekkrachten, dat

evenwel ‘verhuld’ en ‘gecamoufleerd’ werd door een 
louter ornamenteel materiaalelement.

Dezelfde problematiek stelt zich herhaaldelijk bij het 
oeuvre van Schadde, waarin een rationalistische behan
deling van inhoud, functie en constructie vrijwel steeds 
en niet zonder conflict samengaat met eclectische en 
formalistische elementen. Recente essays over Viollet- 
le-Duc wijzen er evenzeer op dat de theoreticus van het 
‘neogotisch rationalisme’ hieraan niet steeds volledig 
kon ontsnappen. Dit blijkt vooral uit zijn dubbelzinnige 
houding ten aanzien van polychromie (picturaal of 
architectonisch?) en de wanverhouding tussen architec- 
tuurtheorie en -praktijk wat betreft de behandeling van 
het ornament.

De ‘rationalistische’ definitie van de overkapping van 
de Handelsbeurs dient in dit opzicht genuanceerd te 
worden. Zonder twijfel werd het ijzer ‘rationeel’ aange
wend omdat het de architect toeliet in de kapstructuur 
een grotere overspanning te bereiken, elementen te eli
mineren of aanzienlijk te reduceren in proporties, en de 
brandveiligheid als ‘modern’ concept te realiseren. Tóch 
blijft het formeel en structureel in hoofdzaak een para
frasering van een Middeleeuwse houten dakstoel. 
Niettegenstaande dat Viollet-le-Duc in zijn Entretiens 
nieuwe structurele formules uitschreef en -tekende, 
maakte deze zich nooit vrij van het geleverde formele 
gotische model.81 Schadde wendde het ijzer, zoals 
Viollet-le-Duc in de praktijk, boven alles aan om de 
gotische architectuur te perfectioneren. De metalen 
structuren van de Franse architect-archeoloog beoog
den niet meer dan drie objectieven: ‘het wegvallen van 
de trekkers, de spanwijdte maximaal uitbreiden en het 
vereenvoudigen van conceptie en uitvoering van de dak
stoelen’.82 Ook standaardisering en de montage op de 
werf werden als veelbelovende toekomstperspectieven 
gezien. Bekaert wees veelvuldig op de immense diver
gentie tussen de theorie van de Entretiens en de prak
tijk.82

De grens tussen de ‘rationalistische’ en eclectisch for
malisme blijkt in de besproken architectuurpraktijk van 
Antwerpen en Groningen wankel. De architectuur 
wordt toegespitst op het aanzicht van de constructie. 
Dit ‘maskerend’ eclectisme impliceert de loskoppeling 
van de structuur en de vorm; van het bouwlichaam en 
de betekenisvolle ‘verpakking’. Ook in het oeuvre van 
Schadde worden de historische stijlen soms als een 
‘kleed’ of een ‘masker’ over de architectuur heengetrok
ken. De Duitse architectuurtheoreticus Gottfried 
Semper (1803-1879) schreef in zijn beroemde kritische 
studie Der Stil in den tecbniscben und tektonischen Kunsten 
oder praktische Aesthetik van 1860-1863: ‘Ich meine, das 
Bekleiden und Maskieren sei so alt wie die menschliche 
Civilisatim und die Freude an beidem sei mit der Freude an

demjenigen Thun, was die Menschen zu Bildern, Malern, 
Architekten, Dichtem, Dramatikern, kurz zu Künstlern 
macht identisch. Jedes Kunstschaffen einerseits, jeder 
Kunstgenuß andererseits, setzt eine gewisse Faschingslaune 
voraus, um mich modern auszudrücken - der Kamevalsker- 
zendunst ist die wahre Atmosphäre der Kunst. Vernichtung 
der Realität, des Stofflichen ist notwendig, wo die Form als 
bedeutungsvolles Symbol hervortreten soll'.M Onsell ver
volgde ‘Der Karneval ist das große Fest des Eklektismus. 
Jeder will etwas bedeuten, nichts sein'. Deze laatste opmer
king formuleert het gevaar van een te ver doorvoeren 
van dit theoretische rationalisme in de praktijk, met 
name dat de formele elementen, geselecteerd uit het 
architectuurhistorisch repertorium, enkel een inhoude
lijke betekenis bevatten, maar noch constructief, noch 
functioneel betekenisvol zijn.

Een verder doorgevoerde interpretatie van het sta
tionsgebouw van Groningen volgens de inzichten van 
de Antwerpse Handelsbeurs- zou beide gebouwen 
onrecht aandoen en dient te gebeuren in ruimere con
text. Beginsituatie en concept van beide gebouwen 
waren immers fundamenteel verschillend: een negen- 
tiende-eeuws gebouwtype versus de heropbouw van een 
monument, behept met een rijke traditie. Het Groning
se gebouw reveleert Gosschalks eigenzinnige interpre
tatie en creatieve synthese van diverse elementen uit het 
historische (in hoofdzaak zestiende- en zeventiende- 
eeuwse) en contemporaine architectuurgebeuren. De 
Antwerpse Handelsbeurs bleek een belangrijke inspira
tiebron, niettegenstaande dat de Nederlandse architect 
dit contemporaine model doodzweeg en liever verwees 
naar de historische zestiende-eeuwse bronnen. Mis
schien lag voor Gosschalk de waarde van het Antwerpse 
gebouw juist in het feit dat het als een platenboek for
mele illustraties aanreikte van de zestiende-eeuwse 
bouwkunst. Ofwel werd de negentiende-eeuwse beteke
nis en de rationele aspecten maar al te goed begrepen en 
wilde Gosschalk in zijn ‘verantwoordingen’ een eigen
tijds architectuurdebat ontwijken.

Verder vergelijkend onderzoek naar contemporaine 
architectuur zal wellicht nog licht werpen op de juiste 
inspiratie van Gosschalks wonderlijke stationsgebouw. 
Een nog niet onderzochte relatie, bestaat wellicht met 
het stationsgebouw te Doornik naar ontwerp van 
Hendrik Beyaert (1879). De historiserende architectuur 
van de tweede helft van de negentiende eeuw, die nog te 
vaak als ‘provincialistisch’ of ‘patriottisch’ wordt afge
daan, blijkt vaker blijk te geven van een internationale 
architectuurscène.

* Veerle Meul, bouwhistorica. Licentiaat in de Oud
heidkunde en Kunstgeschiedenis (Katholieke Universi- 
teit Leuven, 1992). Postgraduaatopleiding Monumen-
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ten- en Landschapszorg (Henry van de Velde-Instituut, 
Antwerpen, 1994). ‘Decorative Arts’ (Sotheby’s, 
Londen, 1993). Vooronderzoek en advies historische 
interieurs en negentiende-eeuwse architectuur bij stu
diebureau A.M. CONSULT, Sint-Niklaas (1994-1998). 
Docente postgraduaatopleiding Monumenten- en 
Landschapszorg (Antwerpen). Vanaf september 1998 bij 
het Bestuur voor Monumenten en Landschappen, pro
vincie West-Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap).
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Triomf en deugd in de konink
lijke wachtkamer van Station 

Den Haag Hollands Spoor 

Angeline Joordens*

Precies een eeuw geleden werd Wilhelmina in 
Amsterdam als koningin ingehuldigd. In de periode van 
de kroningsfeestelijkheden heeft zij wellicht, maar haar 
gasten ongetwijfeld, gebruik gemaakt van de statige 
koninklijke wachtkamer van Den Haag Hollands Spoor. 
Het is een in 1894 voltooid, imposant en overvloedig 
gedecoreerd verblijf dat met zijn oorspronkelijke meu
bilair een goed geconserveerde stijlkamer vormt.1

In dit artikel wil ik proberen het iconografisch pro
gramma van de koninklijke wachtkamer met zijn vele

1 Station Den Haag Hollands Spoor, 1888-1893, architect: D.A.N. Margadant. (Collectie W.R.F. van Leeuwen)

verwijzingen naar vorstenhuis, stad en spoorwegen, te 
beschrijven. Daarbij komen aan de orde de opzet van 
het paviljoen als een triomfpoort, een gebruikelijk 
thema bij stationsgebouwen, de aanwezigheid van een 
zogenaamde vorstenschool of vorstenspiegel en de 
toenmalige actualiteit van dit programma in verband 
met de troonopvolging.

De kunstenaars van station Den Haag HS

Architect D.A.N. Margadant (1849-1915) ontwierp 
voor de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij 
(HIJSM) een station in de stijl van de internationale 
renaissance (afb. I).2 Met name de koninklijke wacht
kamer is bijzonder rijk gedecoreerd met figuratieve en 
ornamentele stucreliëfs en schilderingen in de vorm van 
schoorsteenstukken en plafondschilderingen. Het in 
stemmige kleuren uitgedoste en rijk gemeubileerde 
paviljoen - de Haagse Meubelfabriek Mutters leverde 
meubilair in neo-Louis Seize-stijl - kan beschouwd wor
den als een Iaat maar gaaf voorbeeld van een historise
rende stijlkamer.3 Immers, met de komst van de 
Jugendstil in de jaren negentig zullen architectuur en
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decoratie niet langer hun inspiratie aan het verleden ont
lenen. De koninklijke wachtkamer manifesteert in een 
klassiek idioom haar bestemming als vorstenverblijf.

Voor de decoratie van het hoofdgebouw en de per- 
rongebouwen werden kunstenaars van diverse discipli
nes aangetrokken; het meeste werk werd verricht aan de 
koninklijke wachtkamer. Het gebrandschilderde raam 
in de voorgevel van deze wachtkamer is ontworpen door 
ir. Jan Schouten (1852-1937) en vervaardigd in diens 
Atelier van Gebrand Glas ‘t Prinsenhof in Delft.4 De 
schilderingen zijn van de hand van de uit België afkom
stige en in Amsterdam gevestigde decoratieschilder 
Michel-Antoine Hendricks (1847-1906), die ook had 
meegewerkt aan de koninklijke wachtkamer van station 
Den Haag Staatsspoor. 5 Voor de sculptuur werd het 
Amsterdamse atelier Van den Bossche en Crevels inge
schakeld, dat eerder voor de HIJSM in Amsterdam het
Administratiegebouw had gedecoreerd. De Belg Pierre 
Elysée van den Bossche (1849-1921) was verantwoorde
lijk voor het figuratieve werk, zijn Nederlandse com
pagnon Willem Crevels (1855-1916) voor de ornamen
ten.6

De hoofdopzet van de koninklijke wachtkamer

Het paviljoen toont aan de stadszijde twee monumenta
le, rijk gedecoreerde gevels, in een stompe hoek ten 
opzichte van elkaar geplaatst. In de sobere zijgevel 
bevindt zich de ingang, waarboven een baldakijn is aan
gebracht. De ffontgevel rust volgens traditie van de 
renaissance-ptf/azzz op een rusticaplint, waarboven zware 
pilasters de bouwmassa geleden, het boogvormige mid-

2 Entree van de koninklijke wachtkamer, perronzijde. 
(Opname: N Eijkelboom-Piccardt)

denvenster en de smalle zijvensters flankeren en de 
kroonlijst dragen. De perrongevel wordt gemarkeerd 
door een fraai vormgegeven ingangspartij met gekop
pelde en enkele zuilen, die rusten op een plint en een 
kroonlijst met timpaan dragen. Zowel aan de stads- als 
aan de perrongevel is met architectonische en decora
tieve middelen een koninklijk karakter gegeven. Zo 
werd de stadsgevel gesierd met een groot reliëf ‘Het 
Koningsschap’ (afb. 4), en kreeg de entree aan de per
rongevel de vorm van een triomfpoort (afb. 2).

Van meet af aan werd over spoorwegen gesproken in 
termen van triomf. Men beschouwde de spoorwegen als 
de triomf van techniek, van het menselijk vernuft, van 
een nieuwe tijd. Stations werden als triomfpoorten en 
-bogen geduid (en vaak gebouwd en gedecoreerd); trei
nen werden als triomfwagens gezien.7 Reizigers trekken 
dus symbolisch in een triomfwagen via een triomfpoort 
de stad binnen. Juist dit triomfmotief verbindt de vor
sten- met de spoorwegiconografie. Vorsten plachten na 
een verovering of bij de aanvaarding van de regering de 
stad te betreden in een zogenaamde ‘blijde incomste’.8 
In de Oranjezaal van Huis ten Bosch in Den Haag werd 
na de dood van stadhouder Frederik Hendrik een enor
me triomftocht geschilderd waar hij ondermeer als vre
debrenger gekarakteriseerd wordt en waar hij vergele
ken of gelijkgesteld wordt met allerlei grootheden uit de 
Oudheid en de mythologie.9 In de Romeinse tijd wer
den daadwerkelijk erepoorten en -bogen opgericht, in 
later eeuwen werden de ‘incomsten’ louter ceremonieel, 
en werd volstaan met tijdelijke feestarchitectuur.10 In 
een als triomfpoort opgezet stationsgebouw met een 
koninklijke wachtkamer kan men een iconografie ver
wachten vol verwijzingen naar persoon en afstamming 
van de vorst en naar het vorstenbedrijf.

Het decoratieschema van de koninklijke wachtkamer

Er is geen programma overgeleverd van de rijke deco
ratie van de wachtkamer, noch is bekend wie de opstel
ler daarvan was. Het is echter duidelijk dat de opsteller 
van het iconografisch programma goed op de hoogte 
was van de lange en rijke traditie van de vorstenicono- 
grafie en de nog jonge spoorwegiconografie. Er is spra
ke van een overwegend renaissancistisch decoratiesche
ma, dat wortelt in een iconologie van allegorische en 
mythologische figuren. Blozende jonge vrouwen in 
soms ongebruikelijke poses personifiëren diverse deug
den en renaissance-thema’s zijn verbonden met spoor- 
wegsymbolen. Er is in Nederland geen voorbeeld te 
vinden van een zo complete programmatische aankle
ding van een deel van een stationsgebouw. Bij dat ande
re rijk gedecoreerde stationsgebouw, Amsterdam Cen-

3 Bordes van de koninklijke wacht
kamer. (Opname: N. Eijkelboom- 
Piccardt)

traal Station, zijn alle ruimten, inclusief de koninklijke 
wachtkamer, opgenomen in een totaalconcept; het vor- 
stenpaviljoen van het Haagse Hollands Spoorstation 
daarentegen is iconografisch tot een zelfstandige een
heid gemaakt binnen het reizigersgebouw.

Vorstenschool

In en aan de koninklijke wachtkamer worden deugden 
en aspecten van het koningsschap uitgebeeld. Het gaat 
om klassieke vorstendeugden als voorzichtigheid, 
kracht, dapperheid, gezag, wijsheid, waakzaamheid, 
edelmoedigheid en gerechtigheid. Het gaat evenzeer 
om aspecten waaraan de vorstin geacht werd haar bij
zondere aandacht te schenken, zoals de handel, de 
industrie en de kunsten. Belangrijke gebieden van vor

stelijke betrokkenheid vormen oorlog en vrede. Moge
lijk is het thema oorlog en vrede aan de actualiteit ont
leend: in deze periode was Nederland verwikkeld in 
langdurige koloniale oorlogen.11

De uitbeelding van de deugden van het koningsschap 
heeft de vorm gekregen van een zogenaamde vorsten
spiegel. Bij een toekomstige troonswisseling werd aan 
de kroonprins - het was zelden een kroonprinses - een 
spiegel voorgehouden van de plichten die het konings
schap met zich meebracht en van de kwaliteiten waar
over de toekomstige vorst behoorde te beschikken. De 
vorstenschool of vorstenspiegel kent een merendeels 
literaire traditie, die al sinds de Oudheid bestaat. Door 
middel van opvoedkundige traktaten richtten geleer
den, hovelingen of staatslieden zich tot de kroonprins.12 
II principe van Machiavelli is daarvan het bekendste 
voorbeeld.13
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Zoals gesteld, sluit de vorstenspiegel als iconografisch 
concept goed aan bij de opzet van het station als triomf- 
poort. Op triomfpoorten werden mythologische figuren 
ten tonele gevoerd om vorstendeugden uit te beelden, 
meestal in de vorm van een hommage aan een dappere 
vorst die vele veldslagen met succes volvoerde. 
Propaganda was hier niet vreemd aan. ‘Er ontstond een 
religieuze, mythologische en allegorische beeldtaal, die 
zich ten doel stelde leerzame parallellen te trekken en 
de vereiste of gewenste eigenschappen van vorsten te 
propageren of te verheerlijken.’14 Waar een hommage 
aan de nog heel jonge vorstin te voorbarig lijkt, is een 
vorstenspiegel zeer op zijn plaats als zinspeling op haar 
toekomstige positie.

Exterieur

Aan de straatzijde van de koninklijke wachtkamer zijn 
op de naar de stad gekeerde triomfpoort de gebruikelij
ke wapens, vorstendeugden en symbolen van koninklij
ke macht en overwinning te zien. Een gevleugeld wiel 
bekroont de topgevel, het toont de vermenging van 
spoorweg- en koninklijke symbolen. Op de topgevel 
troont een halffiguur van de vrede als verwijzing naar de 
koninklijke plicht de vrede te handhaven.15 Waakzame 
draken, een bekend poortmotief èn spoorwegsymbool - 
de eerste treinen werden gezien als vuurspuwende mon
sters -, figureren op de kroonlijst. In de voorgevel toont 
een plaquette een kroon, gekruiste speren met drape

rieën, een scepter en een bundel fasces; een andere pla
quette toont een adelaar met weegschaal als symbolen 
van gezag en rechtvaardigheid. Er is een rad van fortuin 
met alziend oog, dat ontleend lijkt aan de troon van 
Willem II.16 De initialen van Wilhelmina en Emma en 
het opschrift ‘Anno 1893’, zijn geplaatst in omament- 
banden naast het grote, centraal in de frontgevel 
geplaatste glas-in-loodvenster.

Een groot reliëf ‘Het Koningsschap’ laat waarschijn
lijk de aanleiding tot de oprichting van deze triomfpoort 
zien, namelijk de toekomstige machtsovername van de 
jonge koningin (afb. 4). Sinds het overlijden van 
Kroonprins Alexander in 1884 en Koning Willem III in 
1890 was het duidelijk dat Wilhelmina de nieuwe vor
stin zou worden. (De titel van koningin had zij al, maar 
de bijbehorende macht nog niet.)17 In het reliëf wordt 
de aanstaande inhuldiging uitgebeeld door de jonge 
ongekroonde vrouw met scepter die op de kroon aan 
haar voeten wijst. Famae verkondigen met hun trom
petten haar roem. Aan haar voeten zitten de muzen, 
waarvan Clio, de muze van de geschiedenis, zich 
opmaakt om de naam en daden van de troonopvolgster 
bij te schrijven op een blanco pagina van het Oranje- 
boek.18 Op de achtergrond zijn de personificaties van 
oorlog en vrede te zien met hun overwinningspalmen. 
De symbolen van stedelijke macht (de sleutels) en van 
regeringsmacht (de fasces) worden haar aangeboden. 
Andere aanwezigen zijn: een soldaat als handhaver der 
wet, een vrouw met kind als symbool van het volk en de 
Voorzichtigheid, die met haar attributen spiegel en

slang het wijze beleid, de vorstendeugd bij uitstek, per
sonifieert.19 Door de tegenstelling van de vrouw in 
eigentijdse koninginnendracht (de hermelijnen mantel) 
en de figuren van de klassieke mythologie, wordt de op 
handen zijnde inhuldiging uitgetild boven de feitelijke 
gebeurtenis en wordt het koningsschap in een lange en 
verheven traditie geplaatst.

De monumentale entree aan de perrongevel ontleent 
zijn vormgeving aan de Romeinse triomfpoort, zoals die 
traditioneel werd opgericht voor het rituele betreden 
van de stad door de vorst. De kroonlijst draagt het 
Rijkswapen; draken en cherubijnen fungeren als poort
wachter. Kroontjes, palm-, eiken- en oranjetakken ver
wijzen naar het vorstenhuis. De cherubijntjes in de kapi
telen symboliseren de hoge positie van de gebruiker.20

Interieur

Door de vrij onopvallende ingang van het paviljoen aan 
de stadszijde betreedt men een bescheiden portaaltje, 
waaraan een vergaderruimte voor de stationsstaf grenst. 
Een monumentale trap, evenwijdig aan de voorgevel, 
leidt na een haakse hoek naar een ruim bordes dat van
uit een lantaarn bovenlicht ontvangt. Aan dit bordes 
zijn zijkamers voor de vorstin en haar gevolg gesitueerd. 
Vanuit het bordes geven dubbele deuren toegang tot de 
koningssalon. Deze beslaat de hele breedte van het 
paviljoen en bestaat uit drie in elkaar overlopende ruim
ten. Er zijn twee toiletkamers als nevenruimten. Vanuit 
de salon geven dubbele deuren toegang tot het perron, 
dat tot kort geleden een afgesloten vorstenperron was.

Salon

Als de vorstin via het station de stad binnentrok, betrad 
zij allereerst de koninklijke salon. Daar vond zij haar rijk 
uitgebeeld door de provinciewapens aan een omlopen
de koof onder het plafond. Palmtakken in de zwikken 
van de scheibogen tussen de vertrekken maken de 
koninklijke bestemming duidelijk. In grotesken worden 
koninklijke eigenschappen als gezag, waakzaamheid en 
een hoge positie uitgebeeld door leeuw en ram, cheru
bijn, draak en de gevleugelde Pegasus.21

Aan de korte zijden van de salon zijn monumentale 
schouwen geplaatst. De vuurnissen zijn versierd met 
metalen reliëfs van een oude vrouw - symboliseert zij de 
winter? - die haar handen warmt boven het vuur. Boven 
de schouw is een gekroonde W aangebracht. Bronzen 
putti met penseel en zwaard verwijzen naar kunst en 
krijgskunst als belangrijke gebieden van vorstelijke 
bemoeienis. Stucreliëfs met muziekinstrumenten, schil
dergereedschappen en een weegschaal symboliseren de 
kunsten en gerechtigheid.

In schilderingen op de schouwen en het plafond 
wordt de strijd aan de orde gesteld. De schoorsteen
stukken tonen jonge vrouwen met de attributen van 
kracht en voorzichtigheid. Boven de zuidelijke schouw 
symboliseert een jonge vrouw met harnas, leeuwenhuid 
en een zwaard de Kracht (afb. 5).22 Door haar zwaard in 
het vuur te smeden lijkt zij krijgszuchtig. Tegenover 
haar is de Voorzichtigheid geplaatst met een opgerolde 
slang aan haar voeten, als teken van wijsheid, kijkend in 
een spiegel als reflectie op het verleden, met een dolk 
als symbool van macht en strijd in haar hand (afb. 6).

4 PE. van den Bossche, huldi
ging van het Koningsschap, 
voorgevel koninklijke wacht
kamer. (Opname: J.H. 
Bierenbroodspot-Rudolph)

5 Michel-Antoine Hendricks, de Kracht, koninklijke salon. 
(Opname: N. Eijkelboom-Piccardt)

6 Michel-Antoine Hendricks, de Voorzichtigheid, koninklij
ke salon. (Opname: N. Eijkelboom-Piccardt)
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Het spreekt voor zich dat terughoudendheid in de strijd 
boven krijgszucht wordt gesteld.

Kennis versus dapperheid wordt weergegeven in een 
plafondschildering van putti met een schepnet en een 
vogelnestje (afb. 7). Het onderwerp staat bekend als ‘de 
vogeldief. Op een schilderij van Pieter Breughel uit 1686 
met de vogeldief als onderwerp, wijst een boer op een 
vogelnestje hoog in een boom terwijl hij ondertussen in 
een sloot loopt; jongens in de kruin daarvan roven het 
vogelnest. De uitbeelding wordt verbonden met versre
gels ‘Dije den nest weet, dije weeten, dijen rooft, dijen 
heeten.’ Dit betekent dat weten weliswaar goed is maar 
dat dappere daden meer gewin opleveren.23

De jonge vorstin worden dapperheid en terughou
dendheid als belangrijke vorstendeugden voorgehou
den. Mogelijk is er een verband tussen ‘de vogeldief’ en 
het koningshuis. In de feestgids uit 1887 ter gelegen
heid van de intocht van het koningspaar met hun zeven
jarig dochtertje Wilhelmina in Amsterdam, werd de 
vorst vergeleken met de kruin van de Oranjeboom, zijn 
nakomelingen met takken, waarvan er helaas nog 
slechts een zwak takje (Wilhelmina) over was. ‘Maar de 
God die het vogelnestje daarboven bewaart, beschermt 
ook de Oranjeknop en zal haar eens een schoone bloem 
doen worden.’24

xOTT;

7 Michel-Antoine Hendricks, putti met schepnet en vogel
nestje, koninklijke salon. (Opname: verzameling Gemeente
archief ‘s-Gravenhage)

8 Michel-Antoine Hendricks, wapenschouw, bordes. (Opna
me: N. Eijkelboom-Piccardt)

9 PE. van den Bossche, Perseus en Minerva met het Neder
landse Wapen, bordes. (Opname: N. Eijkelboom-Piccardt)

Bordes

Werd in de salon het thema strijd behandeld, op het bor
des wordt de vrede verbeeld. Op een koof aan de basis 
van de lantaarn zijn in stucreliëf koninginnenkoppen aan
gebracht, die een vreedzame regering symboliseren. Op 
de koepel zijn wapens en wapenrustingen geschilderd bij 
wijze van wapenschouw (afb. 8). Bij het ritueel betreden 
van de stad door de vorst hing de bevolking vroeger 
wapens op aan de stadspoort, waarschijnlijk om de vorst 
van de weerbaarheid van de stad te overtuigen.25

Boven de deur naar de koningssalon is een stucreliëf 
te zien van een paar dat het rijkswapen vasthoudt (afb. 9). 
Het zijn de mythologische drakendoders Perseus, her
kenbaar aan zijn gevleugelde helm, en Minerva met haar

bekende attribuut, de olijftak. Het Medusaschild en de 
draken boven hen bevestigen hun identiteit.26 Perseus en 
Minerva symboliseren hier traditionele vorstendeugden. 
Perseus staat voor dapperheid, Minerva voor verstandi
ge oorlogsvoering en autoriteit, hier staat ze vooral voor 
wijsheid.27 In dit reliëf wordt Perseus niet zoals gewoon
lijk afgebeeld als een jonge held, maar als de oude en 
bebaarde Koning Willem III; zijn helm staat op een 
kanon aan zijn voeten, daarmee wordt waarschijnlijk 
aangegeven dat hij niet meer zal vechten. Minerva beeldt 
in haar gedaante van wijsheid - met boeken en een globe 
als attributen van studie - de jonge Koningin Emma uit. 
Het schild van Minerva duidt volgens Carel van Mander 
op de wereld, die met wijsheid geregeerd dient te wor
den.28 De opvoeders van de jonge prinses richten zich 
dus tot haar met de boodschap: niet langer met strijd 
maar met wijsheid. De vele draken die aan de wanden 
van het bordes (en ook elders in het paviljoen) te vinden 
zijn, fungeren als symbool van waakzaamheid, eveneens 
een belangrijke vorstendeugd.

In de lunetten zijn halffiguren van jonge vrouwen 
aangebracht, die de vrede en welvaart uitbeelden, de 
gevolgen van het staken van de strijd. De wanden zijn 
overdekt met grotesken, waarin temidden van vele exo
tische en fabeldieren de Haagse ooievaar te zien is.

De noordelijke zijkamer

Ook hier zijn er kroontjes op de wanden die duiden op 
een vorstelijk gebruik en wel als retraite van de vorstin. 
In een omlopend fries beelden symbolen diverse beroe
pen uit, ondermeer de jacht en de visserij, muziek, schil
derkunst, bouwkunst en fotografie, apothekerij. Zij vor
men samen de facetten van een maatschappelijk beeld; 
het is de maatschappij waarover de vorstin zal heersen.

Een plafondschildering met putti die op een groot 
hart schieten, beeldt de hoogste vorstelijke deugd der 
edelmoedigheid uit, de Groszherzigkeit. Deze deugd is 
nog eens speciaal met het Oranjegeslacht verbonden 
omdat zijn symbool de Oranjeboom, voor edelmoedig
heid staat.29

Het schoorsteenstuk toont een jonge vrouw met een 
leeuw aan haar voeten, lezend in ‘le livre de la nature.’ 
Deze huiselijke versie van de Nederlandse Maagd kan 
tegelijkertijd gezien worden als Wilhelmina - boven haar 
hoofd prijkt de gekroonde W - met de Nederlandse 
leeuw. De opkomende zon op de achtergrond verwijst 
naar het begin van haar heerschappij. Er waren in de zes
tiende en zeventiende eeuw vele emblemen in omloop 
waarin opkomst en ondergang van de zon geassocieerd 
werden met begin en einde van een regeringsperiode.30 
In de eerder vermelde Oranjezaal wordt de regeringspe

riode van Frederik Hendrik door de god Apollo op zijn 
zonnewagen aangekondigd als een gouden tijdperk.31

De zuidelijke zijkamer

Deze kamer had een bescheidener bestemming, zoals 
blijkt uit de gevleugelde wieltjes op de wanden en de op 
het fries afgebeelde beroepen als tuinman, behanger en 
dergelijke. Een plafondschildering ontbreekt.

Ook hier een schoorsteenstuk met een jonge vrouw, 
nu met de symbolen van (nieuw) leven: een hart op haar 
uitgestrekte hand, een reddingsboei en een stoomspuit 
aan haar voeten (afb. 10). Deze cryptische voorstelling 
kan wellicht ontraadseld worden door het aan Ovidius 
ontleende verhaal over de dood van Zagreus, een god
heid die wel met Bacchus geassocieerd wordt. Minerva 
geeft het nog kloppende hart van Zagreus/Bacchus aan 
Jupiter, die het fijngemaakt in een drank aan Semele 
geeft en zo een zwangerschap bij haar veroorzaakt. De 
Zagreuslegende is zowel verbonden met de vruchtbaar
heidscyclus als met de opvolging van vorsten.32 Miner- 
va’s bijdrage aan het nieuwe leven symboliseert hier 
waarschijnlijk Wilhelmina die haar hart aanbiedt aan 
het Nederlandse volk.

De stoomspuit kan een symbool zijn van de vorsten- 
heerschappij, gekoppeld aan - in dit geval - de spoorwe
gen. Stoom werd wel aangeduid als King Steam en ook 
vermeld als ‘de adem van een nieuwe heerschappij’.33

Na de weergave van de strijd en de vrede in de salon 
en op het bordes wordt in de zijkamers de opvolging 
aan de orde gesteld als een nieuwe cyclus. Minerva’s 
‘leven’ en haar hoedanigheden worden ten voorbeeld 
gesteld aan de kroonprinses.

10 Michel Antoine Hendricks, jonge vrouw met hart, red
dingboei en stoomspuit, zuidelijke zijkamer. (Opname: N. 
Eijkelboom-Piccardt)
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11 Ir. Jan Schouten, glas-in- 
loodvenster, trappenhuis. (Op
name: N. Eijkelboom-Pic- 
cardt)

Het trappenhuis

In het aan de stadszijde geplaatste trappenhuis komen 
duidelijke verwijzingen naar de stad voor: de nijverheid, 
maar in het bijzonder de gerechtigheid kunnen opgevat 
worden als zinspelingen op de stad Den Haag.

In het grote glas-in-loodvenster van dit trappenhuis 
worden de stad, het rijk en de spoorwegen iconografisch 
met elkaar verbonden. Schildknapen fungeren als 
wapenhouders van de belangrijkste steden van het 
HIJSM-traject, Amsterdam en Rotterdam, en tonen 
Den Haag zowel als centrum van de spoorlijn als van 
het rijk (afb. 11).

Nijverheid en de Gerechtigheid zijn als meer dan 
levensgrote figuren tegenover elkaar geplaatst; zij zijn 
verbonden met spoorwegsymbolen en worden geflan
keerd door grotesken met putti die vuurpot en bliksems 
dragen als symbolen van stoomkracht en elektriciteit; de 
bliksems zijn ontleend aan Jupiter.

Nijverheid is volgens traditie weergegeven met een 
bijenkorf en een weefspoel. In haar hand houdt zij een 
staak of speer met een pluim wol erop. Smeedhamer en 
wiel transformeren haar hier tot de personificatie van de 
moderne industrie.34 De symbolen boven haar hoofd 
verwijzen naar de industrie (smeedwerktuigen) de han
del (Mercuriusstaf) en naar de spoorwegen (het wiel en 
de draken).

Gerechtigheid is, zoals blijkt uit de hermelijnen man
tel, een vorstelijke gerechtigheid. Zij steunt op het

ANGELINE JOORDENS

zwaard, het symbool van haar macht. De wet en de 
grondwet worden haar door putti voorgehouden. De 
onpartijdigheid van het recht wordt aangegeven door 
een weegschaal. Boven haar hoofd zijn spoorwegsym
bolen te zien, zoals een gevleugeld wiel, een zandloper 
en een wiel met drijfriem en regulateur die ook gezien 
kunnen worden als verwijzingen naar tijd en techniek. 
Ze zijn gecombineerd met het zwaard der gerechtigheid 
en met een globe die zowel verwijst naar de spoorwegen 
als naar de wereldwijde gerechtigheid (afb. 12).

Rest nog te vermelden dat op een plafondschildering 
putti voorkomen met een lauwerkransje als een speels 
equivalent van de kroningsallegorie op de buitengevel.

Minerva en het vorstenhuis

In het koninklijk paviljoen komt Minerva op verschil
lende plaatsen voor, waarbij zij enkele vorstelijke deug
den en taken belichaamt. In feite kan Minerva met het 
hele vorstenbedrijf geassocieerd worden. Haar ‘leven’ 
en de mythes die daar omheen zijn geweven worden ten 
voorbeeld gesteld aan de jonge vorstin. Minerva is tra
ditioneel betrokken bij de opvoeding der vorsten, 
meestal samen met Hercules.33 De identificatie van de 
maagdelijke Minerva met een jonge vorstin ligt voor de 
hand. Minerva is ook de godin wier beeltenis voorkomt 
op stadspoorten en triomfpoorten, waarmee stations 
weer vergeleken worden.36

Triomf en deugd in de koninklijke wachtkamer

12 Michel-Antoine Hendricks, symbolen van spoorwegen en 
Gerechtigheid, trappenhuis. (Opname: Dienst Archiefbeheer 
Nederlandse Spoorwegen, ‘s-Hertogenbosch)

Spoorwegen en vorstenhuis

Er komen in het paviljoen veel spoorwegsymbolen 
voor: gevleugelde wielen, stoom en elektriciteit, steden
wapens, de symbolen boven de Nijverheid en Gerech
tigheid, de stoomspuit in de zijkamer. Maar ook draken 
zijn bekende spoorwegsymbolen; ze komen ook voor in 
de stations Delft en Amersfoort. Hier is een koppeling 
te zien tussen spoorweg- en vorstensymbolen. Wilde de 
HIJSM hiermee een verbondenheid met het vorsten
huis uitdrukken? De koninklijke familie vormde de 
meest vooraanstaande en gewaardeerde reizigers, die 
dan ook een bijzondere accommodatie kregen aangebo
den. De Staatsspoorwegen konden in haar station Den 
Haag SS (het vroegere station van de Nederlandse 
Rhijnspoorwegmaatschappij) al langer beschikken over 
een koninklijke wachtkamer. De HIJSM kon zich nu 
door de bouw van een prestigieus privé-paviljoen voor 
de vorstin meten met haar concurrenten.

Iconografische bronnen

De koninklijke wachtkamer heeft een ingenieus iconogra
fisch programma van renaissance-origine. Enkele motie
ven zijn ondeend aan de Metamorphosen van Ovidius, die 
in Nederland bekend werden door ‘Wdegginghe en 
Singhevende Verclaringe van den Metamorphosis Publii 
Ovidii Nasonis’ in Het Schilderboeck van Carel van
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Mander en door de vele emblemen die deze motieven 
visualiseren. Andere renaissancethema’s zijn ‘de vogel- 
dief, de triomfpoort en de daarop voorkomende vorsten
spiegel.

In de noordelijke Nederlanden vonden niet veel 
triomftochten plaats. De grootse en uitbundige verwel
koming van Prins Willem III van Oranje, stadhouder 
van Holland, samen met zijn echtgenote Mary Stuart II 
in 1691 in Den Haag, nadat zij de heerschappij over 
Engeland en Schotland hadden verworven, vormt een 
hoogtepunt in de geschiedenis van de Oranjes en van 
Den Haag. Bij de intocht van William and Mary ston
den vele poorten opgesteld, waarop een rijke vorsten- 
iconografie werd afgebeeld. De tocht is uitvoerig gedo
cumenteerd door Romeyn de Hooghe, Govert Bidloo 
en anderen.37 Als deze triomftocht van Prins Willem III 
van Oranje de inspiratie is geweest voor de opzet van 
het koninklijk paviljoen van Station Den Haag HS als 
een triomfpoort, dan wordt er een parallel getrokken 
tussen het koningsschap van deze roemruchte Oranje
vorst en zijn verre nazaat Koningin Wilhelmina, waar
bij Willems opvolger en naamgenoot Koning Willem 
III als intermediair gedacht kan worden.38

Er is een aanwijzing voor het letterlijk model staan 
van deze ‘blijde incomste’ voor het decoratieprogramma 
van het koninklijk paviljoen van station Hollands Spoor: 
het getekende verslag van Romeyn de Hooghe bevond 
zich waarschijnlijk in de nalatenschap van beeldhouwer 
P.E. van den Bossche.39 In dat geval kan Van den 
Bossche als iconoloog - mogelijk in samenwerking met 
anderen - verondersteld worden. Bekendheid van Van 
den Bossche met het triomfmotief van stations kan aan
gewezen worden: zijn kinderffies uit 1884 aan het 
Administratiegebouw van de HIJSM in Amsterdam 
beeldt ook een triomftocht uit. In 1895 maakte hij deco
ratieve panelen voor de als triomfpoort uitgebeelde 
luchtbrug tussen de administratiegebouwen van de NRS 
en de SS (nu hoofdgebouw I en II) in Utrecht; Kracht en 
Snelheid worden daarop weergegeven door Hercules en 
Minerva, die veel op triomfpoorten figureren.40

Er is ook een eigentijdse inspiratiebron denkbaar: de 
feestelijke intocht van Koningin Willem III, Koningin 
Emma en Prinses Wilhelmina in Amsterdam, ter gele
genheid van de zeventigste verjaardag van de vorst. Bij 
deze eigentijdse triomftocht, waarbij het prinsesje als 
kroonprinses aan de bevolking van de hoofdstad werd 
getoond, trok de vorstelijke stoet onder vele triomf
poorten door.41 D. Snoep noemt in Praal en Propaganda. 
Triumphalia in de Noordelijke Nederlanden in de 16e en 1 le 
eeuw de negentiende-eeuwse triomftochten ‘gezonken 
cultuurgoed’.42 Het enthousiasme echter waarmee de 
vorst werd ingehaald, de manifestatie van Oranjeliefde - 
wellicht als tegenwicht tegen recente socialistische rel-
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letjes - verheffen deze optocht tot een waarlijk ‘blijde 
incomste .43 De intocht trok veel belangstelling en is 
uitvoerig gedocumenteerd. Architecten van naam zoals 
P.J.H. Cuypers en H.P. Berlage en vele anderen werkten 
mee aan de decoratie daarvan. Berlage tekende de ere
poorten voor een publicatie en hield op 26 mei 1887 
voor collega-architecten in Amsterdam in de algemene 
vergadering van de Maatschappij ter bevordering van 
Bouwkunst een lezing, getiteld ‘Blijde inkomsten en 
steden in feesttooi’.44 Vele architecten, aangesloten bij 
Genootschap Architectura en Amicitia hebben meege
werkt aan de feesten van 1887. Van den Bossche en 
Crevels waren beiden lid van dit genootschap.45

In Wenen was er al in 1879 een verband gelegd tus
sen de triomf der vorsten en de triomf der spoorwegen. 
In de Wiener Festzug ter gelegenheid van het zilveren 
huwelijk van het keizerpaar kwam een allegorisch 
bruidspaar voor, gezeten op een locomotief. Hans 
Makart vereeuwigde dit in een olieverfschilderij Die 
Eisenbahn, Teil einer Folge zum Jubiläumsfestzug anlässlich 
der Silberhochzeit des österreichischen Kaiserpaares.46

Ook het motief van de vorstenspiegel of-school lijkt, 
naast de literair-historische, een contemporaine bron te 
hebben. In 1875 werd Multatuli’s toneelstuk ‘De 
Vorstenschool’ opgevoerd. Hierin werd naast een zwak
ke ijdele vorst, een edelmoedige vorstin neergezet. Het 
stuk trok veel belangstelling, onder meer vanwege de 
vermeende zinspeling op Koning Willem III. Het zou 
worden opgenomen in het vaste repertoire van vele ge
zelschappen en werd tot ver na de eeuwwisseling regel
matig opgevoerd.47

Een andere eigentijdse bron was mogelijk het gouden 
jubileum van de HIJSM in 1889. Bij deze gelegenheid 
verscheen er een gedenkboek. In dit boek en in vele 
publicaties in de kranten werd de triomf van de spoor
wegen in het algemeen en van de HIJSM in het bijzon
der bejubeld.48 En dan was er nog het voorbeeld van het 
Centraal Station in Amsterdam, waar het triomfmotief 
manifest aanwezig is in de grote torenreliëfs.

Overigens blijft het bij een vermoeden over deze 
bronnen. Bewijzen zijn er niet, er zijn geen archieven, 
noch van de HIJSM, noch van de kunstenaars, die 
opheldering kunnen verschaffen.

Tot besluit

Den Haag kreeg in 1893 een station, de regerings- 
hoofdstad waardig. De koninklijke familie kreeg een 
fraai privé-verblijf in het nieuwe station en de HIJSM 
had eindelijk een representatieve vertegenwoordiging. 
Met name met het koningsverblijf heeft de maatschap
pij haar concurrenten naar de kroon kunnen steken en

heeft zij haar oude koninklijke wachtkamer in station 
Baarn verre overtroffen.

Door het oprichten van een triomfpoort voor het 
vorstenhuis en voor de spoorwegen wilde de maat
schappij kennelijk een innige band met het vorstenhuis 
demonstreren. In station Den Haag Hollands Spoor 
vormde de mythologische wereld van helden en góden 
het model voor de wereldse macht, een thema dat goed 
past bij de regeringshoofdstad. Er is daarbij duidelijk 
geput uit een lange traditie van vorsteniconografie, die 
creatief werd gekoppeld aan de jonge spoorwegicono- 
grafie en aan de politieke actualiteit.

* Angeline Joordens is kunsthistoricus te Amsterdam. 
Voor dit artikel bewerkte ze een onderdeel van haar 
doctoraalscriptie Ikonografie van stationsgebouwen rond 
1900, Universiteit van Amsterdam 1989.
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Ruimte en tijd in het Centraal 
Station van Amsterdam 

Angeline Joordens*

Het Centraal Station in Amsterdam is vaak vervloekt en 
geprezen, veel beschreven en geduid. Valt er nog wel 
iets nieuws over dit gebouw te melden?

RJ-H. Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en 
Ontwerpen 1860-1898 beschrijft A. Oxenaar het station 
als de materialisatie van een middeleeuwse stad met 
kosmische dimensies.1 Ook in Centraal Station Amster
dam. Het paleis voor de reiziger heeft Oxenaar de archi
tectonische en stedenbouwkundige aspecten behandeld 
en wel met veel aandacht voor die symboliek die het 
gebouw tot een nieuw stadspaleis maakte.2

W. van Leeuwen en H. Romers schetsen in Een spoor 
van verbeelding. 150 jaar monumentale kunst en decoratie 
aan Nederlandse stationsgebouwen de ontwikkeling van de 
stationsiconografie, waarbij zij het hoofdstedelijk station 
in al zijn rijkdom van bouw en decoratie vergelijken met 
andere grote stations.3 Zowel Oxenaar als laatstgenoem
de auteurs vermelden een - veelal symbolische - overeen
komst met het Rijksmuseum en het voormalige stadhuis 
van Amsterdam, nu het Koninklijk Paleis op de Dam.

In dit artikel stel ik mij onder meer de volgende vra

1 Amsterdam Centraal 
Station, 1881-1889, archi
tect P.J.H. Cuypers. (Prent
briefkaart collectie W.R. F. 
van Leeuwen)
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gen. Zijn de vele uitbeeldingen van ruimte en tijd in en 
aan het Centraal Station, die in bovengenoemde publi
caties worden vermeld, in verband te brengen met ver
anderingen in het denken over ruimte-tijd relaties door 
de komst van de spoorwegen? En hoe verhouden die 
aspecten van ruimte en tijd zich tot het bovengenoemde 
kosmologische kader? Door de uitbeelding van een kos
mologie wilde men aardse en bovenaardse fenomenen 
ordenen en verbinden, zichtbaar en begrijpelijk maken, 
en de positie van de mens, de stad, de maatschappij en 
het land waarin men leefde als een centrum van het heel
al bepalen. Duidt bijvoorbeeld de kosmologische deco
ratie van land- en zeekaarten niet op een historische 
band van dit kosmologisch concept met het reizen?

Zijn de drie stadspaleizen van Amsterdam ook door 
een triomfrnotief symbolisch met elkaar te verbinden? En 
gedrieën met een heroïsch Romeins verleden? Vondel 
bezong in zijn Inwijdinge van ‘t Stadthuis t'.Amsterdam uit 
1655 al de analogie tussen Amsterdam en Rome, tussen 
Raadhuis en Capitool en tussen de Dam en de Campus 
Martius, waar de veldheren de stad binnentrokken.4 
Oxenaar veronderstelt dat dit vers een handleiding vorm
de voor het decoratieschema van het station.5

De overeenkomst van het station met het Rijks
museum en met het voormalige stadhuis op de Dam wil 
ik nader beschouwen door met name de kosmische 
dimensies en het triomfrnotief van de drie gebouwen te 
vergelijken.

Kunstenaars in het Rijksmuseum en Centraal Station 

Het Rijksmuseum uit 1884 en het Centraal Station dat

tussen 1881 en 1889 werd gebouwd, hebben veel 
gemeen. Beide gebouwen zijn ontworpen door P.J.H. 
Cuypers in de zogenaamde Oud-Hollandse stijl, dat wil 
zeggen Hollandse neorenaissance met in de ornamen
tiek gotische motieven. Beide werden gesitueerd aan de 
rand van de stad en opgezet als poortgebouw. Voor het 
uitgebreide decoratieprogramma van de gebouwen werd 
de architect terzijde gestaan door de literator en hoog
leraar kunstgeschiedenis en esthetiek Josef Alberdingk 
Thijm en de referendaris der Kunsten en Wetenschap
pen Victor de Stuers. Een aantal beeldende kunstenaars 
was bij beide gebouwen betrokken: de Belgische beeld
houwer François Vermeylen en de Oostenrijkse schil
ders L. Jünger en Georg Sturm. (Beeldhouwer Bart van 
Hove werkte alleen aan het museum en de beeldhouwer 
Ed. Roskam was betrokken bij het station.)6 Bij zoveel 
relaties tussen de beide gebouwen is het interessant te 
onderzoeken of er analogieën zijn in het iconografisch 
programma.

Decoratie van het station

Aanvankelijk was er slechts een bescheiden decoratie
ontwerp voor de voorgevel aangegeven, maar in de 
jaren 1885 en 1886 werd het stationsgebouw toch voor
zien van een niet vooraf door de opdrachtgever bestel
de, uitvoerige decoratie. Daarvoor is geen programma 
bekend, wel was er een bestek voor beeldhouwwerken. 
Oxenaar wijst erop dat het zelfbeeld van de opdrachtge
ver hieraan niet ten grondslag ligt. Cuypers maakte 
namelijk het station, in navolging van het Rijksmuseum, 
tot een Gesamtkunstwerk, waarvan de middeleeuwse 
kathedraal als uitdrukking van de gemeenschap en haar 
cultuur het voorbeeld moet hebben gevormd.7

In Nederland is er pas bij de reeks representatieve 
grote-stadsstations van de jaren tachtig en negentig van 
de vorige eeuw sprake van rijke decoratie. Gebruikelijk 
is dat aan de gevels, in de hal en de wachtkamers van het 
reizigersgebouw in een allegorische beeldtaal wordt 
verhaald over de spoorwegen en hun bijdrage tot de 
welvaart van de betreffende stad en de beschaving van 
de mensheid. De decoratie van het Amsterdamse 
Centraal Station is gewijd aan de spoorwegen (met 
name bij het westelijk paviljoen), aan de stad (bij het 
middenpaviljoen), aan de reizigers (in de hal en wacht
kamers) en aan de vorst (in het koninklijk paviljoen).

Ruimte en tijd

De ruimte wordt aan en in het Centraal Station gesym
boliseerd door wapens van Nederlandse en Europese ste

den en provincies. Het is duidelijk dat Amsterdam wordt 
gepresenteerd als het centrum van een uitgebreid spoor
wegnet. Een allegorische weergave van het spoorwegnet 
is, zoals Van Leeuwen al aangaf, een bekend thema in de 
stationsdecoratie.8 Het kwam al voor in de terminus van 
de Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaat-schappij 
(HIJSM) te Rotterdam uit 1874, ‘in welks gevel U in de 
trotsche wapenen van zooveel grootsche steden een klein 
aperçue wordt gegeven van den loop van den weg’.9 Men 
beschouwde de spoorwegen als een band, een ‘ijzeren 
trait d'union’ tussen steden en landen.10 Het beoogde 
gevolg van deze band, de verbroedering tussen de volke
ren, is aan de voorgevel van het station uitgebeeld door 
de begroeting tussen een Javaan en een westerling.

In de hal zijn de trajecten van de HIJSM, de Neder
landse Rhijnspoorweg en Staatsspoorwegen (SS) weer
gegeven. De - inmiddels verdwenen - spoorwegkaarten 
in de derde klasse wachtkamer visualiseerden dit motief 
op een andere wijze. Spoorwegkaarten kwamen regel
matig voor in de SS-stations; in het Groningse station is 
een dergelijke trajectkaart nog aanwezig, eveneens in de 
derde klasse wachtkamer.

Niet slechts de aardse ruimte, maar ook de hemel
ruimte werd in het station uitgebeeld. Zo zijn de tekens 
van de dierenriem bij de windwijzer op de westelijke 
toren in de hoeken geplaatst, in de koninklijke wachtka
mer zijn ze toegevoegd aan de schilderingen van de 
maanden (afb. 2). In het portaal van het oostelijk wacht- 
kamercomplex was vroeger een hemelglobe te zien.11 
Op deze en andere kosmologische aspecten kom ik 
hierna nog terug.

Naast ruimte speelt tijd uiteraard een belangrijke rol 
in het werk van de spoorwegen. Bij het Centraal Station 
bleek dat uit de vele klokken, die de reizigers de tijd

2 De maand februari. Koninklijke wachtkamer. (Opname: 
N. Eijkelboom-Piccardt)
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wezen (afb. 3) en het blijkt nog altijd uit de vele voor
stellingen van de Tijd. Deze kan men ook duiden als een 
metafysisch uurwerk dat de aardse en hemelse tijdreke
ning aangeeft: de Tijd komt in dit stationsgebouw in 
vele gedaanten voor. Zo is in de gang van het oostelijk 
wachtkamercomplex een ‘allegorie van de tijd’ geschil
derd: een wagen met gevleugelde wielen draagt een 
zandloper; een waakzame cherubijn erboven, eronder 
een tekstband: ‘Gebruik den tijd eer hij ontvliedt/ hij is 
uw vriend verdrijf hem niet.’ Zandloper en tekst sym
boliseren vergankelijkheid (afb. 4).

Aan het oostelijk torenreliëf rijst de Beschaving in de 
gedaante van Aurora, godin der dageraad, op uit de 
nevels van de nacht, die getypeerd wordt door een ster
retje op haar voorhoofd, een neergestort uiltje aan haar 
voeten. Een opkomende zon en een toorts verspreiden 
het licht van de dageraad (afb. 5). De beschaving, die 
hier naast de welvaart en de verbroedering der volkeren, 
wordt voorgesteld als een gunstig gevolg der spoorwe
gen, wordt in deze gedaante waarschijnlijk uitgebeeld 
als de komst van een nieuw tijdperk.

En er zijn de vele tijdsfasen van de natuur: aan het 
westelijk paviljoen en op de oostelijke toren zijn de fasen 
van dag en nacht afgebeeld, de maanden en levensfasen 
komen voor in de koninklijke wachtkamer (afb. 2 en 7), 
de seizoenen in de tweede klasse wachtkamer (afb. 8). 
Deze voorstellingen van de cyclus van dag, jaar en leven 
maken het gebouw tot een stenen kalender.

Spoorwegen waren belangrijk voor het veranderende 
tijdsbegrip. Door de noodzaak van een precieze tijdme
ting werd de tijd steeds meer als kostbaar ervaren. 
Steeds minder bepaalde Gods tijd, door de kerktoren 
aangegeven, het levensritme; voortaan zou de in een 
toren geplaatste stationsklok het ritme dicteren. De 
komst van de spoorwegen leidde tot de vervanging van 
de lokale tijd door een standaardtijd; de verschillende 
particuliere spoorwegmaatschappijen dienden immers 
de diverse lokale tijden op elkaar af te stemmen. Pas na 
de ontwikkeling in Engeland in 1840 van de master-and- 
slave klokken, waarbij een op de standaardtijd geijkt 
hoofduurwerk via elektrisch contact was verbonden met 
een aantal nevenuurwerken, en de telegrafie als tijdsdis- 
tributeur, kon men in 1847 komen tot een standaard 
tijd: de Railwaytime, die de Greenwich Mean Time weer
gaf.12

In Amsterdam werd aanvankelijk de treinenloop 
geregeld volgens de lokale tijd, die eerst werd aangege
ven door de klok van het paleis op de Dam, later door 
de torenklok van de Westerkerk.13 Het zag er lang naar 
uit dat de Amsterdamse tijd, die zowel middelbare tijd 
als spoortijd was, tot nationale standaardtijd zou wor
den. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de 
overgang van middelbare tijd tot een uniforme wereld

tijd vastgesteld door de verdeling van de aarde in tijdzo
nes, op conferenties in Rome (1883) en Washington 
(1884).14 De actualiteit van een wereldtijdmeting waar
bij spoorwegen een grote rol speelden, zou de verkla
ring kunnen zijn voor de aanwezigheid van al deze tijds- 
cycli in het Centraal Station.

Ruimte-tijdrelatie en kosmologie

De spoorwegen brachten inderdaad een andere bele
ving van tijd en ruimte met zich mee, hetgeen te con
cluderen valt uit contemporaine bronnen. Zo kon men 
in de brochure ter gelegenheid van de opening van 
Duitslands oudste spoorlijn, de Nürnberg-Fürth-spoor- 
lijn uit 1835, lezen: lUnd der Mensch bemächtigt sich 
immer mehr der Herrschaft über Raum und Zeit.’1* 
Heinrich Heine verzuchtte in 1843 bij de opening van 
de spoorlijn Parijs-Orleans ‘Sogar die Elementarbegriffe 
von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Durch die 
Eisenbahn wird den Raum getötet und es bleibt uns nur die 
Zeit übrig.’16 De decoratieve symboliek van het Centraal 
Station sluit aan bij dit opnieuw gedefinieerde ruimte- 
tijdcontinuüm.

Voor het uitbeelden van de ruimte-tijdrelatie is 
gebruik gemaakt van een ‘kosmologie’, een in het 
Nabije Oosten ontstane allegorie op de bouw van het 
heelal, die vanaf de Oudheid tot in onze eeuw is 
gebruikt. Vooral in de gotische kathedralen en renais- 
sance-paleizen was het motief populair.17 In de tweede 
helft van de negentiende eeuw werd het concept zowel 
door het historisme als door de herleefde interesse in 
het spirituele (religie en occultisme) in de kunsten 
opnieuw toegepast.18 Zoals gezegd, onder een kosmolo
gie wordt een stelsel van betrekkingen verstaan tussen 
het aardse leven, de wereld, als een microkosmos en het

3. De klok op de oostelijke toren. (Opname: N. Eijkelboom- 
Piccardt)

bovenaardse leven als macrokosmos, waarbij getallen 
veelal als schakel dienen.19 Gebruikelijk is, zoals ook bij 
het Centraal Station, dat het getal vier het verbindend 
element vormt. Zo zijn er, in diverse reliëfs en schilde
ringen uitgebeeld: vier fasen van de dag en nacht, vier 
seizoenen, vier windstreken, vier elementen, vier tekens 
van de dierenriem, vier levensfasen en vier maal drie 
maanden. Het schema is hier uitgebreid met een beeld 
van de samenleving, die in de centrale hal gesymboli
seerd wordt door de vertegenwoordigers van verschil
lende beroepen en hun attributen. Inspiratie zal zijn 
gevonden in de portalen van de middeleeuwse kathe
dralen, waar vertegenwoordigers van ambachten uitge
beeld waren in combinatie met tijdfasen, die gezamen
lijk een stenen kalender verbeeldden.20 Geheel volgens 
deze middeleeuwse traditie is het spirituele (de dieren
riem, de hemelse tijdrekening) hoger geplaatst dan het 
aardse niveau van de arbeid, namelijk hoog aan de toren 
en aan de bovenzijde van de ‘maand’-taferelen in de 
koninklijke wachtkamer (afb. 2).21

Ook kan er, zoals hierboven gesteld, een historische 
band zijn van de kosmologie met het reizen. Als decora
tie van land-en zeekaarten ontwikkelde zich vanaf de 
zeventiende eeuw een iconografie waartoe ook thema’s 
als de elementen, seizoenen, dierenriem, deugden en 
dergelijke behoren, aangevuld met thema’s als wereld
delen en zeehelden.22 Het strookt dan ook met de ver
wachting als in gebouwen die aan vervoer en reizen 
gewijd zijn, zoals het Amsterdamse Centraal Station en 
het Scheepvaarthuis, dergelijke met het reizen verbon
den motieven voorkomen.

Deugden behoren eveneens tot de klassieke compo
nenten van dit kosmologische concept, doorgaans uit
gebeeld als kardinale en theologische deugden.23 Zo 
komen ze in het station echter niet voor. Wel zijn aan 
bepaalde categorieën reizigers specifieke deugden toe
bedacht: spreuken manen de derde klasse reizigers tot 
matigheid en spaarzaamheid, schilderingen van een bit 
en van een dromedaris in het restaurant voor de reizi
gers van de eerste en tweede klasse visualiseren dezelfde 
deugden. In de gang van het wachtkamercomplex wordt 
in een tekst zorgzaamheid vermeld. De plicht tot gast
vrijheid is in de (voormalige) tweede klasse wachtkamer 
uitgebeeld door een vos en een ooievaar, ontleend aan 
een fabel van La Fontaine.24 De vorst wordt tenslotte in 
woord en beeld gemaand tot gezag, edelmoedigheid en 
waakzaamheid, zoals blijkt uit de personificaties van 
gezag en edelmoedigheid die de ingang tot het konings- 
paviljoen flankeren (afb. 9). In de koninklijke salon ver
meldt een tekst het ‘Koninklijk Gezach’ dat over ‘Recht 
en Orde’ moet waken, terwijl geschilderde scènes uit 
Aesopus’ fabel ‘De vos en de haan’ manen tot waak
zaamheid.25

4 De allegorie van de tijd. Gang van het oostelijk wachtka
mercomplex. (Opname: N. Eijkelboom-Piccardt)

Parallellen

De kosmologie van het Centraal Station lijkt een ver
volg te zijn op die in het Koninklijk Paleis en 
Rijksmuseum. In de Burgerzaal van het voormalige 
raadhuis, het huidige paleis op de Dam, is een typische 
renaissance-versie van het kosmologische totaalconcept 
te zien, waarbij de góden de hemellichamen vertegen
woordigen. Voor het Rijksmuseum was een zeer uitge
breid kosmologisch totaalconcept voor de hal ontwor
pen. Vloer, wanden en plafond van de centrale hal sym
boliseerden volgens Thijm ‘de hele wereld in zinne
beelden’ en volgens De Stuers ‘in een cyclus het mense
lijk leven en streven’.26 De vloer was gewijd aan het 
stoffelijk gebied, de wanden en vensters aan het maat
schappelijke, de gewelven en wat daarmee op een hoog
te was aan het verstandelijke. Zo waren ondermeer op 
de vloer te vinden: sterrenbeelden, stromen, de aarde en 
haar bewoners, de planeten, maanden, jaargetijden en 
de elementen.27 Van dat uitvoerige kosmologische 
totaalconcept is weinig behouden. Alleen de vensters 
van de hal zijn gespaard; er zijn voorstellingen als 
beroepen, tijdperken, kunsten en materialen. Hier wor
den ambachtslieden aangevoerd door vertegenwoordi
gers van de Wéhr- und Eehrstand (koning, soldaat, pries-
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ter, dokter).28 In de stationshal zijn het de nederiger 
beroepen van beenhouwer en werkmeid, vaasschilder en 
pottenbakker, hetgeen duidt op het veel meer publieke 
karakter van het stationsgebouw.

In het museum vormde de kosmologie in de centrale 
hal de schakel tussen het politiek-nationale programma 
van de voorgevel en het esthetische programma van de 
gaanderij en de Rembrandtzaal.29 In het station werd 
het kosmologische motief, juist door de spreiding over 
de verschillende onderdelen van het gebouw, tot een 
symbolische schakel. Het station werd klaarblijkelijk 
beleefd als de materialisatie van de wereld, van de kos
mos, want door het gebouw verspreide onderdelen van 
de kosmologie komen veelal voor in combinatie met 
voorstellingen die betrekking hebben op de spoorwe
gen. Een voorbeeld daarvan is het westelijk paviljoen 
met borstbeelden van spoorwegingenieurs en personifi
caties van wiskunde, natuurkunde en werktuigbouw
kunde, gecombineerd met de fasen van dag en nacht; 
een ander voorbeeld is de stationshal waar zowel de ver
tegenwoordigers van beroepen te vinden zijn als ste
denwapens die de spoorwegtrajecten visualiseren. 
Wordt door deze combinaties een verband gesugge
reerd tussen spoorwegen en kosmos? Het tijdperk van 
de spoorwegen zou dan ook worden gezien als een nieu
we cyclus in het ruimte-tijdcontinuüm. Daarop wijst 
bijvoorbeeld Da Costa’s strofe ‘Een nieuwe loopkring is

voor heel deze aard begonnen’, die geciteerd is op de 
luchtbrug tussen de administratiegebouwen van de 
Staatsspoorwegen in Utrecht in 1894.30

Door een kosmologie wilde men, zoals al eerder 
gesteld, een verband tussen de aardse en bovenaardse 
wereld kenbaar maken. Zelfs in het industriële tijdperk 
blijkt de kosmologie nog een levenskrachtig zinnebeeld 
om gestalte te geven aan de veranderde maar tegelijker
tijd altijd eendere wereld. Omdat van meet af aan een 
treinreis met de levensgang geassocieerd werd en 
spoorwegen en stations met de wereld en het leven, 
bleek de kosmologie een toepasselijke metafoor voor 
een spoorweggebouw. Het station werd zelfs tot een 
metafoor voor het leven; men was geneigd bij het zien 
van een station ook te filosoferen over het leven, de 
dood en de kosmos. For life is everywhere the same, we 
know naught/But it is the station, and we have to get up 
steam, some for future rejoicing, some for the days of 
yore/Come on, spinyourwheel, andpray and try to begood.il

Triomf

Spoorwegen worden vanaf het begin geassocieerd met 
triomf: de spoorwegen als triomf der menselijke geest, 
de trein als triomfwagen.32 Triomfmotief en stadspoort- 
symboliek komen dus in het stationsgebouw samen, ook 
bij het Centraal Station in Amsterdam. Van Leeuwen 
wijst op de overeenkomst van de torenreliëfs van het 
middenpaviljoen van Amsterdam CS en de decoratie 
van klassieke gebouwen. Vanwege hun classicistische 
stijl en compositie en het motief van waardig voort
schrijden herinneren ze aan de reliëfs van de Romeinse 
triomfbogen, met name aan die van Titus (afb. 9).33 Als 
het Centraal Station als triomfboog of -poort geduid 
wordt, dan is er mijns inziens sprake van nog een 
triomfpoort, namelijk het Koninklijk Paviljoen. Dit 
vormt een station binnen het station, met directe toe
gang tot stad en spoor en met een eigen ontvangstzaal. 
Het triomfmotief behoort uiteraard tot de vorstenico- 
nografie. Op een triomfboog, opgericht ter gelegenheid 
van een vorstelijke intocht, werden koninklijke triump
halia en deugden afgebeeld.34 De verzen en voorstellin
gen over reizen in en aan het paviljoen geven aan dat 
deze poort is opgericht voor een vorstelijke intocht per 
trein.

Paleis, museum en station

Het station is door zijn decoratieve symboliek in een 
iconografische traditie geplaatst, die weliswaar niet uit
sluitend aan Amsterdam gebonden is, zoals blijkt in het

artikel over het Haagse Hollands Spoor in dit nummer, 
maar waarvan deze stad wel een aantal gedenkwaardige 
monumenten telt. Het Rijksmuseum en het Centraal 
Station lijken beide te refereren aan het trotse raadhuis, 
eens het ‘paleis’ voor de burgerij, later het koninklijk 
paleis. In het decoratieprogramma van het Centraal 
Station wordt de symbolische band met de beide ande
re gebouwen duidelijk gemaakt door het motief van de 
volkeren der wereld die tribuut brengen aan de stads
maagd (in het paleis en station) en aan de kunsten (in 
het Rijksmuseum).35 De band tussen de gebouwen werd 
in het station gevisualiseerd door hun weergave op 
geschilderde plattegronden in de derde-klasse wachtka
mer; ook is er een schetsontwerp bekend voor een der
gelijke stadskaart boven een der uitgangen.36 Vondels 
vermaarde strofen ‘Aen d’ Amstel en het IJ, daer doet 
sich heerlijck ope/Zij die als keizerin de kroon draegt 
van Europe’ kwamen zowel in het museum als in het 
station voor.37 Zij verbonden beide poortgebouwen met 
elkaar en met het stadhuis op de Dam, gesitueerd ‘In ‘t

midden van ons vloên, den Amstel en het Y.’38 Het 
motief van de kosmologie lijkt eveneens een belangrijk 
bindend element te zijn, aangezien het in elk der drie 
gebouwen een centrale plaats inneemt: in het paleis en 
in het museum is dat de iconografisch/representatief 
belangrijkste ruimte; in het station verbindt het alle 
ruimten symbolisch met elkaar.

De drie gebouwen zijn, zoals gezegd, ook verbonden 
door het triomfmotief. Zo kroont de Vrede het voor
malige stadhuis tot een symbool voor de vrede van 
Münster, waarbij er een einde kwam aan de Spaanse 
heerschappij en Amsterdams vredesheerschappij 
begon.39 Het Rijksmuseum wordt bekroond door een 
Victorie, wellicht als een herinnering aan het jaar 1813, 
dat het einde van de Franse heerschappij en het begin 
van de Oranjemonarchie markeert.40 De Victorie zal 
tevens de roem van de ‘Oudhollandsche’ cultuur beli
chamen, die het museum huisvest.41 Het station mani
festeert de triomfantelijke opmars van een nieuwe tijd 
van welvaart, de nieuwe heerschappij van de handelsstad

6 Reliëf aan de westelijke 
toren. (Opname: Kunsthisto
risch Instituut van de Uni- 
versiteit van Amsterdam)

begood.il
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Amsterdam, die slechts gedijen kan bij vrede en op haar 
beurt borg staat voor vrede en communicatie tussen de 
volkeren.

Aldus is de trits gebouwen te beschouwen als ‘triomf- 
poorten’ op een symbolische route, die leidt van de 
stadsrand via het centrum van Amsterdams macht, de 
Dam. Ze vormen een visuele herinnering aan de pampa 
introitus, het van oorsprong Romeinse gebruik van de 
‘blijde incomste’ van de vorst of veldheer, die na een 
overwinning de stad binnentrok om - symbolisch - de 
heerschappij op zich te nemen.42 Amsterdam heeft in 
haar geschiedenis veel van dergelijke triomftochten 
beleefd. De triomfpoort, opgericht ter ere van de ‘in
troitus Ferdinandii’ in 1651 inspireerde de timpaan- 
sculptuur van het stadhuis, die aan de voorgevel van het 
station is herhaald.43 Vorstelijke intochten werden ook 
in de late negentiende eeuw nog gehouden. Cuypers 
ontwierp voor de intocht van Koning Willem III in 
1879 een erepoort op het Rembrandtplein (en voor de 
intocht van 1887 zou hij poorten ontwerpen in de 
Vondelstraat).44 Het motief van een triomftocht werd 
ook weer op de gevels van het Rijksmuseum afge- 
beeld.45 Door de triomfpoort, die de Staatsspoorwegen 
aan het IJ oprichtten, konden vorst en volk in de nieu
we triomfwagen, de trein, de stad binnentrekken.

Vondel

Het triomftnotief verbindt, zoals eerder verondersteld, 
de drie stadspaleizen symbolisch met een heroïsch
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Romeins verleden. Vondel zag in zijn Inwijdinge van ‘t 
Stadthuis t'Amsterdam een analogie tussen de stedelijke 
macht van Rome en Amsterdam, gerepresenteerd in de 
pracht van het stadhuis. Dit inwijdingsepos heeft wel
licht de Vondelkenners en -vereerders Cuypers, Thijm 
en De Stuers tot voorbeeld gediend voor de iconografi
sche uitdossing van het stationsgebouw. Door het sta
tion te vormen naar zijn roemrijke zeventiende-eeuwse 
voorbeeld zouden beide gebouwen met hun voorplei
nen in betekenis aan elkaar gelijk gesteld kunnen wor
den. Het stationsplein was weliswaar vrij onaanzienlijk 
maar Cuypers had het voornemen het plein tot een der 
belangrijkste pleinen onder de grote steden van Europa 
te maken.46

Bij het lezen van de Inwijdinge van ‘t Stadthuis 
t’Amsterdam dringt zich nog een andere parallel op tus
sen beide gebouwen, namelijk hun ontstaansgeschiede
nis. Vondel construeerde zijn epos als een pleidooi voor 
het stadhuis om de overvloedige kritiek op de bouw te 
pareren en zodoende duidelijk te maken dat de stad een 
gebouw kreeg, dat naar Vitruvius’ eisen, ‘waar, nuttig en 
schoon’ was, en de stad waardig. De volgende argumen
ten werden genoemd: de noodzaak tot nieuwbouw, het 
weloverwogen raadsbesluit hiertoe, de noodzakelijke 
stedenbouwkundige ingreep om Amsterdam een nieuw 
stadshart te geven ‘gestut van wederzij met heur verma- 
erde stroomen’.47 Ook vermeld werd de volharding van 
het stadsbestuur om ondanks de hoge kosten de stad een 
gebouw te geven, waardoor zij zich meten kon met de 
aanzienlijkste steden van Europa. Dit brengt de jaren
lange discussies in herinnering over het stationsgebouw,
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over de noodzaak tot de bouw, de plaats in de stad, het 
uiterlijk en de kosten.48 Door te refereren aan Vondels 
beroemde lofdicht werd de bouw van het kostbare 
stadspaleis in het nieuw gecreëerde stadshart aan het IJ 
gerechtvaardigd en indirect de kritiek, met name op de 
plaats van het station, gepareerd.

Ten slotte

Het Centraal Station in Amsterdam is een gebouw met 
veel betekenislagen. In het concept van het gebouw als 
een stad worden gebouw en stad aan elkaar gelijk 
gesteld. Het gebouw wordt als de poort van de stad, de 
stad als poort van Europa gezien. Als men deze poort 
door gaat wordt in universele motieven de wereld van 
de stad geschilderd voor de aankomende reiziger en 
wordt de lokkende wereld buiten de stad aan de stede
lingen voorgehouden.

Voorts wordt er symbolisch een verbinding gemaakt 
tussen de oude wereld (de middeleeuwse stad) en de 
nieuwe wereld (de spoorwegen) als metaforen van een 
ideale wereld. Het gebouw als een steengeworden 
wereldbeeld belichaamt zowel de spiritualiteit van de 
middeleeuwen als het negentiende-eeuwse vooruit
gangsgeloof. Waar de middeleeuwers hun kathedralen 
door de afbeelding van tijdscycli tot stenen kalenders 
maakten om Gods tijd te duiden, diende hetzelfde 
motief in het station om de bijdrage van de spoorwegen 
aan het ontstaan van een nieuwe tijdservaring en een 
nieuwe cyclus van de eeuwigdurende ruimte-tijd-rela- 
tie, te visualiseren.

Het triomftnotief verleent het gebouw de allure van
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een stadspaleis, dat evenals het voormalige Amster
damse stadhuis, thans Paleis op de Dam, de burgerlijke 
en koninklijke macht belichaamt.

Door gemeenschappelijke motieven als kosmologie 
en triomf zijn het Koninklijk Paleis, het Rijksmuseum 
en het Centraal Station tot een symbolische keten 
gesmeed.

* Angeline Joordens is kunsthistoricus te Amsterdam. 
Voor dit artikel bewerkte ze een onderdeel van haar 
doctoraalscriptie Ikonografie van stationsgebouwen rond 
1900, Universiteit van Amsterdam 1989.
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‘Een inrichting voor heilgym
nastiek en orthopaedie'

Het Amsterdamse tumgeboww van 
K.J. Muller en J. Ingenohl, 1885-1887

Ellen Smit*

In de jaren 1886 en 1887 verrees tussen de Leidsekade en 
de Mamixstraat in Amsterdam, op het terrein van de 
voormalige zeventiende-eeuwse vestingwerken, een fon
kelnieuw tumgebouw voor de Amsterdamse gymnas
tiekverenigingen, het huidige kindertheater De Krake
ling. Het gebouw is uitgevoerd in de Oudhollandse stijl 
uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw en is 
door de afwisseling in bak- en bergsteen en de benadruk
king van het silhouet een uitdrukking van het concept 
‘schilderachtig’ zoals dat vanaf 1860 in de Nederlandse 
architectuur zijn intrede had gedaan (afb. 1).

De financier van het gebouw was de Maatschappij 
voor Turngebouwen (A1VT). Deze Maatschappij, waar
in de progressief-liberale elite van Amsterdam was ver
tegenwoordigd, onderschreef een voor die tijd vooruit
strevende en buitenissige activiteit als de verenigings- 
gymnastiek. Dit streven paste in het laat negentiende- 
eeuwse liberale klimaat dat steunde op de overtuiging 
dat de welgestelde klasse de morele plicht had de 
levensomstandigheden en de zelfredzaamheid van de 
minder welgestelden te verbeteren en dat onderwijs, 
zowel op lichamelijk als intellectueel gebied, hiertoe 
een essentiële bijdrage leverde.1

De architecten van het gebouw, Karei Joan Muller 
(1857-1942) en Jonas Ingenohl (1855-1925), waren bei
den lid van de Maatschappij voor Turngebouwen, van 
twee hoofdstedelijke turnverenigingen en van het 
Nederlands Gymnastiek Verbond (NGV). Muller had 
in de jaren 1876-1882 in Hannover gestudeerd bij de 
inspirator van de Hannoverse baksteenarchitectuur 
C.W Hase en was door zijn activiteiten als gymnastiek
leraar bij de Turnklubb zu Hannover met het gedachte
goed van de Duitse turnbeweging in aanraking geko
men.2 Na de terugkeer in zijn geboortestad Amsterdam, 
dreef Muller samen met zijn broer Hendrik Clement en 
Ingenohl een architectenbureau. Gedrieën waren zij in 
de jaren tachtig actief in het architectengenootschap

Architectura et Amicitia (A et A).
Bepalend voor de vormgeving van het turngebouw

zijn twee soorten opvattingen geweest, die onafhanke
lijk van elkaar in twee betrekkelijk gescheiden werelden 
circuleerden. Het ene netwerk was het turncircuit waar 
Muller en Ingenohl samen met de leden van de 
Maatschappij voor Turngebouwen deel van uitmaakten. 
Het andere circuit was het genootschap A et A waar in 
de jaren tachtig een artistieke sfeer heerste en waar de 
gebroeders Muller zich samen met Ingenohl als actieve 
leden manifesteerden. Het turngebouw is qua inrich
ting en stijl de neerslag van het heersende gedachtegoed 
binnen beide circuits.

Die Deutsche Tumkunst

Aan het begin van de negentiende eeuw deden Duitse 
opvattingen omtrent de lichamelijke opvoeding hier te 
lande hun intrede. Vooral bij de van huis uit doopsge
zinde elite, vatte de opvatting post dat de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid van de mens bevorderd zou 
worden door het onderwijs in lichamelijke oefeningen.3 
De ontwikkeling in de Duitse staten, waar de beoefe
ning van de gymnastiek zowel een medisch-pedagogi- 
sche als een politiek-pedagogische oorsprong had, 
strekte daarbij tot voorbeeld.

Het onderwijs in de gymnastiek kreeg aan de Duitse 
opvoedingsinstituten, ook wel Philanthropina genoemd, 
een prominente plaats in het onderwijsprogramma toe
bedeeld. De oprichters van deze particuliere opvoe
dingsinstituten die aan het einde van de achttiende 
eeuw in verschillende Duitse staten werden gesticht, 
betitelden zichzelf als mensenvrienden of Filantropij- 
nen omdat zij ervan overtuigd waren dat de mensheid 
gediend was bij het onderwijs op zowel intellectueel als 
lichamelijk gebied.4

Aan de Philanthropina werd een begin gemaakt met 
een ‘emancipatorische’ opvoeding, dat wil zeggen een 
opvoeding die gericht was op de bevrijding van de mens 
van intellectuele, sociale en lichamelijke beperkingen. 
De Filantropijnen streefden naar een mens die, varend 
op zijn intellectuele vermogens, zich als zelfredzaam en 
onafhankelijk individu kon handhaven. Het onderwijs 
in de lichamelijke opvoeding speelde daarbij een 
belangrijke rol. De Filantropijn Guts Muths (1759— 
1839) schreef in 1793 het eerste handboek voor gym
nastiekonderwijs.5 Behalve dat hij hierin uitlegde wat 
onder de beoefening van de gymnastiek werd verstaan, 
gaf hij twee belangrijke motiveringen voor de beoefe
ning daarvan.6 In de eerste plaats toonde hij een ver
band aan tussen lichamelijke inspanningen en het 
afwenden van fysieke gebreken, waarbij hij zich baseer-
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1 K.J. Muller, J. Ingenohl, tumgebouw gezien vanaf de Mamixstraat. (Opname: De Architect 3/4 (1896), plaat 199)

de op inzichten van artsen uit de vroege achttiende 
eeuw.7 In de tweede plaats was Guts Muths ervan over
tuigd, dat lichamelijke oefeningen het geestelijke welbe
vinden van de mens verhoogden. Hij betoogde dat 
lichamelijke ontspanning noodzakelijk was voor de ont
spanning van de geest en dat de lichamelijke oefening 
de na te streven emancipatorische eigenschappen van 
het intellect bevorderde, zoals concentratie, doorzet
tingsvermogen en zelfvertrouwen.

Hoewel de Filantropijnen er naar streefden om hun 
opvoedingsidealen te verwezenlijken op scholen voor 
openbaar onderwijs, bleef het gymnastiekonderwijs 
vooralsnog beperkt tot de kleine kring leerlingen aan de 
opvoedingsinstituten en dus voorbehouden aan een zeer 
klein deel van de bevolking. Hun streven kreeg een 
krachtige impuls aan het begin van de negentiende 
eeuw door de activiteiten van J.F.L.Ch. Jahn (1778- 
1852). Jahn, de in de theologie, filologie en pedagogiek 
geschoolde ‘vader’ van het Duitse turnen, richtte in 
1811 de eerste Duitse turnplaats in op de Hasenheide 
even buiten Berlijn. Het turnen van Jahn verschilde 
wezenlijk van de gymnastiek van de Filantropijnen 
omdat het niet gericht was op de bevordering van de 
gezondheid van de mens maar een politiek doel diende, 
namelijk het kweken van een sterk leger om de 
Napoleontische bezetting te beëindigen. Gezien dit

doel slaagde Jahn er in om de lichamelijke opvoeding 
tot een wezenlijk onderdeel van een Duitse nationale 
volkscultuur te maken.8 Hij zette zijn ideeën wat betreft 
de herleving van de Duitse volkscultuur en de rol van 
het turnen daarin met verve op papier. In Die Deutsche 
Tumkunst (1816) weidde hij uit over het soort oefenin
gen, de regels en voorschriften en over de inrichting van 
turnplaatsen.9 Jahn ontwikkelde een turnmethodiek die 
deels voortborduurde op de oefeningen van de 
Filantropijnen maar introduceerde tevens nieuwe en 
moeilijkere oefeningen waarbij vooral het op prestatie 
gerichte toestelturnen tot ontwikkeling kwam.10 Naast 
het verhogen van fysieke mankracht, beoogde Jahn 
tevens het aanleren van een mentaliteit. De gezamenlij
ke oefeningen, tijdens welke men onder leiding stond 
van een Vortumer (een gymnastiekonderwijzer) moesten 
een gevoel van saamhorigheid, gedisciplineerd gedrag 
en een vaderlandslievende geesteshouding in de hand 
werken.11

Jahns politieke invulling van het turnen leidde in 
Pruisen tot een turnverbod (1820-1842). Na de beëin
diging ervan kwam het turnen voor volwassenen in ver
enigingsverband tot grote bloei. De politieke betekenis 
verdween naar de achtergrond en in plaats hiervan werd 
het belang van het turnen voor de volksgezondheid, 
zowel fysiek als psychisch, weer de doorslaggevende

motivering voor de beoefening van de gymnastiek. De 
methode van Jahn en de door hem ingevoerde nomen
clatuur bleven echter gangbaar; bij de grote en middel
grote steden werden tumgebouwen gebouwd, die gerea
liseerd werden volgens een specifiek programma van 
eisen dat gebaseerd was op de turnmethodiek van 
Jahn.12 Het was deze methode die in de jaren tachtig in 
Nederland, ten tijde van de realisatie van het 
Amsterdamse tumgebouw, in zwang was geraakt.

Particulier initiatief en overheidsbemoeienis met de gymnas
tiek in Nederland

In Nederland werd het belang van de school- en ver
enigingsgymnastiek voor de volksgezondheid aanvanke
lijk alleen erkend door de gegoede burgerij, die vanuit 
een liberale inslag het turnwezen een warm hart toe
droeg. Haar drijfveren borduurden voort op de beteke
nis die het Duitse turnen had verworven, namelijk als 
instrument in het voortbrengen van een gezonde en 
krachtige bevolking en daarmee in de verzelfstandiging 
en emancipatie van de natie als geheel.

De welgestelden die tot de stedelijke elite behoorden, 
beschouwden het als hun plicht om de onderontwikkel
de en gedeeltelijk van bedeling afhankelijke volksmassa 
te emanciperen en bevorderden dit proces via de weg 
van de filantropie. Met eigen kapitaal en zonder winst
oogmerk troffen zij voorzieningen op intellectueel, cul
tureel en lichamelijk gebied zoals bibliotheken, musea, 
theaters en scholen.13

Rond het midden van de negentiende eeuw werd de 
Nederlandse gymnastiek door een aantal particuliere 
organisaties financieel ondersteund: de Vereniging van 
Gymnastiekonderwijzers (1862), het Nederlands 
Gymnastiek Verbond (1868) en de Maatschappij tot 
Nut van ‘t Algemeen (reeds opgericht in 1784).

Het Nut, dat zich vanaf de oprichting had gericht op 
de verbetering van het volksonderwijs, ontplooide als 
eerste initiatieven om ook de lichamelijke opvoeding in 
het onderwijs op te nemen. Nadat dit genootschap zich 
in 1846 tevergeefs tot koning Willem II had gewend 
met het verzoek het onderwijs in de gymnastiek wette
lijk te regelen, besloot ‘t Nut in 1849 dit vak op de eigen 
volksscholen in te voeren. Bovendien spande ‘t Nut zich 
in voor de ontwikkeling van een methodiek in het gym
nastiekonderwijs, schreef prijsvragen uit met betrekking 
tot hygiëne en de bevordering van de volksgezondheid 
en financierde de bouw van gymnastiekzalen waar het 
onderwijs gegeven werd door een door ‘t Nut aange
stelde leraar.14

Pas met het aantreden van de liberale staatsman J.R. 
Thorbecke (1798-1872) als minister van Binnenlandse

Zaken keerde het beleid van de overheid zich ten gun
ste van de gymnastiek. Thorbecke had in 1851 de uit de 
Duitse staten afkomstige C. Euler (1809-1885) als gym
nastiekonderwijzer aan de Rijksnormaalschool voor 
Onderwijzers te Haarlem aangesteld om het Neder
landse gymnastiekonderwijs op een hoger plan te bren
gen. Euler publiceerde in 1853 hierover een brochure, 
De gymnastiek en hare invoering in Nederland, die hij op
droeg aan Thorbecke.15 Hij wees hierin op het belang 
van de invoering van de gymnastiek op de Nederlandse 
scholen, teneinde de jeugd een gehoorzaam en gedisci
plineerd gedrag aan te leren. Door het toedoen van 
Thorbecke ontstond in 1857 en 1863 de eerste wetge
ving op dit gebied: de eerste wet in 1857 nam het gym
nastiekonderwijs als facultatief vak op in het lager 
onderwijs, de tweede wet uit 1863 schaarde de gymnas
tiek in de rij van de verplichte schoolvakken.

Door de wettelijke status die het vak gymnastiek had 
verworven, ontstond er een grote vraag naar vakbekwa
me onderwijzers. In 1862 werd dan ook door een klein 
gezelschap van artsen en bemiddelde burgers de 
Vereniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland 
opgericht. De eerste activiteiten steunden op de bevlo
gen inzet van artsen en van vooraanstaande persoonlijk
heden uit het liberale Amsterdamse milieu.16 De 
Vereniging die tot doel had gymnastiekonderwijzers op 
te leiden, ontwikkelde leerplannen voor het gymnas
tiekonderwijs, probeerde eenheid in de nomenclatuur 
en richtlijnen voor een verantwoorde inrichting van 
gymnastieklokalen te verschaffen.

De wetgeving van 1857 en 1863 en de oprichting van 
de Vereniging van Gymnastiekonderwijzers verschaften 
de schoolgymnastiek bestaansrecht. Daarentegen steun
de de verenigingsgymnastiek voor volwassenen nog vol
ledig op de inzet van enkele maatschappelijk bewogen 
individualisten en liet de overheid dergelijke activiteiten 
vooralsnog over aan het particulier initiatief. Mogelijk 
had de verenigingsgymnastiek te kampen met een slecht 
imago en beschouwde de overheid haar vanwege de 
politieke oorsprong in de Duitse staten als een verdach
te beweging met politiek-militaire aspiraties.17

In 1868 staken de leden van zes Amsterdamse gym
nastiekverenigingen dan ook de koppen bij elkaar en 
richtten het Nederlands Gymnastiek Verbond op.18 
Geheel in de traditie van de Duitse turnbeweging dicht
te het Verbond zich een nationaal opvoedende taak toe, 
namelijk ‘de gymnastiek te bevorderen en daardoor de 
volkskracht naar lichaam en geest te verhogen en te ver
edelen.’19 In de praktijk betekende dit dat het NGV 
streefde naar de professionalisering van de Nederlandse 
verenigingsgymnastiek. Om de geloofwaardigheid te 
vergroten en de overheid van haar belang te overtuigen, 
streefde zij naar een hecht samenwerkingsverband tus-
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sen de verschillende verenigingen en naar een algeme
ne reglementering van de verenigingsgymnastiek.

De leden van de Commissie van Voorbereiding

‘Wanneer de grondslagen voor een methodische ont
wikkeling van het lichaam door het onderwijs zijn 
gelegd, gaat de verkregen nuttige uitkomst meestal 
geheel verloren in latere jaren, terwijl het toch voor 
zoovele onzer medeburgers, die door hunne maatschap
pelijke positie aan een zittend leven zijn gebonden, juist 
noodzakelijk is door gepaste lichaamsoefeningen het 
voor de gezondheid onontbeerlijke evenwicht tussen 
lichaam en geest te herstellen.’20
Zo schreef een kleine groep vooraanstaande en bemid

2 Gevel Leidsekade (woon
huizen). (Opname: Ellen 
Smit, 1993)

3 Gevel Mamixstraat 
(woonhuizen). (Opname: 
Ellen Smit, 1993)

delde Amsterdamse burgers in het voorjaar van 1885. 
Zij had een Commissie van Voorbereiding in het leven 
geroepen om de oprichting van een Maatschappij voor 
Turngebouwen te verwezenlijken. Om de continuïteit 
in de verenigingsgymnastiek te bevorderen stelde de 
commissie zich tot doel een ruime en hygiënisch ver
antwoorde turnzaal te bouwen voor het gestaag groei
ende ledental van de Amsterdamse gymnastiekvereni
gingen.21 De oprichting van de Maatschappij voor 
Turngebouwen, hetgeen op 20 september 1886 officieel 
geschiedde, is te beschouwen als een concreet resultaat 
van het filantropisch idealisme van de vooraanstaande 
stedelijke burgerij.22

De belangrijkste leden van de Maatschappij waren de 
architecten Ingenohl en Muller, de advocaat D. 
Josephus Jitta, P.C. Adrian, de bankier A.C. Wertheim

en de artsen G. Allebé en B.J. Stokvis. Zij waren allen 
lid van een turnvereniging of betrokken bij bovenge
noemde instellingen die de gymnastiek bevorderden. 
Deze betrokkenheid fungeerde als een spil in de onder
linge contacten en vormde de bakermat voor de oprich
ting van de MVT. G. Allebé en A.C. Wertheim waren 
beiden lid van de Maatschappij tot Nut van ‘t Alge
meen: Allebé was als bestuurslid van het departement in 
Amsterdam belast met het toezicht op het gymnastiek
onderwijs. Hij was een erelid van de Vereniging van 
Gymnastiekonderwijzers en verkeerde bij deze vereni
ging in het gezelschap van D. Josephus-Jitta en P.C. 
Adrian en de artsen S. Coronel en D. Lubach. Vanuit 
hun medische professie waren G. Allebé, S. Coronel en 
D. Lubach overtuigd van het belang van de gymnas- 
tiekbeoefening voor de volksgezondheid. Coronel en 
Lubach hadden in 1870 in De Opvoeding van de Mensch 
betoogd dat de opvoeding in de lichamelijke oefening 
een evenredig aandeel moest krijgen in de algehele 
opvoeding van het kind en dat dit zelfs een voorwaarde 
was voor een gezonde fysieke en psychische ontwikke
ling.23 Allebé, die ook wel de ‘Amsterdamse nestor op 
het gebied der turnzaak’ is genoemd, had in 1856 in het 
liberale en vooruitstrevende maandblad De Gids een 
lans gebroken voor de beoefening van de gymnastiek 
door vrouwen.24 A.C. Wertheim was directeur van de 
Nederlandse Crediet- en Depositobank, voorzitter van 
de liberale kiesvereniging Burgerpligt en lid van de 
turnvereniging T.H.O.R.25

Muller, Ingenohl, Adrian, Allebé en Josephus-Jitta 
waren vooraanstaande leden van het NGV. Adrian was 
in 1868 mede-oprichter van het NGV geweest en 
Muller zwaaide er van 1894 tot 1906 de scepter als 
voorzitter. D. Josephus Jitta was toen erevoorzitter. 
Muller en Josephus-Jitta waren beiden lid van de turn
vereniging Lycurgus Achilles en bekleedden tegelijker
tijd, in 1888 functies in het bestuur van deze vereniging.

Filantropisch oeuvre

De betrokkenheid van Muller en Ingenohl bij de 
Maatschappij voor Turngebouwen was geen op zichzelf 
staand incident, maar vormde onderdeel van een oeuvre 
dat de concrete verwezenlijking was van het filantro
pisch gedachtegoed zoals dat na de liberale hervormin
gen in 1848 in bemiddelde kringen opgang deed. De 
liberale geest die de Nederlandse politiek tussen 1850 
en 1900 in haar greep hield, werd gekenmerkt door een 
afzijdige houding van de staat op het gebied van de 
volkshuisvesting en volksgezondheid. De verantwoor
delijkheid voor een gezonde huisvesting, de oprichting 
van opvoedkundige instellingen en de werkverschaffing

waren in deze periode het domein van de bemiddelde en 
maatschappelijk geëngageerde burgerij. Vanuit haar 
verantwoordelijkheidsbesef, namelijk de plicht om het 
psychisch en fysisch welbevinden van de mens te opti
maliseren, zette de burgerij een alternatief filantropisch 
systeem op. De aloude kerkelijke filantropie, waarbij 
een afhankelijkheidsrelatie tussen schenker en ontvan
ger in stand werd gehouden, werd vervangen door een 
‘Philantropijnse’ benadering, gericht op de verzelfstan
diging van de mens. Men financierde initiatieven op het 
gebied van de volkshuisvesting, stedenbouw en opvoed
kundige projecten door middel van het oprichten van 
Maatschappijen waarin het eigen kapitaal in de vorm 
van aandelen was ondergebracht. Het aan de aandeel
houders uit te keren dividend werd bevroren zodat de 
eventuele winst ten bate kwam van het welslagen van 
het sociale project. Op deze wijze gaf de bemiddelde 
elite gestalte aan een belangrijke pijler van het liberale 
bewind, namelijk de opvoeding van een zelfredzame 
bevolking die niet steunde op sociale voorzieningen van 
de overheid, maar die in staat was het eigen welbevin
den te bevorderen.

Muller en Ingenohl verkeerden in een circuit van 
opdrachtgevers dat dit filantropisch idealisme in de 
praktijk bracht. Muller was afkomstig uit een groot 
Amsterdams koopmansgezin. Zijn drie broers, Gustaaf, 
Hugo en Hendrik Clement maakten respectievelijk 
naam als kunstschilder, politicus (radicaal-liberaal) en 
literator. Twee van Mullers zussen huwden in 1877 en 
1884 fabrikanten uit de Twentse textielindustrie.26 
Muller omringde zich met vermogende en progressief 
ingestelde opdrachtgevers, zoals de zakenman J. 
Schlenker, de al genoemde advocaat D. Josephus Jitta, 
de Amsterdamse bankiers A. en J.B. Roelvink en via de 
huwelijken van zijn zussen met de nouveau riche van de 
Twentse textielindustrie, zoals de families Stork, 
Gelderman, en Ten Cate.27 Voor deze industriëlen, die 
het buitenleven beminden, legde Muller tal van buiten
plaatsen aan in zorgvuldig ontworpen landschapsparken 
waarvoor hij de landschapsarchitect L.A. Springer bij de 
Twentse fabrikanten introduceerde.28

Voor de gebroeders D.W. Stork en C.F. Stork, fir
manten van de machinefabriek Gebr. Stork en Co, 
begon Muller, die bevriend was met C.F. Stork, in 1911 
aan de uitvoering van een sociaal project: het ontwerp 
van het tuindorp ‘t Lansink in Hengelo. De beide broers 
gaven gestalte aan het idealisme van hun vader, C.T. 
Stork die als oprichter van de machinefabriek had bijge
dragen aan de educatie en emancipatie van zijn perso
neel. Zo had hij in 1887 de Vereeniging van Fabrikanten 
in Hengelo opgericht, die zich inzette voor een fabrieks
school en het onderwijs in gymnastiek- en zwemlessen.29 
Met de opdracht aan Muller voor het ontwerp van een
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tuindorp, ontplooiden de broers een initiatief dat op 
meerdere fronten een pedagogisch project genoemd kon 
worden. Vanuit de opvatting dat een esthetische en 
hygiënische woonomgeving een positieve invloed had op 
het gedrag van de bewoners, streefden de broers een 
woonwijk na met een ruime stedenbouwkundige opzet, 
voorzien van plantsoenen en met een afwisseling in 
architectuur. Deze verscheidenheid werd bewerkstelligd 
door een gemêleerde bevolkingsopbouw omdat ook zij 
die niet in de Storkfabriek werkten, in het tuindorp kon
den wonen. Muller woonde zelf vanaf zijn vestiging in 
Twente in 1920 tot 1925 in ‘t Lansink.30 Het streven 
naar een gemengde bevolkingssamenstelling had een 
opvoedkundig doel. Men geloofde dat de aanwezigheid 
van meer bemiddelde burgers de moraal in de wijk zou 
opvijzelen.31 Het ontwerp en de aanleg van de wijk 
waren een logisch voortvloeisel van het vooruitstreven
de sociale beleid van de familie Stork en werd gefinan
cierd met particulier kapitaal waarbij de aandeelhouders 
zich tevreden stelden met een laag dividend. De eventu
ele winst werd aangewend ten gunste van het project.32

Op vergelijkbare wijze werden in Amsterdam naar 
het ontwerp van Muller en Ingenohl een badinrichting 
met overdekte zwembassins (1895) en een wielrijschool 
(1898) gefinancierd. De wielrijschool aan de Hobbema- 
straat (het huidige Zuiderbad) werd in 1898 gereali
seerd naar een ontwerp van Ingenohl in opdracht van de 
Maatschapij Velox.33 De realisatie van deze opvoedkun
dige instelling, waar men kon leren fietsen moet in het 
licht van de organisatie van de Nederlandse wielersport 
worden gezien. In de tweede helft van de negentiende 
eeuw organiseerde de wielersport zich, net als de zwem- 
sport en de gymnastiek in verenigingen zoals de 
Nederlandse Velocipedisten Bond (1883, de huidige 
A.N.W.B.) en de Amsterdamse Wielrijdersbond (1896).

De bouw van de badinrichting aan de Heiligeweg in 
Amsterdam kende een lange aanloop.34 Reeds in 1883 
was een Commissie van Voorbereiding in het leven 
geroepen om een badinrichting met overdekte zwem
bassins op het terrein achter het Rijksmuseum te reali
seren. Het door T. Sanders en H.R Berlage vervaardige 
plan was groots van opzet maar strandde door de onwil 
van zowel de gemeente als vermogende Amsterdam
mers om het financieel te ondersteunen. Een tweede 
poging werd in 1886 door Muller en Ingenohl onder
nomen, in dezelfde periode dat de plannen voor de 
realisatie van het turngebouw werden gesmeed. Muller 
maakte samen met Ingenohl een ontwerp voor een 
zweminrichting dat naast het te realiseren turngebouw 
werd geprojecteerd (afb. 4).35 Dit plan, dat werd gepu
bliceerd in De Amsterdammer kon wegens het uitblijven 
van financiële middelen niet worden uitgevoerd (afb. 5).36 
Het vrijkomen van een bouwterrein aan de Heiligeweg

4 Situatie van het turngebouw (rechts, gearceerd met uitge
spaarde binnenplaats) met links daarvan (in wit aangege
ven) de geplande Bad- en zweminrichting. (Opname: 
Bijvoegsel van De Amsterdammer. Weekblad voor 
Nederland, 28 oktober 1888)

door de verplaatsing van het Huis van Arrest en 
Bewaring in 1894 vormde de aanleiding om het voorge
nomen plan alsnog te verwezenlijken. Dankzij de aan
houdende inspanning van enkele vooraanstaande bur
gers, werd de uitvoering van het ontwerp van Muller en 
Ingenohl gerealiseerd door de storting van aandelen in 
de daartoe in het leven geroepen Maatschappij tot 
Exploitatie van Bad- en Overdekte Zweminrichtingen. 
In 1895 gaf de gemeente het bouwterrein in erfpacht 
aan de Maatschappij.37

Muller en Ingenohl ontwierpen als eerste grote 
opdracht in hun gezamenlijke loopbaan het Amster
damse turngebouw, dat was gebaseerd op een duidelijke 
typologie. Zij hadden hun kennis verworven door zelf
studie en contacten met vooraanstaande personen uit 
het Nederlandse (en Duitse) turncircuit.

De typologie van tumgebouwen

Mede door het liberale politieke klimaat in Nederland 
werd de verspreiding van kennis wat betreft de lokatie 
en de inrichting van een turngebouw overgelaten aan 
deskundigen zoals artsen, architecten en gymnastiek- 
onderwijzers en aan de organisaties waarin deze des
kundigen waren verenigd. In de negentiende eeuw werd 
deze kennis geïmporteerd uit de Duitse staten waar de 
typologie van een turngebouw zowel in publicaties als 
in het onderwijs aan de Polytechnische scholen werd 
uitgekristalliseerd.38 De import van kennis vond plaats

5 K.J. Muller, J. Ingenohl, geplande Bad- en zweminrich
ting naast het turngebouw. (Opname: Bijvoegsel van De 
Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 28 oktober 
1888)

via (vertalingen van) Duitse vakliteratuur en via deskun
digen als Euler en Muller, die als gymnastiekonderwij- 
zer en Muller tevens als architect een belangrijke inter
mediair waren in deze kennisoverdracht.39

De eisen waaraan de inrichting van een turngebouw 
moest voldoen hadden vooral betrekking op de techni
sche inrichting en waren zowel praktisch als hygiënisch 
gemotiveerd.40 De praktische aspecten omvatten advie
zen op het gebied van kostenbesparingen zoals de keuze 
voor een goedkoop bouwterrein aan de rand van de stad. 
Gezien de activiteiten die in een turnzaal plaatsvonden, 
lichamelijke inspanningen waarbij de ademhaling dieper 
werd, het lichaam transpireerde en het risico op ongeval
len werd vergroot, had een hygiënische inrichting de 
hoogste prioriteit bij het ontwerp van een turngebouw. 
Ook om deze reden was een plek aan de rand van de stad 
aantrekkelijk omdat hier de lucht nog betrekkelijk zuiver 
en fris was. Overige adviezen met betrekking tot de 
inrichting behelsden een optimale licht- en luchttoetre
ding (ventilatie), een niet vervuilend verwarmingssysteem 
en verantwoorde toepassing van materialen die goed te

reinigen waren. Verder dienden er kleedkamers en sani
taire voorzieningen te zijn met vanuit hygiënisch oog
punt gescheiden looproutes voor turners en bezoekers. 
Daarbij was een aantal praktische voorzieningen noodza
kelijk, zoals een bergruimte voor de toestellen, een club- 
en een bestuurskamer, een galerij voor het onderbrengen 
van het publiek en een woning voor een conciërge die 
belast was met het beheer van het gebouw. Wat betreft de 
turnzaal werd een rechthoekige plattegrond aanbevolen, 
waarbij de opstelling van de toestellen zoals bok, paard, 
ringen en wandrekken en de afstand hiertussen bepalend 
waren voor de omvang en de inrichting van de zaal.

Een geschikt bouwterrein

Reeds in 1885 had de Commissie van Voorbereiding 
een bouwterrein uitgekozen voor de toekomstige turn
school en hadden Muller en Ingenohl de eerste schets- 
tekeningen gereed. Het ging om het terrein tussen de 
Leidsekade en de Marnixstraat, op grond die beschik
baar kwam na het slechten van de zeventiende-eeuwse 
stadsomwalling. Het was een ruim en diep kavel met 
een oppervlakte van 1350 vierkante meter, in de nabij
heid van het Leidseplein. De zuidkant van het terrein 
werd begrensd door woonhuizen, aan de westzijde, aan 
de overkant van de Singelgracht, lag een nog groen en 
open gebied dat voor een groot deel nog niet was ver
kaveld. Wel was hier al wat bedrijvigheid tot ontwikke
ling gekomen door de vestiging van fabriekjes en een 
rij tuigvereniging.

Vanuit hygiënische en praktische motieven opteerde 
de Commissie voor een groot en ruim kavel. Zij was 
immers in het leven geroepen om een geschikte accom
modatie te verschaffen aan de ruim achthonderd actieve 
leden van de Amsterdamse gymnastiekverenigingen, 
zodat die met behoud van voldoende licht, lucht en 
ruimte hun oefeningen konden doen. Daarom moest de 
zaal aan de lange zijden vrijstaand zijn en grenzen aan 
een binnenplaats die in de zomer ook als turnplaats 
dienst deed.41

Gezien het feit dat het plan van de Maatschappij geen 
winstgevende onderneming was, hadden de commissiele
den ‘derhalve gedacht een terrein te vinden van voldoen
de diepte om de turnzaal te ombouwen door woningen, 
waarvan de huur bij de opbrengst der zaal zoude kunnen 
worden gevoegd.’42 Om deze reden beschouwde men de 
nabijheid van Leidseplein als een voordeel: in dit nieuwe 
centrum van Amsterdam zou de verhuur van woonhuizen 
een gemakkelijke opgave zijn.43 Het Leidseplein was in 
de jaren tachtig aan het onduiken: van voormalig wagen- 
plein groeide het door de vestiging van Duitse bierhuizen 
uit tot een bruisende nieuwe trekpleister van Amsterdam.
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Er heerste een artistiek-intellectuele sfeer die culmineer
de in de voltooiing van de Stadsschouwburg van J.L. 
Springer (1892-1894) en het American Hotel van W. 
Kromhout (1898-1900).

De nabijheid van het Leidseplein was om nog een 
reden gunstig. Het gebouw moest goed bereikbaar zijn 
opdat zoveel mogelijk gymnastiekverenigingen zich 
zouden aanmelden als huurders van de zaal. Dit was 
immers een absolute voorwaarde voor het voortbestaan 
van het gebouw. Bovendien ging het niet alleen om een 
turnhal, maar ook om een verenigingsgebouw waar een 
levendig verenigingsleven tot bloei moest komen. Een 
rendabele turnzaal en een bloeiend verenigingsleven 
hadden grote kans van slagen in de grootstedelijke en 
bruisende omgeving van het Leidseplein.

Op 30 oktober 1886, nadat de grond van de gemeente 
in erfpacht was verkregen, een hypothecaire lening was 
afgesloten en de aandelen waren gestort, werd de eerste 
steen gelegd.44 Na wat vertraging in de bouw werd het 
gebouw op 19 november 1887 feestelijk geopend.45 De 
festiviteiten werden georganiseerd door de eerste huur
ders van de turnhal, de gymnastiekverenigingen 
Olympia, Kracht en Vriendschap, Lycurgus Achilles en 
de Amsterdamse Gymnastiek Vereniging. De arts Stokvis 
hield als erevoorzitter van de feestcommissie een uto
pisch getinte toespraak waarin hij wees op de ‘voortreffe
lijke invloed der lichaamsoefeningen op geest en lichaam’ 
en hij de hoop uitsprak dat dit gebouw aanleiding zou 
geven tot meer en nog grotere turnzalen in de stad!46

De inrichting van het tumgeboww

De leden van de Commissie van Voorbereiding hadden 
zich het toekomstig turngebouw als volgt voorgesteld: 
‘Een turngebouw en een turnplaats met bijkomende 
inrichtingen als schermzalen, lokalen voor hygiënische, 
orthopaedische en geneeskundige gymnastiek, bene
vens het verhuren der woningen en lokaliteiten, die 
behalve de genoemde inrichtingen, in de gebouwen 
aanwezig kunnen zijn’.47

Muller en Ingenohl ontwierpen een vrijstaand 
gebouw met drie straatgevels en een binnenplaats (turn
plaats) aan de achtergevel. De gevel van de turnzaal aan 
de Nieuwe Passeerdersstraat mat 55.75 meter en de 
twee woonhuisgevels aan de Marnixstraat en de 
Leidsekade maten 24 meter. De achtergevels van de 
woonhuizen grensden aan de turnplaats. Aan de 
Marnixstraat en de Leidsekade, waar de etagewoningen 
waren ondergebracht bereikte het gebouw zijn maxima
le hoogte van zes bouwlagen (een souterrain, vier ver
diepingen en een zolderverdieping) (afb.6 en 7). De 
eigenlijke turnzaal was veel lager en telde slechts drie 
bouwlagen (een begane grond, een eerste verdieping 
met galerij en een zolderverdieping met dakkapellen) 
(afb. 8). Om hygiënische reden lag de turnzaal niet 
direct aan de straat maar werd deze door een strook 
grond en een hek van de openbare weg afgeschermd.48

7 K..J. Muller, J. Ingenohl, 
ontwerp en doorsnede gevel 
Leidsekade (woonhuizen), 
1886-1887. (Archief Bouw
en woningtoezicht, GA Am
sterdam)

8 K.J. Muller, J. Ingenohl, 
ontwerp gevel Nieuwe 
Passeerdersstraat (turnzaal), 
1886-1887. (Archief Bouw
en woningtoezicht, GA 
Amsterdam)

6 K.J. Muller, J. Ingenohl, 
ontwerp en doorsnede gevel 
Marnixstraat (woonhuizen), 
1886-1887. (Archief Bouw
en woningtoezicht, GA 
Amsterdam)
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De turnzaal

De turnzaal49 werd oost-west georiënteerd, zodat de 
lange gevel op het zuiden lag en men zoveel mogelijk 
van het zonlicht kon profiteren. Tevens werd de turn
plaats op het zuiden gesitueerd zodat men ‘s zomers bij 
het turnen in de openlucht zoveel mogelijk profijt had 
van licht en warmte.

De turnhal die gelegen was op de begane grond

bestond uit twee gespiegelde zalen die geheel identiek 
waren. Hiertussen was, op de dwarsas van de zaal, een 
verplaatsbare afscheiding aangebracht zodat men van 
twee zalen een ongedeelde ruimte kon maken (afb. 9). 
Bij gymnastiekuitvoeringen gebruikte men de hele 
turnhal waarbij het publiek op de galerij rondom de 
hele zaal werd ondergebracht. Aan het exterieur mar
keerde de veelzeggende spreuk Rust Roest de dwarsas 
van de zaal.
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De ruimte had een rechthoekige plattegrond en was, in 
het geval van één grote hal, 39 meter lang en 13 meter 
breed met een totale oppervlakte van 507 vierkante 
meter. Vanwege het lange en smalle bouwterrein werd 
de zaal betrekkelijk lang en smal waarbij een verhouding 
van 1:3 werd gerealiseerd (3xl3M=39 meter).

De lengte, de breedte en de hoogte van de ruimte 
werden bepaald in relatie met de inrichting en het 
gebruik daarvan. Tussen 1860 en 1890 was in 
Nederland de Duitse turnmethodiek van volgelingen 
van Jahn gangbaar, zoals van A. Maul, die erelid was van 
de Nederlandse Vereniging van Gymnastiekonderwij- 
zers.50 Dit betekende dat het Nederlandse turnen rond 
1885 bestond uit vrije en orde-oefeningen (inleidende 
oefeningen op het toestelturnen zoals lopen, draaien en 
huppelen) en het toestelturnen aan brug, bok, rekstok, 
klimrek en ringen.

De inrichting van de turnzaal in het Amsterdamse 
turngebouw was afgestemd op deze Duits-Nederlandse 
methode. Vooral de plaatsing van de turntoestellen, die 
met metalen klemmen in de vloer werden verankerd, 
van de rekstokken, van de ringen en klimrekken was 
bepalend voor de omvang van de zaal (afb. 10). De 
afstanden tussen de verschillende toestellen werden 
afgestemd op de benodigde ruimte voor aanloop en 
afsprong. De turntoestellen waren op initiatief van 
Muller door een firma in Hannover geleverd.51 Behalve 
dat de zaal werd ingericht voor het op prestatie gerich
te toestelturnen, waren er ook mogelijkheden om de 
zaal geschikt te maken voor de beoefening van het 
schermen en van de medische gymnastiek. Zo werden
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er bijvoorbeeld cursussen gegeven voor heilgymnastiek 
en orthopedie waarvoor de arts Stokvis een ruimte had 
ingericht.52

De wanden van de turnzaal waren tot twee meter 
hoogte bekleed met een houten lambrisering van 
Amerikaans grenenhout.53 Ook de galerij, de ramen, 
kozijnen, deuren en vermoedelijk ook de vloer waren 
van deze houtsoort gemaakt (afb. 11). Het goed 
gedroogde Amerikaanse grenen, het zogenaamde 
Pitchpine, was bijzonder geschikt voor turnzalen: het was 
in tegenstelling tot gewoon grenen niet te zacht en in 
tegenstelling tot eikenhout niet te glad. Het bescherm
de het stenen muuroppervlak tegen beschadigingen en 
door zijn elastische eigenschappen de turners tegen ver
wondingen. Ook voor de vloer gold dat deze niet te glad 
en niet te hard mocht zijn. Bovendien nam het Pitchpine 
weinig stof op en was het, nadat het met olie was geïm
pregneerd, gemakkelijk stofvrij te maken.54 De Amster
damse turnzaal was 9,5 meter hoog. De hammerbeam- 
kap - een kap waarbij een steekbalk (hammerbeam) met 
een vrij uiteinde het verband vormt tussen de schoren - 
was bekleed met Amerikaans grenen om warmteverlies 
te voorkomen en de akoestiek te bevorderen (afb. 11).55 
Bovendien waren er in het vlakke deel van het plafond 
panelen uitgespaard, waarin waarschijnlijk ventilatie- 
roosters waren aangebracht.

Overdag ontving de turnzaal daglicht dat via staande 
vensters en bovenlichten naar binnen kwam. Deze 
waren hoog geplaatst en door roeden in kleine ruiten 
verdeeld om verblinding van de turners te voorkomen 
(afb. 12). Het turngebouw werd ook in de avonduren

10 Het turngebouw in 
gebruik met op de achter
grond de klimrekken tussen 
de schoren. Tevens zijn de 
(thans niet meer aanwezige) 
spreuken zichtbaar op de frie
zen vlak onder het plafond. 
(Opname van vierde lustrum 
van gymnastiekvereniging 
‘Uitspanning door Inspan
ning' 1928, Historisch-topo
grafische atlas, GA Amster
dam)
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9 K.J. Muller, J. Ingenohl, 
plattegrond turnzaal (door 
Muller en Ingenohl aange
duid als souterrain), 1886- 
1881. In het midden de ver
plaatsbare afscheiding, rond
om de korte zijden zijn de 
nevenruimten (kleedkamers, 
toiletten, bergruimte toestel
len) gerangschikt. (Archief 
Boww- en woningtoezicht, 
GA Amsterdam)

gebruikt, omdat het immers vooral ten behoeve van hen 
die overdag ‘aan een zittend leven waren gebonden’ was 
gebouwd, ‘s Avonds werd de hal met gaslampen in de 
vorm van zwaluwstaarten verlicht.

Geheel in overeenstemming met het hygiënisch plei
dooi van de Maatschappij was over de ventilatie terdege 
nagedacht. Enerzijds moest de lucht voldoende door
stromen, anderzijds diende tocht vermeden te worden. 
De turnzaal werd geventileerd via het openzetten van 
vensters en deuren. Aan de zuidzijde van de zaal diende 
de open turnplaats, die zeven meter breed was en de 
hele lengte van de hal besloeg, tot ventilatie van de 
turnzaal.56 In de muur tussen turnplaats en turnzaal 
waren namelijk grote naar buiten openslaande dubbele 
deuren geplaatst, zodat deze bij warm weer en bij het 
schoonmaken van de zaal opengezet konden worden. 
Bovendien kon men ‘s zomers in het geval van buiten 
turnen, de toestellen snel en gemakkelijk buiten zetten. 
De vensters waren aan de lange zijden, dus aan de 
noord- en zuidkant aangebracht. Om tijdens het venti

leren tocht te voorkomen kon men het bovenste deel 
van de vensters openzetten. Dit gedeelte was een naar 
beneden vallend klapraam zodat de lucht hoog boven de 
hoofden van de turners circuleerde.

De esthetische vormgeving van de ruimte was gezien 
de praktische functie eenvoudig en bescheiden. De 
bruine kleur van het Amerikaans grenen was - in tegen
stelling tot de huidige situatie - zichtbaar gelaten. Het 
interieur werd gedecoreerd met beeldhouwwerk en 
opvoedkundige spreuken die verwezen naar de lichame
lijke oefening en het pedagogisch idealisme van de 
MVT. Op de steekbalken van de Hammerbeamkap 
waren in beeldhouwwerk fabelachtige en afschrikwek
kende dierenkoppen aangebracht, die refereerden aan 
een draak (afb.11 en 13). De oorspronkelijk in bruin uit
gevoerde koppen benadrukten het samenkomen van 
schoor en steekbalk en hielden de trekstangen tussen 
hun tanden. Een draak was een mythisch dier en werd 
in de beeldende kunst vaak als een slang of krokodilach
tig reptiel voorgesteld. Het was sedert lang een geliefd
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13 Dierenkoppen op de steekbalken. (Opname: Ellen Smit, 
1993)

11 KJ. Muller, J. Ingenohl, dwarsdoorsnede van de turnzaal en de constructie van de Hammerbeamkap, 1886-1887. Zichtbaar 
zijn de Hammerbeam, een fragment van de lambrisering en van de borstwering van de galerij. (Archief Bouw- en woningtoe

zicht, GA Amsterdam)

12 KJ Muller, J. Ingenohl, lengtedoorsnede van de turnzaal, 1886-1887. Zichtbaar zijn de hooggeplaatste vensters en de gang 
evenwijdig aan de turnzaal waar de toestellen (tijdelijk) konden worden opgeborgen. (Archief Bouw- en woningtoezicht, GA 

Amsterdam)

versieringsmotief op kapitelen, balken en stijlen 
geweest. Het dier dat sinds de Romeinse tijd was voor
gekomen in de krijgsheraldiek en op de wapenuitrus
ting, was de personificatie van kracht en overwinning. 
De dierenkoppen symboliseerden mogelijk het aanvan
kelijk militaire karakter van de turnbeweging alsmede 
de inzet voor het krachtig en gezond maken van de 
mens. Ook de gebeeldhouwde leeuwenkoppen die op de 
vier hoeken van de galerij waren aangebracht hadden 
waarschijnlijk een symbolische betekenis (afb. 14). Ze 
waren personificaties van goede eigenschappen als 
kracht, moed en overwinning. Mogelijk refereerden ze 
in het bijzonder aan het NGV dat de Nederlandse 
leeuw in zijn wapen voerde. De op de friezen aange
brachte spreuken verwoordden de opvoedkundige taak 
van de Maatschappij voor Turngebouwen. Ze maakten 
de gymnasten op waarschuwende wijze het volgende 
duidelijk (afb. 10)57: Zeggen is goed maar doen is beter, Als 
het hoofd zwiert sukkelen de leden en Drie die elkander hel
pen willen zijn machtig zes mans werk te tillen.

De nevenruimten

Vlak na de opening van het gebouw, schreef men in 
1887 in De Opmerker dat de turners beschikten over 
comfortabele kleedkamers, met voldoende bergruimte, 
wasruimten, privaten en urinoirs.58 Deze faciliteiten 
waren, tezamen met andere noodzakelijke nevenruim-
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14 Leeuwenkop op de hoek van de galerij. (Opname: Ellen 
Smit, 1993)

ten zoals de bergruimte voor de toestellen, een club- en 
bestuurskamer en een conciërgewoning rondom de 
korte zijden van de zaal gegroepeerd (afb. 9).
Omdat men de turnzaal wenste op te splitsen in twee 
turnzalen die zelfstandig van elkaar konden functione
ren werd in een aantal faciliteiten, zoals kleedkamers, 
vestibules en toiletten dubbel voorzien.

De twee turnzalen hadden ieder hun eigen ingang 
met een vestibule. De ingangen waren ruim opgezet en 
door flinke tochtdeuren van de turnzaal afgesloten. De 
ingangen waren gevat in renaissancistische portico’s, 
uitgevoerd in de Dorische orde met blokken natuur
steen en een leeuwenkop als sluitsteen. Op de friezen 
van beide hoofdgestellen prijkten de opschriften 
Turnzaal (afb. 15). Mogelijkerwijs werd hier de doelstel
ling van de gymnastiekverenigingen, namelijk de bevor
dering van de krachtige en gezonde ontwikkeling van de 
mens door de beeldtaal onderstreept. De Dorische 
orde, sedert lang een metafoor voor mannelijkheid, en 
de leeuwenkoppen waren als zodanig symbolen van 
kracht, moed en overwinning.

Vanuit beide ingangsportalen kon men via een wen
teltrap naar de galerij, waar het publiek bij voorstellin
gen en wedstrijden werd ondergebracht. De kleedka
mers waren zowel vanuit de zaal als vanuit de vestibules 
toegankelijk. De kleedkamer die bij de oostelijke zaal 
hoorde, lag op de eerste verdieping. De toestellen wer
den opgeborgen in een ruimte in het souterrain aan de 
Leidsekade en in een uitgebouwde gang langs en op het
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15 Eén van de ingangen tot de turnzaal aan de Nieuwe 
Passeerdersstraat. Op het fries staat Turnzaal. (Opname: El
len Smit, 1993)

niveau van de turnzaal. De uitgebouwde gang stond via 
een uitsparing van bogen in de muur in directe verbin
ding met de zaal (afb. 12). In tegenstelling tot de moei
lijk bereikbare bergplaats in het souterrain (via een trap 
naar beneden) werd de gang vooral als tijdelijke berg
plaats gebruikt, wanneer men de toestellen snel en voor 
korte tijd uit de zaal wilde verwijderen.

Aan de Marnixstraat was een bierkelder annex restau
rant ingericht welke de MVT, samen met de ‘waardswo- 
ning’, de clubkamer en de keuken wilde verhuren. De 
Maatschappij verwachtte dat, gezien de nabijheid van 
het drukke Leidseplein, het vinden van een huurder een 
gemakkelijke opgave zou zijn. De restaurant-bierkelder 
was als openbare gelegenheid direct toegankelijk vanaf 
de Marnixstraat.59 In het interieur werd een L-vormige 
bar in de hoek geplaatst, in een open verbinding met een 
buffet en een gangetje dat leidde naar de opslag van het 
bier en de keuken. Het buffet in de gang deed dienst tij
dens festiviteiten in de turnzaal omdat de zaal via een 
opening in de lambrisering in verbinding stond met het 
buffet. De restaurant-bierkelder was echter een kort 
leven beschoren omdat de huurders ondanks een korting 
op de huur, het hoofd niet boven water konden houden 
omdat de verwachte omzet niet werd gehaald.60 Het 
voortbestaan van de bierkelder kwam in het gedrang en 
daarom werd mede op initiatief van Muller en Ingenohl 
op 5 februari 1889 door vijf turnverenigingen de 
Amsterdamse Turnerssociëteit opgericht, die vanaf toen

de bierkelder ging beheren.61 Behalve dat de sociëteit 
een gezellige pleisterplaats was, hielden het NGV en de 
aandeelhouders van de Maatschappij voor Turngebou- 
wen hier hun vergaderingen.

Verder was er voorzien in een clubkamer en een 
bestuurskamer. Deze bevonden zich aan de oostzijde van 
het gebouw, direct boven elkaar; de clubkamer in het 
souterrain en de bestuurskamer op de eerste verdieping. 
Dit waren geen openbare gelegenheden maar besloten 
ontmoetingsruimten voor de leden van de verenigingen 
en voor de gymnastiekonderwijzers. Vanwege het beslo
ten karakter waren de ruimtes niet toegankelijk vanaf de 
Marnixstraat maar vanuit de vestibule van de turnzaal. 
De bestuurskamer werd gebruikt voor de bestuursverga
deringen van de verschillende gymnastiekverenigingen 
en huisvestte sinds 1895 het secretariaat van de 
Maatschappij voor Turngebouwen.62 Aan de buitengevel 
stond in gotisch schrift de functie van het gebouw ver
meld: Inrichting voor heilgymnastiek en orthopaedie.

De conciërgewoning bevond zich op de begane grond 
aan de Leidsekade 50 en besloeg ook de eerste verdie
ping (afb. 16). Als bewaker van het tumgebouw woonde 
de conciërge dus direct boven de bergruimte van de toe
stellen en stond zijn woning vanzelfsprekend in verbin
ding met de turnzaal. Ook had zijn woning een eigen 
opgang vanaf de openbare weg. De woning bestond uit 
twee kamers, een keuken en een toilet. Muller woonde 
zelf met zijn vader sinds 1 mei 1888 in een woonhuis van 
het tumgebouw. Mullers betrokkenheid bij het turnge- 
bouw leidde er toe dat hij zich in 1891 als conciërge van 
het tumgebouw aanmeldde.65 Aan de woonhuisgevels 
aan de Leidesekade en de Marnixstraat bracht het 
metaalbeslag in de vorm van een esculaap wellicht de 
heilzame werking van de gymnastiekbeoefening op sym
bolische wijze tot uitdrukking (afb. 17).

Een Oudhollandse stijl

Het gehele tumgebouw is een staaltje van schoon met
selwerk door de uitvoering in rode gevel- en profiel- 
steen, die in kruisverband gemetseld is (afb. 18). De 
rode muurvlakken worden verlevendigd door de toepas
sing van witte natuursteen.64 De baksteen is vooral kun
stig toegepast in de bogen boven de vensters en in de 
risalerende gevelvlakken zoals aan de uiteinden van de 
turnzaal (afb. 19). De bergsteen is gebruikt ter verle
vendiging van het muurvlak en voor de versiering van 
de gevel met obelisken, klauwstukken, frontons, kroon
lijsten en de portico’s bij de ingangen van de turnzaal.65

De gevel van de turnzaal kenmerkt zich door het uit
gestrekte karakter, geleed door de forse pijlers en de 
hoge vensters van de turnzaal. Achter de reeks blinde

16 K.J. Muller, J. Ingenohl, 
plattegrond tumgebouw (eer
ste verdieping). De turnzaal 
is aan de kopse zijden geheel 
omgeven door woonhuizen, 
waaronder de 'waardswo- 
ning’ en de conciërgewoning. 
(Archief Bouw- en woning
toezicht, GA Amsterdam)

17 Gevel aan de Leidsekade. 
Metaalbeslag in de vorm van 
een esculaap op de erker. 
(Opname: Ellen Smit, 1993)
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18 Schoon metselwerk in kruisverband. (Opname: Ellen 
Smit, 1993)

20 Borstwering van de galerij in de turnzaal. (Opname: 
Ellen Smit, 1993)

19 Gevel Nieuwe Passeerdersstraat (woonhuisgevel). 
Risalerend gevelvlak en natuursteen op de hoeken. (Opname: 
Ellen Smit, 1993)

21 Wenteltrap naar de galerij in één van de vestibules. 
(Opname: Ellen Smit, 1993)

bogen op de begane grond bevindt zich de gang waar de 
toestellen werden opgeslagen. Een trapgevel met drie- 
pasbogen, metaalbeslag en renaissance-ornament 
accentueert het punt waar de zaal in tweeën kon worden 
gesplitst (afb. 23).

De gevels aan de Leidsekade en de Marnixstraat zijn 
bijna geheel identiek (afb. 2 en 3). Ook deze faqades die 
specifiek de woonhuisfunctie tot uitdrukking brengen 
door plaatsing van erkers en schuifkozijnen, kenmerken 
zich door de afwisseling in bak- en bergsteen. Het Oud
hollandse van deze gevels komt tot uitdrukking in de 
synthese van specifiek renaissancistische kenmerken, 
zoals een horizontale geleding van de gevel, met motie
ven die ontleend zijn aan een inheemse, middeleeuwse 
bouwwijze, zoals de asymmetrische gevelopbouw en de 
benadrukking van de werking van het silhouet in de 
hoogte. Beide gevels kenmerken zich door een afwisse
lend gebruik van verschillende boogvormen die zowel 
naar de romaanse en gotische bouwtraditie verwijzen 
(rond-, spits-, driepas- en tudorbogen) als naar de 
renaissancistische (de korfboog) (afb. 22).66 Op ont
werptekeningen van het gebouw worden enkele hoog
velden opgevuld met metselmozaïeken of tegeltableaus, 
in de meeste hoogvelden daarentegen wordt het gewo
ne kruisverband doorgezet, al dan niet verfraaid met 
kleine boogjes (afb.6 en 7).67 Aan de Leidsekade worden 
de ontlastingsbogen gedragen door korte pilasters (afb.
22). De renaissancistische vormentaal komt verder tot

uitdrukking in de aangebrachte ornamenten als obelis
ken en klauwstukken van bergsteen en de aanwending 
van metaalbeslag (op de gevel aan de Marnixstraat was 
het jaartal 1887 aangebracht).

Het inwendige is geïnspireerd op Nederlandse interi
eurdecoraties van rond 1600. De schuine kanten van het 
houtwerk zijn in verschillende kleuren uitgevoerd en op 
de houten balken van het plafond zijn op bescheiden 
schaal gestileerde bloemornamenten in een symmetri
sche compositie aangebracht. Het hout van de balustra
de, lambriseringen, trapleuningen en colonnetten is op 
een gedetailleerde en fantasievolle wijze bewerkt.68 De 
balusters bijvoorbeeld refereren aan het Oudhollands 
door hun symmetrische houtsnijwerk van zuiltjes en 
kleine kapitelen (afb. 20). Hetzelfde kan worden gezegd 
van de wenteltrap in de vestibule waar motieven als bol
len en ruiten in het hout zijn uitgesneden (afb. 21). Het 
is mogelijk dat deze Oudhollandse aankleding werd toe
gepast om een aangename en gezellige sfeer te creëren. 
Het ging immers om een gebouw waarin ook het socia
le aspect van het verenigingsleven tot bloei moest 
komen.69

Het turngebouw is in een stijl uitgevoerd die vanwe
ge het kleureffect, de benadrukking van het silhouet en 
de uitspringende gevelvlakken refereert aan de Oudhol
landse bouwwijze uit de zestiende en vroege zeventien
de eeuw. Sinds 1860 was deze stijl vanwege het schil
derachtige en nationale karakter ervan, een inspiratie

bron geweest voor de eigentijdse architectuur. Archi
tecten als I. Gosschalk (1838-1907), P.J.H. Cuypers 
(1827-1921), E. Gugel (1832-1905) en J.L. Springer 
hadden zowel in hun geschriften als in hun profane 
gebouwen - hoewel deze weinig overeenkomsten met 
elkaar vertoonden - de stijl uit de zestiende en zeven
tiende eeuw als uitgangspunt genomen.70

In de jaren tachtig had het Oudhollands zich ontpopt 
tot een ware rage.71 Tal van woonhuizen en openbare 
gebouwen werden uitgevoerd in een bonte en schilder
achtige stijl door de afwisseling in bak- en bergsteen, 
top- en trapgevels met rolwerk, dakkapelletjes, erkers 
en hoektorentjes. Deze bouwwijze was vanuit commer
cieel oogpunt aantrekkelijk omdat hij in de smaak viel 
bij het grote publiek en daardoor geliefd was bij de pro
ducenten van de bouwmarkt, de aannemers en de archi
tecten.72 De stijl van het turngebouw is ten dele te ver
klaren door deze Oudhollandse rage zoals die in de jaren 
tachtig het architectuurklimaat domineerde. Het was 
immers voor de MVT economisch gunstig om woon
huizen in een aantrekkelijke stijl uit te voeren zodat 
deze snel en tegen een aanzienlijke huurprijs verhuurd 
zouden worden.

De stijl van het turngebouw laat echter door de over
heersing van gotiserende elementen (trapgevels, spits
en driepasbogen, asymmetrische gevels) een specifieke 
interpretatie zien van het Oudhollands. Ook door de 
zorgvuldige compositie en de degelijke uitvoering

(natuursteen in plaats van pleisterwerk) onderscheidt 
het gebouw zich van het clichématige Oudhollands zoals 
dat in die jaren door aannemers veelvuldig werd toege
past. Voor een beter begrip van deze variant op het Oud
hollands zijn de specifieke omstandigheden van Muller 
en Ingenohl van belang: de scholing van Muller in de 
gotische baksteentraditie van Hase en de betrokkenheid 
van Muller en Ingenohl bij het genootschap A et A, 
waar in de jaren tachtig de interpretatie van Gosschalk 
van het Oudhollands navolging vond.

wollen echt und schön schajfen

Tijdens zijn studietijd aan de Polytechnische school in 
Hannover (1876-1882) had Muller de invloed onder
gaan van de docent en architect C.W. Hase (1818- 
1902). Hase had door zijn restauraties van middeleeuw
se kerken de Duitse twaalfde- en dertiende-eeuwse bak
steenarchitectuur intensief bestudeerd. Ook bezocht hij 
tal van Duitse steden zoals Mainz, Spiers, en Worms 
waar hij de oude middeleeuwse bouwkunst minutieus 
vastlegde op schetsen en aquarellen. In zijn dagboek 
noteerde hij hoezeer hij onder de indruk was van de his
torische stadsbeelden van deze steden.73

In het onderwijs had Hase zich gemanifesteerd als 
een fervent prediker van het bouwen in baksteen en de 
toepassing van schoon metselwerk in allerlei verbanden.
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22 Gevel Leidsekade. Toepassing van verschillende soorten 
bogen. (Opname: Ellen Smit, 1993)

Met name de Noordduitse baksteengotiek stond hem 
als voorbeeld voor ogen. In 1860 had Hase als inspira
tor van de ‘Hannoverse school’ waarin de toepassing 
van de baksteen in al zijn variaties floreerde, het genoot
schap Die Bauhütte opgericht. Na een aantal jaar leidde 
de vereniging een kwijnend bestaan en werd zij in 1880 
opnieuw opgericht onder de naam Die Bauhütte zum 
weissen Blatt, een gebeurtenis waarbij Muller betrokken 
was.74 In het genootschap waar kunstenaars, architec
ten en schrijvers elkaar ontmoetten, werd de architect 
zowel als een kunstenaar als een ambachtsman 
beschouwd. De leden prefereerden in navolging van 
Hase het ‘eerlijke’ bouwen in ongepleisterde baksteen. 
Ze kwamen bijeen in een artistieke sfeer, waarbij een te 
theoretische benadering van het architectenvak uit den 
boze was en een ieder zijn originele artisticiteit moest 
laten spreken, of zoals Hase het verwoordde: Wir wollen 
echt und schön schaffen.™

Eigenaardig vlak en weergaloos artistiek

Toen Muller kort na zijn terugkeer uit Hannover lid 
werd van A et A zal hem de daar heersende sfeer ver
trouwd zijn voorgekomen. Bij A et A was in de jaren 
tachtig een artistieke en ongedwongen sfeer tot bloei 
gekomen die veel overeenkomsten vertoonde met het 
kunstzinnige klimaat in Die Bauhütte. Vooral rondom

Jan Springer, de voorzitter van A et A, had zich in de 
jaren tachtig een hecht gezelschap verzameld dat onder 
andere bestond uit A.W. Weissman, C.B. Posthumus 
Meyjes, Ed. Cuypers, A.C. Bleijs, A. Salm, WJ. Vuyk, 
H. Evers, en W. Kromhout.76 Ook Muller was samen 
met zijn broer Henrik Clement en Ingenohl actief 
betrokken bij het verenigingsleven van A et A.77 
Gedrieën namen zij deel aan de organisatie van het jaar
feest van A et A in 1884. Muller zat samen met Ingenohl 
in de feestcommissie en ontwierp voor het genootschap 
een kalender met vignet.78 Samen met Hendrik 
Clement schreef Muller voor het feest een komedie met 
de titel De Villa Silbersteyn of de natte dweil der onschuldig 
belaagde keukenmeid, een toneelstuk waar Muller en 
Ingenohl in optraden en waarin de brandende vraag ‘in 
welke stijl moet men bouwen’ op satirische wijze aan de 
orde werd gesteld.79

De leden van A et A legden vanuit een drang tot artis
ticiteit een waardering voor de architectuuropvatting 
van Gosschalk aan de dag. Gosschalk had in de jaren 
zestig als eerste architect in Nederland de vormentaal 
uit de zestiende en vroege zeventiende eeuw letterlijk 
nagevolgd. Ook had hij een specifieke betekenis aan de 
Oudhollandse stijl uit de late zestiende en vroege zeven
tiende eeuw gegeven, namelijk het ‘schilderachtige’. Hij 
legde hiermee de nadruk op de subjectief ervaren kwa
liteiten van het Oudhollands zoals een levendig kleurge
bruik, variatie in lichtval, verscheidenheid aan architec
tonische motieven en een afwisseling in textuur.80 Deze 
schilderachtige kwaliteiten manifesteerden zich in rode 
bakstenen gevels met spaarzame afwisseling van witte 
bergsteen voor speklagen en het renaissancistisch orna
ment zoals obelisken, klauwstukken en frontons. 
Gosschalk beschouwde het schilderachtige Oudhollands 
als een nationale bouwwijze omdat vooral gotiserende 
vormen zoals top- en trapgevels, erkers en torentjes de 
beeldbepalende vormen waren.

De leden van A et A waardeerden dus de Oudholland
se stijl vanwege het schilderachtige karakter ervan en 
zagen hierin een mogelijkheid om hun kunstenaarschap 
te ontplooien. Hiermee onderscheidde A et A zich 
tevens van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. Leden van de Maatschappij zoals E. Gugel 
en C. Muysken hadden in hun ontwerpen voor de 
‘Sociëteit Minerva’ (1874-1875, Gugel) en kasteel ‘Oud 
Wassenaar’ (1876-1879, Muysken) ook uit de Oudhol
landse stijl van de zestiende en zeventiende eeuw geput. 
Hun vormentaal was echter meer geënt op de toepas
sing van de classicistische principes, hetgeen resulteer
de in symmetrische gevels waarin de horizontale 
gelaagdheid met zuilen, frontons en zware hoofdgestel
len overheersend was.81 Het is aantrekkelijk te veron
derstellen dat de leden van A et A deze benadering als te

theoretisch afdeden en dat zij het minder classicistische 
Oudhollands aangrepen om hun originaliteit en artistici
teit als kunstenaar aan de buitenwereld te tonen.

Springer en consorten ontwikkelden een specifieke 
belangstelling voor het schilderachtige karakter van het 
zestiende- en zeventiende-eeuwse stadsbeeld. Vele 
malen ondernam het gezelschap feestelijke boottochten 
en excursies naar de historische binnensteden van 
Amsterdam, Haarlem en Edam waarbij in een gezellige 
en ongedwongen sfeer de schilderachtige architectuur 
uit de zestiende en zeventiende eeuw op schetsen werd 
vastgelegd.82

In 1890 hield Ingenohl een voordracht voor A et A 
met de titel Esthetische beschouwingen over de hedendaagse 
bouwkunst, waarin hij inging op de betekenis van de 
Oudhollandse stijl voor het stadsbeeld.83 In zijn lezing 
behandelde Ingenohl de eigentijdse architectuur aan de 
hand van zojuist voltooide gebouwen zoals het Centraal 
Station in Amsterdam van P.J.H. Cuypers en A.L. van 
Gendt (1881-1889) en het daartegenover gelegen 
Victoria Hotel van J.F. Henkenhaf (1883) aan het 
Damrak. Uit de waardering voor het eerste en de afkeu
ring voor het laatste wordt direct duidelijk welk criteri
um Ingenohl hanteerde bij zijn oordeel: de verlevendi
ging van het stadsbeeld door kleurrijke en in baksteen 
uitgevoerde architectuur. Het Centraal Station waar
deerde hij vanwege de ‘zo goed gekozen kleurschake
ringen’ waardoor het goed in zijn omgeving paste en het 
Victoria Hotel diskwalificeerde hij vanwege de uitvoe-

2 3 Gevel Nieuwe 
Passeerdersstraat (turnzaal). 
Op de dwarsas van de zaal is 
aan het exterieur een trapge
vel geplaatst. (Opname: Ellen 
Smit, 1993)

ring in witte natuursteen waardoor het als een vreemd 
gedrocht lelijk afstak tegen de oudere en lagere bakste
nen woonhuisgevels in de omgeving.84 Hij wees op het 
gunstige visuele effect van het Oudhollands door het 
levendige kleurgebruik en hij onderbouwde deze opvat
ting met argumenten die het resultaat waren van een 
verheerlijking van een specifieke periode uit de vader
landse geschiedenis, namelijk de zestiende en zeven
tiende eeuw, waarin politieke onafhankelijkheid tot wel
vaart en artistieke bloei had geleid. Volgens Ingenohl 
ontleende het Oudhollands een eenvoudig en daarmee 
typisch Nederlands karakter aan de effen bakstenen 
gevels die slechts op bescheiden wijze werden onder
broken door in bergsteen uitgevoerde ornamenten. De 
overwegend vlakke gevels van het turngebouw illustre
ren op treffende wijze wat Ingenohl onder het ‘eigen
aardig vlakke’ van de Oudhollandse stijl verstond.85

Ook waardeerde Ingenohl, evenals Gosschalk, de 
schilderachtige kwaliteiten van de Amsterdamse zestien
de- en zeventiende-eeuwse gevels en beval hij tevens om 
deze reden het Oudhollands aan als een stijl voor eigen
tijdse architectuur. Hij vond het schilderachtige ‘weerga
loos artistiek’ omdat de vrolijke combinatie van rode 
baksteen met witte accenten het straatbeeld verlevendig
de en een verkwikkende uitstraling had op de overwe
gend sombere en grauwe Nederlandse hemel.86

De plaats die het turngebouw in het stadsbeeld 
innam, was doorslaggevend voor de Oudhollandse stijl. 
Het gebouw, gelegen op de plaats van de voormalige
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zeventiende-eeuwse vestingwerken, markeerde de over- 
gang van de westelijke stadsuitbreidingen met overwe
gend uniforme bebouwing naar de als ‘schilderachtig’ 
ervaren binnenstad. Door de overwegend helrode ge
vels die slechts hier en daar werden onderbroken door 
witte bergsteen, had het een levendige en verfrissende 
uitstraling op de omgeving. Zozeer zelfs dat een ano
nieme auteur vlak na de opening van het gebouw in De 
Opmerker schreef: ‘Het geheel maakt van buiten gezien, 
door zijn schilderachtige groepering en afwisselend sil
houet, een aangenamen indruk en steekt gunstig af bij 
de monotone huizenrijen der omliggende nieuwe wij
ken.’8?

De creatie van Muller en Ingenohl was het eerste 
turngebouw in Nederland dat was gebaseerd op een 
duidelijke typologie en dat zich als zodanig manifes
teerde in het stadsbeeld (afb. 2 en 3). Het ‘gezonde’ cir
cuit waarin Muller en Ingenohl verkeerden, en het ver
blijf van Muller in Hannover, waren van invloed op de 
praktische inrichting van het gebouw. Muller verwierf 
door dit gebouw een reputatie op het gebied van turn- 
gebouwen. In 1896 werd hij door het Rotterdamse 
genootschap Bouwkunst en Vriendschap ingeschakeld 
om zijn visie te geven op de prijsvraagontwerpen voor 
een turngebouw.88 In 1903 kreeg Muller een opdracht 
van de Vereniging van Gymnastiekonderwijzers om 
advies uit te brengen wat betreft de inrichting van een 
gymnastieklokaal.89

De stijl van het turngebouw kan worden opgevat als 
het resultaat van het streven in de kring rondom 
Springer naar een artistieke variant op het Oudhollands. 
De gemetselde rond- en spitsbogen, het belang van het 
silhouet en de asymmetrische gevels getuigen hiervan. 
Daarbij tonen de gotiserende vormen aan dat de Duitse 
baksteentraditie waarin Muller was opgeleid, niet ver 
afstond van de architectuuropvattingen binnen A et A in 
die jaren. De architecten hadden een doordacht en 
functioneel gebouw ontworpen, waarvan de vormge
ving tot op de dag van vandaag een karakteristieke bij
drage aan het stadsbeeld levert: ‘eigenaardig vlak’ en 
‘weergaloos artistiek’.

* Ellen Smit studeerde kunstgeschiedenis en archeolo
gie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1995 stu
deerde zij af op het onderwerp van bovenstaand artikel. 
Sinds 1994 is zij werkzaam op het Nederlands Architec
tuurinstituut waar zij werkt aan de ontsluiting van ar
chieven en aan een tentoonstelling over het architec
tenbureau Van den Broek en Bakema. Tevens verleende 
zij medewerking aan de inhoudelijke en praktische 
organisatie van de tentoonstelling De Regie van de Stad. 
100 jaar stedebomv in Europa.
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ren en kogels, touwtrekken, het dragen van lasten, zwem
men, en worstelen. J. Kugel, De geschiedenis van de gymnas
tiek, Haarlem 1986, pp. 76-77.

11 Dit werd bovendien begeleid werd door de nodige symbo
lische handelingen; als daad van verzet tegen een vreemde 
overheerser cultiveerde men de rituelen zoals turnceremo- 
niën, feesten en samenzangen, waarvan men dacht dat ze 
teruggrepen op oude Germaanse gebruiken. Gasch [noot 
8], p. 5.

12 ‘Uber d ie Bauthatigkeit von Hannover im letzten 
Dezennium. Die neue Turnhalle des Turnklubbs’, Deutsche 
Bauzeitung 2 (1868), 26, pp. 265-267. Leerlingen van Jahn 
zoals Ernst Eiselen, Alfred Maul en Adolf Spiesz werkten 
Jahns techniek verder uit en maakten deze geschikt voor 
het onderwijs op scholen en in verenigingsverband. 
Kramer en Lommen [noot 3], pp. 40-47.

13 De Klerk [noot 1], p. 26.
14 Tussen 1816 en 1843 schreef’t Nut een drietal prijsvragen 

uit met als opdrachten: De gezondheidsregelen voor den kin
derlijken leeftijd, De hygiëne voor het volk en Een handleiding 
in het onderwijs van de kunstmatige lichaamsoefeningen. 
Kramer en Lommen [noot 3], p. 20.

15 C. Euler, De gymnastiek en hare invoering in Nederland, 
Haarlem 1853.

16 Kramer en Lommen [noot 3], p. 225.
17 Tijdens de beginjaren van het Nederlands Gymnastiek

Verbond werd er naast het gymnastiekonderwijs ook les 
gegeven in vakken die men met militaire activiteiten in 
verband kon brengen zoals het schermen met fleuret en 
stok en het oefenen met een geweer. L. Staal, Een leeuw 
van honderd. Facetten van de tumbeweging in Nederland 
belicht ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Koninklijk 
Nederlands Gymnastiek Verbond, Leiden 1968, p. 12.

18 De betrokken verenigingen waren Amstels Gymnastiek 
Vereniging, Amsterdamsche Gymnastiek Vereniging, 
Hercules, Hollandsche Gymnastiek Vereniging, Lycurgus 
Achilles en de Onderwijzers Vereniging E.VO.K.. Staal, 
[noot 17], p. 12.

19 J. Tielrooij, KNGB 125jaai ' in beweging. Een historisch over
zicht van de organisatie en de sporttechnische activiteiten, z.pl. 
1993, p. 13.

20 Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Geschrift van de 
Commissie van Voorbereiding, 15 juni 1885, Archief MVT, 
449,10.

21 Sinds de oprichting van het NGV was het ledental van de 
Amsterdamse gymnastiekverenigingen gestegen van 215 
leden in 1868 tot bijna 1500 leden in 1885. GAA Geschrift 
van de Commissie van Voorbereiding, 15 juni 1885, Archief 
MVT, 449,10. Enkele turnverenigingen waren: Lycurgus 
Achilles (opgericht in 1881), Sparta (opgericht in 1875) en 
Plato (opgericht in 1876).

22 Op 20 september 1886 werden de statuten en de akte van 
oprichting bij de notaris opgemaakt. GAA Verslagen en 
notulen 1888-1923, Archief MVT, 449,8.

23 D. Lubach en S. Coronel, De opvoeding van den Mensch van 
zijne kindsheid tot den volwassen leeftijd. Eene handleiding voor 
ouders en onderwijzers, Haarlem 1870.

24 In 1894 werd op het graf van G. Allebé een monument 
geplaatst naar een ontwerp van Muller van Ingenohl in 
opdracht van de Vereniging van Gymnastiekonderwijzers. 
Het graf ligt op de begraafplaats Zorgvlied en is nu nog te 
bezichtigen. Het gedenkteken is vervaardigd van marmer 
en bestaat uit een obelisk op een sokkel. Een bronzen pla
quette met het portret van Allebé en de woorden Medicus 
Amstelodamensis siert de obelisk. In de sokkel is de veelzeg
gende spreuk gegraveerd: Aan den baanbreker van de licha
melijke opvoeding in Nederland. M. Stavenuiter, ‘Gerard 
Alebé, Arts in Amsterdam’, Ons Amsterdam 45 (1993), nr. 
7/8, pp. 182-186.

25 Tijdens zijn leven blonk Wertheim uit door zijn inzet voor 
culturele instellingen zoals de toneelschool in Amsterdam, 
de Amsterdamse stadsschouwburg en voor instellingen die 
de gezondheid dienden zoals de Vereniging Kindervoeding 
en de Vereniging van het Lot der Blinden. In 1898 werd hij 
geëerd door de oprichting van een fontein naar een ontwerp 
van Ingenohl in het inmiddels naar hem vernoemde 
Wertheimpark. Het ontwerp, uitgevoerd in neorenaissance 
stijl, bestaat uit een rond bassin, gedragen door lage zuilen, 
met hierop een hoge zuil waarop het portret van Wertheim 
prijkt. Zijn daden worden geprezen in de volgende tekst: 
‘Der armen hulp, der zwakken staf, der menschen vriend, 
een wekstem ten leven, den kunstenaar tot steun, den tragen 
tot spoorslag, door stad en land betreurd’. M.M. Bakker en



82 ‘Een inrichting voor heilgymnastiek en orthopaedie' El l e n  Smit ‘Een inrichting voor heilgymnastiek en orthopaedie’ El l e n  Smit 83

F.M. van de Poll, Architectuur en stedebouw in Amsterdam 
1850-1940, Zwolle/Zeist 1992, p. 163.

26 Clara Maria Muller huwde op 12 april 1877 Christiaan 
Maurits Gelderman, firmant van de textielfabriek H.P. 
Gelderman en Zonen. Het echtpaar Gelderman-Muller 
kreeg vijf kinderen. Voor de oudste zoon Joan Gelderman 
ontwierp Muller in 1916 woonhuis De Hulst in Oldenzaal. 
Augusta Adolfina Muller huwde op 16 oktober 1884 een 
andere firmant van de textielfabriek, Herman Johan 
Hendrik Gelderman. Voor H. Gelderman ontwierp 
Muller, waarschijnlijk samen met Ingenohl, in 1893 een 
tuinmanswoning op de buitenplaats ‘Kalheupink’ bij 
Oldenzaal. Nederlands Patriciaat 74, Centraal bureau 
voor genealogie, ‘s-Gravenhage 1990, pp. 158 en 169; De 
Architect 5/6 (1896), plaat 215.

27 Voor J. Schlenker ontwierp Muller in 1901 een woonhuis 
aan de Paulus Potterstraat 44 te Amsterdam. De Bouw
wereld 2 (1903), 21, p. 163. In 1889 ontwierpen Muller en 
Ingenohl, in samenspraak met D. Josephus Jitta een bebou- 
wingsplan voor het Museumplein in Amsterdam. Dit plan 
behelsde de opzet van een luxe opgezette stadswijk, waarin 
de nieuwe Paulus Potterstraat voorzien van een tramverbin- 
ding, als een belangrijke verbinding tussen het Leidseplein 
en het nieuwe stadskwartier en het ten zuiden van 
Amsterdam gelegen Amstelveen werd geprojecteerd. Het 
plan omvatte een ronde open ruimte, te bestemmen als 
grasveld meteen diameter van 360 meter (10.1787 m2). Het 
open gebied zou worden omzoomd door een dertig meter 
brede laan met twee of drie rijen bomen. Rondom deze laan 
waren twaalf kavels geprojecteerd, waarop woningen met 
tuinen en villa’s zouden worden gebouwd. Het open mid
dengedeelte zou een directe functie vervullen als sport- en 
feestterrein maar zou in de verdere toekomst ook ingericht 
kunnen worden als wandelpark met villabebouwing. ‘Een 
nieuw stadskwartier’, De Opmerker 24 (1889), pp. 351-352; 
‘Plan van gedeeltelijke bebouwing van het terrein achter het 
Rijksmuseum te Amsterdam’, Bouwkundig Weekblad 11 
(1891), 45, p. 273. Voor A Roelvink ontwierp Muller tussen 
1908-1910 het landhuis Bronlaak met dienstwoning op het 
landgoed De grote Slink in Brabant. Het park werd door 
L.A. Springer ontworpen. J.C.M. Michels en J.A. van 
Oudheusden, Architectuur en stedebouw in Noord-Brabant, 
Zwolle/Zeist 1993, p. 88.

28 Voor de familie Gelderman werden Muller en Springer 
min of meer de ‘huisarchitecten’. Ze legden gezamenlijk 
een aantal buitenplaatsen aan zoals het woonhuis ‘Eik en 
Dal’ (1905), woonhuis ‘De Hulst’ (1916) en het jachthuis 
‘Poortbulten’ (1920-1921). H.W.M. van der Wyck en J. 
Enklaar-Lagendijk, Overijsselse Buitenplaatsen, Alphen aan 
den Rijn 1983, pp. 96-99.

29 De Klerk [noot 1], p. 64.
30 Van 1920 tot 1923 woonde Muller aan de Lansinkweg 51, 

bij K.J. Meijer. Gemeentearchief Hengelo, Gezinskaart 14 
april 1910. Van 1923 tot 1925 woonde Muller aan de 
Buitenweg 7 bij G. van Lochem. Gemeentearchief 
Hengelo, Inwonerskaarten 1900-1931.

31 In 1914 formuleerde J.W.H. Leliman de voorbeeldwer-

king van ‘t Lansink als volgt: ‘De opwekkende invloed die 
onwillekeurig en ongemerkt uitgaat van personen met 
grooter ontwikkeling, smaak of beschaving, doet het gehe
le peil rijzen. Over en weer verdwijnen de vooroordelen. 
Er vindt stilzwijgend uitwisseling van gedachten en opvat
tingen op het gebied van woninghygiëne en woningin
richting plaats.’ Beeldkwaliteitplan Tuindorp ‘t Lansink, Het 
Oversticht en RDMZ, Zwolle 1991, p. 10.

32 Het beleid van de familie Stork richtte zich op de verbete
ring van de zelfredzaamheid van de werknemers door 
middel van de stichting van de Vereeniging tot 
Behartiging van de Belangen van het Personeel en tal van 
sociale voorzieningen die de bestaanszekerheid bevorder
den zoals een pensioenfonds, een ziekenfonds en voorzie
ningen voor weduwen, wezen en bejaarden.
De uitvoering van ‘t Lansink werd gefinancierd met het 
particuliere kapitaal van de drie gebroeders Stork, met het 
kapitaal van de firma, van de Vereeniging tot Behartiging 
van de Belangen van het Personeel, met een geldelijke bij
drage van andere industriëlen en het afsluiten van een 
hypothecaire lening. Het kapitaal van de Hengelo’sche 
Bouwvereniging werd via aandelen verhoogd tot vier ton. 
De Klerk [noot 1], pp. 64-65.

33 De wielrijschool werd in 1912 verbouwd tot zwembad, het 
huidige Zuiderbad. ‘De Wielerschool der Maatschappij 
Velox te Amsterdam’, Bouwkundig Weekblad 18 (1898), 11, 
p. 76.

34 J. Ingenohl, ‘De nieuwe bad- en overdekte zweminrich
ting aan den Heiligenweg te Amsterdam’, Bouwkundig 
Tijdschrift 1896, pp. 29-31.

35 In een necrologie in het Bouwkundig Weekblad wordt 
Ingenohl een deskundige op het gebied van de inrichting 
van bad- en zweminrichtingen genoemd. Bouwkundig 
Weekblad 46 (1925), p. 401. Het voornemen tot de realisa
tie van een bad- en zweminrichting naast het turngebouw 
staat vermeld bij de binnenlandse berichten in De 
Opmerker. De Opmerker 23 (1888), p. 114.

36 De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 28 oktober 
1888.

37 Het zwembad is inmiddels afgebroken en heeft plaatsge
maakt voor een winkelcentrum op een terrein tussen de 
Heiligeweg en de Kalverstraat.

38 In het vak ‘Einrichtung von Gebäuden’ werd de technische 
inrichting van een turngebouw behandeld. Dit vak was 
opgenomen in het lesprogramma aan de Polytechnische 
school in Hannover. Muller heeft dit vak gevolgd. 
Programma Technische Hochschule zu Hannover, 1879-1880.

39 Bijvoorbeeld van de turnleraar A. Maul afkomstig uit 
Karlsruhe en opgeleid in de traditie van Jahn en in Neder
land erelid van de Vereniging van Gymnastiekonderwij- 
zers, werden publicaties over het turnonderwijs in het 
Nederlands vertaald. Kramer en Lommen [noot 3], pp. 
40-47; zie ook: Van Geuns [noot 5].

40 Gebruikte literatuur met betrekking tot de typologie van 
turngebouwen: Jahn [noot 9]; ‘Uber die Bauthätigkeit ...’ 
[noot 12]; ‘Het turngebouw’, De Opmerker 22 (1887), pp. 
378-379; ‘Prijsvragen. Vereniging ‘Bouwkunst en

Vriendschap’ te Rotterdam. Ie prijsvraag: Ontwerp van 
een turngebouw’, De Opmerker 31 (1896), pp. 134-135 en 
343-345; Handbuch der Architektur. Entwerfen, Anlage und 
Einrichtung der Gebäude. Gebäude für Erziehung, 
Wissenschaft und Kunst, deel 4, band 6, schrift 1, Stuttgart 
1903, pp. 331-360; Rapport der Commissie van Advies in zake 
het vaststellen van de voornaamste eischen voor een goed 
gebouwd school-gymnastieklokaal, uitgebracht door de 
Commissie van Advies, bestaande uit de H.H.: G. Adrian, 
arts te Haarlem, Karei Muller, architect te Amsterdam, en 
den schrijver. Gepubliceerd in Schoolhygiëne. Lezing, 
gehouden in de jaarlijksche Algemeene Vergadering der 
Vereeniging van Gymnastiekonderwijzers in Nederland. 
Door R.M. Roemer, leeraar in de Gymnastiek aan H.B. 
Scholen te Amsterdam, z.pl. 1903; Gasch [noot 8]; Ed. 
Schmitt, Sportanlagen I, Berlin und Leipzig, 1913; P.W. 
Scharroo en J. Wils, Gebouwen en terreinen voor gymnastiek, 
spel en sport. Handleiding voor den bouw, den aanleg en de 
inrichting, Amsterdam 1925, pp. 48-59.

41 *(...) een open plaats van zeven meter breedte en ongeveer 
de lengte der turnzaal, waardoor licht en luchtverversing 
verzekerd zal zijn.’ GAA, Geschrift van de Commissie van 
Voorbereiding, 15 juni 1885, Archief MVT, 449,10.

42 *(...) en hebben derhalve gedacht een terrein te vinden van 
voldoende diepte om de turnzaal te ombouwen door 
woningen, waarvan de huur bij de opbrengst der zaal 
zoude kunnen worden gevoegd. Zij zijn er in geslaagd zulk 
een terrein te vinden in de onmiddellijke nabijheid van het 
Leidsche Plein, aan de Marnixstraat (voormalige tapijt- 
klopperij).’ GAA, Geschrift van de Commissie van Voorberei
ding, 15 juni 1885, Archief MVT, 449,10.

43 ‘(...) men mag niet zonder eenigen grond verwachten dat 
woningen gunstig gelegen als deze, in de onmiddellijke 
nabijheid van het Leidsche Plein, het tweede centrum van 
Amsterdam, na eenige jaren voor hoogere sommen zullen 
worden verhuurd dan de opgegevene.’ GAA, Geschrift van 
de Commissie van Voorbereiding, 15 juni 1885, Archief MVT,
449,10.

44 De gemeente was niet direct bereid om de grond in erf
pacht uit te geven. Er werd een schrijven gericht aan de 
gemeenteraad om de bezwaren met betrekking tot het uit
geven van de grond weg te nemen. De erfpacht ging in op 
1 oktober 1886. GAA, Archief MVT, 449,41 en 449,10. 
Het grondkapitaal van de Maatschappij bedroeg f 50.000,-, 
waarvan f40.000,- via een hypothecaire lening werd opge
bracht. GAA, Notulen vergadering, 7 september 1886, 
Archief M VI 449,69. In 1889 werd door problemen met 
het betalen van de aannemer een tweede hypothecaire 
lening afgesloten. GAA, Jaarverslag, 1889, Archief MVT, 
449,8. Het rond krijgen van de financiering van het 
gebouw verliep moeizaam. Dit blijkt uit een briefje van 
Muller van 9 augustus 1886 gericht aan een onbekende. 
Muller schreef dat hij het bedelen met betrekking tot het 
storten van de aandelen zat was en klaagde dat sommige 
aandeelhouders zich terug trokken. Hij had het gevoel 
zich als enige voor de zaak in te spannen en twijfelde aan 
het slagen van het hele project. GAA, Archief MVT,

449,10. De eerste storting van de aandelen vond plaats op 
1 augustus 1886, de tweede storting vond plaats op 1 sep
tember 1886. GAA, Brief van de Raad van Beheer aan de 
aandeelhouders, 23 juni 1886, Archief MVT, 449,66. De 
financiering kwam verder rond door een voorschot van 
A.C. Wertheim. GAA, Verslagen en notulen, 1888-1923, 
Archief MVT 449,8. Ook de schoonfamilie van Muller, de 
familie Gelderman uit Oldenzaal bracht een deel van haar 
vermogen in en stortte haar aandelen. H.J.H. Gelderman 
(twee aandelen) en C.M Gelderman (vijf aandelen) stort
ten hun aandelen op 1 september 1886. GAA, Register van 
aandeelhouders van Lycurgus Achilles, Archief MVT, 449,65.

45 Bij de opening was het gebouw nog niet voltooid. De 
architecten hadden gepland dat het gebouw op 1 decem
ber 1887 zou worden opgeleverd. Dit was echter pas het 
geval op 5 april 1888. GAA, Geschiedenisbeschrijving van de 
Maatschappij voor Turngebouwen, Archief MVT, 449,69.

46 De woorden van Stokvis waren: *(...) moge dit schoon 
begin eene reeks volhardende daden met zich meebren
gen, die den gymnastiek ten goede komen, zodat dit 
gebouw spoedig door nog grotere turnzalen in deze stad 
worde overtroffen.’ Ik neem aan dat het om B.J Stokvis 
ging, hoewel in de bron RJ. Stokvis staat vermeld. GAA, 
Verslag van de opening van het turngebouw, Archief MVT, 
449,67; Algemeen Handelsblad, 5 december 1887.

47 GAA, Statuten van de Maatschappij voor Turngebouwen, 
Archief MVT, 449, 66.

48 In de praktijk had men in plaats van een hek een schutting- 
vlakte gebouwd. Deze werd per vak (twee bij twee meter) 
verhuurd aan bedrijven om hier reclames en annonces op 
te hangen. Dit betekende voor de Maatschappij een extra 
bron van inkomsten. De huurprijs van een vak bedroeg f 
10,- per jaar. GAA, Archief MVT, 449,42. In 1915 klaagde 
de Raad van Beheer dat de opbrengsten uit de schutting- 
vlakte steeds minder werden. Bovendien vond men de 
schutting een ontsiering van het straatbeeld, vooral nu het 
er tegenover gelegen St. Bernardusgesticht werd gebouwd. 
Men overwoog om de schuttingvlakte af te breken en de 
vrijgekomen grond op kosten van de gemeente te laten 
bestraten. De vrijgekomen strook moest door een hekje 
worden afgesloten om verontreiniging te voorkomen. 
GAA, Jaarverslag, 1915, ArchiefMVT, 449,8. Op 10 maart 
1926 adviseerde Muller met betrekking tot de schutting
vlakte aan H. van Hall het volgende: *(...) ik zou het bestuur 
altijd in overweging willen geven de ruimte waarvoor de 
schutting staat (dat terrein behoort aan de MVT) te bebou
wen met enige ondiepe maar lange en lage winkeltjes, 
eventueel met rolluiken af te sluiten en dezen te verhuren 
(...).’ GAA, Briefkaart van Muller aan H. van Hall, 10 maart 
1926, ArchiefMVT, 449,33.

49 De originele tekeningen zijn niet overgeleverd. Wel zijn er 
lithografieën van de tekeningen overgeleverd in het 
archief van Bouw- en woningtoezicht. De datum van 
goedkeuring door Bouw- en woningtoezicht was 28 janu
ari 1887, hoewel op 30 oktober 1886 al de eerste steen was 
gelegd. GAA, Archief van Bouw- en woningtoezicht, 
5221, ds.nr. 2494. De tekeningen waren in het verleden in
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bezit van Muller. Een briefkaart van Muller aan H. van 
Hall illustreert dit. Hierop schreef Muller: ‘Ik heb de ori
ginele tekeningen van het turngebouw gevonden, waar
naar zeer goed nieuwe (en betere afdrukken - photolitho- 
grafie) kunnen worden gemaakt en zal ze u één deze dagen 
toezenden. Na gebruik zou ik ze dus gaarne terug ontvan
gen.’ GAA, Briefkaart van Muller aan H. van Hall, 10 maart 
1926, Archief MVT, 449,33.

50 Kramer en Lommen [noot 3], pp. 44-47 en 225.
51 In een brief van Muller staat het volgende: ‘Zegt 

Hannover geschreven te hebben en om prijsopgave 
gevraagd te hebben wat betreft turntoestellen. Dringt er 
op aan, dat wanneer de prijzen niet veel verschillen van 
Chemnitz, de apparaten in Hannover te laten maken, 
omdat dan zeker is dat onder toezicht van Puritz, goede 
waar wordt afgeleverd.’ GAA, Brief van Muller, 18 augus
tus 1887, Archief MVT, 449,10. L. Puritz antwoordt: ‘toe
stellen zijn verstuurd, morgen volgen de kokosmatten’. 
GAA, Briefkaart van Ludwig Puritz aan Muller, 30 oktober 
1887, Archief MVT, 449,10.

52 GAA, Jaarverslag 1891 en 1892, Archief MVT, 449,8. 
Gezien de minvermogende situatie van de MVT was het 
zeer aantrekkelijk om de zaal zo frequent mogelijk te ver
huren. De zaal was dan ook een bruikbare accommodatie 
voor lichamelijke activiteiten van allerlei aard, zoals het 
schermen, het leren fietsen en tennisen. GAA, Brief van 
Scheltema-Beduin, namens de Wielrijdersvereniging ‘De 
Trekvogels’, 18 januari 1888, Archief MVT, 449,11.

53 ‘Het turngebouw’ [noot 40],
54 Ruim vijfentwintig jaar na de bouw deden zich problemen 

voor met de inrichting van het turngebouw. Er werd onder 
andere vastgesteld dat de vloer had afgedaan. Op de alge
mene ledenvergadering van aandeelhouders in 1913 kwam 
het een ander ter sprake en was een van de voorstellen om 
de houten vloer te vervangen door een mengsel van zand, 
zaagsel en hout, zoals men in Duitsland toepaste. Ook 
stelde men voor dat iemand naar Leipzig af zou moeten 
reizen omdat ‘daar thans een grootstedelijk turngebouw 
wordt gesticht, dat van de nieuwste vindingen op elk 
gebied wordt voorzien (...)’. GAA, Jaarverslag, 1913, 
Archief MVT, 449,8.

55 De oorspronkelijke grenen betimmering is heden bedekt 
met beschilderde platen.

56 ‘(...) een open plaats van zeven meter breedte en ongeveer 
de lengte der Turnzaal, waardoor licht en luchtverver- 
sching verzekerd zal zijn (...)’. GAA, Geschrift van de 
Commissie van Voorbereiding, 15 juni 1885, Archief MVT, 
449,10.

57 Helaas zijn er van de zes spreuken slechts drie overgele
verd. De spreuken in de oostelijk gelegen zaal zijn nog 
zichtbaar, die in de westelijk gelegen zaal zijn onder een 
verflaag verdwenen. Dat ook hier spreuken waren aange
bracht is zichtbaar maar niet meer leesbaar op een foto uit 
1928. Foto van Vierde Lustrum van de rooms-katholieke 
Gymnastiekvereniging ‘Uitspanning door Inspanning’, GAA, 
Topografische atlas.

58 ‘Het turngebouw’ [noot 40], p. 379.

59 Al tijdens de bouw pleitte Muller er voor om een waard te 
zoeken zodat de bierknijp en de keuken naar diens wensen 
konden worden ingericht. ‘Het zou ook zeer goed zijn 
wanneer wij vooraf reeds een huurder hadden om de kneip 
met keuken enz. zoo praktisch mogelijk en naar diens zin 
in te richten. Dikwijls willen ze nog al eens veranderin
gen’. GAA, Brief van Muller (aan Stokvis?), 28 februari 
1887, Archief MVT, 449,10.

60 GAA, Jaarverslag 1888, Archief MVT, 449,8.
61 In februari 1889 schreven vijf turnverenigingen een brief 

aan de Commissie van Beheer. Zij meldden de oprichting 
van de Amsterdamse Turnerssociëteit en deden een voor
stel tot overname van de bierkelder. Ondertekend door 
Muller, Ingenohl en Donker. GAA, Brief van de gezamen
lijke gymnastiekverenigingen Kracht en Vriendschap, 
Amsterdamse Gymnastiekvereniging, Lycurgus Achilles, 
Olympia en Plato, 19 februari 1889, Archief MVT, 449,12.

62 GAA, Archief MVT, 449,8.
63 Muller woonde met zijn vader aan de Leidsekade nummer 

51. GAA, Huurovereenkomst met Muller, 19 april 1888. 
Archief MVT, 449,44. Per 1 mei 1891 huurde Muller de 
conciërgewoning aan de Leidsekade 50. Door onvoorzie
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Een kerk in drie jaar 
door architect Bleys 
gebouwd in een neo 
renaissance stijl met 
barokke elementen.
Jan Dunselman, de 
kunstschilder werkte 
met onderbrekingen 
gedurende 41 jaar en 
gaf het gebouw de 
byzantijnse uitstraling. 
Het gebouw met de 
schilderingen is nu in 
3 jaar weer 
gerestaureerd.
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