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Voor u ligt een publikatie die het resultaat is van 
de inspanningen van veel mensen die één ding 
met elkaar gemeen hebben: zij hebben hart voor 
de Beurs van Berlage. Dit hoofdwerk van de 
baanbreker van de moderne architectuur in 
Nederland begon in de tweede helft van de jaren 
tachtig een tweede leven als instituut met een 
culturele bestemming. De oorspronkelijke 
gebruikers van het gebouw hadden het pand 
verlaten en toen een bestemming als nationaal 
architectuurmuseum kwam te vervallen, bleef de 
bestuurders van de stad weinig anders over dan 
de Beurs een cultureel doel te geven. Daartoe 
werd een stichting in het leven geroepen: de 
Stichting Beurs van Berlage. Het gebouw was 
daarmee behouden, maar niet het interieur, dat 
een volmaakt voorbeeld is van de opvatting van
Berlage dat exterieur en interieur één moeten 
zijn. Gebouw en inrichting vormen een 
onlosmakelijk geheel. De veranderingen in 
bestemming van de Beurs leidden tot een 
onduidelijke situatie als het ging om het toezicht 
en het beheer van de originele inrichting en 
aankleding. Veel oorspronkelijk materiaal 
- meubels, tapijten, glas-in-lood - ging 
zienderogen achteruit. Om dit proces tegen te 
gaan en een kader te ontwerpen voor het 
behoud van de ‘roerende goederen’ in de Beurs, 
werd in 1990 een tweede stichting in het leven 
geroepen. Deze Stichting Roerende 
Kunstwerken in de Beurs van Berlage heeft 
sedert haar oprichting een straf plan opgezet voor 
systematische inventarisatie van dé onderdelen 
van de oorspronkelijke inrichting - van 
telefooncabines tot brokaten wandtapijten. Ook 
heeft zij een conserverings- en financieringsplan 
opgesteld. Na vijfjaar is het moment 
aangebroken om verantwoording af te leggen 
over de activiteiten van de stichting en de 
ervaringen van de betrokken deskundigen met 
de conservering en restauratie van dit unieke 
interieur naar buiten te brengen.

Er bestaan geen publikaties die de inrichting van 
de Beurs als onderwerp hebben. Publikaties over 
belangwekkende conserveringsprojecten bestaan 
zeker, hoewel meestal niet toegankelijk voor een 
groot publiek, omdat de verslagen in vak
tijdschriften terechtkomen. Over de architectuur 
van de Beurs en de plaats die het bouwwerk 
inneemt in het oeuvre van Berlage bestaan 
verscheidene studies van wetenschappelijke aard. 
Het leek daarom een goede gedachte om een 
bundel artikelen uit te brengen, waarin de 
beschrijving van het interieur met de daarin 
opgenomen inventarisatie van de objecten en 
de verslagen van de behandelingen die door 
specialisten zijn uitgevoerd, aan te vullen met 
kunsthistorische beschouwingen over de Beurs 
en haar inrichting. De geschiedenis van de
verschillende gebruikers van het gebouw 
verbindt verleden en heden en vormt op die 
manier een accolade om de uiteenlopende 
artikelen in deze uitgave, die tevens verschijnt als 
bijzonder nummer van De Sluitsteen.

Het bestuur van de Stichting Roerende 
Kunstwerken in de Beurs van Berlage
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DE BEURS VAN BERLAGE

Het ontstaan van een conceptie 

Manfred Bock

De vijf perspectieftekeningen waarmee de 
ontwikkeling van het ontwerp voor de Nieuwe 
Beurs te Amsterdam wordt geïllustreerd, zijn 
terecht beroemd geworden (afb. 1, 2, 5, 8 en 9). 
Deze unieke reeks, die voor het eerst in 1916 
in de feestbundel Dr. H.P.Berlage en zijn werk 
verscheen, heeft grote overtuigingskracht; zij 
verbeeldt aan de hand van een enkel gebouw 
het ontstaan van de moderne architectuur in 
Nederland. De eerste plaat heeft een dubbele 
functie: zij toont het ontwerp van Berlage en 
Th. Sanders voor de tweede ronde van de beurs
prijsvraag in 1885 én symboliseert het dwalen 
van de negentiende-eeuwse architect, die de 
vorm van ieder architectonisch element - een 
deur, een venster, een geveltop, een toren, 
enzovoorts - aan een bepaalde stijl ontleende, 
in dit geval de Hollandse renaissance (afb. 1).

1 H.P. Berlage en Met een sprong in de tijd van twaalf jaar wordt
Th. Sanders, perspectief vervolgens het eerste, op 1897 gedateerde 
prijsvraagontwerp ontwerp voor de Nieuwe Beurs afgebeeld
tweede ronde, 1885 (afb. 2). Pieter Singelenberg ontdekte dat deze
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perspectivische schets niet oorspronkelijk kan 
zijn, omdat zij in sommige details niet overeen
stemt met de in het Berlage-archief bewaarde 
originele gevelschetsen uit de beginfase van het 
ontwerpproces (afb. 3).’ De op de tekeningen 
van de gevels zichtbare kleine dakkapellen 
bijvoorbeeld zijn vergroot tot dakvensters die 
uit de gevel oprijzen; de donkergetinte gevel 
aan het Damrak lijkt volledig vlak, terwijl de 
oorspronkelijke plattegronden laten zien dat de 
door torens geflankeerde ingangspartij in het 
midden licht naar voren springt (afb. 4). Op 
zowel subtiele als suggestieve wijze anticipeert 
deze afbeelding op het definitieve ontwerp. 
Waarschijnlijk heeft Berlage voor de illustratie 
in de feestbundel een foto van de eerste schets 
gebruikt, die geretoucheerd, met figuren, 
paardetrams, lantarens en bomen gestoffeerd en 
van deze aldus bewerkte afdruk een cliché laten 
maken. Dat dit de vermoedelijke gang van zaken 
geweest moet zijn blijkt uit het feit dat het in de 
loop van 1896 getekende perspectivische aan
zicht later, onverminkt, in het archief is terug
gevonden.
De laatste tekening van de reeks, in de bundel 
op het jaar 1898 gedateerd, kwam, zoals nog zal 
worden aangetoond, zeer waarschijnlijk pas eind 
1899 gereed. Dit perspectief, getekend door 
H.J.M. Walenkamp, geeft op een welhaast 
magisch-realistische manier een impressie van het 
gebouw in voltooide staat. Van sommige details 
echter was de definitieve vorm blijkbaar nog niet 
vastgesteld. Berlage comprimeerde dus achteraf 
een vrij langdurig ontwerpproces tot een korte 
spanne tijd. 1897 moet een jaar van cruciale 
betekenis geweest zijn: in hoog tempo doorliep 
het ontwerp drie fasen; aan het einde van dat jaar 
stond hem het beeld van de toekomstige Beurs

2 Perspectief eerste 
ontwerpfase, 1896

helder voor ogen zodat de bestektekeningen 
gemaakt konden worden. Twee zaken vallen 
hierbij op. Berlage vond — waarschijnlijk terecht 
- het jaar waarin een ontwerp voltooid werd 
niet zo relevant; belangrijker was voor hem 
het moment van conceptie. Ten tweede gaf hij 
duidelijk aan dat met de bestektekeningen het 
ontwerpproces niet afgesloten was, maar dat het 
plan nog een vierde fase moest doorlopen, voor
dat hij het werk als voltooid kon beschouwen. 
Hij onderstreepte dit verschil door de twee

3 Voorlopige gevel- 
schets eerste ontwerp
fase, 1896

perspectieven van twee jaartallen te voorzien: 
1897 respectievelijk 1898. Ook in het laatste 
geval is dus — Walenkamp was immers nog niet 
met de tekening begonnen — het moment van 
conceptie bedoeld. Het staat echter te bezien hoe 
concreet en gedetailleerd deze in 1898 al was; 
geheel van de vraag ofBerlage zich in 1916 de 
precieze gang van zaken nog goed kon 
herinneren.
De opgave die Berlage had gekregen en de taak 
die hij zich vervolgens stelde was zeer complex 
en - met uitzondering van het Rijksmuseum van 
P.J.H. Cuypers (1875-85) — zonder voorbeeld. 
Het ging hem om méér dan alleen een goed 
functionerend modern beursgebouw neer te 
zetten. Albert Verwey bracht dit vele jaren later 
nog eens duidelijk onder woorden en hij wist 
waarvan hij sprak. Als direct betrokkene namelijk 
hoefde hij geen mogelijke iconologische 
betekenis te ontrafelen, maar kon hij gewoon 
vertellen wat de architect met dit gebouw 
had willen zeggen, ‘wat het representeert’: 
het Beursgebouw ‘vertegenwoordigt en is de 
uitdrukking van een wil, die, toen Berlage het 
bouwde, een poos aan de oppervlakte verscheen 
van een wereld die heel anders geaard was, — en 
het staat op ’t ogenblik in een wereld die er
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4 Plattegrond eerste 
ontwerpfase, 1896

geheel vreemd aan is. Kort gezegd: de Beurs 
is de uitdrukking van een sociale en artistieke 
eenheidswil, zoals die tussen 1890 en 1900 in 
enkele kringen hevig leefde, maar die na die tijd 
weer heeft afgenomen,’2 De ‘dubbele eenheids
wil’ veronderstelt een conceptie die het zuiver 
architectonische te boven gaat, een streven naar 
betekenisvolle samenwerking, naar eenheid van 
alle kunsten, van vorm en inhoud, een streven dat 
alles doordringt: het gebouw, de architectonische 
elementen en details, de beelden, de versiering, 
de inrichting. Over het ontstaan van deze 
conceptie is verrassend weinig bekend; daarom 
zal in het hierna volgende haar ontwikkeling 
worden beschreven en zal worden nagegaan 
wanneer welke delen van deze conceptie tot 
concrete beelden uitkristalliseerden. Een korte 
samenvatting van de in dat verband relevante 
historische gegevens en gebeurtenissen is daarbij 
onmisbaar.

De opdracht

Berlage raakte voor het eerst bij het vraagstuk 
van de nieuwe Beurs betrokken toen hij samen 
met zijn compagnon, Th. Sanders, in 1884 aan 
de voor dat doel uitgeschreven internationale 
prijsvraag deelnam. Hun ontwerp, met het 
conventionele motto ‘Mercaturae’, eindigde 
bij de eerste vijf inzendingen, waardoor zij de

gelegenheid kregen ook in de tweede ronde mee 
te dingen. Met het omgewerkte ontwerp, even
als het eerste in de zogenaamde Oudhollandse stijl 
gedacht, behaalden zij de derde plaats. De hele 
onderneming liep echter uit op een mislukking. 
Geen van de ontwerpen werd uitgevoerd, omdat 
zowel in de gemeenteraad als onder invloedrijke 
belanghebbenden over vele zaken onenigheid 
bestond.3
Gedurende de volgende jaren werden door 
particuliere combinaties talrijke voorstellen 
gedaan en plannen gepubliceerd. De financiering, 
indeling en exploitatie waren belangrijke punten 
van discussie; ook aan de passende bouwstijl 
werd uitgebreid aandacht besteed. Maar vooral 
de bouwplaats, een deel van het in 1883 ten 
behoeve van de nieuwe Beurs gedempte Damrak 
vormde een groot probleem. Grondeigenaren, 
zakenlieden en winkeliers verwachtten sterke 
economische impulsen van het gebouw, waar
door ook de prijzen voor onroerend goed en de 
omzetcijfers zouden worden beïnvloed. De inzet 
van een ieder was hoog maar de belangentegen
stellingen waren te groot, en het particuliere 
initiatief slaagde er niet in een oplossing te 
vinden die aan ieders wensen tegemoet kwam. 
Zo werd het beursvraagstuk een politieke 
kwestie.
De gemeenteraad, even verdeeld als de zaken
wereld, bewandelde de weg van de geringste 
weerstand en besloot in februari 1894 de oude

Beurs van J.D. Zocher te verbouwen. Een 
commissie werd ingesteld met de opdracht de 
verbouwing voor te bereiden; gemeentearchitect 
A.W. Weissman maakte de plannen. Meer dan 
enkele maanden waren hem niet gegund. In juni 
van hetzelfde j aar werd hij onder druk van de 
radicale wethouder van Financiën, M.W.F. 
Treub, om politieke redenen ontslagen. De 
gemeentearchitect had namelijk bij de bouw van 
het Stedelijk Museum, om de kosten te verlagen, 
in Duitsland bewerkte kunstzandsteen gebruikt. 
Daarmee had hij het onder invloed van de 
radicale raadsfractie tot stand gekomen 
gemeentelijke sociale beleid doorkruist, dat er 
op gericht was bij overheidsopdrachten zoveel 
mogelijk Amsterdamse arbeiders, in dit geval 
steenhouwers, werk te verschaffen. Door 
Weissmans ontslag was de Beurscommissie haar 
deskundige adviseur kwijt geraakt en dat had 
kennelijk ongunstige gevolgen voor de plannen.

De beursgebruikers, vertegenwoordigd door 
leden van de Kamer van Koophandel, de 
Vereeniging voor den Effectenhandel en de 
Commissie voor den Graanhandel konden zich 
om verschillende redenen uiteindelijk niet met 
de verbouwingsvoorstellen verenigen zodat de 
commissie, begin juni 1895 overwoog om de 
gemeenteraad op de hoogte te stellen van de 
gerezen problemen en om machtiging te vragen 
een nieuwbouwplan voor te bereiden. Dit wist 
Treub, inmiddels wethouder van Publieke 
Werken en in die functie voorzitter van de 
commissie, te verhinderen. In plaats van op
nieuw een raadsbeslissing af te wachten, waarvan 
het bovendien zeer twijfelachtig was of die ooit 
genomen zou worden, drong hij er op aan zich 
direct tot Burgemeester en Wethouders te 
wenden en het college te vragen een architect 
aan de commissie toe te voegen. Deze zou haar 
adviseren bij de keuze van de bouwplaats, in 
overleg met haar het bouwplan uitwerken en 
de begroting maken. Op 4 februari 1896 werd 
Berlage door B. en W. benoemd.4 Hij was toen 
nog niet de architect van de Beurs, maar er 
bestond geen twijfel over dat hij dit zou worden, 
wanneer de raad het door hem in overleg met de 
commissie gemaakte ontwerp zou aannemen.

Hoe kwam de benoeming precies tot stand, en 
welke motieven staken er achter?
Berlage zelfheeft zich nooit over de details van 
de gang van zaken uitgelaten; wel is hij er rond 
voor uitgekomen dat hij alleen op grond van een 
niet-openbare opdrachtprocedure de kans heeft 
gekregen de Beurs te bouwen. Daarnaast wees 
hij vaker op het verband tussen de radicale 
gemeentepolitiek en de vernieuwing van de 
architectuur in de jaren tachtig en negentig, 
waarbij hijzelf een zo prominente rol had 
gespeeld.5

In 1906, naar aanleiding van de gedeeltelijke 
verzakking van het Beursgebouw en de 
verontrustende scheurvorming, werd door 
de pers de kwestie van de benoeming weer 
opgerakeld om een verantwoordelijke persoon 
aan te kunnen wijzen. De voormalige directeur 
van de Dienst der Publieke Werken, C.L.M. 
Lambrechtsen, vertelde toen een merkwaardig 
verhaal, met de evidente bedoeling het publiek 
ervan te overtuigen dat bij Berlages benoeming 
alle regels in acht waren genomen. Volgens het 
krantebericht had Treub eind 1895 de directeur 
opdracht gegeven een voordracht te maken 
‘ten einde hem te leiden bij de aanwijzing van 
een architect die men met de bouw der Beurs 
zou kunnen belasten’. Lambrechtsen stelde een 
lijst samen met de namen van vierenveertig 
Amsterdamse architecten en zond deze 
vervolgens aan twee landelijk bekende, maar 
niet met name genoemde deskundigen buiten 
de hoofdstad. Beiden zouden Berlage hebben 
aangewezen. Pas toen hij met dit advies bij zijn 
wethouder kwam, verklaarde Treub dat de ‘keus 
hem bijzonder sympathiek was en dat ook hij 
groot vertrouwen stelde in den architect’.6 Dit 
verslag komt ongeveer overeen met hetgeen 
Treub op 7 oktober 1896 aan de raadsleden had 
meegedeeld. Ter verdediging van de Beurs
voordracht schermde hij toen met ‘personen 
die zeker in den lande geacht moeten worden, 
autoriteiten op dit gebied te zijn’7 en deed er 
verder het zwijgen toe - geen woord over de 
gegeven instructie en de aard van de adviezen.
Het lijkt alsof Treub geen keuze had hoeven te 
maken, maar toch was dit wel het geval.
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Radicale gemeentepolitiek en radicale 
architectuur

Uit een eveneens in 1906 gehouden vraaggesprek 
met Treub blijkt dat deze zich er wel degehjk 
van bewust was geweest dat de meningen over 
‘Berlages kunstrichting’ verschilden, en inder
daad, Berlage was toen een zeer omstreden 
architect.8 Het gevaar bestond dus dat de 
pohtieke tegenstanders van Treub, in de raad 
en daarbuiten, architectonische argumenten 
zouden gebruiken om het hele plan tegen te 
houden. Treub nam bewust dat risico toen hij 
voor Berlage koos; en hij nam meteen voor
zorgsmaatregelen. Om te voorkomen dat de 
architectonische vorm een punt van discussie zou 
worden werd in de Beurscommissie het nieuw- 
bouwplan uitsluitend aan de hand van de platte
gronden besproken. Ook aan de raadsleden, die 
op 7 oktober 1896 over het voorstel tot de bouw 
van de Nieuwe Beurs moesten stemmen, werden 
alleen twee plattegronden verstrekt.9 Het zal de 
politicus Treub niet verbaasd hebben dat zijn 
met ondemocratische middelen doorgedreven 
architectenkeuze een storm van kritiek 
ontketende. Maar ook dit pohtieke risico nam 
hij op zich, waaruit geconcludeerd kan worden 
dat Berlage voor hem van bijzondere waarde 
moet zijn geweest.
De wethouder van Publieke Werken had in 
de eerste plaats een volstrekt loyale en efficiënt 
werkende architect nodig, want hij had haast. 
Wilde hij de geschiedenis ingaan als de politicus 
die het beursvraagstuk aan het particuliere 
initiatief had onttrokken en de oplossing ervan 
tot een overheidstaak had gemaakt, dan moest 
de gemeenteraad vóór 1 november 1896 een 
besluit tot nieuwbouw hebben genomen. 
Waarschijnlijk hadden Treub en Berlage al 
maanden voor diens benoeming de problemen 
grondig doorgesproken, zodat de wethouder met 
overtuiging de Beurscommissie, zonder de raad 
te vragen, van een nieuwe opdracht kon voor
zien. Berlage werkte loyaal mee en vermeed 
alles dat vertragingen zou kunnen opleveren.
Hij verklaarde zich akkoord met de wens van de 
commissie om Weissmans in 1894 gemaakte 
plannen tot uitgangspunt te nemen. Ook

adviseerde hij meteen de Nieuwe Beurs op 
het gedempte deel van het Damrak te bouwen.
Dit terrein was immers in handen van de 
gemeente zodat een kostbare, maar vooral ook 
langdurige onteigeningsprocedure kon worden 
voorkomen.
De noodzaak vóór een bepaalde datum een 
raadsbesluit te forceren maakt duidelijk dat het 
vraagstuk van de Nieuwe Beurs ingebed was in 
een grotere politieke context. Treub voelde aan, 
zoals hij later in zijn memoires zou schrijven, dat 
het voor hem gunstige pohtieke getij langzaam 
verliep. Daarom had hij er reeds eerder voor 
gekozen zijn functie als wethouder te verruilen 
met die van hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam, maar hij had de aanvaarding van zijn 
benoeming uitgesteld tot 1 november.10 Niet 
deze datum maar de gebeurtenissen in de weken 
ervoor zouden van cruciale betekenis worden 
voor het welslagen van de plannen voor de 
Nieuwe Beurs. De pohtieke context was, kort 
samengevat, de volgende.
De Amsterdamse radicalen in de gemeenteraad 
streden er onder meer voor ‘de monopolistische 
bedrijven in de stad in exploitatie bij de gemeente 
zelve te brengen’.11 Volgens hun overtuiging 
moest het algemeen belang, met name dat van 
arbeiders en middenstand, zwaarder wegen dan 
het financiële belang van de aandeelhouders 
van de betreffende concessionarissen. In dit 
programma paste ook het voornemen de 
Beurs vanwege de gemeente te bouwen en te 
exploiteren, want een omvangrijk project als dit 
was van grote betekenis voor de economische 
en stedebouwkundige ontwikkeling van de 
gehele binnenstad. De afbraak van het oude 
liberale stelsel begon met de naasting van de 
Amsterdamsche Duinwaterleiding. Vervolgens 
richtten de radicalen en hun medestanders in 
de andere fracties zich op de Amsterdamsche 
Omnibus Maatschappij en de Gasfabrieken. De 
overname van deze bedrijven werd echter pas 
na het aftreden van Treub als wethouder een 
feit.12 Het laatste monopolie was in handen van 
de Bell Telefoon Maatschappij. Met de directie 
van dit bedrijf werd in het vooijaar van 1895 
een contract gesloten met de inhoud, dat de 
concessie niet verlengd zou worden wanneer de

gemeente op 31 oktober 1896, 12 uur ’s nachts, 
een eigen telefoonnet in exploitatie zou hebben 
genomen.13 Treub nam als wethouder van 
Financiën en vervolgens van Publieke Werken 
de verantwoordelijkheid voor deze onderneming 
op zich, met alle daaraan verbonden pohtieke 
consequenties.
Begin september 1896, toen de Beurscommissie 
haar voorstel gereed had, moet duidelijk zijn 
geweest dat het gemeentelijke telefoonnet op 
tijd in gebruik zou worden genomen. De kans 
op een mislukking van dit prestigeproject zou 
Treub een geloofwaardige verdediging van de 
Beursvoordracht in de raad volstrekt ónmogelijk 
hebben gemaakt. Een falende wethouder die zijn 
beloften niet had waargemaakt kon nooit de 
verdediging met deze woorden beginnen: ‘Mijne 
Heeren, voor het ontwerp sta ik in.’14 Hoon
gelach zou het antwoord geweest zijn en men 
zou op zijn minst het volledige ontwerp hebben 
wihen zien alvorens een besluit te nemen. Treub 
echter slaagde erin beide operaties tot een goed 
einde te brengen. Op 7 oktober besloot de raad 
tot de uitvoering van het door Berlage gemaakte 
nieuwbouwplan; als architect van de Beurs werd 
hij tijdelijk toegevoegd aan de dienst der 
Publieke Werken.

Professionele loyaliteit en een meer dan 
gemiddelde vakbekwaamheid vormden de voor
waarden voor Berlages benoeming. Misschien 
heeft ook een vriendschappelijke relatie met 
Treub een zekere rol gespeeld — van belang voor 
het resultaat is dat laatste echter niet geweest.
Van grote betekenis voor de ontwikkeling van 
de conceptie van het ontwerp was een motief 
van meer ideologische aard. Treub kende 
Berlage al lang. Zij behoorden tot een groep 
links-liberalen die in januari 1887 uit de liberale 
kiesvereniging ‘Burgerplicht’ was uitgetreden en 
een nieuwe, radicale kiesvereniging ‘Amsterdam’ 
had opgericht.15 Het politieke programma 
omvatte onder meer algemeen kiesrecht, sociale 
hervormingen, voor iedereen toegankelijk lager 
onderwijs, een progressief belastingstelsel en 
koloniaal zelfbestuur. Maar, zoals G. Taal schreef, 
‘Ter afgrenzing tegenover de sociaal-democraten 
werd gewelddadige omverwerping van de

bestaande maatschappij uitdrukkelijk 
afgewezen.’16
In 1893, in een politiek woelige periode met 
nog steeds veel werkloosheid, die de sociale 
onrust aanwakkerde en het verlangen naar meer 
democratie krachtig stimuleerde, vertaalde 
Berlage als het ware het radicale pohtieke 
programma in een architectonisch manifest: 
‘Bouwkunst en impressionisme’. Hierin pleitte hij 
voor een actief overheidsbeleid op de terreinen 
van stadsuitbreiding, arbeiderswoningbouw, de 
bouw van scholen en van gemeenschappelijke 
inrichtingen. Hij maande de architecten ter wille 
van de verwerkelijking van het ‘democratisch 
beginsel’ spaarzaam te bouwen, ‘omdat alles wat 
niet direct tot nut, d.i. tot maatschappelijke wel
stand der gemeenschap strekt, als misdadig wordt 
beschouwd.’ En hij voegde hieraan toe: ‘hoe 
minder geld voor luxe beschikbaar, hoe meer 
kans tot een karakteristieke oplossing, want bij 
mij staat vast, dat de moderne architecten eerst 
alle rompslomp van aangeleerde vormen zullen 
moeten wegwerpen, om weer tot iets 
oorspronkelijks te geraken.’17
Berlage noemde geen voorbeelden van 
architectonische rompslomp en ook geen namen, 
maar ongetwijfeld doelde hij met zijn kritiek 
onder andere op de Oudhollandse architectuur 
van de dienst der Publieke Werken in 
Amsterdam, de Stadsschouwburg van W. en 
J. Springer en het Stedelijk Museum van A.W. 
Weissman, die toen in aanbouw waren. Achteraf 
beschouwd had Treub twee redenen om de 
gemeentearchitect, een uitgesproken tegen
stander van de radicale politiek én van de 
‘impressionistische’ bouwkunst, van zijn functie 
te ontheffen. Deze had niet alleen getracht het 
sociale werkgelegenheidsbeleid te ontzeilen, maar 
was ook, als voorstander van een eclectische, 
op de classicistische en Oudhollandse tradities 
georiënteerde architectuur, te sterk verbonden 
met de monumenten van het ancien régime, de 
coterie van de oud-liberalen.
Tijdens het raadsdebat over de nieuwbouw van 
de Beurs sprak Treub van ‘de gaafheid en de idee 
van het plan’, die hij onaangetast wilde zien; en 
hij vervolgde: ‘U kunt erop vertrouwen, dat nu 
en in de toekomst de nieuwe Koopmansbeurs zal
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zijn een monument, waarin de vastberaden en 
zakelijke geest weerspiegeld wordt op een wijze, 
de hoofdstad van ons land waardig.’18 Dat was 
natuurlijk retoriek waarmee hij de door gebrek 
aan tekeningen ondervoede verbeeldingskracht 
van de raadsleden wilde aanwakkeren. Het 
gebruik van het woord monument echter en 
de reeds besproken riskante keuze voor de 
architectuur van Berlage maken het waar-

I schijnlijk dat Treub meer beoogde dan alleen een
politiek probleem op te lossen door van over
heidswege een gebouw te doen neerzetten, nadat 
gebleken was dat de belanghebbende particuliere 
organisaties daartoe niet in staat waren. Hij heeft 
zeer waarschijnlijk in de loop der jaren Berlage 
weten te waarderen als een van de weinige 
progressieve architecten die in de bouwkunst 
eenzelfde vernieuwing wilde doorvoeren als 
de radicalen in de politiek. Van hem was een 
ontwerp te verwachten dat juist niet de toen 
gangbare stromingen volgde en dat dus 
potentieel de kracht had het politieke streven van
de hervormers architectonisch tot uitdrukking te 
brengen.

De eerste ontwerpen

De Commissie van Advies bij de bouw en de 
exploitatie van de Nieuwe Beurs ging voort
varend aan het werk. Op de eerste vergadering, 
26 oktober 1896, deelde Berlage mee dat de aan
besteding in juli van het volgend jaar zou kunnen 
worden gehouden zodat de fundering dan nog 
voor de winter gereed zou zijn.19 Hieruit blijkt 
dat hij van plan was het eerste ontwerp, waarvan 
twee versies bekend zijn, ook daadwerkelijk uit 
te voeren. Over de architectuur was het rapport 
van de Beurscommissie om begrijpelijke redenen 
kort geweest, maar drie van de vier voor Berlage 
belangrijkste aspecten werden wel vermeld: ‘[1] 
Om namelijk niet te veel te domineren is de 
hoogte van het ontworpen gebouw over het 
algemeen niet hooger dan die der woonhuizen 
daar ter plaatse. Daardoor zal de Damrak gevel 
geheel passen bij de overzijde. [2] De zuidgevel 
met hoófdingang in ronden vorm zal het te

___________ _____ vormen Beursplein tot goede afsluiting dienen;

terwijl [3] de noordgevel, zeker niet de minst 
belangrijke, de zoo dringend noodige afsluiting 
van het water zal vormen...’20 Het vierde aspect 
was de toren die voor Berlage van begin af aan 
een grote betekenis moet hebben gehad. Tijdens 
de tweede vergadering van de Beurscommissie, 
in december 1896, werd namelijk voorgesteld 
de ‘lift en trappen in en om den toren te laten 
vervallen’ en deze te verplaatsen naar het midden 
van het gebouw aan het Damrak. Berlage 
protesteerde niet alleen, maar hij ging verder: het 
voorstel werd ‘op advies van de heer Berlage niet 
in de notulen opgenomen.’21 Kennelijk wilde hij 
ieder debat over de functionele bestaansredenen 
van de toren in de kiem smoren om deze zelf 
niet in gevaar te brengen.
In de eerste ontwerpfase karakteriseerde Berlage 
de Beurs door een toren en een middenpaviljoen 
in de vorm van een zeshoekige absis. Hierdoor, 
en door de stilistische verwijzingen, verkrijgt het 
gebouw een sacraal karakter: het herinnert aan 
romaanse kerkgebouwen zoals de Sint-Servaas in 
Maastricht of de Munsterkerk te Roermond. Het 
motief van de polygonale koorsluiting met de 
Amsterdamse keizerskroon op de top van het dak 
verleent het gebouw een bijzondere, maar enigs
zins anachronistisch aandoende waardigheid. Het 
directe voorbeeld voor dit motief was trouwens 
het middenpaviljoen van Jan Stuyts prijsvraag
ontwerp voor een koninklijk paleis uit 1892.22 
Op deze wijze wordt in het motief van de koor
sluiting het begin van de westerse bouwkunst 
geamalgameerd met de moderne school van
Cuypers waaruit Stuyt voortkwam. Volgens Jan 
de Meyer heeft Berlage ooit verteld, ‘hoe hij er 
steeds naar verlangde eens een koor van een kerk 
te bouwen. Hier was hij in de gelegenheid, zij 
het in een aangepasten, zelfstandigen vorm, een 
dergelijk bouwdeel te verwezenlijken.’23

De invloed van P.J.H. Cuypers

Het is veelzeggend dat op de in 1916 
gepubliceerde bijgewerkte perspectieftekening 
het neoromaanse karakter niet is weg
geretoucheerd. In vergelijking met het uit
eindelijke resultaat lijkt de tekening ouderwets,

meer verwant aan de in het midden van de jaren 
negentig nog gangbare architectuur-in-stijl.
Door dit contrast wordt de blijkbaar razendsnelle 
evolutie van het ontwerp zeer overtuigend 
verbeeld. Op het bij gewerkte perspectief is 
trouwens ook de invloed van P.J.H. Cuypers 
veel duidelijker zichtbaar dan op de 
oorspronkelijke tekening. De twee torens in 
het midden van de Damrakgevel bij voorbeeld 
verwijzen nadrukkelijk naar het Centraal Station. 
De in 1916 niet gepubliceerde opstanden laten 
nog meer zien: het silhouet aan de Damrakzijde 
volgt vrij nauwkeurig dat van de zuidgevel van 
het Rijksmuseum; en de indeling van de noord
gevel van de Beurs herhaalt in hoofdzaken die 
van de westgevel van het museum. Van toeval 
kan hier geen sprake zijn; daarvoor zijn Cuypers’ 
oplossingen te oorspronkelijk. Berlage moet 
oprecht geboeid geweest zijn door diens werk en 
door er naar te verwijzen toonde hij aan erop 
voort te willen bouwen. Daarmee echter zadelde 
hij zichzelf met een geweldig probleem op.
In Cuypers’ gebouwen zag de een de aanzet tot 
een nieuwe architectuur; door de ander werden 
deze daarentegen als katholiek verguisd. In 
politiek opzicht was Cuypers bovendien 
conservatief. Hij zag de oplossing van het sociale 
vraagstuk niet in de democratie en een grondige 
maatschappelijke hervorming, maar in een terug
keer naar een paternalistisch corporatisme. Ook 
dit kwam in zijn architectuur tot uitdrukking, 
vooral in de autoritaire wijze waarop hij leiding 
gaf bij de uitvoering. In een lang opstel 
‘Over architectuur’ (1895) schreefBerlage: 
Cuypers’ kunst, vertegenwoordiger van de 
‘middeleeuwsche richting’, die de spotnaam
van de ‘rationele’ heeft gekregen, is daarom 
‘zoo belangrijk omdat zij behalve dat sterk 
persoonlijke cachet ook draagt het merkteeken 
der groote middeleeuwsche architectuur, n.1. 
van te zijn een kunst van logische samenstelling, 
en van weer te willen geven die harmonische 
combinatie der drie groote kunsten.’ Om tot 
een nieuwe architectuur te komen was volgens 
Berlage de studie van de middeleeuwse kunst 
onontbeerlijk, want, ‘deze kunst in den meest 
completen vorm geeft de schoonheden van 
stijl.’24

Ondanks zijn bewondering voor Cuypers was 
Berlage niet blind voor diens gebreken: Cuypers 
wilde alles zelf maken en vergat daarbij dat een 
nieuwe bouwkunst niet van één man alleen kan 
komen, maar resultante is van alle andere kunsten 
en het artistiek en technisch ontwikkelde hand
werk samen. Berlage vond hem bovendien te 
veel ‘middeleeuwer’, en hij waarschuwde dat de 
komende kunst geen gemoderniseerde kopie van 
de middeleeuwse mocht zijn: ‘Er moet dus niet 
in stijl worden gebouwd’; en juist dat deed 
Cuypers, hij was ‘in uitvoering te direct, in 
opvatting niet eenvoudig genoeg’. Architectuur 
was volgens Berlages overtuiging een zuivere 
‘nuttigheidskunst’ en hij verkondigde dat ‘bij het 
maken der verschillende samenstellende delen 
het eerst en allereerst uitsluitend aan het doel 
moet worden gedacht en niet aan de vorm’. ‘Wij 
moeten [...] eenvoudig bouwen volgens het 
constructief d.i. stijlkundig beginsel der middel- 
eeuwsche kunst.’25 Berlage doelde hiermee op 
hetgeen de in Nederland veel gelezen Franse 
architect en theoreticus, E.-E. Viollet-le-Duc, 
‘style absolu’ had genoemd, in tegenstelling tot 
de ‘style relatif, de periodestijl, de stijl van de 
materialen die elk een passende wijze van 
bewerking vragen, of de stijl die bij een bepaalde 
bouwopgave past.26
De eerste ontwerpen voor de Beurs laten zien 
hoe moeilijk het in die dagen voor een architect 
was, te doen ‘alsof er geen stijl nog had bestaan’. 
Een monumentale bouwopgave stelde kennelijk 
andere eisen dan een woonhuis of een kantoor
gebouw. Berlage volgde het ‘stijlkundig beginsel’ 
van Cuypers, de ‘geornamenteerde constructie’, 
maar hij vermeed iedere stilistische overeen
komst in formele zin. Het ontwerp sluit niet aan 
bij een nationale traditie in de architectuur, maar 
bij het romaans dat een meer internationaal 
karakter heeft. Bovendien bemoeilijkte Berlage 
een stilistische identificatie door ook motieven 
toe te passen die herinneren aan de gotiek of 
de vroege renaissance vóór de introductie van 
de klassieke ordes, en maakte hij stijlmotieven 
onherkenbaar door deze te deformeren of sterk 
te vereenvoudigen.
In de volgende ontwerpfase, niet veel meer dan 
een formele variant van de eerste, moderniseerde
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5 Perspectief tweede 
ontwerpfase, 1897

Berlage het plan door vele stilistische
reminiscenties eruit te verwijderen (afb. 5). Prijs
vraagontwerpen van K.P.C. de Bazel hebben in 
deze fase een belangrijke rol gespeeld.27 Deze 
jonge architect, op zijn beurt beïnvloed door 
Berlage, had zich inderdaad weten los te maken 
zowel van Cuypers als ‘van allen directen invloed 
van de vroegere stijlen’. Berlage verwerkte een 
aantal vondsten en het gevelontwerp van het 
in 1897 gebouwde woon-winkelhuis aan de 
Raadhuisstraat in Amsterdam laat zien hoe wat 
betreft massaverdeling en silhouetwerking de 
Beurs zou zijn geworden indien men, zoals 
gepland, al in dat jaar tot aanbesteding was 
overgegaan.
Ongeacht de vele formele veranderingen in de 
detaillering handhaafde Berlage de ‘style relatif 
van de Beurs, het sacrale karakter bleef behouden. 
De hoogte van de toren groeide onophoudelijk. 
Door de dominerende verticaliteit en de 
vloeiende overgang van het rijzige rechthoekige

torenvolume in een octogoon, bekroond door 
een kegelvormige spits op acht naar binnen 
hellende bogen, krijgt de toren een gotisch 
karakter. De keizerskroon is in deze fase verhuisd 
van de top van de apsis naar die van de torenspits 
— ongetwijfeld een verwijzing naar de toren van 
de Westerkerk. Ook de apsis zelf onderging 
veranderingen, zowel uit- als inwendig; wat het 
laatste betreft deed Berlage weer een stap in de 
richting van Cuypers: in plaats van een romaans 
interieur stond hem nu een gotische koorruimte 
voor ogen. Het oorspronkelijke ontwerpidee 
echter bleef blijkens het opschrift in de voorgevel 
hetzelfde: ‘Mercaturae SPQA’, een tempel 
gewijd aan de handel.

Het geometrisch systeem

Een belangrijk hulpmiddel bij het zich losmaken 
van de architectuur-in-stijl was het ontwerpen 
op geometrische grondslag. Cuypers had reeds 
een systeem van driehoeken toegepast en ook De 
Bazel werkte bij zijn prijsvraaginzendingen met 
deze methode. Berlage schijnt zich pas vanaf 
1896 in geometrische ontwerpsystemen te 
hebben verdiept. De eerste schets voor de Beurs 
is waarschijnlijk nog zonder de hulp van drie
hoeken getekend, maar korte tijd later trok hij 
met potlood verschillende diagonale lijnen over 
de opstanden, vermoedelijk om na te gaan in 
welke verhouding verticale en horizontale 
afmetingen tot elkaar stonden (afb. 6). Na enkele 
experimenten koos hij in het voorjaar van 1897 
voor een diagram van Egyptische driehoeken. 
Het basiselement van dit diagram wordt gevormd 
door een rechthoek waarvan de hoogte zich 
verhoudt tot de langere zijde als vijf tot acht. De 
verticale middenparallel verdeelt de rechthoek 
in twee helften, en door in deze rechthoeken
de diagonalen te tekenen ontstaan rechthoekige 
driehoeken waarvan de katheten zich verhouden 
als vijf tot acht respectievelijk vijf tot vier. Deze 
verhoudingen of de hellingshoek van de twee 
diagonalen noemde hij Egyptisch.28
Begin, april 1896 publiceerde Berlage voor 
het eerst een artikel over het ontwerpen op 
geometrische grondslag; de aanleiding lijkt een

6 Gevelstudie derde 
ontwerpfase met 
ingetekend systeem- 
raster, 1897-98

tamelijk duistere lezing van J.H. de Groot te zijn 
geweest over het ontwerpen met driehoeken, 
getiteld ‘geheimen’. Ter oriëntatie las Berlage 
Lewis Foreman Day’s Textbook of Ornamental 
Design. Zijn conclusie uit diens onderzoekingen 
luidt: er ‘moet dus bij elke ornamentele 
compositie van een lijnenschema worden 
uitgegaan, d.i. dus van de een of andere 
geometrische figuur’. Dat lijnenschema noemde 
Berlage ‘het fundamenteele geheim van de

schoonheid, d.w.z. van den stijl, omdat het 
schema die vastheid in de compositie geeft, die 
door een geheel vrije behandeling niet wordt 
verkregen.’ Gewapend met dit inzicht trachtte 
hij De Groots betoog weer te geven: ‘Er zou wat 
voor vlakversiering geldt, ook gelden voor de 
ruimte. Dus evengoed als er een planimetrisch 
geraamte bestaat, d.i. bestaan moet voor een 
ornamentversiering, moet er een stereometrisch 
geraamte bestaan voor elk gebouw. Met dien
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7 Plattegrond derde 
ontwerpfase, 1897-98: 
het ingetekend moduul 
vormt de grondslag 
voor het Egyptische 
systeem

sleutel gewapend kan men dringen in de brand
kast der stijlkennis en bijv.: ontbrekende delen 
aanvullen, harmonisch twee in stijl verschillende 
gebouwen aan elkaar voegen [...] enz.29 
Het in werkelijkheid onzichtbare geometrische 
geraamte diende Berlage in eerste instantie om 
de vormgeving te disciplineren; het verving als 
ordeningssysteem de klassieke geledingsschema s. 
Bovendien ontstond de mogelijkheid op basis van 
het diagram nieuwe ornamenten te ontwerpen in 
plaats van uit te gaan van stijlgebonden motieven 
en deze door deformaties te vervreemden. Door 
De Groot op het spoor gezet trachtte Berlage 
ook het planimetrische geraamte in de derde 
dimensie toe te passen. Hij breidde dus de recht
hoek uit tot een prisma waarvan de basis een 
vierkant is; de hoogte van dit prisma staat tot 
de zijde van het vierkant als vijf staat tot acht.
Het basisvierkant van het prisma is gelijk aan 
de moduul van 380 centimeter die Berlage voor 
het ontwerp van de plattegronden heeft gebruikt
(afb. 7). Alle horizontale afmetingen worden 
door deze maateenheid bepaald. De van de gevel- 
tekeningen afleesbare afmetingen daarentegen 
krijgen zoveel mogelijk Egyptische verhoudingen 
door op de basis van de helft of een kwart van de 
moduul of van een, twee of meer maateenheden 
steeds de Egyptische driehoek te tekenen.
Het systeem is niet vormscheppend, want alle 
ontwerpen vanaf het tweede zijn volgens het 
diagram geproportioneerd. Berlage creëerde met

behulp van het systeem een zichtbare, hoewel 
niet schematische orde. De helling van de daken 
van de grote Beurszaal en van de Kamer van 
Koophandel alsmede die van de dakvensters is 
vastgelegd door de diagonaal van de vijf bij 
acht-rechthoek. De tentdaken op de torens 
van het uitgevoerde ontwerp hebben de vorm 
van de Egyptische piramide. De hoogte van de 
Goederenbeurszaal verhoudt zich tot de lengte 
als ongeveer vijf tot acht. Dezelfde verhouding, 
maar dan exact, hebben hoogte en breedte van 
deze zaal van binnen gemeten. De Egyptische 
driehoek kan getekend worden in de opening 
van sommige groepen van twee- en drielicht- 
vensters, op het middenpaneel van de grote 
gebeeldhouwde fries boven de ingangsbogen, 
op de wandschilderingen van R.N. Roland 
Holst en op vele andere decoratieve details. 
Waarschijnlijk heeft Berlage het diagram aan alle 
medewerkers uitgedeeld, maar dwingend voor
geschreven was het kennelijk niet. Interessant 
is dat Berlage het schema het meest consequent 
in de tweede en derde ontwerpfase uitwerkte.
De toren had toen, zoals reeds opgemerkt, zijn 
grootste hoogte bereikt. Dit hield verband met 
de proporties, want in deze fase was de 
verhouding van torenhoogte en gevelbreedte 
ongeveer vijf bij vier, terwijl in het uitgevoerde 
ontwerp de verhouding is teruggebracht tot bijna 
een bij een. Iets overeenkomstigs gebeurt in het 
interieur. Op een eind 1898 gemaakte tekening

8 Perspectief derde 
ontwerpfase, 1897-98

van de wand van de grote Beurszaal vormt elk 
middelpunt van de ronde ventilatieopeningen 
de top van een Egyptische driehoek, waarvan de 
basis drie traveeën of precies zes modulen lang is. 
Een jaar later wijzigde Berlage de constructie, hij 
verlaagde het glazen plafond en in verband hier
mee ook de ventilatieopeningen, ten gevolge 
waarvan de Egyptische driehoek kleiner werd 
en buiten het modulaire systeem viel. Berlage 
was geen ‘Prinzipienreiter’, en hij waarschuwde 
herhaaldelijk daarvoor. Bij de geleding van de 
uitgevoerde gevel van het middenpaviljoen aan 
het Damrak bijvoorbeeld koos hij niet altijd 
voor het diagram, maar ook voor symmetrie. 
Waarschijnlijk om het proportiesysteem niet al 
te zeer in het oog te doen springen hebben de 
vensteropeningen soms afwijkende verhoudingen. 
Met name het grote raam in de zuidgevel valt in 
dit verband op: het is bijna vierkant en heeft dus 
ongeveer dezelfde verhouding als de gevel zelf.

Het derde ontwerp

In 1897 bracht Berlage op verzoek van de leden 
van de Beurscommissie nog een groot aantal 
wijzigingen in de plattegronden aan. Van de 
verhoopte spoedige aanbesteding kwam dus niets 
terecht. In de zomer van dat jaar had Berlage 
kennelijk het voornemen, het tweede ontwerp 
met de hoge, gotisch aandoende toren tot uit
voering te brengen. Hiervan getuigen twee door 
Walenkamp getekende perspectieven en een stel 
plattegronden, gevels en doorsneden. Achteraf 
beschouwd is het een gelukkige beslissing van de 
commissie geweest de fundering van het gebouw 
niet afzonderlijk aan te besteden, want dan zou 
het Berlage niet meer mogelijk geweest zijn het 
ontwerp zo grondig te herzien als hij vervolgens 
deed. Op 15 september 1897 confereerden de 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de 
Beurscommissie. Berlage zette ‘aan de vergadering 
uiteen hoe hij aan de voorgevel nog een belang
rijke wijziging heeft ontworpen die naar zijn 
oordeel het inwendige van het gebouw zeer 
ten goede zal komen en het uiterlijk aanzien 
verbeteren.’ Kennelijk had hij slechts een schets- 
plan voorgelegd, want de raadsleden onthielden 
zich van een oordeel, ‘zoolang deze wijziging 
nog niet in detail is uitgewerkt’.30 Eind oktober 
waren de gevraagde tekeningen gereed en op 3 
november werd het nieuwe plan goedgekeurd.31 
De derde ontwerpfase begon dus in september 
1897 en duurde tot februari van het volgende
jaar (afb. 8). Tot dan toe had Berlage de 
architectonische vorm veranderd zonder de 
plattegronden wezenlijk aan te tasten. In het 
laatste geval echter wijzigde hij ook de platte
grond ingrijpend en was daarom genoodzaakt 
de commissie om goedkeuring te vragen. De 
veranderingen die blijkbaar in etappes werden 
aangebracht betreffen het volgende: de Damrak- 
gevel wordt verlengd door de toren met een 
moduul op te schuiven; de toren zelf is korter, 
recht afgedekt en heeft een rechthoekige platte
grond gekregen, de brede zijde naar het Beurs
plein toegekeerd; een eenzijdige inspringing aan 
de kant van het Damrak en een asymmetrisch 
geplaatst torentje op de top herinneren nog 
enigszins aan de hoge, zich verjongende toren
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van vroeger. Door de verlenging van het 
gebouw wordt de absis gedeeltelijk opgeslokt. 
Berlage trok hieruit de consequentie, gaf het 
idee van een koor op en Het deze verdwijnen 
achter een rechte voorgevel. Mogelijkerwijs 
heeft het proces zich ook andersom afgespeeld. 
Een perspectivische potloodschets laat zien dat 
Berlage eerst de voorgevel aan het Beursplein 
rechttrok en de hoge toren met een romaanse 
loggia en een tentdak bekroonde. De gevel aan 
het Damrak heeft dan nog, gerekend vanaf het 
middenpaviljoen, elf venstertraveeën, waarvan 
telkens drie door een dakvenster worden 
bekroond. Vervolgens moet Berlage, om ruimte 
te winnen, de plattegrond met een moduul 
verlengd hebben; hij voegde een venstertravee 
toe en verdubbelde het aantal dakkapellen. 
Daarmee sluit het ritme van de gevel, zoals in 
de eerste ontwerpfase, weer aan bij dat van de 
bebouwing aan de overzijde. In welke volgorde 
de veranderingen werden aangebracht moet in 
het midden worden gelaten; in ieder geval 
resulteerden zij in een radicale wijziging van het 
karakter van de Beurs: de sacrale uitstraling is 
verdwenen, het paradigma van de kerk is door 
een ander vervangen.
Nadat de tekeningen uitgewerkt en uiteindelijk 
in maart 1898 openbaar gemaakt waren, gaf 
Willem Kromhout in de Amsterdamsche Courant 
een poëtische impressie van het voltooide 
gebouw: ‘als een bezoeker uit verre streken [...] 
zag ik de Beurs daar plotseling voor me, vierkant 
geplant, waardige tegenhanger van dat andere 
gebouw [het paleis], daar aan den Dam [...]. 
Herinneringen aan Florence en aan Siena werden 
levendig: aan Palazzo Vecchio...’32 Berlage 
reageerde verheugd: ‘Waarde Kromhout. Ik 
wil je toch even zeggen dat uw artikel over mijn 
beursproject mij bijzonder veel plezier heeft 
gedaan; en wel omdat [het] mij bewijst dat ik iets 
van dat zeker iets in mijn gebouw heb weten te 
leggen, dat alleen een artiest voelt. Dat er iets uit 
afstraalt van dat zeker sentiment, zonder ’t welk 
geen kunst is. En o toeval! ook mij kwamen die 
oude Italiaanse stadhuizen en pleinen altijd voor 
den geest, toen ik wilde denken aan iets groots, 
eenvoudigs, en bovenal rustigs.’33 Kromhout had 
de zaak kennelijk goed gezien en zijn associaties

op de juiste wijze verwoord, waardoor hij 
Berlage deze belangrijke brief ontlokte. Hoe is 
deze fundamentele verandering van het ontwerp 
tot stand gekomen? Welke oorzaken had de 
verwisseling van paradigma — stadhuis in plaats 
van kathedraal?

Albert Verwey

Kort nadat Berlage de opdracht had gekregen, 
benaderde hij de hem goed bekende dichter en 
criticus Albert Verwey om hem bij te staan bij 
het ontwerp van het beeldprogramma en de 
versieringen van de Beurs. Zijn voorbeeld was 
al weer het Rijksmuseum, in dit geval de samen
werking tussen Cuypers en J.A. Alberdingk 
Thijm. Destijds was, zo verdedigde hij — 
uiteindelijk tevergeefs - de begrotingspost 
‘Albert Verwey’ in een vergadering van de 
Beurscommissie, ‘de heer Cuypers voorgelicht 
door Alberdingk Thijm, hij wenschte voor zich
zelf iets dergelijks.’34 Verwey zelf schreef later 
hierover:

‘Toen Berlage de bouw van de Amsterdamsche 
Beurs begon, was het een van zijn liefste illuzies 
verschillende kunstenaars daaraan te doen mee
werken. [...] Zou het mogelijk zijn, niet alleen 
hen allen te vereenigen, maar ook hun arbeid 
eenigszins te doen saamstemmen? Hij stelde mij 
die vraag, en de bespreking was het begin van 
een samenwerking waardoor ook ik aan de 
nieuwe bouw deel zou krijgen. Op twee wijzen 
kon ik van dienst zijn: door het onder woorden 
brengen van sommige algemeene ideeën, die 
naar ons beider inzicht bij de versiering van de 
Beurs moesten worden in ’t oog gehouden, en 
door het aanwijzen van voorstellingen, ideëele of 
historische die door de kunstenaars in hun werk 
zouden kunnen worden opgenomen.’35

Dit resulteerde in een aantal versregels en 
kwatrijnen en in een historische studie, getiteld 
‘Bijdragen tot de Versiering van de Nieuwe 
Beurs’.36
Het manuscript was in de zomer van 1897 
gereed. Toen Berlage het doorlas werd hij

geconfronteerd met een geheel nieuwe visie 
op het gebouw.37 Verwey had de geschiedenis 
van de Amsterdamse handel verdicht tot ideeën, 
gebeurtenissen en historische persoonlijkheden 
van Hollandse, Europese en, in het derde hoofd
stuk, van mondiale betekenis. Ingeleid wordt de 
studie door het mythologische stichtingsverhaal 
van Amsterdam; op zichzelf een onbelangrijk 
gegeven, maar in het licht van de latere 
geschiedenis van grote importantie. Verwey 
was geen vaderlander in de enge betekenis van 
dat woord, hij was een Europeaan.38 Nationale 
grootheid - een persoon, een gedachte, macht 
— was voor hem dan ook een zeer betrekkelijk 
begrip. Nederland mocht dan wel in de zeven
tiende eeuw de wereldzeeën hebben beheerst 
en een koloniaal rijk hebben gesticht, groot 
geworden in een Europese context is Nederland 
alleen omdat deze natie het doel van de 
geschiedenis, de ene volkenbond, dichterbij 
heeft gebracht - ook al hadden die historische 
uitvoerders geheel andere bedoelingen. Vanuit 
dat standpunt gezien kon Verwey zijn studie dan 
ook staken op het moment dat de Verenigde 
Provincies in de zeventiende eeuw hun bijdrage 
aan het wereldhistorische plan hadden voltooid. 
Aan het eind van zijn essay spitste Verwey het 
dialectische proces van de geschiedenis toe op 
het begrip vrijheid. Vrijheid, eerst een privilege
van enkele bevoorrechten of van een enkele 
natie, later een denkbeeld als ‘geestelijke 
keerzijde’ van de werkelijkheid van handel en 
nijverheid, arbeid en verkeer en tenslotte uit
mondend in een staatkundige tendens van ‘één 
vrije menschheid en maatschappij’. Met de 
hieraan aansluitende laatste zinnen legde Verwey 
een literaire bom onder het conventionele begrip 
beurs, de tempel van het kapitaal, en hij gaf 
tegelijkertijd een iconologisch advies:

‘Ook de handel, ook de nijverheid zal vrij 
worden en de ééne menschheid zal door zelf
geschapen organen zich voeden op de ééne, 
haar-zelf voedende wijs. Dat zegt dat de handel, 
wat wij er onder gekend hebben, voorbij zal 
gaan. Maar zooals alles, ook hij zal geweken zijn 
voor zijn meerdere. En als dan een nieuw, vrij 
geslacht de tempel zien zal die wij voor de dan

vreemde Godheid hebben opgericht, en in de 
vensters en op de muren de groote daden lezen 
en de helden zien die ze gedaan hebben, dan 
zullen zij misschien met weemoed en zeker met 
eerbiedige bewondering, bij het verheerlijken 
van wat hun eigen tijd grooters heeft, de doode 
vijand gedenken die door zijn grootheid die tijd 
mogelijk heeft gemaakt.’39

Volgens Verweys verwachtingen zou de Beurs 
niet lang als beurs meer dienst doen, omdat met 
de politieke veranderingen ook de economische 
omstandigheden zich zullen wijzigen en het 
beursbedrijf overbodig zullen maken. Berlage 
heeft deze gedachte overgenomen en een gebouw 
ontworpen dat niet het begrip beurs verbeeldt, 
maar, zoals reeds aangehaald, associaties oproept 
met de archetypische architectonische tekens van 
een goed geordende stedelijke gemeenschap. 
Berlage ontwierp een gemeenschapsgebouw in 
de vorm van een symbolisch stadhuis dat tijdelijk 
tot beurs was bestemd.40 Jac. van den Bosch 
vertelde later over de gesprekken die hij en 
Berlage destijds in de bouwkeet hadden gevoerd; 
op zijn vraag of het Beursgebouw door de op 
handen zijnde maatschappelijke veranderingen 
niet onbruikbaar dreigde te worden, zou Berlage 
hebben geantwoord: ‘O, neen, dan kan het als 
groot gemeenschapshuis dienen, eerlijk gezegd 
heb ik mij het altijd in diepste gedachte en 
verlangen als zóó gekoesterd, ontwikkeld en 
gedacht’.41 De kiem van deze nieuwe conceptie 
had Berlage in september 1897 in de Beurs
commissie gepresenteerd, vervolgens werkte hij 
die gedachte verder uit.

Het vierde ontwerp

Gedurende het jaar dat volgde op de aan
besteding in mei 1898 bleek dat de eenheid in 
het plan van de Beursversieringen, zoals Berlage 
die interpreteerde, ook nieuwe eisen aan de 
architectuur ging stellen. Berlage wisselde vaak 
met Verwey van gedachte over de wijze waarop 
sommige voorstellingen verbeeld zouden moeten 
worden en over de vorm van een bepaald beeld. 
Deze discussies zullen indirect ook van invloed
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aspect van het gebouw had Berlage toen bepaald. 
Dat intussen ook een Safe Deposit in het gebouw 
was opgenomen, waarover voor het eerst in 
augustus 1898 was gesproken en waarvoor pas 
in het voorjaar 1899 de palen werden geslagen, 
heeft op de vormgeving van de voorgevel geen 
invloed uitgeoefend — alleen een uithangbord 
werd toegevoegd.
In een in december gehouden lezing lichtte 
Berlage aan de hand van tekeningen ‘de stand der 
werkzaamheden aan de Beurs’ toe.49 Een mede
deling moet de toehoorders bijzonder hebben 
getroffen. Berlage vertelde namelijk dat hij het 
voornemen had de daken met gele geglazuurde 
pannen te dekken. Op de grote perspectief
tekening zijn de daken inderdaad geel gekleurd. 
Toen van dit aanzicht echter voor de publikatie 
in 190150 een litho moest worden gemaakt heeft 
Berlage er kennelijk voor gezorgd dat de litho
graaf de daken van een donkere tint zou voor
zien, want intussen had hij voor rode dakpannen 
gekozen. Misschien heeft bij dit, voor het aspect 
van de architectuur essentiële besluit, Willem 
Kromhout een rol gespeeld. Deze had in 
augustus 1900 een ingezonden brief aan het 
tijdschrift Architectura gestuurd met de titel 
‘Het gele gevaar’. Daarin bezwoer hij Berlage 
het experiment met de villa Henny in Den Haag 
niet op de veel grotere schaal van de Beurs te
herhalen, omdat hij daarmee een modieuze trend 
zou kunnen uitlokken.51 Walenkamps perspectief 
laat verder zien dat het Amsterdamse zegel met 
de keizerskroon dan nog niet zijn definitieve 
vorm heeft gekregen, evenmin als het fries en 
het beeld van Gijsbrecht. Aan het laatste was 
Lambertus Zijl sinds september bezig.52 Over het 
fries schreef Verwey aan Berlage op 11 oktober 
1900: ‘Gister had ik Zijl hier en wij hadden over 
het groote fries een vruchtbaar onderhoud. Ik 
geloof zelfs dat wij - in aansluiting van het vers 
dat ik je indertijd stuurde - met de hele er op 
aan te brengen voorstelling klaar zijn [...].
Met de fries aan de Damrak-kant zijn we wel 
opgeschoten maar ik weet niet of dat afdoende 
was.’53 Het kwatrijn voor het ‘voorhoofd’ 
waaraan hij Berlage herinnerde had hij hem 
in december gestuurd. Berlage het hem op 24 
december 1899 weten dat de versregels niet in

eerste instantie voor Zijl, maar voor de grote 
tekening waren bedoeld,54 en inderdaad schreef 
Walenkamp de eerste twee regels onder het fries 
waarvan hij de voorstelling zelf moest verzinnen. 
De spreuk onderaan de wijzerplaat, ‘Aanziet den 
tijd’ was door Berlage bedacht. De definitieve 
tekst stuurde Verwey hem pas in juni 1900.55 
Over de spreuken aan de klokketoren schreef 
Verwey op verzoek van Berlage een korte 
verhandeling die tevens Echt werpt op de 
bedoelde betekenis van het gebouw.

‘Voor de beursbezoekers is dat Duur uw uur ook 
niet geschreven. Het staat naar den kant waar de 
menschen de stad in komen en dat is maar goed 
ook, want het richt zich tot iederen enkelen op 
zijn beurt of zoo ge wilt, tot de heele mensch- 
heid als een enkel beschouwd. Daarom is het 
enkelvoud. Duur uw uur, dat wil zeggen: Houdt 
het vol zoolang het uw tijd is. Werk zoolang het 
dag is, staat in den Bijbel, en dat is vrijwel het
zelfde. Uur staat voor tijd (werktijd, levenstijd, 
den tijd van uw plichten). Volhard! zou het ook 
uitdrukken, maar van een klok is het beter dat hij 
duur uw uur zegt. [...] Beidt uw tijd [...] staat er 
goed tegenover. Het past juist naar den Dam toe 
omdat het bedoeld is voor de Amsterdammers 
gezamenlijk. Dat beiden, verbeiden, wachten is, 
zullen de meesten nog wel niet vergeten zijn.
Uw tijd is hier de tijd waarin je werken kunt, 
meer dan tot nu kunt zijn — al naar ge 't voor
schrijven wilt [...]. En de klok blijft er door in 
zijn rol: als ze geen klok was had ze misschien 
wacht uw beurt gezegd.’56

Voor de inscriptie onder het stadszegel in de top 
van de voorgevel had Verwey een eenvoudige 
zin bedacht: ‘Deze beurs werd voltooid in het 
jaar 1902.’ Dat juist deze datum genoemd moest 
worden had de Beurscommissie, tegen de wens 
van Berlage, in december 1900 beslist.57 De in 
steen gebeitelde letters zijn vrij klein en 
onopvallend; zij vormen de enige versiering die 
expliciet vermeldt dat het gebouw een beurs is. 
Kort nadat Verwey de voorstelling voor het fries 
aan de voorgevel met Zijl had doorgesproken, 
deelde hij in november 1900 aan Berlage mee 
dat ook het programma voor de tegeltableaus in

de vestibule, waarvoor Jan Toorop het ontwerp 
zou maken, en vier kwatrijnen voor de twee 
muurschilderingen in het hoofdtrappehuis naast 
de toren gereed waren. Uit de brief blijkt dat 
de naam van R.N. Roland Holst als eventuele 
schilder inmiddels ter sprake was gebracht. 
Verwey had al langer aan hem gedacht en Jan 
Veth gevraagd met Berlage daarover te spreken,58 
maar een besluit had deze nog niet genomen. 
Verwey suggereerde nu: ‘zou het niet wijs zijn 
met het vragen van een schilder hiervoor nog 
even te wachten tot dat er misschien van Holst’s 
kartons van den Diamantbond iets te zien zal 
zijn?’59 Roland Holst had van Henri Polak de op
dracht gekregen de Bondsraadszaal in het gebouw 
van de A.N.D.B. van wandschilderingen te 
voorzien, en Berlage heeft inderdaad gewacht tot 
dat de schilder hem iets kon tonen. In februari 
1902 was het eindelijk zo ver, en Berlage kon 
meedelen dat Holst ‘ja’ had gezegd; meteen 
stuurde Verwey hem de vier kwatrijnen.60

Conclusie

De betekenis van de architectonische 
metamorfose, die het ontwerp van de Beurs 
gedurende de tweede helft van 1899 en ook nog 
in 1900 onderging, is moeilijk te doorgronden, 
omdat Berlage zelf daarover niets heeft gezegd. 
Misschien is in ‘de eenheid van Berlage’s plan 
van Beursversiering’ een sleutel verborgen.
Twee kritische kanttekeningen van Verwey 
bij een aantal tijdens de bouw voorgenomen 
veranderingen in dit plan werken in dat verband 
verhelderend. Enkele maanden voor de opening 
van het gebouw had de Beurscommissie besloten 
drie spreuken van Verwey voor het koffiehuis te 
vervangen door versregels van Vondel — en wel 
in ‘de oude spelling’. Verwey schreef hierover: 
indien deze ‘gehandhaafd werd zou dit tegen 
het beginsel zijn waarnaar in de heele Beurs 
dergelijke renaissancemotieven zijn weg
gelaten.’61
De tweede kanttekening betreft het door Zijl 
gehakte Mercuriusbeeld in de Goederenbeurszaal 
boven de middenkolom van de doorgang. Dit 
wilde Verwey graag veranderd zien,62 want ook

dit was een ongepast renaissancemotief omdat 
het direct verwijst naar de bekende bronzen 
David van Donatello in Florence. Berlage was 
deze toespeling op Italië waarschijnlijk niet zo 
onwelkom; hij beschouwde de Goederenbeurs 
tegelijk als een feestzaal, vergelijkbaar met de 
grote zaal in het Palazzo della Ragione in Padua 
en de Basilika in Vicenza, of, dichter bij huis, 
de Burgerzaal in het stadhuis van Van Campen. 
Het beeld roept het begrip Italië op, terwijl de 
architectuur gevrijwaard blijft van directe 
historische alliteraties en toch herinneringen 
oproept aan beroemde Italiaanse gemeenschaps- 
gebouwen. Verwey daarentegen vond het beeld 
van Zijl waarschijnlijk historisch en stilistisch te 
concreet, hij miste het dichterlijke en het 
algemene. Zeker zou hij ook geprotesteerd 
hebben, indien Berlage en Toorop inderdaad van 
plan zouden zijn geweest om voor het grote fries 
in de Goederenbeurs de spoorwegstaking van 
1903 tot onderwerp te kiezen.63 Het historische, 
bijvoorbeeld de gedaante en kleding van de drie 
grote beelden aan de hoeken van het gebouw, 
was alleen geoorloofd om duidelijk te maken dat 
in dat verleden gebeurtenissen hadden plaats
gevonden en ideeën de wereld waren ingestuurd, 
die pas in het heden en in de toekomst werkelijke
betekenis zouden krijgen. Verwey wilde, zoals 
reeds opgemerkt, de versieringen aan de greep 
van de tijd onttrekken.
Berlage ging in 1899 nog een grote stap verder 
dan zijn adviseur. De door hem voorgestelde vier 
monumentale beelden aan de voorgevel zouden 
het gebouw onlosmakelijk met de zeventiende 
eeuw hebben verbonden. Door deze radicaal te 
verwijderen maakte Berlage een identificatie van 
het Beursgebouw met de begrippen Holland en 
de gouden eeuw of de gedachte aan een herleving 
van deze roemrijke periode onmogelijk. 
Bovendien elimineerde hij tegelijk met de loggia 
en andere nog steeds middeleeuws aandoende 
details iedere overeenkomst met een bepaalde 
stijlperiode. In deze fase werden ook de laatste 
directe verwijzingen naar het Rijksmuseum van 
Cuypers onzichtbaar gemaakt. De drie van de 
bibliotheekvleugel van het museum afkomstige, 
van tuitgevels voorziene traveeën aan de noord- 
gevel van de Beurs werden toen tot twee
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traveeën van ongelijke breedte teruggebracht 
en met dakvensters bekroond. Door deze 
ingreep bestaat de overeenkomst alleen nog in 
het principe van deze vrije, niet meer als faijade 
te kenmerken compositie van voor- en terug
springende bouwvolumes.
Berlage vereenvoudigde de ‘gedecoreerde 
constructie’ en alle massa’s en details tot 
elementaire vormen: rechthoekige prisma’s, 
piramides, halfcirkelvormige bogen, rechthoekige 
vensters met architectonische geledingen. 
Tenslotte besloot hij ook van de toepassing van 
gele pannen af te zien en rode te gebruiken. Hij 
het wél een moderne kapconstructie ontwerpen; 
wat dit betreft is het interieur eigentijds, maar een 
rood pannendak kan niet als modeverschijnsel 
gelezen worden, want het is van alle tijden 
en men vindt het overal. Rationalisme en 
symbolisme komen in de architectonische 
vormen tot een synthese van haast tijdloze 
geldigheden. Deze vormen zijn zo abstract 
of algemeen dat zij niet meer direct naar een 
concreet gebouw, als bron van inspiratie van 
vormen en betekenisgeving verwijzen.
Door vergelijkingen en analyse kan aangetoond 
worden dat Berlage vele in het beeldgeheugen 
van het ontwikkelde publiek ingeprente voor
beelden van communale architectuur verwerkte: 
het oude stadhuis op de Dam, het Paleis, 
Italiaanse stadhuizen en recente architectuur 
uit New York. Hun betekenissen, archetype en 
beeld van een democratische samenleving, neemt 
de Beurs in zich op, en zij stralen er op een 
geheimzinnige manier van af. A.W. Reinink 
sprak dan ook terecht van het dualistische en 
zelfs meerduidige of ongrijpbare karakter van de 
Beurs.64 Berlages brede internationale oriëntatie 
is in overeenstemming met het Europese 
perspectief van Verwey. De Beurs is óók een
Hollands gebouw, maar in eerste instantie is 
zij van Europese betekenis — dat hebben latere 
architecten zoals Peter Behrens, Erich 
Mendelsohn, Walter Gropius en Ludwig Mies 
van der Rohe goed aangevoeld.65 
Op 24 juli 1901 werd de luiklok in de toren 
van de nieuwe Beurs geplaatst. Berlage, Verwey, 
familieleden en de pers waren bij deze plechtig
heid aanwezig. Hoog boven in de toren staande

keek het gezelschap uit over Amsterdam, en zij 
zagen het voormalige stadhuis, het Paleis. Bij 
Verwey kwam toen de ‘vage gedachte’ op,

‘dat het oude trotsche Amsterdam was voorbij
gegaan [...]. Maar op den toren van de nieuwe 
Beurs staande en de oude Stad overziende voelde 
ik dat de bouw waarop ik zoo hoog stond, 
monumentale uiting van een nieuw Amsterdam, 
ook de kracht van een stadsleven achter zich had, 
ook niet denkbaar was zonder een stadsbevolking 
en een stadsregeering, in hun soort even 
eerwaardig als vroegere. Zeker, de zeventiende- 
eeuwsche gemeente [...] is voorbijgegaan [...]. 
Stedelijke eigenaardige grootheid was het die 
de Stad zocht. Stedelijke trots werd in haar 
Raadshuis uitgedrukt. Een deugdelijk ingerichte 
stadsgemeenschap van tegenwoordig is van 
algemeene, van europeesche betekenis.’66 
Als rationeel gebouw en symbolisch stadhuis is 
de Beurs, zoals zij op de drempel van de twintigste 
eeuw vorm heeft gekregen, de monumentale 
architectonische uiting van deze gedachte.

EEN MONUMENT IN GEBRUIK

Over huurders en gebruikers en hoe van meet af aan noodzakelijke herstelwerkzaamheden en 
gewenste aanpassingen aan Berlages bouwwerk knaagden

Jeroen Schilt

‘De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft 
niet gevraagd om een vergaderzaal van de 
grootsche afmetingen zooals die is ingericht; zij 
heeft evenmin gevraagd om muurschilderingen, 
noch om lichtramen met gebrand glas; zij zoude 
voldaan geweest zijn met een ruim en doelmatig 
lokaal zonder kostbare wand- en raam- 
versieringen; maar zij verlangt wel eene 
behoorlijke meubileering, waarin naar haar 
wensch een behoorlijke vloerbedekking 
begrepen moet zijn.’1
De plechtige opening van de nieuwe Beurs op 
woensdag 27 mei 1903 om half vier ’s middags 
door Koningin Wilhelmina is nog maar net 
achter de rug wanneer de Kamer van 
Koophandel — één van de vijf hoofdhuurders — 
haar ontevredenheid uit bij de gemeenteraad. De 
Kamer klaagt over de onooglijke teakhouten 
vloer en meent dat haar vergaderzaal net zoveel 
recht heeft op een tapijt of karpet als de 
vergaderzalen van de ‘Lands- en Stedelijke 
regeringen’.
Dat de gemeenteraad pas zes j aar later instemt 
met een krediet voor de inrichting van de 
vergaderzaal, inclusief een door Berlage te 
ontwerpen tapijt, heeft een andere reden: 
dezelfde waarom de getergde Kamer de zaal pas 
in mei 1911 zal kunnen inwijden.

De merkwaardige totstandkoming

De verontwaardiging van de Kamer geeft het 
groteske verschil weer tussen de verwachtingen 
van een gebruiker die zeer nauw betrokken is 
geweest bij het opstellen van het programma van

eisen en de uiteindelijke vertaling daarvan door 
de architect.
Het zegt dan ook veel over de curieuze 
totstandkoming van de nieuwe Beurs, die na 
25 jaar plannenmakerij is terug te voeren op 
woensdag 7 oktober 1896, de dag waarop de 
Amsterdamse gemeenteraad op basis van enkel 
plattegronden akkoord gaat met de geharnaste 
voordracht van B. en W. om het plan-Berlage uit 
te voeren en daarvoor ruim 1,3 miljoen gulden 
te lenen.2
Terwijl de roep om publikatie van de gevel- 
tekeningen luider wordt en de kritiek op de 
gemeente over deze als zeer ernstig beschouwde 
schending van openbaarheid aanzwelt, wordt in 
de loop van 1897 de grond bouwrijp gemaakt, 
waaromheen een hoge schutting verrijst. Tevens 
wordt een ruime directiekeet gebouwd.3 Berlage 
is op dat moment bezig met wat later door 
kenners het tweede (gevel) ontwerp zal worden 
genoemd en hij zal dan ook niet ontevreden zijn 
geweest dat de gemeente hem onder het motto 
‘wil men het plan-Berlage afbreken, men 
publiceere het’, voorlopig rustig zijn gang laat 
gaan en volledig afschermt. Pas rond de jaar
wisseling 1897-98 heeft hij de derde versie 
gereed. Zorgvuldig geregisseerd, krijgt de 
gemeenteraad op 16 maart 1898 voor het eerst 
de tekeningen onder ogen. Na alle negatieve 
aandacht valt het ontwerp de raadsleden alleszins 
mee, zodat de kogel door de kerk is en niets de 
bouw meer kan tegenhouden. De volgende dag 
mag De Telegraaf als eerste de geveltekeningen 
publiceren, waarmee een einde komt aan de 
gewraakte geheimhouding. Op 9 mei volgt de 
aanbesteding — de Amsterdamse aannemers-
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combinatie D. Cerlijn & Zn en A.J. de Haan 
blijkt met f 950.000,— de laagste inschrijver — en 
op 22 juni 1898 gaat om 13.15 uur de eerste paal 
de grond in.

Wie, wat, waar

10 Het café-restaurant 
Royal Lunch Room dat 
van 1903 tot 1907 in de 
Beurs was gevestigd

Wanneer de hoofdhuurders, met uitzondering 
dus van de Kamer van Koophandel, vijfjaar later 
hun intrek nemen, betreden zij een monument 
dat rijkelijk voorzien is van beeldhouwwerk, 
tegeltableaus, schilderingen en glas-in-lood- 
ramen; maar ook van moderne installaties als 
elektrische verlichting, hete-luchtverwarming en 
een lift. Aan weerszijden van de doorgang tussen

de grote beurszalen, de huidige Arke-foyer, 
bevond zich een gemeenschappelijk 
communicatiecentrum met een post- en een 
telegraafkantoor en telefooncabines van de 
Rijks- en de Gemeentetelefoon. De huidige 
kantoorruimten van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest (NedPhO) op de begane 
grond waren verpacht aan het café-koffiehuis 
Royal Lunch Room met terras en luifel op het 
Damrak (afb. 10). De rijwielstalling met herstel- 
werkplaats in het souterrain functioneert nog 
steeds, zij het dat de service van de rijwiel- 
besteldienst al lang is opgeheven.
Een nouveauté voor Nederland was het chique 
ingerichte, maar inmiddels vrijwel geheel 
ontmantelde Huizencomplex onder de 
Goederenbeurszaal. Deze zogeheten Safe-Deposit, 
een aparte NV, verhuurde aan particulieren en 
bedrijven door Lips geleverde kluizen, in grootte 
variërend van 10 x 14,5 x 45 centimeter tot 
220 x 100 x 88 centimeter.
De vooralsnog gelukkige hoofdhuurders zijn vier 
beurzen: de Koophandels- of Goederenbeurs 
met een zaal van 1650 vierkante meter en diverse 
bijruimten in het zuidelijke deel van het gebouw 
(nog immer aangeduid als Goederenbeurszaal, 
afb. 11); de 160 vierkante meter grote Schippers
beurs in het middendeel van het gebouw aan het 
Damrak (de huidige hoofdentree/kassa Damrak); 
de Graanbeurs met een zaal van 690 vierkante 
meter (de huidige AGA-concertzaal), een open 
plaats van 210 vierkante meter waar de 
graanhandelaren bij mooi weer als vanouds 
buiten hun zaken kunnen regelen (inmiddels 
overdekt en in gebruik als muziekbibliotheek 
van het NedPhO) en diverse bijruimten en 
kantoren op de eerste verdieping, alle in het 
noordwestelijke deel van het gebouw; en tot 
slot de Effectenbeurs van de Vereniging voor de 
Effectenhandel met een zaal van 830 vierkante 
meter (de huidige Yakult-concertzaal), diverse 
bijruimten op begane grond en eerste verdieping 
in het noordoostelijke deel van het gebouw en 
een drukkerij voor de dagelijks verschijnende 
prijscourant in het souterrain.
Aangezien de gemeente niet erg gelukkig is met 
de situatie dat de Effectenbeurs een gesloten 
bolwerk is dat alleen toegankelijk is voor leden
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van de Vereniging voor de Effectenhandel, 
wordt de kleine V-vormige ruimte direct 
grenzend aan de Effectenbeurszaal bestemd tot 
openbare effectenbeurs. In praktijk kan echter 
geen handelaar om de machtige Vereniging 
heen, zodat de tot ‘hondehok’ of‘blinde darm' 
omgedoopte ruimte de eerste jaren alleen 
gebruikt zal worden voor gemeentebjke 
executieverkopen.4
Voor de volledigheid zij hier nog gewezen op de 
aan particulieren te verhuren kantoorruimten aan 
de galerijen in de Graan- en Goederenbeurszaal 
en op de twee woningen voor de hoofdopzichter 
en de conciërge.

Problemen met de vergaderzaal van de 
Kamer van Koophandel

Op wat de apotheose van het gebouw zou 
________________  moeten worden — de vergaderzaal van de Kamer

van Koophandel met in totaal circa 450 vierkante 
meter aan muurschilderingen en 55 vierkante 
meter gebrandschilderde ramen op de eerste 
verdieping boven de hoofdentree aan het 
Beursplein — rust geen zegen. Dat met het 
aanbrengen van de muurschilderingen ten tijde 
van de opening nog begonnen moest worden, is 
te wijten aan stevige meningsverschillen tussen 
aan de ene kant Berlage en de dichter Albert 
Verwey en aan de andere kant de schilder 
Antoon Derkinderen (afb. 12). Laatstgenoemde 
bleek bij de presentatie van zijn schetsontwerpen 
in mei 1901 sterk te zijn afgeweken van het door 
Verwey opgestelde inhoudelijke programma 
Voor het door Berlage gewenste decoratie- 
schema. De drie kwamen er onderling niet uit, 
met als gevolg dat de kwestie in december 1901 
aan een arbitragecommissie werd voorgelegd. 
Uitkomst: een voor de schilder gunstige 
schikking, nadat de partijen akkoord gingen met 
het wijzigen van slechts drie van de tientallen 
scènes. Rekening houdend met de opgelopen 
vertraging bepaalde de gemeente vervolgens in 
een contract met Derkinderen dat deze de 
muurschilderingen op 1 januari 1905 gereed 
moest hebben.5
Ernstiger worden de problemen rond de 
vergaderzaal als na diverse proeven blijkt dat deze 
door de abominabele akoestiek volkomen 
onbruikbaar is. Aangezien de Kamer het 
noodzakelijk acht archief, secretariaat en 
vergaderruimte bij elkaar te houden, wordt de 
verhuizing vanuit het oude stadhuis voor 
onbepaalde tijd uitgesteld.6

Problemen met verwarming en 
luchtverversing

Inmiddels, het is echter nog steeds 1903, doen 
zich ook elders in het gebouw problemen voor. 
De effectenhandelaren klagen steen en been over 
de temperatuur en de luchtverversing. De 
ingenieuze verwarmings- en ventilatie-installatie 
van Duitse origine — boven in de zalen inblaas- 
kanalen van verse en eventueel verwarmde lucht 
en in de vloer afzuigkanalen — werkt ondanks de 
garanties blijkbaar niet optimaal: het is öf te koud

öf te warm en zeker op drukke dagen is de 
atmosfeer met zo’n 2000 handelaren in de 
Effectenbeurs verstikkend. Verbeteringen aan de 
installatie en het beweegbaar maken van een 
aantal ramen in de zijbeuken van Effecten- en 
Goederenbeurs, verminderen de klachten zonder 
deze echt weg te nemen.7 Dat zal pas in 1910 
gebeuren wanneer boven de lokalen van de 
Vereniging voor de Effectenhandel op de eerste 
verdieping aan de Beursstraat een geheel nieuwe 
verdieping geplaatst zal worden met een nieuwe 
ventilatie- en verwarmingsinrichting.8

Scheuren en zetting

Deze ingreep is echter een peuleschil vergeleken 
met de werkzaamheden die van 1906 tot 1908 
plaatsvinden en die tot doel hebben de oorzaak 
van de scheurvorming in het metselwerk van de 
Beurs op te heffen. Hoewel reeds bij de 
oplevering scheuren zichtbaar waren, hield men 
dat aanvankelijk op de gevolgen van de in West- 
Nederland vrijwel altijd voorkomende en op 
zich ongevaarlijke zetting van een nieuw 
bouwwerk, dat na enige jaren vanzelf ophoudt. 
Helaas gebeurde dat niet; de scheuren werden 
groter, er ontstonden nieuwe en er kwamen zelfs 
gruis en stukjes steen naar beneden. Juist op het 
moment dat de gemeenteraad in maart 1906 
aandringt om Derkinderen nu eindelijk eens de 
vergaderzaal van de Kamer van Koophandel te 
laten beschilderen - indien de akoestiek daarmee 
verbeterd kan worden eventueel op doek in 
plaats van direct op de muur — begint ook deze 
zaal te scheuren en breekt er onder de beurs
bezoekers grote onrust uit over het vermeende 
instortingsgevaar dat de Beurs volgens een lang 

artikel in de Telegraaf bedreigt. Er komen 
huuropzeggingen van kantoorbewoners binnen, 
beurshandelaren durven de Beurs niet meer te 
betreden en de aandelen van het Paleis voor 
Volksvlijt, het gebouw dat bij een eventuele 
ontruiming van de Beurs als alternatief wordt 
genoemd, stijgen met stip.’
De gemeente besluit in allerijl tot een diepgaand 
onderzoek en benoemt daartoe een 
onafhankelijke commissie onder leiding van

de nestor der Nederlandse architecten 
P.J.H. Cuypers. Publieke Werken neemt 
intussen de nodige provisorische maatregelen, 
alle in de Goederenbeurszaal. De grote bogen 
onder de galerijen en de doorgang naar de post- 
telegraaf- en telefoonruimten worden gestut; de 
twee deuropeningen die toegang geven tot de 
Tijdingzaal en de balustrade van de eerste galerij 
boven de hoofdentree van de zaal worden 
dichtgemetseld; de tweede galerij onder de klok 
wordt met zware houten balken extra gestut; en 
onder de glaskap wordt een net van ijzergaas 
gespannen. Op aandringen van de effecten
handelaren worden met het oog op een snelle 
ontruiming bij paniek alle tourniquets in het 
gebouw verwijderd en gewone klapdeuren 
geplaatst, met als negatief bijeffect dat het in de 
beurszalen ruim een jaar lang ernstig zal tochten. 
In afwachting van het ‘Rapport betreffende het 
onderzoek naar den toestand der Koopmans
beurs , dat in twee delen op 4 september en 
20 november 1906 zal verschijnen, is de Beurs 
opnieuw lange tijd voorpagina-nieuws en een 
geliefd object voor spotprenttekenaars. 
Geruchten steken de kop op over het zoekraken 
van de heistaten en dus over gesjoemel met het 
aantal en de lengte van de palen. Wanneer op last 
van de onderzoekscommissie in juni 1906 een 
deel van de fundering tussen de zuidoostelijke 
hoektoren en telefoontoren aan de Beursstraat
zijde wordt blootgelegd — nog immer het meest 
zorgelijke deel - melden enkele kranten dat 
daarmee het grote euvel aan het licht is gekomen: 
de Beurs is niet verzakt, maar de grond is verzet; 
de palen en wat daarop rust staan links en rechts 
uit het lood. Van knoeierij bij de bouw blijkt 
gelukkig geen sprake te zijn geweest.10

Funderingsproblematiek en 
stoutmoedige architectuur

Deze korte explicatie komt met uitzondering 
van de wegdrijvende palen overeen met de 
conclusies over de fundering van het rapport- 
Cuypers en van de vijf nadien verschenen 
onderzoeksrapporten in 1956, 1960, 1982, 1990 
en 1995." Aangezien de commissie-Cuypers een
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geheel ongeschonden, zij het in haar ogen wat 
lichte fundering aantrof (volgens heiplan en 
heistaten voornamelijk palen van dertien meter 
en enkele van achttien meter en tien meter), 
spreekt zij in het rapport over een nagenoeg 
gelijkmatige zakking van het gehele gebouw, 
inclusief de fundering, als gevolg van de niet 
helemaal te verklaren verzakking van een 
misschien veertien meter dikke grondlaag. Het 
grondmechanisch onderzoek van augustus 1960 
onderschrijft deze visie en wijt de zakking aan 
het enorme, vier tot zes meter dikke pakket 
zand dat als aanplemping van de voormalige 
Amstelbedding de onderliggende slappe 
(veen)grondlagen indrukt. Deze neerwaartse 
beweging van de gehele grondlaag boven de 
eerste zandplaat die in Amsterdam op circa 
dertien meter beneden NAP ligt en waarop het 
overgrote deel van de Beurs gefundeerd is, zuigt 
zodoende aan de paalfundering en trekt deze met 
gebouw en al omlaag: de werking van de 
beruchte negatieve kleef.
De door de commissie-Cuypers uitgevoerde 
waterpassingen wijzen uit dat het gebouw vier 
tot twaalf centimeter is gezakt. Het hoogst 
aangetroffen punt ligt in de noordwesthoek, 
waar opmerkelijk genoeg achttien meter lange 
palen zijn geslagen omdat kortere onvoldoende 
stuit gaven, en het laagste punt in de zuidoost
hoek. In 1960 is de noordwesthoek slechts één 
centimeter verder gezakt, maar bedraagt de totale 
zakking in de zuidoosthoek inmiddels 
vijfentwintig centimeter, hetgeen in 1995 is 
toegenomen tot vijfendertig centimeter.
Zoals er nu dus opnieuw dringend iets aan de 
zakking gedaan dient te worden, moest dat in 
1906 ook gebeuren, echter niet dan nadat de 
commissie ook de vinger had gelegd op een 
aantal andere factoren die de scheurvorming 
en/of de zakking minstens verergerden. 
Allereerst wordt geconstateerd dat de algehele 
opzet van met name de Goederenbeurszaal op 
een slappe bodem om moeilijkheden vraagt 
omdat de dubbele rij pijlers in de zijbeuken niet 
alleen de last van de enorme kap en de hoge 
wanden moet torsen, maar ook nog twee 
kantoorverdiepingen met zolders. De vele deels 
reeds gescheurde boog- en toogconstructies acht

de commissie erg ‘stoutmoedig’, temeer daar 
deze voor zware puntbelastingen zorgen 
waardoor op verschillende plaatsen ook de 
souterrainmuren zijn gescheurd. Ten derde 
wordt gewezen op de schijnbaar massief 
gemetselde wanden die in werkelijkheid echter 
geperforeerd zijn door tal van kanalen voor het 
aan- en afvoeren van lucht en het doorlaten van 
stoombuizen, met alle scheurvorming van dien. 
Hetzelfde geldt voor de souterrainmuren die op 
vele plaatsen doorbroken zijn ten behoeve van 
de aanleg van enorme luchtkanalen, stoom
buizen en ventilatoren. Ten slotte hekelt de 
commissie de verwarmingsketels in het veel te 
kleine ketelhuis in het souterrain, de vele 
stoombuizen en de inpandige schoorsteen in 
de oostelijke muur van de doorgang tussen 
Goederenbeurszaal en PTT-ruimten, die voor 
oververhitting zorgen van het metselwerk, dat 
ter plaatse dan ook ernstig gescheurd is. De 
laatste drie factoren wijt de commissie aan het 
feit dat pas in 1899, toen de uitvoering reeds in 
volle gang was, de keuze voor een lucht- en 
verwarmingsinstallatie is gemaakt, die Berlage tot 
ingrijpende aanpassingen van zijn oorspronkelijke 
ontwerp noopte.

Ingrijpende wijzigingen

Op 5 december 1906 bespreekt de gemeenteraad 
de voordracht van B. en W. om over te gaan tot 
de door de commissie-Cuypers aanbevolen 
herstelwerkzaamheden en daarvoor f83.000,— 
uit te trekken. De raad is zeker niet blij met deze 
surprise, maar kan na een langdurige en 
emotionele bespreking niet veel anders dan 
toestemmen. Opmerkelijk is dat pogingen van 
de raad om eventuele schuldigen aan te wijzen 
op niets uitlopen. De indertijd gemaakte afspraak 
dat Berlage als architect aan Publieke Werken 
zou worden toegevoegd en verantwoording 
schuldig was aan de directeur van deze dienst, 
blijkt na een lang exposé van burgemeester Van 
Leeuwen door een serie van misverstanden niet 
eenduidig te zijn geweest en in praktijk dan ook 
niet precies gevolgd te zijn. Zo al aangetoond 
kan worden dat een der partijen aperte fouten

13 In 1907 werden 
extra kolommen 
geplaatst onder de 
galerijen in de 
Goederenbeurszaal

heeft gemaakt, dan nog achten B. en W. het om 
formele redenen onmogelijk en onbehoorlijk 
Berlage een vorm van solistisch optreden te 
verwijten, of Publieke Werken nalatigheid in de 
supervisie. Liever steekt Van Leeuwen de hand 
in eigen boezem door te wijzen op een 
gebrekkige bestuurlijke communicatie en 
begeleiding.12
De vijftien min of meer ingrijpende en 
uitgewerkte wijzigingsvoorstellen van de 
commissie-Cuypers worden binnen een j aar alle 
door Publieke Werken uitgevoerd, waarbij 
Berlage als esthetisch adviseur toeziet. Behalve 
door talrijke verstevigingen aan de dragende 
souterrainmuren en het bijslaan van 135 heipalen 
aan de Beursstraatzijde ter versterking van de 
fundering van de zuidoostelijke traptoren en de

telefoontoren, hebben de herstelwerkzaamheden 
het oorspronkelijk aanzien van de Beurs 
behoorlijk veranderd. Om te beginnen werd een 
nieuw ketelhuis aan de Beursstraat gebouwd met 
op het dak een in de pers als lelijk omschreven 
fabrieksschoorsteen. In de kapspanten van de 
Goederen- en Effectenbeurszaal werden 
trekstangen aangebracht. In het midden van de 
grote bogen tussen Goederenbeurszaal en 
zijbeuken werden extra kolommen geplaatst, 
waarachter over de gehele lengte van de zaal 
verankeringen werden aangebracht (afb. 13).
De constructief gewaagde doorgang tussen 
Goederenbeurszaal en PTT-ruimten — een 
tongewelf met als ondersteuning één zeer zwaar 
belaste kolom — werd vervangen door een 
dubbel tongewelf. Kolommen werden ook 
geplaatst in de flauwe en gescheurde bogen die 
vanuit de trappehuizen aan weerszijden van de 
Veilingzaal voor de Graanhandel — pal boven de 
huidige hoofdentree aan het Damrak — toegang 
geven tot de rond deze Veilingzaal lopende 
verbindingsgangen op de eerste en tweede 
verdieping. In dezelfde middenbouw maar dan 
aan de Beursstraatzijde moesten twee bogen in 
de vergaderzaal van de Effectenbeurs (de huidige 
ruimte van de als enig overgebleven beurs in 
het gebouw: de Agrarische Termijnmarkt 
Amsterdam) dichtgemetseld worden met als 
gevolg dat ook enkele daaronder liggende 
doorgangen in de ruimten van de Rijkstelefoon 
opgeofferd moesten worden.
De door veel openingen geperforeerde zuidelijke 
wand van de Goederenbeurszaal, die inmiddels 
flink gescheurd was, vond de commissie een 
gewaagde constructie. Die kon alleen hersteld 
worden door de twee doorgangen naar de 
Tijdingzaal (de huidige Toorophal) dicht te 
zetten en de grote boog tussen de Tijdingzaal en 
het uitbouwtje in de Goederenbeurszaal met 
betonconstructies te ondervangen. Uiteindelijk 
is besloten ook deze boog geheel dicht te 
metselen met als gevolg dat de Tijdingzaal, die 
sinds de opening van de Beurs toch al niet 
gebruikt werd en leeg stond, bij gebrek aan een 
toegang definitief‘onbruikbaar’ zou worden.
Om dit te voorkomen is daarom de muur met de 
drie Toorop-tableaus tussen de smalle entreehal
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aan het Beursplein en de Tijdingzaal verwijderd 
en vervangen door drie bogen, waardoor de 
Beurs een ruime entreehal kreeg; de Toorops 
werden ondanks zware protesten jegens de 
vermeende godslasterlijke strekking in de nieuw 
verkregen ruimte teruggeplaatst.
Om de geheel losgescheurde zuidoostelijke 
hoektoren voor instorting te behoeden en 
problemen met de klokketoren te voorkomen, 
werden van de oost- naar de westgevel 
doorlopende verankeringen aangebracht die het 
gehele zuidelijke deel van de Beurs als een korset 
bijeen houden. Een deel van de verankeringen, 
die zowel aan de gevels als in het gebouw 
zichtbaar zijn in de vorm van vele (beschilderde) 
muurankers en trekijzers, kwam dwars door de 
vergaderzaal van de Kamer van Koophandel te 
lopen. Om de trekstangen daar uit het zicht te 
krijgen is besloten tot het plaatsen van een 
plafond waarin deze weggewerkt konden 
worden, vlak boven de raampartij van 
Derkinderen.
Deze ingreep had tot gevolg dat de hoge boog 
boven het balkon van de vergaderzaal vervangen 
werd door een in drieën verdeeld lager exemplaar 
en dat van de geplande muurschilderingen 
uiteindelijk maar helemaal werd afgezien.
Tot besluit kan vermeld worden dat bij de 
entrees in het gebouw nieuwe tourniquetdeuren 
zijn geplaatst die ‘opgevouwen’ en weggeklapt 
kunnen worden; van de indertijd als vervanging 
geplaatste klapdeuren zijn die in de
Goederenbeurszaal nog behouden.

Herindeling en aanpassing van ruimten

Tijdens de herstelwerkzaamheden komt de 
gemeente eind 1907 met voorstellen tot het 
opnieuw indelen van enige ruimten, die alle in 
1909 hun beslag krijgen en zijn terug te voeren 
op exploitatiemoeilijkheden van de café-uitbater 
en de wens tot uitbreiding van de Rijkstelefoon.13 
Tot grote spijt van de raadsleden wordt de Royal 
Lunch Room - het enige levendige element aan 
het Damrak - als publiek café opgeheven en in 
het meest noordelijke deel van de caféruimte 
voortgezet als een bescheiden koffiehuis voor de

beurshandelaren. Het vrijkomende zuidelijke 
deel wordt bestemd als wachtruimte voor de 
binnenvaartschippers, oftewel de Schippersbeurs, 
die haar oorspronkelijke locatie af moet staan aan 
de Rijkstelefoon ten behoeve van het plaatsen 
van nieuwe telefooncellen. Opmerkelijk is dat 
deze pal achter de toegangsdeur vanaf het 
Damrak worden geplaatst, zodat de inmiddels tot 
hoofdentree van de Beurs omgebouwde ingang 
aan het Damrak ruim een halve eeuw gesloten 
blijft. Pas in 1962 gaat de deur weer open om 
vervolgens geheel te worden verwijderd als 
onderdeel van de drastische verbouwing die de 
voormalige Schippersbeurs omtovert tot 
entreegebied van het Centrum voor Industriële 
Vormgeving.
In dezelfde middenbouw worden op de eerste 
verdieping zowel de wanden van de Veilingzaal 
van de Graanhandel als die van de vergaderzaal 
van de Vereniging voor de Effectenhandel ter 
verbetering van de akoestiek met eenvoudig 
doek bespannen en van een houten lambrizering 
voorzien.
Uiteraard komt ook weer de vergaderzaal van 
de Kamer van Koophandel ter sprake. Nu een 
plafond wordt aangebracht, moet allereerst 
bekeken worden of Derkinderen zijn ontwerpen 
wil en kan aanpassen. Desalniettemin steken 
B. en W. niet onder stoelen of banken dat zij om 
akoestische redenen de wanden het liefst ook 
met textiel bekleed zien. Toch duurt het nog tot 
1909 alvorens de beslissing valt om inderdaad 
textiel aan te brengen en dan niet zómaar textiel, 
maar trijpen en brokaten gordijnen naar ontwerp 
van Berlage zelf.

Vereniging voor de Effectenhandel wil 
weg

Wanneer halverwege 1909 het heuglijke 
moment aangebroken lijkt dat met het oplossen 
van de bouwkundige gebreken, het toekennen 
van gelden voor de inrichting van kantoren en 
vergaderzaal van de Kamer van Koophandel en 
het herindelen van verschillende ruimten de 
storm rond het gebouw is gaan liggen, steekt deze 
in oktober opnieuw de kop op. De voordracht

van B. en W. om de Effectenbeurszaal voor 
f21.000,— en f 1000,— exploitatiekosten per jaar 
te voorzien van een geheel nieuwe ventilatie- en 
verwarmingsinstallatie, stuit aanvankelijk op 
grote bezwaren van de gemeenteraad.14 Niet 
omdat de installatie een nieuwe verdieping boven 
de leeszaal en bibliotheek van de Vereniging 
voor de Effectenhandel vereist, maar omdat 
deze Vereniging heeft laten doorschemeren de 
beurszaal veel te klein te vinden en daarom het 
gebouw te willen verlaten. Hoewel de raad 
uiteindelijk toestemt — voor toekomstig gebruik 
zal het klimaat in de zaal toch verbeterd moeten 
worden — onderneemt de gemeente tevens 
pogingen de Vereniging en dus de Effectenbeurs 
in of bij het gebouw te houden. Het plan tot 
nieuwbouw in het water direct ten noorden 
van de Beurs met verbindingsbruggen over de 
Oudebrugsteeg haalt het niet, maar wel wordt 
overeenstemming tussen de Vereniging en de 
gemeente bereikt over het ontwerp van Publieke 
Werken op de plaats van een rij te onteigenen 
panden aan de Beursstraat. De toch al niet zo 
beste verstandhouding tussen gemeente en 
Vereniging — de gemeente is en blijft principieel 
voorstander van een openbare beurs — krijgt een 
forse deuk als in mei 1910 uit de krant vernomen 
wordt dat de Vereniging het aloude Bible Hotel 
heeft aangekocht ten behoeve van de bouw van 
een eigen Effectenbeurs.15 De gemeente is zeer 
verontwaardigd dat de Vereniging eenzijdig en 
zonder enig overleg het gemeenteplan heeft 
getorpedeerd en moet de komende jaren 
knarsetandend toezien hoe de nieuwbouw van 
architect Jos Cuypers, zoon van de grote P.J.H., 
aan het Beursplein verrijst.
In mei 1913 laait de verontwaardiging over het 
eigenmachtige optreden van de Vereniging voor 
de Effectenhandel nog eenmaal op. Dit maal naar 
aanleiding van het verzoek van de Vereniging 
een ‘passarel’ over de Beursstraat te mogen 
bouwen die de Koopmansbeurs met de nieuwe 
Effectenbeurs verbindt. Na een fel debat waarin 
men het toch eigenlijk absurd vindt dat 
Amsterdam geen vrije en openbaar toegankelijke 
geldbeurs heeft, gaat de raad akkoord met de 
bouw van de luchtbrug.16 Op 1 januari 1914 
neemt de Effectenbeurs haar intrek in de

nieuwbouw en staat een belangrijk deel van de 
Koopmansbeurs leeg.

Nieuwe huurders, nieuwe aanpassingen

De eerste nieuwe huurder die zich in april 1914 
aanmeldt, zit er nog steeds: de Raad voor de 
Scheepvaart. Dit juridische college dat de 
oorzaken van ongelukken met Nederlandse 
schepen onderzoekt en strafmaatregelen kan 
nemen tegen kapiteins en andere officieren, 
betrekt de ruimten van de Vereniging voor de 
Effectenhandel op de eerste verdieping, 
waaronder de fraai ingerichte directiekamer, die 
tot vandaag de dag dienst doet als zittingszaal. 
Moeilijker is het vinden van een goede en 
enigszins passende bestemming voor de 
Effectenbeurszaal met annexen. Vanaf 1914 
begint een soort stoelendans om deze ruimte 
waaraan eigenlijk pas ruim zeventig jaar later een 
einde komt met het besluit de zaal in te richten 
tot concertzaal voor het NedPhO.17 
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft 
voor het reilen en zeilen van de Koopmansbeurs 
in het neutrale Nederland geen wezenlijke 
gevolgen. De handel gaat gewoon of zelfs 
verhevigd door. Wel vindt het Comité Belgische 
Vluchtelingen onderdak in de Beurs, notabene in 
de zogeheten Noteerzaal van de voormalige 
Effectenbeurs, direct naast de hoofdingang. Waar 
oorspronkelijk werd bijgehouden welke effecten 
en aandelen in welke handen terecht waren 
gekomen, schrijft het Comité tot 1917 de 
enorme stroom onderdak zoekende Belgische 
vluchtelingen in.
Behalve voor bijeenkomsten en oefeningen van 
de vrijwillige landstorm wordt de Effecten
beurszaal in 1915 tijdelijk in gebruik genomen 
door de Schippersbeurs. De grote werkloosheid 
onder de binnenvaartschippers zorgt namelijk 
voor vele honderden op een vracht wachtende 
schippers per dag, die niet meer opgevangen 
kunnen worden in het voormalige café. Vanaf 
1916 worden enkele nissen in het zuidelijke deel 
van de Effectenbeurszaal verhuurd aan handelaren 
die in de overvolle Goederenbeurszaal geen nis 
of bank meer kunnen huren en in 1917 krijgt het
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14 Gemeentelijk 
girokantoor in de 
Effectenbeurszaal, 
maart 1933

Girokantoor als nieuwe huurder behalve over de 
voormalige Noteer- en Lotenzaal de beschikking 
over het meest noordelijke deel van de zaal. 
Twee grote scheidingswanden delen de 
voormalige Effectenbeurszaal zodoende in 
drieën, welke situatie niet door iedereen op prijs 
wordt gesteld. Als eersten moeten eind 1917 de 
schippers terug naar het café: deze luidruchtige, 
shag rokende en naar olie en teer stinkende 
heden worden door de sigaren rokende 
handelaren niet geduld.
De Giro verzoekt onmiddellijk de vrijgekomen 
ruimte te mogen gebruiken, aangezien zij als 
gevolg van het verzorgen van het betalings
verkeer aan de Gas- en Electriciteitswerken, het 
personeel moet verdubbelen. De gemeenteraad 
blijkt tijdens de behandeling van deze kwestie

op 6 maart 1918 ernstig gekant tegen een 
uitbreiding van de Giro en dringt er bij B. en W. 
op aan de voormalige Effectenbeurszaal geheel 
als handelsbeurs in te richten en te verhuren. 
Ondanks dat de raad aantoont dat het aantal 
jaarkaarten voor de Goederenbeurs sinds 1915 
gestegen is van 1636 tot 1737 en het aantal 
dagkaarten van 98.323 tot zelfs 126.000, zal dat 
niet gebeuren. De Giro blijft tot 1933 zitten waar 
zij zit, vergroot de ruimte door de scheidings
wand enkele meters te verplaatsen en krijgt het 
in 1930 zelfs voor elkaar dat er in afwachting van 
de nieuwbouw aan de Nes houten galerijen en 
tussenvloeren in de beurszaal worden geplaatst; 
ondanks protesten uit de raad tegen deze 
‘ontsiering’ en de f22.000,- die deze ingreep 
voor slechts tweeëneenhalfjaar kost (afb. 14).18

Na het vertrek van de Giro neemt halverwege 
de jaren dertig opnieuw de Schippersbeurs haar 
intrek in het vrijgekomen deel van de 
Effectenbeurs, dit maal tot haar definitieve 
vertrek uit Amsterdam, beginjaren tachtig. De 
caféruimte met souterrain wordt in 1937 
verhuurd aan de firma W. Rikkers, importeur 
van de befaamde Parker-pennen. Met het 
importeren en repareren van andere bekende 
produkten als Faber-potloden, Westclox- 
wekkers/keukenklokken, Ronson-aanstekers en 
Lonchine- en Eterna-horloges groeit dit bedrijf 
gestaag en neemt het verspreid over het gebouw 
meer en meer ruimte in beslag. De caféruimte 
waarin zich ook de showroom bevindt, wordt in 
1953 door de ontwerper-interieurarchitect Paul 
Schuitema grondig onder handen genomen: na 
precies vijftig jaar maakt Berlage voor lange tijd 
plaats voor een typische jaren-vijftiginrichting 
met glazen scheidingswanden, vlakke wanden, 
deuren en boardpanelen in rood, geel, grijs en 
wit.”

Berlages beurs afbreken? Een 
schandelijke gedachte20

Het vijftigjarig jubileum wordt in de vergader
zaal van de Kamer van Koophandel gevierd met 
een tentoonstelling over de geschiedenis van de 
Amsterdamse beurzen, samengesteld door de 
bedrijfsarchivaris van de Nederlandse Bank.
Ook de pers besteedt veel aandacht aan het 
jubileum, van het Wierings Weekblad tot Vrij 
Nederland.21 Opvallend daarbij is dat na de 
Eerste ook de Tweede Wereldoorlog tamelijk 
ongemerkt aan het gebouw voorbij lijkt te zijn 
gegaan. De historie vermeldt het verwijderen en 
omsmelten van de torenklok en een tijdelijke 
vordering van de Koopmansbeurs in januari 
1944.22 Verder gaan de activiteiten op een laag 
pitje gewoon door.
De Volkskrant geeft op 28 mei 1953 een niet al te 
opwekkende beschrijving van de dagelijkse 
bedrijvigheid in het gebouw. De Graanbeurs is 
alleen nog op maandag en vrijdag actief en de 
Koopmansbeurs beleeft volgens de krant een 
serieuze crisis. Vele zaken gaan inmiddels buiten

de beurs om door het toegenomen gebruik van 
telefoon en telex. Alleen ’s maandags is in de 
Goederenbeurszaal sprake van drukte wanneer 
daar groothandelaren, exporteurs, assuradeurs en 
vertegenwoordigers van banken, vemen en 
scheepvaartmaatschappijen bijeenkomen. De 
overige dagen zijn in de zaal eigenlijk alleen de 
assuradeurs te vinden. Deze teruggang is ook af 
te lezen aan de ontvangsten uit entreegelden: in 
1937 f 122.647,75, in 1946 f88.605,75 en in 
1952 f79.128,75. Bood de Beurs voor de oorlog 
nog onderdak aan een belangrijke termijnhandel 
in diverse produkten, nu bestaat er volgens de 
krant alleen nog een kwijnende termijnhandel in 
rubber.
Het sombere beeld is niet helemaal terecht. 
Gezwegen wordt over de Schippersbeurs en de 
weinig ruimte innemende maar lucratieve 
valutahandel in de Goederenbeurszaal. Behalve 
in rubber bestaat er in de jaren vijftig ook een 
termijnhandel in olie, suiker, kopra, koffie, 
peper, cacao en aardappelen. Zelfs ontstaan 
kortstondig bloeiende nieuwe beurstypen: de 
landbouw-, transport- en levensmiddelenbeurs 
(afb. 15).
Desalniettemin wordt in 1959 serieus overwogen 
de Beurs te slopen. Het is uitgerekend de 
huurder, met wie het als enige echt voor de wind 
gaat die daarop aanstuurt: de Kamer van 
Koophandel.23
Sinds de Kamer in 1911 eindelijk haar intrek in 
het gebouw kon nemen, zijn van deze kant geen 
klachten meer vernomen en heeft de Kamer 
door een gestage groei van haar activiteiten meer 
en meer kantoorruimte in beslag genomen. In 
1954 leiden klachten over de huisvesting, 
inrichting en voorzieningen en de noodzaak tot 
een flinke uitbreiding opnieuw tot brief
wisselingen met de gemeente. De modernisering 
van de huisvesting neemt de Kamer deels zelf ter 
hand door de aanschaf van een geluidsinstallatie 
met spreekmicrofoons van Philips voor de grote 
vergaderzaal en door architect Herman Knijtijzer 
een kleinere vergaderzaal te laten inrichten.24 
Problematischer is de mogelijkheid tot 
uitbreiding van met name het bij de Kamer 
horende Handelsregister, dat is gevestigd in de 
voormalige telegraafruimte op de begane grond
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15 Levensmiddelen

beurs in de Graan- 

beurszaal, ca. 1959
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en in de daarboven gelegen voormalige 
vergaderzaal van de Vereniging voor de 
Effectenhandel. Nieuwe wettelijke bepalingen 
inzake de Vestigingswet en het Handelsregister 
voor bedrijven maken het immers nodig dat 
gegadigden zich persoonlijk bij deze afdelingen 
van de Kamer moeten melden, zowel ter 
inschrijving als betaling. Zodoende stijgt het 
publieksbezoek aan de over het gebouw 
verspreid liggende afdelingen van de Kamer tot 
ongeveer duizend personen per dag, hetgeen 
door het gebrek aan een eigen ingang en portier 
leidt tot over de galerijen dwalende bezoekers 
die de juiste deur maar niet kunnen vinden.
Pas wanneer de Kamer dreigt het gebouw te 
verlaten indien geen gehoor wordt gegeven aan 
haar eisen tot uitbreiding en modernisering, geeft 
de gemeente stadsbouwmeester Ben Merkelbach 
opdracht tot een verbouwingsvoorstel dat eind 
1958 ter tafel komt. Het schetsplan voorziet in 
een bundeling van ruimten voor de Kamer die 
alle bereikt worden via een eigen entree aan het 
Beursplein: de bestaande ingang tot het 
trappehuis in de zuidoostelijke hoektoren, waar 
in het schalmgat een lift kan worden 
aangebracht. Ten behoeve van de uitbreiding van

het Handelsregister en de afdeling Vestigingswet, 
respectievelijk in de voormalige vergaderzaal van 
de Vereniging voor de Effectenhandel en de 
Veilingzaal van de Graanhandel, wordt 
voorgesteld de doorgang tussen Goederen
beurszaal en Effecten- en Graanbeurszaal te 
overbouwen. Van mening dat Merkelbachs plan 
weliswaar verlichting geeft, maar geen oplossing 
biedt voor de problemen van het hele gebouw, 
laat de Kamer op verzoek van de gemeente begin 
1959 haar Echt over het gebouw schijnen. Dat 
de gemeente niet goed weet wat zij met het 
gebouw moet aanvangen, blijkt uit de verworpen 
voordracht van B. en W. op 16 januari 1959 om 
f250.000,— uit te trekken voor funderingsherstel 
in het noordelijke gedeelte. Hierbij wordt en 
passant vermeld dat binnenkort ook de gehele 
centrale verwarmingsinstallatie ten bedrage van 
1,2 miljoen gulden vernieuwd moet worden en 
dat serieus rekening gehouden moet worden met 
een geheel nieuwe fundering waarvan de kosten 
ruwweg op tien miljoen gulden worden geschat. 
Ondanks de internationale monumentale waarde 
staat het behoud daarmee op het spel, aldus de 
voordracht, temeer omdat een nieuwe beurs 
slechts vijftien miljoen gulden zal kosten.25

De Kamer van Koophandel antwoordt in 
februari dat het, gezien de inmiddels volkomen 
achterhaalde en weinig functionele opzet van de 
Beurs, inderdaad de vraag is of investeringen nog 
wel rendabel zijn en dus of het gebouw wel 
behouden moet blijven. Daarmee ligt de knuppel 
in het hoenderhok.

Nieuw verbouwingsplan Merkelbach

Terwijl de gemeente afwacht, wordt achter de 
schermen hard gelobbied om steun te verkrijgen 
voor het slopen van de Beurs van Berlage ten 
behoeve van nieuwbouw.26 Voornaamste 
actoren: de voorzitter van de Kamer van 
Koophandel, mr. D.A. Delprat, de directeur van 
de Dienst Havens en Handelsinrichtingen en 
huisbaas van de Beurs, ir. N. Snijders, en 
aannemer-projectontwikkelaar H. van Saane. 
Laatstgenoemde meldt op een commissie
vergadering van de Kamer van Koophandel in 
maart 1959 dat Snijders hem na ruggespraak met 
de burgemeester heeft gepolst over nieuwbouw. 
Hij heeft daarop een ideeschets gemaakt van een 
in drie fasen te realiseren gebouw met parkeer
garage. De Kamer, inmiddels in onderhandeling 
met de NV Havengebouw over het huren van 
ruimte in een geprojecteerde uitbreiding naast 
het Havengebouw, reageert enthousiast. In mei 
installeert de Kamer een huisvestingscommissie 
die haar oog ook op andere gebouwen laat 
vallen, maar waarin Van Saane telkens ‘zijn’ 
nieuwbouwplan naar voren schuift. Hij meldt 
uit goede bron vernomen te hebben dat ook de 
burgemeester voor nieuwbouw is. Snijders 
schrijft een nota over de toestand van het 
Beursgebouw en zal er alles aan doen het 
nieuwbouwplan in een zo gunstig mogelijk 
daglicht te plaatsen. Hij is ervan overtuigd dat de 
gemeenteraad voor een nieuwe Beurs zal kiezen. 
Indien dat gebeurt, houdt Delprat zijn hart vast 
voor de grote beroering die volgens hem in het 
land zal ontstaan en die zeker tot langdurig uitstel 
zal leiden. Van Saane meent dat het verzet wel 
mee zal vallen: de oudheidkundige verenigingen 
kunnen geen problemen maken omdat de Beurs 
gelukkig nog geen monument is, de jonge

architecten zullen geen bezwaar maken, zodat 
hoogstens wat oudere architecten amok zullen 
maken.27
Afgesproken wordt dat voorafgaand aan de 
presentatie van de nota-Snijders, eind december, 
ook de Kamer van Koophandel haar voorkeur 
voor nieuwbouw naar buiten brengt. Dat 
gebeurt op de openbare vergadering van 
10 december, met als gevolg dat Delprats 
voorgevoel uitkomt: de pers reageert nogal heftig 
op de ‘samenzwering’, hetgeen na de publikatie 
van de nota-Snijders de eerste dagen van 1960 
alleen maar toeneemt.
Intussen werkt stadsbouwmeester Merkelbach op 
verzoek van de gemeente al enige tijd aan een 
ingrijpend verbouwingsvoorstel voor het gehele 
gebouw, waarmee de Beurs behouden zou 
kunnen blijven.
In februari presenteert hij zijn plan aan de Kamer 
en Snijders, waarbij hij vooraf nadrukkelijk stelt 
dat de Beurs een monument ‘buiten categorie’ 
is en dat uit eerbied voor het gebouw alles 
geprobeerd moet worden het zo lang mogelijk 
dienstbaar te maken aan het doel waarvoor het 
gesticht is. Indien gewijzigde gebruikseisen 
ingrepen noodzakelijk maken, dan moet niet 
geschroomd worden deze uit te voeren, mits de 
essentiële architectonische en historische 
waarden niet worden aangetast. Functionalist in 
hart en nieren besluit Merkelbach zijn inleiding 
met de opmerking dat men, als dit technisch of 
financieel onmogelijk zou blijken, zal moeten 
berusten in afbraak.

Het plan voorziet in enkele drastische ingrepen. 
Het souterrain wordt parkeergarage met de 
ingang aan de Oudebrugsteeg en de uitgang aan 
de Beursstraat. In de Graanbeurs wordt een 
verdieping gebouwd ten behoeve van exposities, 
vergaderingen en congressen. De voormalige 
caféruimte en de zijbeuk van de Goederen
beurszaal aan het Damrak worden op straat
niveau gebracht om verhuurd te kunnen worden 
aan winkels, café’s, en dergelijke. De doorgang 
tussen de drie beurszalen wordt overbouwd, 
zodat het middengedeelte van het gebouw een 
volwaardige eerste verdieping krijgt ten behoeve 
van de Kamer van Koophandel, en de
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voormalige Schippersbeurs wordt verbouwd tot 
ruime hoofdentree.
De Kamer reageert positief, maar wacht met haar 
jawoord op een financiële onderbouwing en, 
met het oog op de verwachte overlast, een 
inzicht in de duur van de verbouwing.
Inclusief het reeds eerder door B. en W. 
voorgestelde en door Merkelbach als voldoende 
geachte bescheiden funderingsherstel en het 
plaatsen van een nieuwe centrale verwarmings- 
installatie, worden de kosten een maand later 
geraamd op ruim zes miljoen gulden. Wat betreft 
de tijdsduur denkt Merkelbach aan een 
gefaseerde uitvoering van ongeveer vier j aar. 
Tussen maart en december wordt vervolgens 
door alle partijen met verve verstoppertje 
gespeeld, met als resultaat dat de Kamer de 
gemeente op 3 december laat weten niet langer 
meer te willen wachten en .te zijner tijd de Beurs 
definitief te zullen verlaten. De gemeenteraad 
besluit elf dagen later tot behoud van de Beurs, 
zonder het plegen van ingrijpende verbouwingen. 
Op basis van het grondmechanisch onderzoek 
dat in september aan de gemeente is verstrekt 
wordt wel overgegaan tot het herstel van de 
fundering onder de scheidingsmuur tussen 
Graan- en Effectenbeurs en onder het 
noordoostelijke trappehuis en ook tot de aanleg 
van een nieuwe centrale verwarming; totale 
kosten 1,7 miljoen gulden.28

Moeilijke jaren

Mogelijk geschrokken van het feit dat twee jaar 
plannenmakerij eigenlijk niets heeft opgeleverd 
behalve het aangekondigde vertrek van de 
Kamer van Koophandel, doet de gemeente via 
Merkelbach een laatste poging de Kamer in de 
Beurs te houden.29 Tevergeefs komt de 
stadsbouwmeester tussen januari en maart 1961 
tweemaal met alternatieven voor een nieuwe 
indeling. De Kamer wil gewoon weg en heeft 
haar zinnen gezet op de geprojecteerde 
nieuwbouw naast het Havengebouw. In 1961 
kan de Kamer echter nog niet voorzien dat dit 
nog dertig jaar op zich zal laten wachten. Zeer 
tegen haar zin blijft zij nog tot 1968 in de Beurs,

het jaar waarin zij naar het nieuwe Confectie- 
centrum verhuist.
Na het afketsen van de grote verbouwings- 
plannen breekt voor de Beurs vervolgens een 
zorgelijke tijd aan. De gemeente is naarstig op 
zoek naar nieuwe gebruikers van het gebouw, 
aangezien zowel de graan- als de koophandels- 
beurs op haar einde loopt. De graanhandel heeft 
voor het weinige bezoek op maandag en vrijdag 
de grote zaal niet meer nodig.30 Dat biedt de 
gemeente de mogelijkheid hier het Centrum 
voor Industriële Vormgeving (CIV) te vestigen, 
dat al langer op zoek is naar een representatieve 
ruimte. Architect Gerrit Rietveld en ontwerper 
Kho Liang Ie worden in 1961 door het CIV 
aangetrokken voor de inrichting, waarmee de 
Beurs alsnog een ingrijpende verbouwing 
tegemoet gaat.31 Evenals Merkelbach wil 
Rietveld de voormalige Schippersbeurs tot 
entreeruimte omtoveren. Om een ruime entree 
op straatniveau te verkrijgen, wordt de 
buitentrap in de middelste boog weggebroken en 
het grootste deel van de daarachter liggende,
1,60 meter hoge vloer. De gevels tussen de drie 
bogen worden vervangen door een achter deze 
bogen geplaatste glazen pui. In de entreehal 
worden vitrines geplaatst en een nieuwe stalen 
trap. De Graanbeurs krijgt als expositiezaal een 
verlaagd plafond van aluminium lamellen, onder 
de friezen van Jan Toorop (afb. 16). De graan
handelaren worden ‘verbannen’ naar hun eigen 
open plaats aan de Oudebrugsteeg, die voor dit 
doel wordt overdekt.
In oktober 1962 wordt het Centrum door 
prinses Beatrix geopend. Na een veelbelovende 
start moet het CIV echter al na zes jaar sluiten, 
waarna de ruimte als expositiezaal van de dienst 
Stadsontwikkeling gebruikt wordt.
De koophandelsbeurs is dan ook opgehouden te 
bestaan, zodat de Goederenbeurszaal het domein 
is geworden van de Assurantiebeurs, die daar tot 
juni 1981 gevestigd zal blijven. Na ruim 350 jaar 
wordt in oktober 1970 ook de Amsterdamse 
Graanbeurs gesloten en verhuist de
levensmiddelenbeurs kort daarop naar de RAI.32 
Wanneer het beheer van het Beursgebouw in 
1974 wordt overgedragen van de dienst Havens 
en Handelsinrichtingen naar de dienst

16 Centrum voor 
Industriële Vormgeving 
in de Graan beurszaal, 
december 1962

Grondbedrijf, telt het gebouw nog slechts vier 
handelsinstellingen: de Assurantiebeurs, de 
Valutahandel, de aardappeltermijnmarkt en de 
Schippersbeurs. Wel is de Beurs dan voorzien 
van de reeds eerder ter sprake gekomen nieuwe 
centrale verwarmingsinstallatie, waarbij nieuwe 
ketels zijn geplaatst, de stoompijpen door het 
gehele gebouw zijn vervangen door 
warmwaterleidingen en tientallen radiatoren zijn 
geïnstalleerd.33 De elektrische installatie en de 
verlichting in het gebouw werden al in 1966 
geheel gemoderniseerd. Daartoe werd over en 
door de muren vijftien kilometer buis aangelegd 
en werden vierhonderd nieuwe armaturen, 
voornamelijk TL-buizen, bevestigd.34 De 
Goederenbeurszaal kreeg in hetzelfde jaar een 
nieuwe teak-vloer en in de Ontvangkamer van 
de vergaderzaal van de Kamer van Koophandel 
werd merkwaardig genoeg een kamer
betimmering aangebracht van Berlages 
tijdgenoot Lion Cachet, afkomstig uit het 
indertijd gesloopte pand van Dentz-Van Schaik 
aan het Frederiksplein.35 De historische

paternoster-lift werd in 1969 verwijderd 
en vervangen door een ‘echte’ lift.
In afwachting van betere tijden worden 
delen van het gebouw met enige regelmaat 
verhuurd. Van allerhande feesten en (politieke) 
bijeenkomsten tot vreemde tentoonstellingen 
over martelwerktuigen en gifslangen.36

Van Optiebeurs naar culturele 
bestemming

Na een voorafgaande verbouwing door architect 
Sier van Rhijn luidt op 4 april 1978 in de 
Graanbeurszaal voor de eerste keer de gong van 
de European Options Exchange, beter bekend 
als de Optiebeurs (afb. 17).37 Wat relatief klein 
begint, groeit in sneltreinvaart uit tot een zeer 
levendige marktplaats, waar forse bedragen 
omgaan. Behelpt de Assurantiebeurs zich tot 
haar vertrek in 1981 nog met de door Berlage 
ontworpen beursbanken als het antieke decor 
voor de tientallen telefoons van zwetende 
handelaren, de Optiebeurs laat al spoedig werk- 
eilanden met computers installeren. De oude 
caféruimte wordt na het vertrek van Rikkers 
ingericht als goed bevoorrade bedrijfskantine. 
Wanneer beginjaren tachtig naast de Optiebeurs 
alleen nog de in omvang kleine aardappel
termijnmarkt en Valutahandel in het gebouw 
actief zijn, oppert het WD-raadslid Ronteltap 
in een motie de mooie gedachte om de Beurs te 
verkopen en de opbrengst aan te wenden voor 
sociale doeleinden zoals het uitvoering geven 
aan de beleidsvoornemens ten aanzien van de 
allochtone Amsterdammers en het tegemoet
komen in de verhuiskosten van bejaarden en 
gehandicapten.38

Hoewel de Optiebeurs inderdaad overweegt 
ook de overgebleven beursvloeren in beslag te 
nemen — te beginnen met de Effectenbeurszaal 
die zij met toestemming van Monumentenzorg 
Amsterdam wil verbinden met de Graanbeurszaal 
door de tussenmuur te doorbreken — zal zij 
uiteindelijk voor nieuwbouw elders kiezen.
De gemeente hoopt immers altijd nog op een 
culturele bestemming van althans een deel van
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het gebouw en met de mogelijke vestiging van 
het Nederlands Architectuurinstituut in de Beurs 
doet die kans zich ook reëel voor.39 Mede op 
initiatief van de gemeente wordt daarom in 1986 
Stichting de Beurs van Berlage opgericht, die de 
taak op zich neemt in het door haar gehuurde en 
te exploiteren zuidelijke deel van het gebouw en 
dan met name in de Goederenbeurszaal 
‘architectuurinitiatieven te ontplooien’.
Wanneer in 1987 de Tweede Kamer akkoord 
gaat met het besluit van de Minister van WVC 
om het Architectuurinstituut in Rotterdam te 
vestigen, moet de Stichting op eigen kracht de 
toekomst tegemoet, hetgeen haar met een 
mengeling van culturele en commerciële

18 Entreehal Damrak 

ten tijde van de 

verbouwing voor het 

Nederlands 

Philharmonisch Orkest 
in 1987

activiteiten - met name tentoonstellingen en 
verhuur aan derden - tot vandaag de dag gelukt is. 
Ook de noordelijke helft van het gebouw krijgt 
in 1987 een culturele bestemming, nadat de 
Optiebeurs in april naar de nieuwbouw aan 
het Rokin is vertrokken en het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het Nederlands 
Kamerorkest kenbaar hebben gemaakt graag de 
Graan- en Effectenbeurszaal te willen betrekken. 
De gemeente en dan vooral het Grondbedrijf en 
het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg zijn 
verguld met deze nieuwe huurder en gaan 
zonder meer akkoord met de voorgestelde 
grootscheepse verbouwing van de voormalige 
beurszalen en annexen tot concertzalen met alle

nodige voorzieningen. De plannen van de 
architecten Pieter Zaanen en Hans Homburg, 
die zich tevens uitstrekken tot een verbouwing 
van de entreehal aan het Beursplein tot café en 
het plaatsen van deurpuien in de vele 
trappehuizen en de toegangen tot de 
verschillende zalen, passeren ook de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg, zodat in juli door de 
Minister van WVC het groene licht wordt 
gegeven voor een verbouwingsoperatie van 4,5 
miljoen gulden. In september moeten de 
werkzaamheden echter enkele maanden gestaakt 
worden als gevolg van een Kroonberoep met 
schorsende werking dat het Cuypers 
Genootschap op basis van de Monumentenwet 
tegen de verleende vergunning heeft 
aangetekend. Het Genootschap is in zijn eigen 
woorden ‘niet alleen teleurgesteld, maar zelfs 
gedesillusioneerd’ dat in de afwegingen van de 
vergunningverlening zo bitter weinig is terug te 
vinden van de indrukwekkende betekenis van 
Berlages Gesamtkunstwerk. Bovendien is het 
verbijsterd over het feit dat de overheid de 
plannen niet heeft voorgelegd aan de 
Monumentenraad/Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg, waarvan notabene de twee 
Berlagekenners bij uitstek deel uitmaken: de 
hoogleraren Pieter Singelenberg en Manfred 
Bock.
Hoewel beide redenen voor het Genootschap

eigenlijk al genoeg zijn om beroep aan te 
tekenen, richt het zijn pijlen vooral op vier 
onderdelen van het verbouwingsplan: de illusie 
dat de omvangrijke ingrepen reversibel zijn, 
oftewel te zijner tijd weer weggehaald zouden 
kunnen worden zodat de oude situatie weer 
onaangetast te voorschijn komt; de illusie dat de 
te bouwen glazen doos voor het Kamerorkest de 
ruimtewerking van de Graanbeurszaal niet 
verstoort; de verwijdering van een van de drie 
Toorop-tableaus in de entreehal aan het 
Beursplein ten behoeve van een doorgang naar 
de Goederenbeurszaal; en het plaatsen van glazen 
puien in de entrees Beursplein en Damrak.
Door het gedwongen stilleggen van de 
werkzaamheden dreigt het NedPhO in ernstige 
financiële problemen te komen, zodat het 
Cuypers Genootschap in februari 1988 bezwijkt 
voor de morele druk het NedPhO niet te gronde 
te richten en het beroep intrekt, met uitzondering 
van haar bezwaar tegen de verwijdering van het 
tegeltableau.40
Nog in hetzelfde jaar kan in de voormalige 
Effectenbeurszaal het eerste concert gegeven 
worden en twee jaar later wordt de glazen zaal in 
de voormalige Graanbeurszaal — een gezamenlijk 
ontwerp van Zaanen en de glasbouwspecialist 
Mick Eekhout - in gebruik genomen. De 
entreehal aan het Beursplein verandert inderdaad 
in een ‘grand café’, met achter de toegangs
deuren een nieuwe glazen pui. Toorop blijft op 
zijn plaats, maar de restanten van de voormalige 
Safe-Deposit in het souterrain worden 
irreversibel omgebouwd tot keuken en opslag.
De hoofdentree aan het Damrak wordt eveneens 
grondig omgebouwd, waarbij opgemerkt moet 
worden dat de meest ingrijpende wijzigingen 
reeds door Rietveld waren uitgevoerd: deze 
plaatste ook een glazen pui en bracht de vloer 
van de Schippersbeurs op straatniveau (afb. 18). 
Voor het gebruik als publieksruimten moest 
uiteraard voldaan worden aan allerlei eisen van 
met name de brandweer, zodat in de zalen 
nooduitgangen en ter compartimentering van 
zalen en trappehuizen vele glazen deuren zijn 
aangebracht. In 1995 werd de laatste hand gelegd 
aan een brandmeldsysteem in het hele gebouw, 
waarvoor opnieuw kilometers buis en talloze
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melders, uiteraard zichtbaar, zijn aangelegd. 
Daarnaast zijn en worden in overleg met het 
Grondbedrijf en het Bureau Monumentenzorg 
door de huidige hoofdhuurders diverse 
aanpassingen verricht die een functionele 
verbetering in het gebruik beogen. Zo zijn in 
de meeste toegangsportalen hekken geplaatst 
die opmerkelijk genoeg ook al in 1909 waren 
voorzien, doch indertijd alleen geplaatst zijn 
in de zijingangen aan het Beursplein. Doel: 
het weren van ongewenste slapers en spuiters.
De Goederenbeurszaal is met het oog op 
waardevolle tentoonstellingsstukken beveiligd 
met een alarmsysteem en in het souterrain is de 
oude toiletgroep vervangen.

Al deze ingrepen, de één ernstiger dan de andere, 
hebben het oorspronkelijke karakter van de

Beurs ontegenzeggelijk veranderd. De vraag 
of dat nu erg is of niet, leidt uiteindelijk, los 
van de mogelijkheid dat dit uitmuntend, goed, 
onvoldoende of slecht kan gebeuren, tot de 
hamvraag: herbestemmen of niet. Deze afweging 
is puur economisch van aard en hangt dus 
uiteindehjk af van de culturele en financiële 
bereidheid van de samenleving om top- 
monumenten na het verlies van hun functie en 
dus van hun financieel rendement, onaangetast 
te bewaren en te behoeden voor verval, met als 
Epicurisch einddoel er bij tijd en wijle doorheen 
te kunnen dwalen.
Deze vraag kan vooralsnog moeilijk bevestigend 
beantwoord worden, zodat in het proces van 
herbestemming en aanpassing van alle 
betrokkenen alleen de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid kan worden geëist. Als mooi

20 Entreehal Beurs

plein, situatie vlak voor 

het doorbreken van de 

wand met de Toorop- 

tableaus in 1907

voorbeeld geldt wat dit betreft de entreehal aan 
het Beursplein met de drie Toorop-tableaus 
(afb. 19). In het Kroonberoep dichtte het 
Cuypers Genootschap deze ruimte als 
exemplarisch voorbeeld van de oorspronkelijke 
gedachte naar apotheotische hoogte, waaruit 
bleek dat het Genootschap niet op de hoogte 
was van het feit dat deze ruimte pas in 1907 
was ontstaan na een ingrijpende verbouwing en 
herbestemming, waarbij de tableaus een nieuwe 
plaats kregen (afb. 20).
Met als kanttekening dat Berlage hier een 
‘onzichtbare’ verbouwing in zijn eigen gebouw 
pleegde, is een sterker pleidooi voor meer 
Berlages als verbouwingsarchitect niet denkbaar.
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'EEN NADRUKKELIJK ARCHITECTONISCHE SNIT'

Berlages ontwerpprincipes voor meubelontwerpen 

Jouke van der Werf

Het eerste grote artikel over de meubels van 
Berlage verscheen in een bundel ter ere van zijn 
zeventigste verjaardag en was van J.F. Staal.
Diens observaties zijn nog steeds geldig:

‘De meubels van Berlage vertonen zich in een 
nadrukkelijk architectonische snit, waarin ze zeer 
sterk zijn door hun logiek en waarheid doch 
waarin hun wezen wat verloren gaat door 
correctheid en gelijkheid, als bij nageperste 
waaktenen. Zijn meubelen dragen te zware 
bedoeling en hebben het uiterlijk van droevig- 
ernstige kinderen. Zij missen zeker wat men in 
meubilair erg begeeren kan, die poezige 
bewegingen van kopjes geven en flankschuren,

21 Meubilair van De 
Nederlanden van 1845 
te ’s-Gravenhage, 1896

die vriendelijk-tegemoet komende
bereidvaardigheid van bedienden die lang in de 
familie zijn.’1

Wie Berlages meubels van rond 1900 bekijkt moet 
Staal wel een beetje gelijk geven. Het zijn een 
soort leerstukken, waarin de architect ons precies 
heeft willen aangeven hoe hij ze heeft gemaakt 
(afb. 21). De scheiding tussen constructieve en 
vullende delen is in stoelen en kasten steeds 
zichtbaar en constructieve verbindingen worden 
keurig met ornament geaccentueerd. Berlage 
heeft de vormen bedwongen, zoals Staal 
opmerkte, ‘tot het zijns-inziens voorloopig 
strikt-noodige, streng zakelijke’.2 Waarschijnlijk

22 Illustraties uit 
Over stijl in Bouw- en 
Meubelkunst, 
Amsterdam, 1904

had Berlage zich — los van de voor Staal zo 
kenmerkende ironie — wel kunnen vinden in 
diens beschrijvingen. Hij wilde ook dat zijn 
meubels er uitzagen alsof er nog alle 
mogelijkheid tot ontwikkeling was. Evenals de 
architectuur van de Beurs moesten zijn meubels 
de opmaat zijn tot een nieuwe stijl.
Het ontwerpen van meubels en architectuur had 
voor Berlage veel verwantschap. Een meubel, zo 
zou hij in de inleiding van zijn boek Over stijl in 
bouw- en meubelkunst (1904) schrijven, is eigenlijk 
een gebouw in het klein en een gebouw een 
meubel in het groot.3 Niet dat er geen 
onderscheid was in het ontwerpen van een 
gebouw of meubel, maar de te hanteren 
principes kwamen op hetzelfde neer.

De lessen van de geschiedenis

In Over stijl in bouw- en meubelkunst toetste 
Berlage iedere stijlperiode aan de kernachtig 
geformuleerde stelling: ‘Een meubel bestaat in 
’t algemeen uit de samenstelling van eenige 
staafvormige deelen tot een onwrikbaar geheel, 
van welke sommige als omlijstingen van 
vullingen dienst doen’.4 Tevens gaf hij daarbij aan

---------- wat hij goed- of afkeurde. Daarmee is het boek

een handleiding voor meubelontwerpen 
geworden en omdat het een jaar na de opening 
van de Beurs uitkwam, kan het tegelijk worden 
gezien als een nabeschouwing op de meubel
ontwerpen voor de Beurs.5
In iedere stijlperiode vond hij wel iets positiefs. 
Zo had de Egyptische stoel voor de constructie 
het goede voorbeeld gegeven en als het om 
eenheid in stijl en elegantie ging, won de Griekse 
stijl het ver van andere stijlperioden. Zelfs in de 
meubels uit de periode van de rococo, die 
Berlage verketterde omdat de versiering hierin 
zelf tot principe was verheven, waardeerde hij 
toch ook het streven naar een maximum aan 
comfort. Maar voor de vernieuwing van het 
moderne meubel bood vooral het gotische 
meubel de beste aanknopingspunten. Om die 
reden beschouwde Berlage de middeleeuwse 
kunst voor de moderne architect als de eigenlijk 
klassieke, en niet zoals toen nog gebruikelijk, de 
Griekse architectuur.6
In het gotische meubel waardeerde Berlage 
bovenal twee principes (afb. 22). Dat was ten 
eerste de consequentie waarmee in meubels van 
deze periode steeds het ‘zuivere beginsel van 
samenstelling’ was af te lezen. De constructie 
ging niet schuil achter het ornament, 
versieringen werden in het vlak gehouden en op 
plaatsen waar gaten waren aangebracht, werd het 
hout verstevigd. Berlage zag dit principe vooral 
in de profane meubels van de middeleeuwen 
verwezenlijkt. Maar omdat daarvan slechts 
weinig exemplaren over waren, moest hij voor 
illustraties wel zijn toevlucht nemen tot de 
kerkelijke meubels. Dat deed hij niet graag, 
omdat in het kerkelijke meubel de grens tussen 
architectuur en meubelkunst werd overschreden 
en ornamenten op oneigenlijke manier werden 
gebruikt. Versieringen als pinakels en zelfs lucht
bogen, die in de architectuur een constructieve 
betekenis hebben, waren op wandmeubels louter 
decoratief. Weliswaar liet Berlage in zijn eigen 
meubels de verticale stijlen uitsteken, maar nooit 
op een zo overdreven wijze.7
Het tweede principe dat Berlage in het gotische 
meubel als navolgenswaardig aanwees was de 
mate waarin de karakteristieke eigenschappen 
van het hout werden gerespecteerd en benut.
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23 Ontwerp stoel op 
basis van een 
proportiesysteem, 
ongedateerd

Hout was voor het meubel in zijn ogen het 
materiaal bij uitstek. Meubels rekende hij dan 
ook tot de ‘getimmerde samenstellingen’. De 
bouwkunst vond in Berlages geschiedschrijving 
zelfs haar oorsprong in de meubels. Zo werden 
de constructieve mogelijkheden van hout in de 
dakstoel van een tempel, het zinnebeeld van het 
allerheiligste, al eerder in het meubel 
uitgeprobeerd.
De bewerking van hout moest volgens Berlage 
uitgaan van zijn vezelachtige structuur. Daardoor 
bezat het een grote draagkracht, maar kon het 
om dezelfde reden niet te veel worden gebogen. 
Dat deed volgens Berlage geen recht aan het 
materiaal. Maar voor een goed comfort kon het 
buigen van hout wel eens nodig zijn, zodat een

conflict tussen het zitgemak en ‘eerlijkheid’ in 
materiaalgebruik niet was te vermijden. In de 
Egyptische stoel vond Berlage een bevredigende 
oplossing voor dit probleem. De rugleuning en 
het zitgedeelte zijn van elkaar gescheiden en de 
rugstijlen zijn schuin tegen de regels van de 
zitting geplaatst. Berlage heeft met dit principe 
vanaf 1894 en ook in de Beurs op vele manieren 
geëxperimenteerd.
Berlages voorliefde ging echter vooral uit naar de 
Oudhollandse meubels. Daarin werd nog steeds 
het zuivere, gotische ‘beginsel van samenstelling’ 
toegepast, maar deze meubels waren ook 
nationaal en — niet onbelangrijk — rijk versierd. 
Bijna lyrisch zijn Berlages beschrijvingen van de 
eenvoudige stijlen met cannelures op de kasten, 
de prachtig gesneden panelen, waarvan de 
vlakversiering de juiste maat houdt, de op 
koppen gelijkende kapitelen met druppels en 
vruchten, en de balustervormige poten en de 
leuningen van de stoelen die ‘in enigszins 
gebogen lijn, vanaf de rugstijlen naar voren 
vallen, eindigend in een voluut.’8
Berlage legde dan ook niet zoveel nadruk op het 
principe van zuivere samenstelling, omdat hij het 
ornament afwees. Integendeel, het ornament had 
juist een belangrijke ondersteunende functie. De 
drie inleidende hoofdstukken van zijn boek zijn 
eraan gewijd en ook de bespreking van iedere 
stijlperiode draaide telkens om de relatie tussen 
constructie en ornament. Volgens Berlage 
ging de samenhang tussen die twee juist in de 
negentiende eeuw verloren. Naar zijn oordeel 
moest de versiering als het ware in het ontwerp 
worden meegenomen, daarvan een integraal 
onderdeel uitmaken en niet de indruk wekken 
alsof zij erop geplakt was, zoals hij in veel 
eigentijdse produkten waarnam. Ter 
onderbouwing van deze stelling ging Berlage 
terug naar de vroegste periode van de menselijke 
beschaving, toen er nog geen architectuur 
bestond. De versieringen op vaatwerk, op 
textiel en zelfs de tatoeages op het lichaam zag 
hij als bewijs dat, met het voeden en kleden, 
de versiering tot de eerste menselijke behoeften 
behoort. Hij schetste een ontwikkeling waarin 
de ornamenten die op de vroegste kunst- 
nijverheidsprodukten zoals keramiek en textiel

voorkwamen, later op gebouwen zijn terug te 
vinden. ‘Zo leert de gehele geschiedenis der 
kunst’, schreef Berlage, ‘eene ontwikkeling van 
den eenen kunstvorm tot den anderen, van kiem 
tot plant. Zoo zijn er tallooze voorbeelden, 
welke erop wijzen hoe de eenvoudigste 
versieringselementen door de gehele cultuur
geschiedenis van een volk zijn blijven bestaan, 
en telkens, omgevormd, tot in zijn hoogere, zijn 
monumentale bouwkunst tot volkomenste uiting 
zijn gebracht’.9 Stijlen waarin het ornament niet 
in het meubel geïntegreerd is, zoals bijvoorbeeld 
in renaissance-kasten waarin halfzuilen het zicht 
op de constructie ontnemen, of, zoals in de 
rococo, de versiering zelf tot principe is 
verheven, keurde Berlage daarom af.10 
Waar mocht volgens Berlage versiering op het 
meubel voorkomen en hoe moest zij worden 
ontworpen? Plaatsen voor het ornament waren 
beperkt, want de versiering mocht de constructie 
niet verbergen of moest in de samenstellende 
delen worden mee-ontworpen, zoals in de 
gedraaide stoelpoten bij het Oudhollandse 
meubel. De panelen van kasten en de vullingen 
van rugleuningen kwamen er het eerst voor in 
aanmerking. Die hebben tenslotte geen 
constructieve functie. Verder vond Berlage 
de beëindigingen van arm- en rugleuningen 
geschikt en bracht hij ornament aan waar het 
de constructie kon accentueren.11 
Elders in deze bundel beschrijft Bock hoe
Berlage in zijn beursontwerpen gebruik maakte 
van een geometrisch proportiesysteem. Hij paste 
dit ook toe bij het ontwerp van meubels om de 
verhoudingen van zitting en rugleuning en de 
dikte van stijl- en regelwerk of van de 
profileringen te bepalen (afb. 23). Hoe zwierig 
zij er ook uitzien, zelfs aan zijn lamparmaturen 
liggen geometrische patronen ten grondslag. 
Daarnaast reikte de natuur eveneens hulp
middelen aan bij het ontwerpen van versieringen. 
Natuur en geometrie konden in het ornament 
gemakkelijk samenvallen, omdat bloem- en 
plantmotieven tot hun geometrische grond
vormen konden worden gestileerd. Voor andere 
natuurmotieven, zoals Berlage dat bijvoorbeeld 
in de tot leeuweklauwen omgevormde stoel
poten van Egyptische en ook barokke stoelen

had gezien, schrok hij terug. Hoe decadenter 
een stijl werd, zo had hij gemerkt, des te 
naturalistischer het ornament. Iedere grote stijl 
ving juist aan met de toepassing van de meest 
eenvoudige patronen.12 De geometrie en de 
stilering van natuurmotieven stelden Berlage in 
staat de strenge regelmaat die hij zichzelf had 
opgelegd in het doorvoeren van het ‘zuivere 
beginsel van samenstelling’, voort te zetten in het 
ornament. Op die manier hoopte hij willekeur te 
vermijden.

De invloed van Viollet-le-Duc en 
Semper

Nieuw waren de ideeën van Berlage allerminst 
en zij zullen zijn tijdgenoten bekend in de oren 
hebben geklonken. Het verschil met de oudere 
generatie was dat Berlage, en met hem 
architecten als G. van Arkel, K.P.C. de Bazel en 
W. Kromhout, die ideeën wisten om te zetten 
in een daadwerkelijke vernieuwing van de 
architectuur. Studie van de geschiedenis en van 
de natuur gold algemeen als middel om de juiste 
en universeel geldende ontwerpprincipes te 
vinden.13 De discussie over kunstnijverheid 
leunde zwaar op buitenlandse geschriften zoals 
The Grammar of Ornament uit 1856 van de 
Engelsman Owenjones (1809-1874) ofhet 
Duitse tijdschrift Gewerbehalle.'4 Twee 
buitenlandse architect-theoretici zijn voor de 
Nederlandse architectuur en kunstnijverheid van 
onmiskenbaar belang geweest en hebben voor 
een groot deel ook Berlages ideeën gestuurd: de 
Fransman E.-E. Viollet-le-Duc (1814-1879) en 
de Duitser G. Semper (1803-1879).
Viollet-le-Duc fungeerde sinds eindjaren zestig 
als het geweten van de Nederlandse architecten. 
Zijn boeken werden op de bijeenkomsten van
het genootschap Architectura et Amicitia gespeld, 
en uiteenlopende architecten als de neogoticus 
P.J.H. Cuypers en de ecclecticist J.H. Lehman 
citeerden hem regelmatig. Ongeveer gelijktijdig 
werden de opvattingen van Semper in 
Nederland geïntroduceerd door onder meer 
F.W. van Eeden en H.L. Boersma, beiden zeer 
betrokken bij het Nederlandse kunstnijverheids-
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onderwijs. In Sempers hoofdwerk Der Stil 
vonden zij goede richdijnen voor de verbetering 
van de kwaliteit van de Nederlandse 
kunstnijverheid, waarvan zij het artistieke peil 
veel te laag vonden.
Geometrie en studie van de geschiedenis en van 
de natuur speelden bij zowel Viollet-le-Duc als 
Semper een belangrijke rol. Beiden meenden 
ook dat de combinatie van politieke, sociale, 
artistieke en regionale gebeurtenissen, gevoegd 
bij tijdloze omstandigheden als klimaat en 
bodemgesteldheid, alleen aan een culturele 
bloeiperiode konden bijdragen, wanneer een 
alles doordringend ‘Idee’ de cultuur beheerste. 
Maar daar hielden de overeenkomsten op. In 
Viollet-le-Ducs opvattingen bestond er een zeer 
directe relatie tussen constructie en ornament. 
Zijn hart ging uit naar de gotiek van de dertiende 
eeuw, die in zijn ogen de uitdrukking was van 
een democratisch geordende samenleving, 
gebaseerd op de organisatie van de gilden. Vooral 
in de profane architectuur van die periode vond 
het ornament zijn reden in de constructie en was 
nergens overtollig. Het ‘principe vraie’ van de 
gotiek was volgens hem tijdloos en toepasbaar op 
ieder programma van eisen.
Semper rekende Viollet-le-Duc in zijn indeling 
van eigentijdse architecten tot de ‘Materiellen’, 
die de architectuur leken terug te willen brengen 
tot haar constructie.15 Bij hem was de constructie 
lang niet zo belangrijk. Semper vatte architectuur 
vóór alles op als een kunst van het maken en van 
elkaar afgrenzen van ruimtes. Van de vier oer- 
kunsten — keramiek, houtbouw, steenbouw en 
de weefkunst — beschouwde hij de laatste als de 
belangrijkste. In zijn theorie kreeg het ornament 
een meer gelaagde betekenis toebedeeld. Met 
een beroep op archeologisch en etymologisch 
onderzoek het hij zien hoeveel ornamenten te 
herleiden waren tot hun textiele oorsprong.
Door transformatie, ‘Umformung’, van deze 
materialen — van textiel via hout naar steen — 
hadden deze vormen hun hoogste ontwikkeling 
in de tempelbouw bereikt. Mits goed toegepast, 
verwees het ornament niet alleen naar de 
constructie; in de architectonische omhulling lag 
ook deze gehele ontwikkeling vanaf haar oer
vorm besloten. In de door Semper ontwikkelde

genealogie van de kunsten had het samenkomen 
van de vroegste handwerktechnieken uiteindelijk 
tot architectuur geleid.
Bij het uitblijven van een nieuwe stijl had 
Semper in zijn eigen ontwerppraktijk een 
voorkeur voor de renaissance. Deze stijl was zo 
flexibel dat zij als een kleed over ieder gebouw 
kon worden getrokken en toch in staat was de 
constructieve samenstelling te verbeelden.16 
Berlage heeft de ideeën van Semper en Viollet- 
le-Duc zo verweven dat hij ze voor zijn eigen 
ontwerppraktijk kon gebruiken.17 Aan Semper 
ontleende hij vrijwel geheel zijn visie op de 
ontwikkeling van het ornament. Toen Berlage 
van 1874 tot 1878 studeerde aan de 
Polytechnische Hochschule van Zürich, gaf 
Semper daar geen les meer, maar het onderwijs 
was nog steeds van diens ideeën doordrenkt. 
Singelenberg wees al op de doorwerking van 
Sempers ideeën op Berlages architectuur. Toch 
volgde Berlage in de ontwerppraktijk vooral de 
opvattingen van Viollet-le-Duc. Terug in 
Nederland raakte hij al gauw met de 
denkbeelden van de Fransman vertrouwd. 
Omdat, zo oordeelde Berlage in navolging van 
Viollet-le-Duc, het gotische principe van zuivere 
samenstelling zonder de daarmee verbonden 
vormentaal als een universeel principe kon 
gelden, was voor het vinden van een nieuwe 
architectuur en meubelkunst Viollet-le-Ducs 
rationele benadering veel bruikbaarder. Sempers 
theorieën getuigden wel van een grote eruditie 
en bezonkenheid, maar hoe daarmee een nieuwe 
stijl te vinden was voor Semper zelf ook niet 
duidelijk. De ideeën van Viollet-le-Duc waren 
wat dat aangaat veel praktischer.

Het voorbeeld van de natuur

In Berlages vormgeving was voor 1900 al een 
duidelijke verschuiving zichtbaar van een studie 
van de historische stijlen naar die van de natuur.18 
Hij was daarmee een van de koplopers van een 
algemene trend in de Nederlandse
kunstnijverheid. Gesteund door de invloed van 
de Arts and Crafts-beweging in Engeland 
stileerden de vernieuwers van de kunstnijverheid

bloem- en plantfiguren, zodat naturalisme werd 
vermeden. Het ornament moest de twee
dimensionaliteit van het vlak benadrukken. 
Berlage ging, evenals overigens Jugendstil- 
kunstenaars in Duitsland en Oostenrijk, voor 
zijn ontwerp zelfs te rade bij de nieuwste 
natuurkundige en biologische ontwikkelingen. 
Voor de lamparmaturen, maar ook voor andere 
versieringen, het hij zich inspireren door 
Kunstformen der Natur van de zoöloog E. Haeckel. 
Door de verbetering van microscopische 
technieken was deze erin geslaagd de meest 
primitieve levensvormen af te beelden.19 
Inspiratie zoeken in de natuur was voor Berlage 
naast Viollet-le-Ducs rationalisme ook een 
mogelijkheid om de toepassing van neostijlen te 
vermijden. Alleen in hun wat zware uitdrukking 
doen zijn meubels nog wel denken aan zijn 
favoriete Oudhollandse stijl. De voorbeeld
werking van de natuur ging bij Berlage echter 
verder dan de geometrische stilering van enkele 
van haar patronen. Berlage meende dat de 
bouwkunst zich naar analogie van de natuur 
moest baseren op enkele van te voren 
vastgestelde wetten.20 Ook dit idee ontleende hij 
aan Semper die zijn historische en systematische 
ordening van de bouwkunst had opgezet naar 
het voorbeeld van spraakmakende biologen zoals 
Baron Cuvier.21 De laatste had de natuurvormen 
via systematische observatie teruggebracht tot 
enkele oertypen. Evenals de natuur kon het 
ornament toe met een beperkt aantal motieven. 
Door combinaties hiervan en door deze ook nog 
eens in schaal, kleur en materiaal af te wisselen, 
was een ongekende variëteit mogelijk. Tegelijk 
kon de voor Berlage zo belangrijke ‘eenheid in 
veelheid’ worden gehandhaafd.
Het opstellen van ontwerpprincipes op basis van 
natuurstudie en historisch onderzoek met de 
geometrie als belangrijk hulpmiddel was volgens 
Berlage en zijn tijdgenoten nodig om samenhang 
tussen de architectuur, het interieur en de 
meubels te bewerkstelligen. Terwijl de natuur 
op basis van vaste wetten, onbewust en bijna 
willekeurig, een oneindige schoonheid 
voortbrengt, is volgens Berlage het kunst
voorwerp het ‘bewuste voortbrengsel van de 
menschelijke geest’ en ontbreekt juist die

willekeur.22 Om ‘Stijl’ te doen ontstaan was 
echter een allesomvattend ‘Idee’, waarvan die 
stijl de uitdrukking was, onontbeerlijk.

Vorm geven aan een nieuwe Stijl

De belangrijkste oorzaak voor het ontbreken 
van een stijl in de negentiende eeuw was in de 
ogen van Berlage het gebrek aan een 
gemeenschappelijk levensdoel. Viollet-le-Duc, 
Cuypers, Semper, het waren allen geniale 
architecten, maar hun stijl, hoe consequent ook 
in hun gebouwen doorgevoerd, was een 
individuele verdienste en niet de uitdrukking van 
een culturele bloeiperiode. In een tijd waarin het 
kapitalisme de economische verhoudingen 
beheerste en sociale klassen tegenover elkaar 
stonden, was dat ook onmogelijk. Hiervóór 
beschrijft Bock dat Berlage geloofde dat die strijd 
met het aantreden van de Radicaal-Liberalen in 
de Amsterdamse politiek binnen korte tijd 
beslecht zou zijn. De voorwaarden voor een 
nieuwe stijlperiode, een ‘Jünglingsalter’, 
tekenden zich af. Zijn architectuur en ook zijn 
meubels moesten daarvan de uitdrukking zijn. 
Nog op en top een negentiende-eeuwer zocht 
hij voor de vernieuwing van zijn architectuur 
daarom inspiratie bij vergelijkbare perioden in 
de geschiedenis en vond die onder meer in de 
Toscaanse en Noorditaliaanse architectuur ten 
tijde van de overgang van gotiek naar 
renaissance.23 Voor zijn meubels bleef hij dichter 
bij huis. Voor het ontwerp van het moderne 
meubel kon bij het Oudhollandse meubel de 
draad weer worden opgepakt. Toen hij de 
inrichting van de Beurs ontwierp, zal hem onder 
meer het vroegzeventiende-eeuwse woonhuis
interieur uit Dordrecht voor ogen hebben 
gestaan dat hij in Over stijl in bouw- en meubelkunst 
uitvoerig zou beschrijven. Dit interieur was 
voornaam en degelijk, streng maar toch prettig.
Er is een juiste beperking in versiering te vinden: 
‘welk een overeenstemming in vorm der 
onderdeden, niettegenstaande de groote 
verscheidenheid der meubelen, tusschen die 
van bed en deur, tusschen tafel en stoel, wand- 
betimmering en schouw; zij behooren bij
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elkaar, zij zijn als het ware van één hand.’24 
Niet alleen in de meubelkunst, ook in sociaal
maatschappelijk opzicht zag Berlage parallellen 
tussen de gotiek en zijn eigen tijd. Daarin volgt 
hij Viollet-le-Duc. Hij ging in zijn boek 
uitgebreid in op het ontstaan van het gildewezen, 
waardoor de verhoudingen tussen de ambachts
lieden onderling en die met de opdrachtgevers 
op harmonieuze wijze geregeld werden.25 Nu de 
industriële revolutie die maatschappelijke orde 
verstoord had, de kapitalistische ondernemers de 
arbeiders uitbuitten en beide klassen tegenover 
elkaar waren komen te staan, was de arbeiders- 
strijd nodig om dit evenwicht te herstellen — niet 
door revolutie, zoals de Sociaal-Democraten dat 
wilden, maar door hervorming.26 De verzoening 
die uit die strijd zou ontstaan zou opnieuw een 
gemeenschappelijk levensdoel creëren, dat zijn 
uitdrukking zou krijgen in kunst en architectuur. 
De sobere, tot de constructieve essentie 
teruggebrachte architectuur en het decoratie
programma vormden op die nieuwe stijlperiode 
alvast een voorschot. Het weerbarstige karakter 
van de meubels completeren dat beeld. ‘Also 
vorlaüfig das Studium des Skeletts’, zou hij in 
Gedanken über Stil opmerken, ‘d.h. die nüchterne 
Konstruktion in aller Derbheit, um nachher 
wieder zum vollen Körper zu kommen, aber 
diese ohne die Konfiision mit Kleidern’.27 Later, 
na deze bewust primitieve fase in zijn werk, 
zouden zijn meubels steeds zwieriger worden.

Sympathiek personeel

Het stugge karakter van het beursmeubilair had 
dus deels te maken met zijn zoektocht naar een 
stijl voor een beginnende cultuurperiode, deels 
met de samenhang die het moest bezitten met de 
architectuur en de decoratie van de Beurs. De 
waardering voor Berlages architectuur bij 
tijdgenoten was niet zelden tweeslachtig.
Zij prezen vaak de moed waarmee hij aan 
de vernieuwing van de architectuur heeft 
bijgedragen, maar waren minder te spreken over 
zijn artistiek talent. Diezelfde tweeslachtigheid 
kenmerkt Staals artikel. ‘Kunstenaars’, schreef hij, 

_________________ ‘zullen uitspraken van Semper: dat het oplossen

in constructieve factoren niet het eigenlijke doel 
is van bouwkunst en kunstnijverheid, dat zulks 
leidt tot “illuminierte und illustrierte Mechanik 
und Statik”, dat het begrip der waarschijnlijkheid 
in kunst niet alleen volstaat, doch dat der 
waarheid (in materialistische zin) te boven gaat 
e.d. onderschrijven en verkiezen boven de 
theorieën van Viollet-le-Duc’.28 Desondanks 
geloofde Staal dat Berlage juist door deze 
dogmatische toepassing van Viollet-le-Ducs 
theorieën de weg heeft vrijgemaakt voor een 
kunst die aan Sempers opvattingen uitdrukking 
zal geven.
Staals oordeel over Berlages meubels is soms wel 
wat al te eenzijdig. Hij gaat voorbij aan de losse 
manier waarmee Berlage zijn principes toepaste. 
In de details van de meubels is de kunstenaars
hand gemakkelijk te herkennen: de vloeiende 
lijnvoering bijvoorbeeld, waarmee de rugleuning 
aansluit op de zitting en de keuze van het 
materiaal dat prachtig kleurt met de aankleding 
van de ruimtes. Speels zijn de bloemknoppen die 
de constructie op Semperiaanse wijze eerder 
symboliseren dan verbeelden, en geraffineerd is 
de eenvoud van zijn krukjes. Misschien missen 
de meubels van Berlage de ‘vriendelijk- 
tegemoetkomende bereidvaardigheid van 
bedienden die lang in de familie zijn’, voor de 
argeloze bezoeker van de Beurs is dit personeel 
uiterst sympathiek.

TOT IN DETAIL ONTWORPEN

Inrichting en meubilair van de Beurs van Berlage

Kristin Duysters

Harmonie, rust en regelmaat

Berlage ontwierp de Koopmansbeurs als een 
‘Gesamtkunstwerk’, waarbij de architectuur en 
de beeldende en toegepaste kunsten een eenheid 
vormden. Eindjaren tachtig van deze eeuw leek 
aan die eenheid een einde te komen doordat een 
onderdeel van het ‘Gesamtkunstwerk’, het 
meubilair, verloren dreigde te gaan. Als gevolg 
van veranderingen in de bestemming van 
ruimten werden zalen en vertrekken in de 
loop van de tijd ontruimd, gemoderniseerd en 
opnieuw gemeubileerd. Meubel-ensembles die 
Berlage speciaal voor een vertrek ontwierp, 
vielen uit elkaar en raakten over diverse ruimten 
verspreid. Overtollig beursmeubilair verdween 
grotendeels uit het interieur en werd opgeslagen 
in kelders en op zolders. Het merendeel van de 
geelkoperen lampen werd in 1966 afgekeurd: 
de porseleinen isolatoren en rubberen draden 
bleken sterk verouderd en brandgevaarlijk te 
zijn.1 De lampen werden gedemonteerd en 
vervangen door nieuwe armaturen met TL- 
buizen.2 Zodoende is nu nog maar op enkele 
plaatsen in de Beurs te zien op welke doordachte 
wijze Berlage de toegepaste kunsten samen met 
de architectuur en de beeldende kunsten tot een 
eenheid smeedde. Alleen de vergaderzaal van de 
Kamer van Koophandel en de directiekamer van 
de Vereniging voor de Effectenhandel resten ons 
als voorbeeld van die benadering.
Om verdere teloorgang van het beursmeubilair 
te voorkomen werd de Stichting Roerende 
Kunstwerken in de Beurs van Berlage (SRKB) 
opgericht. Zij gaf opdracht om het nog 
aanwezige meubilair te inventariseren. De 
inventarisatie leverde in 1991 een indrukwekkend 
resultaat op: meer dan zeshonderdvijftig door

Berlage ontworpen objecten werden in kaart 
gebracht. De geïnventariseerde collectie bestond 
uit meubels, lampen, klokken, tapijten, 
deurmatten, gordijnen en friezen. Uit de 
inventarisatie bleek dat Berlage alles tot in het 
kleinste detail ontwierp. Hij gaf niet alleen het 
representatieve meubilair vorm, maar ook 
eenvoudige gebruiksvoorwerpen zoals wand
lampjes en zelfs deurkrukken en meubelbeslag. 
Berlage trachtte eenheid in het beursgebouw te 
bereiken door middel van het principe ‘eenheid 
in veelheid’. Met dit grondbeginsel wilde hij een 
stijl creëren die harmonie, rust en regelmaat 
uitstraalde. De architect bracht dit principe in 
praktijk door te variëren op een thema in zowel 
de ruimtelijke vorm als in de decoratie. Zo zijn 
de kroonluchters bijvoorbeeld steeds gebaseerd 
op een standaardtype van gebogen armen, die 
onderling met elkaar zijn verbonden door 
ajourbewerkte (opengewerkte) banden. De 
hoeveelheid armen en de vorm en lengte van 
de armen verschillen echter per ruimte of zelfs 
binnen een vertrek. Verder is de ajourdecoratie 
van een type lamp steeds op dezelfde basis
vormen gebaseerd, maar per lamp verschillend. 
Daarnaast schiep Berlage eenheid door 
consequent één type ornament in het interieur 
door te voeren. In de vergaderzaal van de Kamer 
van Koophandel is een motief, de spiraal, zowel 
in de stoelen toegepast als in de ajourdecoraties 
van de kroonluchters, het gordijn, het tapijt, het 
balkon en de noordelijke muur. Op deze wijze 
worden losse elementen in de ruimte en murale, 
architectonische onderdelen met elkaar 
verbonden tot één geheel. Het consequent 
toepassen van bepaalde kleuren en materialen 
draagt eveneens bij tot continuïteit tussen de 
ruimten. Vaste elementen die in het gehele
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beursgebouw terugkeren, zijn de grene- of 
eikehouten betimmeringen, geelkoperen 
lampen, ijzeren plafondbinten en bakstenen.
Van cruciaal belang voor de samenhang in het 
beursgebouw was bovendien het door Albert 
Verwey ontworpen iconografisch programma? 
Dit programma had als thema de ontwikkeling 
van de maatschappij tot een collectieve 
samenleving, waarbij de handelsgeschiedenis het 
nationale onderdeel van het geheel vormde. Dit 
thema komt onder meer tot uiting in de drie 
keramische tableaus vanj. Toorop (1858-1928)
— Verleden, Heden en Toekomst — in de voorhal 
van de Beurs. Deze tableaus verbeelden de 
ontwikkeling van de maatschappij: de slavernij 
in het verleden, de klassenmaatschappij en de 
industrialisatie in het heden en het paradijs als 
symbool van een collectieve samenleving in de 
toekomst. Naast Toorop vervaardigden 
A. Derkinderen (1859-1925), R.N. Roland 
Holst (1868-1938), L. Zijl (1866-1947) en 
J. Mendes da Costa (1863-1939) kunstwerken 
binnen dit beeldprogramma. De kunstenaars 
leverden daarmee steeds terugkerende 
iconografische elementen in het gebouw, die de 
ruimten onderling en het interieur en exterieur 
met elkaar verbinden. De kunstenaars waren 
daarbij in belangrijke mate gebonden aan de 
architectuur en het maatsysteem van Berlage.4 
Berlage en andere vernieuwers waren van 
mening dat een nieuwe kunst alleen kon ontstaan 
wanneer deze was gebaseerd op wetmatigheden? 
Proportieschema’s waren onontbeerlijk voor orde 
en ritme in het ontwerp en een harmonische 
eenheid in het gebouw. Berlage meldt in zijn 
boek Grundlagen und Entwicklung der Architektur 
uit 1908 dat de Beurs van het exterieur tot het 
interieur en van de kunstnijverheidsvoorwerpen 
tot ieder meubeldetail ontworpen is op basis van 
een systeem van piramiden met de verhouding 
8 : 5 (Egyptische driehoek) of gestileerd is naar 
de ‘Führungslinie’ van het systeem.6 Inderdaad is 
in een aantal tekeningen van hang- en sluitwerk, 
ajourdecoraties en een tapijt een dergelijk 
systeem van driehoeken te zien (plaat 9).
Het beursmeubilair sluit in vormgeving geheel 
aan bij de rationele richting binnen de 
Nederlandse Art Nouveau, waarvan ’t Binnenhuis

een belangrijke representant was. ’t Binnenhuis 
werd in 1900 te Amsterdam opgericht als een 
coöperatieve onderneming die kunstnijverheids- 
produkten verkocht en in opdracht ontwierp 
en vervaardigde.7 De vroege Binnenhuis- 
produkten zijn fors, streng en sober. Ze tonen 
nadrukkeijk de nieuw verworven ideeën over 
functionaliteit, helderheid van constructie en het 
toepassen van materialen naar hun eigenschappen 
en bewerkingsmogelijkheden. De kunstenaars die 
bij ’t Binnenhuis waren betrokken, zoals Berlage, 
K.P.C. de Bazel (1869-1923), J.L.M. Lauweriks 
(1864-1932) en Jac. van den Bosch (1868-1948), 
beïnvloedden elkaar wederzijds. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat tussen de meubels van 
Berlage en Jac. van den Bosch overeenkomsten 
te traceren zijn. Zozeer zelfs, dat meubels van 
beide meesters tussen 1895 en 1900 vaak 
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn? 
Alhoewel Berlage een van de medeoprichters en 
directielid van ’t Binnenhuis was, is het beurs
meubilair niet bij deze firma uitgevoerd.9 Wel 
waren ex-medewerkers van ’t Binnenhuis, die 
in 1902 na onenigheid met de directie de 
onderneming hadden verlaten, bij de uitvoering 
van de Beurs betrokken, zoals J. Mendes da 
Costa, L. Zijl en H. Hack (1871-1939). 
Hoogstwaarschijnlijk werd ’t Binnenhuis niet bij 
de Beurs ingeschakeld, omdat het niet over de 
capaciteit beschikte om in korte tijd honderden 
lampen en meubels te produceren. De grote, 
vooral in neo-stijlen werkende, Amsterdamse 
meubelfabrikanten Haag, Hillen en Jansen en de 
Nederlandse fabriek van bronswerken Becht & 
Dyserinck konden dat wel.10

Het beursmeubilair nader bekeken

Berlage nam bij het ontwerpen het materiaal en 
de functie van een voorwerp tot uitgangspunt. 
Deze bepaalden samen de constructie, en de 
constructie bepaalde op haar beurt de 
uiteindelijke vorm. De constructie moest helder 
en logisch van opbouw zijn, zodat de diverse 
onderdelen duidelijk zichtbaar waren. Deze 
ontwerpmethode bracht het scheiden van 
dragende en vullende delen met zich mee. Zo

24 Egyptische stoel, 

in: G. Semper, Der Stil, 
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zijn de lambrizeringen, kasten en banken in de 
Beurs opgebouwd uit regels en stijlen (dragende 
delen), die een raamwerk vormen dat gevuld is 
met panelen (vullende delen). De panelen bestaan 
uit diverse delen om wrikken en scheuren te 
voorkomen. De sluitnaden tussen de delen 
worden niet weggewerkt maar juist getoond, 
zodat de samenstelling van het meubel duidelijk 
zichtbaar is (plaat l).11
Berlage hanteerde in de Beurs verschillende 
methoden om de scheiding tussen dragende en 
vullende delen te accentueren. Hij liet 
bijvoorbeeld het raamwerk van de deuren tussen 
de kantoren op de eerste en tweede verdieping 
uitvoeren in licht grenen en de vullende panelen 
in donkerder teakhout. Verder benadrukte de 
architect in een aantal stoelen de rugleuning als 
vullend deel door deze te isoleren van het rug- 
raam (plaat 2).
Het laten uitsteken van stijlen en regels ten 
opzichte van het raamwerk was een andere 
manier waarop Berlage de nadruk legde op 
verschillende onderdelen. Een telkens 
terugkerend element in de beursmeubels zijn de 
boven kasten, lambrizeringen en stoelleuningen 
uitstekende stijlen en over de voor- en achterstijl 
heen stekende armleuningen.
In de vormgeving van de meubels liet de 
architect bovendien zien op welke wijze deze 
waren samengesteld. Wanneer Berlage de pen
en gatverbinding gebruikte, paste hij deze 
regelmatig doorgaand toe, zodat de pen aan de 
buitenzijde zichtbaar en de toegepaste verbinding 
herkenbaar was. Soms steekt de pen zelfs een

stuk uit of is er een ronde, houten toognagel 
doorheen geslagen (plaat 3). Berlage benadrukte 
de constructiemethode door bijvoorbeeld een 
verbindingselement een plastische vorm te 
geven. Zo bracht hij een afgekante, achthoekige 
kop aan op de twee verbindingselementen van 
het kruis tussen de tafelpoten in de vergaderzaal 
van de Kamer van Koophandel (plaat 4). De kop 
is ingelegd met het stadswapen van Amsterdam. 
Het tot uiting laten komen van de constructie in 
de vormgeving leidde bij de klokken zelfs tot een 
Berlagiaanse wijzerplaat met speciaal ontworpen 
ronde lipjes voor het aanbrengen van schroeven. 
De koppen van de schroeven werken decoratief 
en zijn evenals bij de lampen niet afgevijld, maar 
zichtbaar gelaten (zie afb. cat. nr. 14).
Berlage streefde verder naar ‘eerlijkheid’ van 
materiaal. Dit hield in dat het materiaal als 
zodanig herkenbaar moest zijn. Vanuit deze 
optiek was de architect tegen het fineren van 
hout, omdat daarmee een andere houtsoort 
wordt gesuggereerd, en vóór het blank lakken 
van hout, zodat de nerf, de kleur en de structuur 
zichtbaar blijven.12 Hij wees ook het te sterk 
buigen van hout af, aangezien de structuur van 
het hout daardoor geweld werd aangedaan, 
hetgeen in strijd was met de toepassing van 
materialen naar hun natuurlijke eigenschappen 
en bewerkingsmogelijkheden.13
De hierboven geschetste ontwerpprincipes, 
waarbij de functie de constructie bepaalde en 
het materiaal ‘eerlijk’ moest worden toegepast, 
leverden bij het ontwerpen van zitmeubilair 
problemen op. Een functionele stoel diende 
stabiel en tevens comfortabel te zijn. Stabiliteit 
wordt bereikt door de poten schuin naar buiten 
te plaatsen en comfort door de rugleuning naar 
achter over te laten hellen. Een dergelijke 
plaatsing van de achterpoten en de rugleuning 
kan echter alleen verkregen worden, wanneer 
de achterstijlen gebogen worden en dat is in 
tegenspraak met de ‘eerlijke’ toepassing van het 
materiaal hout.
De meest ‘zuivere’ oplossing voor dit probleem 
vond Berlage in de ‘Egyptische’ stoel, waartoe 
hij hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd werd door 
Semper, die deze in zijn boek Der Stil afbeeldde 
(afb. 24).14 Bij de Egyptische stoel zijn de
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25 H.P. Berlage, 
eikehouten bank, 1903

achterstijlen en de stijlen van de rugleuning van 
elkaar losgekoppeld. De achterstijlen lopen recht 
omhoog en de rugleuning is er schuin tegen aan 
geplaatst, zodat zitcomfort verkregen wordt 
zonder de stijlen te hoeven buigen. In de Beurs is 
slechts één bank bewaard gebleven, waarin de 
Egyptische oplossing is verwerkt (afb. 25). 
Berlage verkreeg bij deze bank stabiliteit door 
hem op regels te laten rusten, die de voor- en 
achterpoten met elkaar verbinden.
Berlage experimenteerde veelvuldig met het 
principe van de loskoppeling van de achter- en 
rugstijlen en het creëren van een nieuwe 
constructie met behulp van een driehoeks- 
verband.15 Al in 1894 paste Berlage een dergelijk 
driehoeksverband toe bij de stoelen van de 
bestuurskamer van Arti et Amicitiae. In de Beurs 
koos hij voor het merendeel van de stoelen een 
oplossing waarbij de rugstijlen vanaf een regel 
tussen de achterpoten omhoog lopen tot aan de

zitting. Van daaruit lopen de rugstijlen schuin 
naar achteren en vormen een driehoeksverband 
met de rechte armstijlen en de naar achter 
uitstekende armleuningen (plaat 2). 
Ogenschijnlijk lijken de stoelen dezelfde 
driehoeksverbanden te hebben. Per ruimte 
verschillen ze echter in detail.
Bij de stoelen van de leeszaal zijn de achter- en 
rugstijlen niet losgekoppeld (zie afb. cat. nr. 57). 
De constructie is verstevigd door twee midden
stijlen die vanaf de rugregel tot op het kruis 
tussen de poten lopen. Uit deze stoelen blijkt 
dat Berlage wel degelijk gebogen delen hout 
toepaste: zitcomfort is verkregen door de rug
regel licht te buigen. Berlage was dus niet tegen 
het buigen van hout indien daarmee het comfort 
van het zitmeubilair werd verbeterd. Hij was van 
opvatting dat comfort belangrijker was dan de 
‘eerlijke’ toepassing van hout, zolang het hout 
niet te extreem werd gebogen.16 Een geheel 
andere oplossing paste Berlage toe bij de stoeltjes 
van de safe-deposit, die er op het eerste gezicht 
on-Berlagiaans uitzien (zie afb. cat. nr. 59). 
Berlage creëerde bij deze stoeltjes enig zitgemak 
zonder het hout te buigen of de rug- en 
achterstijlen los te koppelen. Hij liet de rechte 
achterstijlen op de hoogte van de zitting naar 
achteren springen, zodat er tussen de zitting en 
rugleuning ruimte ontstond voor bekleding van 
de rugleuning met velours.
De wijze waarop Berlage zijn ontwerpprincipes 
toepaste, leidde tot een sobere stijl met veelal 
strakke, robuuste meubels. Berlage en andere 
kunstenaars binnen de rationele richting werd 
regelmatig verweten dat ze de nieuw verworven 
ideeën te demonstratief in de vormgeving van de 
meubels tot uitdrukking brachten. Zo werd het 
veelvuldig gebruik van zichtbare stoppennen bij 
houtverbindingen bekritiseerd omdat deze te 
veel de aandacht trokken en niet altijd op plaatsen 
waren aangebracht waar ze daadwerkelijk 
noodzakelijk waren.17 Ook J.L.M. Lauweriks 
wees er in een artikel over de Beurs op dat 
ontwerpprincipes niet tot stokpaardjes moesten 
leiden waarbij bepaalde elementen eenzijdig 
werden doorgevoerd. Lauweriks leverde kritiek 
op de overal in de Beurs toegepaste geelkoperen 
schroeven met opvallende bolle koppen, die

volgens hem niet getuigden van een rationele 
toepassing.18 Het aanbrengen van grote 
scharnieren op deuren en kasten zag Lauweriks 
eveneens als overbodig en weinig functioneel.
Ze herinnerden hem te veel aan het zware beslag 
van middeleeuws meubilair dat toen nog een 
wezenlijke functie had. Kennelijk was het voor 
Berlage belangrijker om een verbinding visueel 
te markeren dan dat de wijze waarop dat 
gebeurde constructief functioneel was.
Behalve de toepassing van constructieve 
elementen die niet echt noodzakelijk waren, 
nam Lauweriks de ‘eerlijke’ bewerking van 
materialen naar hun eigenschappen onder de 
loep. Hij constateerde dat de stoelen te zwaar 
waren uitgevoerd en niet getuigden van de 
taaiheid en vezeligheid van het materiaal hout. 
Deze stoelen tonen dan ook een discrepantie in 
Berlages ontwerpprincipes, namelijk die tussen 
het streven naar eenheid en harmonie aan de ene 
kant en de toepassing van logische ontwerp
principes aan de andere kant. Volgens Berlage 
kon een stijl die rust en evenwicht uitstraalde 
alleen gewaarborgd worden door een zekere 
zwaarte in de samenstellende delen.19 Daarom 
zijn de meubels zwaarder uitgevoerd dan in 
werkelijkheid nodig zou zijn.20 Beursmeubels 
zoals de in een strak stramien opgestelde, zware 
graankisten en dubbele beursbanken hadden niet 
alleen een gebruiksfunctie, maar ook een ruimte- 
bepalende, maatgevende functie in de ruimte.
Een dergelijke keuze voor visuele uitdrukkings
kracht ten koste van de eerlijke toepassing van 
materialen, is ook bij de vergaderzaal van de 
Kamer van Koophandel te zien. Hier koos 
Berlage ervoor om de ijzeren trekstangen onder 
de houten plafondbalken te verbergen in plaats 
van ze te tonen, zodat de eenheid in de zaal niet 
werd verstoord.

Vormgeving naar status

Het door Berlage ontworpen beursmeubilair is 
onder te verdelen in twee groepen: eenvoudig 
gebruiksmeubilair voor de beurszalen en andere 
publieke vertrekken en meubilair voor 
representatieve ruimten. Het verschil tussen deze

twee groepen komt tot uiting in de materiaal
keuze, detaillering en decoratie.
Het eenvoudige gebruiksmeubilair is uitgevoerd 
in het goedkope, doch duurzame Amerikaans 
grenehout. Het meubilair is zeer uniform en 
eenvoudig van opbouw en decoratie. Toch blijft 
de hand van Berlage erin te herkennen. Het 
bestaat altijd uit een raamwerk van regels en aan 
de bovenzijde uitstekende stijlen, gevuld met 
panelen en soms verstevigd met zichtbare 
toognagels. Verder keert steeds hetzelfde type 
detaillering terug, zoals de vellingkanten 
(afgeschuinde hoeken), de profielen met 
kantelen en de afronding met uitgestoken cirkel 
aan de bovenzijde van de stijlen. Deze 
eenvoudige detaillering en de door het blank 
lakken nog zichtbare tekening en kleur van het 
hout vormen de enige versiering.
Het meubilair uit de representatieve vertrekken 
is minder uniform: de constructieve oplossingen 
en versieringen verschillen per ruimte. 
Bovendien bezitten deze meubels veelal een 
rijkere decoratie in de vorm van geelkoperen 
hang- en sluitwerk, intarsia (inlegwerk), 
houtsnijwerk en gesneden sculpturen van 
Mendes da Costa. De representatieve meubels 
zijn in tegenstelling tot het eenvoudige gebruiks
meubilair niet van grenehout gemaakt, maar van 
het kwalitatief betere en duurdere eikehout of in
het geval van de meubels van de safe-deposit 
zelfs van mahonie.
Ook bij de lampen is een dergelijk onderscheid 
te maken. De utiliteitslampen voor de gangen, 
portalen en gaanderijen bestaan uit eenvoudige 
armaturen zonder enige decoratie. De lampen in 
zalen en vertrekken daarentegen hebben een veel 
grotere variëteit in vorm en zijn versierd met 
steeds wisselende ajourdecoraties.

Variatie in decoratie

Uit de verschillende typen versieringen van het 
beursmeubilair blijkt dat Berlage een ontwerper 
was die experimenteerde en voortdurend op 
zoek was naar nieuwe vormen en oplossingen. In 
de Beurs is dan ook geen sprake van één soort 
versiering.
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Berlage streefde naar een decoratie die 
ondergeschikt was aan de constructie, zodanig 
dat alle constructie-onderdelen zichtbaar bleven. 
De ornamentiek moest uit de constructie en de 
eigenschappen van het materiaal voortkomen. 
Constructieve elementen zoals zichtbare toog- 
nagels en hang- en sluitwerk vormen samen met 
de kleur en nerfstructuur van hout de meest 
elementaire versieringen van het meubilair. 
Berlage gebruikte ornamenten om de constructie 
en de verschillende onderdelen van een 
voorwerp te accentueren. De rugstijlen en 
armleuningen van de stoelen in de Kamer van 
Koophandel eindigen bijvoorbeeld in een krul. 
Verder worden verbindingen gemarkeerd door 
gestopte vellingkanten en geometrisch steek- 
werk. Dit steekwerk toont verwantschap met het 
(Friese) kerfwerk, dat in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw een herwaardering onderging.21 
Berlage paste de geometrische motieven 
eveneens toe op uiteinden van regels, stijlen en 
armleuningen. Het steekwerk bestaat uit kleine 
vierkantjes, cirkels, ruiten met ingebogen zijden 
en sterren met stippen op de punten. Deze 
ornamenten zorgen samen met de vellingkanten 
en profielen voor een subtiel schaduw- en 
lichtspel dat het sobere karakter van de meubels 
enigszins doorbreekt.
Een ander type decoratie ontleende Berlage aan 
de functie van de ruimte. In de vergaderzaal van 
de Kamer van Koophandel verwijst het 
Amsterdamse stadswapen in stoelen, tafels en 
het tapijt bijvoorbeeld naar de functie van de 
vergaderzaal als aula voor officiële ontvangsten 
van burgemeester en wethouders.22 Daarnaast 
versierde Berlage de smeedijzeren hekken in de 
beurszalen met symbolen die als een soort 
richtingaanwijzers fungeerden. Zo verwijst een 
anker naar de Schippersbeurs en een geldzak naar 
de Effectenbeurs. Typerend voor de Beurs zijn 
de ornamenten op de ijzeren plafondbalken die 
geïnspireerd zijn op de functie van de ruimte: 
procenttekens bij de Effectenbeurs en water- 
golfjes bij de Schippersbeurs.
In enkele meubelstukken is bovendien het 
iconografisch programma van de ruimte tot 
uitdrukking gebracht in de vorm van sculpturen 
van Mendes da Costa. Ze vervullen dezelfde

functie als de bouwsculpturen van Lambertus 
Zijl aan het interieur en exterieur van de Beurs. 
De sculpturen maken deel uit van het 
iconografisch programma en daarnaast 
verhelderen ze de (architectonische) opbouw 
door losse vlakken of delen met elkaar te 
verbinden.23 Zo verwijzen twee uilen op de 
hoeken van het bureau uit de directiekamer van 
de effectenhandel mogelijk naar de wijsheid die 
betracht moet worden bij de handel in effecten 
en verbinden ze tevens de voor- en zijkant van 
het bureau met elkaar (plaat 5).
In het beursmeubilair zijn decoraties ook puur 
omwille van de versiering van een vlak 
aangebracht. Deze decoraties zijn ondergeschikt 
aan de constructie en blijven binnen de gestelde 
kaders. Hier en daar zijn in de Beurs gestileerde 
bladmotieven verwerkt. Berlage en andere 
aanhangers van de vernieuwingsbeweging waren 
op zoek naar een nieuwe ornamentiek. Zij 
vonden die door terug te keren tot de natuur als 
inspiratiebron. Planten werden geabstraheerd tot 
eenvoudige, lineaire ornamenten. In een schetsje 
van houtsnijwerk voor de Beurs zijn dergelijke 
ornamenten te zien (afb. 26). De bladeren zijn 
binnen vierkante kaders en driehoeken 
vereenvoudigd. Berlage heeft dit soort motieven 
verwerkt in de glas-in-loodramen en het 
houtsnijwerk van de panelen van de directie
kamers van de graan- en effectenhandel.
Uit de toegepaste ornamentiek in de Beurs 
blijkt dat Berlage zich niet alleen toelegde 
op geometrische en florale ornamenten. Hij 
gebruikte ook een andere inspiratiebron: het 
boek Kunstformen der Natur van de zoöloog 
E. Haeckel (1834-1919).24 In dit boek staan 
eencellige diertjes afgebeeld, die Berlage tot 
uitgangspunt nam voor het ontwerpen van 
nieuwe ornamenten. De architect trachtte in
deze eencellige organismen een meetkundig 
schema te vinden en stileerde ze binnen dit 
schema tot abstracte ornamenten. Aan de op 
Haeckel geïnspireerde motieven met een 
organische, gebogen lijnvoering ligt dan ook een 
geometrisch grondpatroon van veelhoeken en 
cirkels ten grondslag.
In prachtige aquarellen transformeerde Berlage 
organismen uit Haeckels boek tot gestileerde,

26 H.P. Berlage, schets 
voor houtsnijwerk, 
ongedateerd

organische decoratiemotieven.25 Alhoewel deze 
aquarellen niet voor de Beurs zijn ontworpen, 
bevatten ze wel motieven die in de Beurs zijn 
toegepast. Een van deze aquarellen is het 
ontwerp Vloertegelpatroon, dat gebaseerd is op 
het eencellige diertje Diatomea (plaat 6).26 Aan 
dit ontwerp zijn de kleine ornamenten van 
driehoeken en ruiten met ingebogen zijden en 
sterren met puntjes ontleend die Berlage in de 
Beurs verwerkte. Deze motieven komen onder 
meer op wijzerplaten en houtsnijwerk voor.
De lampen hebben een geheel eigen decoratie. 
De ajourbanden zijn versierd met afgeronde, 
gebogen vormen. Deze zijn ontworpen op een 
stramien van rechthoeken, driehoeken en cirkels. 
Kennelijk keurde Berlage het gebruik van de 
gebogen lijn in het platte vlak niet af, hoewel hij 
tot de rationele richting binnen de Nederlandse 
Art Nouveau behoorde.27 De golvende lijn is 
echter wel binnen een strak kader en een zich 
herhalend patroon aangebracht.
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CATALOGUS EN RECONSTRUCTIE VAN DE INRICHTING
Kristin Duysters

In deze catalogus is het door Berlage ontworpen 
beursmeubilair opgenomen. De catalogus
nummers hebben betrekking op de nog 
aanwezige meubeltypen. Van sommige typen 
bleef meer dan één exemplaar bewaard. Uit de 
subnummering van de inventarisnummers blijkt 
hoeveel exemplaren per meubeltype in kaart 
zijn gebracht. De objecten zijn geordend naar 
oorspronkelijke standplaats. Hierdoor wordt 
duidelijk wat er per ruimte van de 
oorspronkelijke inrichting bewaard is gebleven. 
Voorwerpen uit gangen en gaanderijen en 
objecten waarvan de oorspronkelijke standplaats 
niet achterhaald kon worden, zijn in een aparte 
rubriek ondergebracht. Van iedere ruimte zal 
eerst, voor zover dat mogelijk is, de 
voorgeschiedenis met de aan de ruimte gestelde 
eisen worden beschreven. Daarna komen het 
ontwerp en de uitvoering van de inrichting en 
het meubilair aan bod. Nadat eventuele 
verbouwingen zijn besproken, volgt een 
bespreking van de nog bewaard gebleven 
stukken. Aangezien de ontwerptekeningen niet 
zijn gedateerd, uitgezonderd die van de safe- 
deposit, heeft de datering betrekking op het j aar 
of de periode waarin het voorwerp is uitgevoerd. 
Verder verwijst het inventarisnummer naar de 
collectieregistratie van het Amsterdams 
Historisch Museum. De objecten bevinden zich 
in de Beurs of in het depot van het Amsterdams 
Historisch Museum. Over de lampen moet nog 
worden opgemerkt dat het merendeel zonder de 
porseleinen lampekapjes is gefotografeerd. De 
kapjes worden apart van de lampen bewaard.

Voorhal

Brede trappen en drie ingangen met zware 
deuren gaven toegang tot de voorhal van de 
hoofdentree aan het Beursplein. Direct na

binnenkomst in de hal werd de beursganger 
geconfronteerd met drie tegenover hem in de 
muur gemetselde keramische tableaus van Jan 
Toorop: Verleden, Heden en Toekomst (afb. 20). 
Deze in 1903 bij De Porceleyne Fles te Delft 
uitgevoerde reliëfs brachten na de opening van 
de Beurs een golf van protest teweeg.28 De 
ongezouten kritiek van de tegenstanders had 
vooral betrekking op de in hun ogen profane 
en mysterieuze voorstellingen, de toegepaste 
techniek en de opdringerige kleuren, die niet 
zouden aansluiten bij de rest van de Beurs.

Zoals uit het artikel van Jeroen Schilt in deze 
uitgave blijkt, onderging de voorhal enkele 
wijzigingen als gevolg van herstelwerkzaamheden 
aan het gebouw. De muur tussen de tijdingzaal 
en de voorhal werd doorgebroken en een groot 
deel van de tijdingzaal werd bij de voorhal 
getrokken. Bij deze verbouwingen moesten de 
tableaus van Toorop tijdelijk worden verwijderd. 
Een fel tegenstander van de tableaus, het raadslid 
C.B. Posthumus Meyjes, tevens architect, zag 
zijn kans schoon en diende in de gemeenteraad 
een voorstel in.29 Hierin pleitte hij ervoor om de 
tableaus niet te herplaatsen, maar op te bergen 
in een museum of ergens op een zolder, met 
als argument dat half Amsterdam de tableaus 
afschuwelijk vond. Berlage diende als voorzitter 
van het Genootschap Architectura et Amicitia 
een bezwaarschrift in.30 Hij wees op de zwakke 
en subjectieve argumentatie van Posthumus 
Meyjes: de publieke opinie kon toch niet als 
leidraad dienen om te bepalen of kunstwerken 
van erkende kunstenaars al dan niet verwijderd 
moesten worden! Na heftige discussies verwierp 
de gemeenteraad uiteindelijk het omstreden 
voorstel.31
De reliëfs werden na de verbouwing in 1908 
opnieuw geplaatst, waarbij de oorspronkelijke 
setting’ van drie tableaus op een rij werd

gewijzigd (afb. 19). In iedere wand werd nu een 
tableau gemetseld. Onder het reliëf Heden werd 
een hoogstwaarschijnlijk door Berlage 
ontworpen bank geïnstalleerd (plaat 7).
Aan het einde van de j aren tachtig van deze 
eeuw werd in de voorhal een café gebouwd. Bij 
deze verbouwing bleef de architectonische 
setting van de voorhal grotendeels intact.32

1
Objectnaam: bank (plaat 7)

Ontwerper: H.P. Berlage?

Uitvoering: onbekend 

Datering: 1907-1908 

Materiaal: grenehout

Vestibules en vestiaires

Via grenehouten tourniquets (draaideuren) aan 
weerszijden van de voorhal kwam de beurs
ganger in de vestibules en vestiaires.
De vestiaires waren ruim van opzet, omdat alle 
beursklanten verplicht waren om hun jas tegen 
betaling in bewaring te geven. Berlage ontwierp 
eenvoudige, rechthoekige kapstokken van 
grenehout. Ze bestaan uit een raamwerk van 
regels en stijlen, die door middel van doorgaande 
pen- en gatverbindingen met elkaar zijn 
verbonden. De aan de bovenzijde afgeronde 
stijlen steken boven het raamwerk uit. De 
kapstokken zijn tegen en dwars op de muren 
geplaatst en voorzien van ijzeren paraplu- 
klemmen, uitlekbakjes en haken voor jassen en 
hoeden. Een groot deel van deze kapstokken is 
inmiddels ontmanteld.
De vestiaires ogen donker door het ontbreken 
van ramen. Enige levendigheid brengen de 
blauwe lambrizeringen met gele sluitrand. Het 
blauw van de lambrizeringen komt terug in de 
blauw geverfde, ijzeren balken in de gewelven.
De sfeer moet geheel anders geweest zijn toen de 
vestiaires en vestibules, evenals de rest van het 
gebouw, nog verlicht werden door prachtige 
geelkoperen, elektrische lampen. Deze lampen 
— inmiddels gedemonteerd — werden naar 
ontwerp van Berlage bij Becht & Dyserinck 
uitgevoerd.33 Elektrische verlichting in een groot

gebouw als de Beurs was rond 1900 een 
zeldzaamheid. De gemeente Amsterdam had in 
die tijd zelfs nog geen gemeentelijke 
elektriciteitscentrale. Daarom werd in de kelder 
van de Beurs tijdelijk een eigen krachtcentrale 
geïnstalleerd.34

2
Objectnaam: tarievenbord

Ontwerper: H.P. Berlage?

Uitvoering: onbekend

Datering: eerste kwart twintigste eeuw 

Materiaal: Amerikaans grenehout 

Inventarisnummer: ahma 18990 

Opmerking: de tarievenlijst is van latere datum,

omstreeks het midden van de twintigste eeuw

TARIEF voor het gebruik der 
vestiaires in het Beursgebouw
Voor het in bewaring houden van: 

a stokken of parapluies In de daarvoor bestemde
faa,<kcn....................................................................nihil

b hoed en overjas met stok of parapluie aan kap
stokken in dc Koopmans- en de Korenbeurs,

gedurende één beurstijd................................f 0.10

e hoed en overjas met stok of parapluie aan 
een genummerde kapstok In uitsluitend 
gebruik, gedurende alle beurstijden in een 
tijdvak van drie maanden, bij vooruitbetaling „ 2.50 

d als voren in een tijdvak van één jaar, bij
vooruitbetaling..........................................................n

In het geval sub b wordt na voldoening van het verschul
digde bedrag een ontvangbewijs, in de gevallen c-d een 
abonnementskaart afgegeven, welke strikt persoonlijk zijn. 

De sub e—d bedoelde tijdvakken van drie maanden en één 
jaar kunnen slechts ingaan op 1 Februari, 1 Mei, 1 Augustus 
of op 1 November.

De Gemeente stelt zich slechts aansprakelijk voor de In de 
vestiaires achtergelaten goederen, voorzover de eigenaars 
deze persoonlijk daarin in bewaring hebben gegeven en zij 
aan de bepalingen van dit tarief hebben voldaan.

De Gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
bij het in bewaring geven der overjas op enigerlei wijze 
daarin geborgen of daaraan verbonden voorwerpen als 
shawls, handschoenen en andere voorwerpen.
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3
Objectnaam: drielichtskroon

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?

Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein

Inventarisnummer: ahma 19012.1 /11

Tekening: NAi: Berlage-archief: Lampen voorde drie 

vestibules en schrijfkamers: inv. nrs. 65.207 A/B; 65.219 
ajourdecoraties: inv. nr. 65.241

4

Objectnaam: drielichtswandarm

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam? 
Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein

Inventarisnummer: ahma 19005.1/18 

Tekening: NAi: Berlage-archief: ajourdecoraties:
inv. nr. 65.241

Kamer van Koophandel

De beursbezoeker kon vanuit de vestibule aan de 
westzijde van de voorhal of via de ingang aan het 
Damrak in de zuidwesttoren het trappehuis 
bereiken. Deze voerde naar de eerste verdieping, 
waar vroeger de Kamer van Koophandel was 
gevestigd. In het trappehuis bracht de kunstenaar 
RN. Roland Holst twee wandschilderingen aan 
met havenarbeiders en mijnwerkers, die de 
handel, respectievelijk de industrie symboliseren.35 
Op de centrale noordzuid-as van de Beurs lag 
de belangrijkste ruimte van de Kamer van 
Koophandel: de vergaderzaal (afb. 27). Aan 
de westzijde van deze zaal bevonden zich een 
vestiaire en bestuurskamer. De voormalige 
bestuurskamer heeft een donkerrood 
geschilderde lambrizering met daarboven 
op de grijzige muren een blauwe band met 
dubbele groene bies.36 De aan de oostzijde van de 
vergaderzaal gelegen secretarie en secretariskamer 
zullen op gelijksoortige wijze beschilderd zijn 
geweest. Met uitzondering van de vergaderzaal 
is niet bekend hoe deze vertrekken waren 
ingericht.

Vergaderzaal van de Kamer van 
Koophandel

De vergaderzaal van de Kamer van Koophandel 
neemt een belangrijke positie in het gebouw in. 
Berlage zag deze hoge zaal niet alleen als een 
vergaderzaal voor de leden van de Kamer van 
Koophandel, maar ook als een aula voor officiële 
recepties en internationale ontvangsten van 
burgemeester en wethouders, zodat het gebouw 
naast een handelsfunctie ook een gemeenschaps- 
functie zou hebben.37 Vanwege deze officiële 
functie gaf Berlage de zaal een prominente plaats 
in het gebouw en situeerde haar boven de 
hoofdingang op de centrale as. Bovendien had 
Berlage deze zaal een sleutelpositie toebedacht in 
het iconografisch programma van de Beurs. Hier 
zou de ontwikkeling van de handelsgeschiedenis 
van Amsterdam, en daarmee die van Nederland, 
in wandschilderingen en een glas-in-loodraam 
worden uitgebeeld.38

In 1898 kreeg Antoon Derkinderen een 
uitnodiging om ontwerpen voor de wand
schilderingen en het raam te maken.39 De 
ontwerpen die Derkinderen in 1901 aan Berlage 
liet zien, weken zodanig van het opgestelde 
programma af, dat Berlage met deze ontwerpen 
niet akkoord ging. Eind 1901 werd het geschil 
door een verzoeningsraad opgelost. Bij de 
opening van de Beurs was het glas-in-loodraam 
geplaatst, maar van de wandschilderingen waren 
alleen nog maar de rechthoekige kaders 
aangebracht. De schilderingen zijn uiteindelijk 
door allerlei complicaties nooit uitgevoerd.
Een van die complicaties was de slechte akoestiek 
van de zaal. Deze maakte vergaderen onmogelijk 
en leidde tot proeven met tapijten langs de 
muren en op de vloer.40 Daarnaast begon in 1904 
de boog boven de tribune scheuren te vertonen. 
Bij de restauratiewerkzaamheden in 1909 werd 
deze boog verdeeld in drie kleinere bogen en in 
de open dakstoel kwam een houten plafond.
Ondanks het plaatsen van het plafond en een 
eikehouten lambrizering bleef de ruimte 
resoneren. De enige oplossing om de akoestiek 
nog te verbeteren was het stofferen van de 
muren door middel van gordijnen. Als gevolg 
hiervan kwamen de wandschilderingen van 
Derkinderen te vervallen.
Voor de bekleding van de muren boven de 
lambrizering ontwierp Berlage gordijnen en een 
fries (plaat 8). Deze zijn in kostbaar brokaat- 
fluweel met goud- en bronsdraad uitgevoerd en 
in het Franse Roubaix gemaakt.41 In de gordijnen 
en het fries verwerkte Berlage motieven die 
geïnspireerd zijn op micro-organismen uit 
Haeckels Kunstformen der Natur.42
Na plaatsing van de gordijnen en het fries 
resoneerde de zaal nog steeds. Er moesten 
vergaande maatregelen worden genomen. De 
muren werden tot aan het plafond gestoffeerd 
met gordijnen van velours d’Utrecht, dat werd 
betrokken van de Hengelosche Trijpweverij.43 
Daarnaast werden voor de deuren portières en in 
de bogen van de tribune gordijnen aangebracht. 
Berlage had al vóór de opening in mei 1903 het 
merendeel van het meubilair voor de vergader
zaal ontworpen.44 Bij de opening waren echter 
alleen de lampen en vijf stoelen met het
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27 Vergaderzaal van 

de Kamer van 

Koophandel na de 

voltooiing in 1911

Amsterdamse stadswapen voor burgemeester en 
wethouders voltooid. De leden van de Kamer 
van Koophandel klaagden steen en been. Ze 
wensten liever meubilair en een tapijt op de 
kale vloer dan een glas-in-loodraam en wand
schilderingen waar ze nooit om hadden 
gevraagd. De aanschaf van het tapijt leidde zelfs 
tot felle discussies in de gemeenteraad.45 
Voorstanders verdedigden met verve hun 
standpunt dat de Kamer van Koophandel niets 
te veel eiste met een tapijt. Tegenstanders waren 
van mening dat er met de teakhouten vloer niets 
mis was. Ze beschouwden een tapijt als een 
overbodige luxe. Anderen wezen erop dat 
een tapijt zou detoneren met de geplande 
wandschilderingen van Derkinderen. Berlage 
onderschreef dit laatste standpunt.

Onder druk van de Kamer van Koophandel 
werd in september 1903 krediet aangevraagd 
voor een tapijt en meubels.46 In 1904 werd 
echter besloten met de aankleding van de ruimte 
te wachten, totdat de geluidsproblematiek was 
opgelost.47 De grotendeels door J.B. Hillen 
vervaardigde inrichting zou pas in 1910 en 1911 
worden uitgevoerd, waarna de Kamer van 
Koophandel de zaal eindelijk in gebruik kon 
nemen.48
Uit een ontwerptekening van de plaatsing van 
de tafels en stoelen blijkt dat Berlage een 
rechthoekige vergaderopstelling voor ogen had.49 
Los van deze opstelling stonden aan de kant van 
de tribune nog eens vier tafels met stoelen. Deze 
opstelling is daadwerkelijk uitgevoerd. De 
plaatsing van het meubilair is gebaseerd op een

raster van vierkanten, waarbij de stoelen precies 
binnen deze vierkanten passen.
Ook het tapijt is ontworpen op een raster van 
vierkanten met driehoeken (plaat 9).50 Bovendien 
heeft Berlage de opstelling van de tafels en 
stoelen als uitgangspunt genomen voor de 
compositie van het kleed. In de uitgevoerde 
situatie sluit de indeling in rechthoekige kaders 
echter niet geheel aan op de vergaderopstelling. 
Wel stond het meubilair zodanig opgesteld, dat 
in het midden van het tapijt het stadswapen van 
Amsterdam zichtbaar bleef. In de hoeken van het 
bij Stevens & Zonen uitgevoerde tapijt is de staf 
van Mercurius — god van de handel — met 
slangen gestileerd weergegeven.51 In het tapijt 
zijn verder verschillende motieven verwerkt, die 
zijn geïnspireerd op kwallen uit Haeckels boek.52 
Tot slot moet worden opgemerkt dat het tapijt 
en de deurmatten rondom met een kanteel
vormige sluitrand zijn versierd. Deze rand is ook 
overal elders in muren, meubels en tegelvloeren 
verwerkt. Berlage paste een dergelijk motief toe 
als een verbindend, omlopend element. 53 
Het eikehouten meubilair met leren bekleding 
oogt zwaar en robuust. De grootte en zwaarte 
van de stoelen staan in relatie tot de hiërarchische 
rol die ze binnen het gehele meubel-ensemble 
innemen. In de vormgeving van de stoelen komt 
een rangorde naar belangrijkheid in functie tot 
uiting. De vijf stoelen voor burgemeester en 
wethouders op het podium hebben een hoge 
rug met in de rugregel het stadswapen van 
Amsterdam. De overige stoelen rondom de 
vergadertafels voor de leden van de Kamer van 
Koophandel hebben een lagere rugleuning 
zonder stadswapen. De stoelen die geheel 
achterin stonden en voor personeel of publiek 
waren bestemd, zijn veel lichter en kleiner en 
hebben geen armleuningen of stadswapen.
Nadat de Kamer van Koophandel in 1911 de 
vertrekken in gebruik had genomen, groeide het 
aantal leden gestaag. Als gevolg hiervan werd de 
opstelling in de loop der jaren gewijzigd en 
nieuw meubilair toegevoegd. Dit meubilair sluit 
in vormgeving vrijwel geheel aan op het 
bestaande meubilair. Het wijkt echter afin 
constructiemethode en afmeting en is bij andere 
fabrikanten uitgevoerd.54

De lampen hebben een zeer levendige vorm met 
veel gebogen lijnen, die geheel aansluit bij de 
versierende richting binnen de Art Nouveau. 
Alhoewel de hoofdvorm van de kroonluchters 
vergelijkbaar is met zeventiende-eeuwse 
exemplaren, was een tijdgenoot als Lauweriks 
van mening dat Berlage op onconventionele 
wijze vorm gaf aan het nieuwe fenomeen van de 
elektrische lamp.55 Berlage nam de elektrische 
draad tot uitgangspunt en vatte deze in geel
koperen buizen. Al naar gelang de hoeveelheid 
lichtpunten die nodig waren, splitste hij de buis 
op in een aantal buizen. Deze werden zodanig 
gebogen dat de gloeilamp daar werd geplaatst, 
waar deze de beste verspreiding van licht gaf. De 
buizen werden met elkaar verbonden door 
banden met ajourdecoraties. In de vergaderzaal 
hangen twee imposante kronen, die ogen als een 
waterval van bloemen. De gebogen armen van 
de kronen en de wijze waarop de armen over 
elkaar heen vallen, lijken te zijn afgeleid van de 
Ciliata en de tentakels van Discomedusa uit 
Haeckels boek (plaat 10).56 Langs de wanden zijn 
drie- en vijflichtswandarma turen aangebracht, 
waarvan de ajourdecoratie per lamp verschilt.

Het oorspronkelijke concept van de vergaderzaal 
ademde een sfeer van een statige Toscaanse 
burgerzaal met fresco's. Wanneer dit concept 
vergeleken wordt met het uiteindelijke resultaat, 
wordt duidelijk dat de gehele gang van zaken 
rond de vergaderzaal voor Berlage op een fiasco 
moet zijn uitgelopen. De open dakstoel met 
houtsnijwerk op de spanten werd door een 
plafond aan het gezicht onttrokken. Verder werd 
de monumentale boog boven de tribune in drie 
kleinere bogen veranderd en moesten de 
kleurrijke wandschilderingen van Derkinderen 
wijken voor stoffering van de muren. Niettemin 
hebben deze veranderingen plaatsgevonden 
binnen Berlages principe ‘eenheid in veelheid’.
De zaal behoort dan ook tot een van de weinige 
in vrijwel originele staat bewaard gebleven 
interieurs die volgens Berlages eenheidsgedachte 
zijn geconcipieerd.
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5
Objectnaam: armstoel met Amsterdams stadswapen 

(plaat 2)

Ontwerper: H.P. Berlage 
Uitvoering: J.B. Hillen, Amsterdam?

Datering: 190357
Materiaal: eikehout, ingelegd met vogeloogesdoornhout, 

ebbehout, rozehout, bekleed met leer

Inventarisnummer: ahma 18933.1/8

6

Objectnaam: armstoel 

Ontwerper: H.P. Berlage 

Uitvoering: J.B. Hillen, Amsterdam56?
Datering: 1903-11 

Materiaal: eikehout, leer 

Inventarisnummer: ahma 18931.1/32 

Tekening: NAi: Berlage-archief: inv. nr. 65.264 A/D

7

Objectnaam: armstoel 

Ontwerper: in navolging van H.P. Berlage 

Uitvoering: Haag, Amsterdam 

Datering: ca. 194159

Materiaal: eikehout, wol 

Inventarisnummer: ahma 18935.1/22

8

Objectnaam: stoel 

Ontwerper: H.P. Berlage 

Uitvoering: J.B. Hillen, Amsterdam? 
Datering: 1903-11 

Materiaal: eikehout, leer 

Inventarisnummer: ahma 18936.1/9
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9
Objectnaam: koordhouder 
Ontwerper: H.P. Berlage?
Uitvoering: J.B. Hillen, Amsterdam?
Datering: 1903-11
Materiaal: eikehout, geelkoper, ingelegd met ebbehout, 

vogeloogesdoornhout, palissander
Inventarisnummer: ahma 18937.1/2

10
Objectnaam: tafel (zie voor detail ook plaat 4)
Ontwerper: H.P. Berlage 
Uitvoering: J.B. Hillen, Amsterdam?
Datering: 1903-11
Materiaal: eikehout, ingelegd met vogeloogesdoornhout, 

ebbehout, rozehout
Inventarisnummer: ahma 18939.1/8 
Tekening: NAi: Berlage-archief: Tafel Kamer van 

Koophandel: inv. nr. 65.152 A/D 
Opmerking: variaties op dit type:

- ahma 18942.1/3:8 cm minder breed, aan één zijde 
een schaamschot van beige kunstleer. De schaam- 
schotten zijn hoogstwaarschijnlijk later toegevoegd. 
De drie tafels stonden op het podium van de 
vergaderzaal.

- ahma 18943.1/2 : klein, vierkant tafeltje met aan één 
zijde een schaamschot, behorende bij de grote tafels 
met schaamschot (ahma 18942).

- ahma 18950.1/2:10 cm breder: later bijgemaakt.
- ahma 18953.1/4:40 cm minder breed: later 

bijgemaakt en uitgevoerd bij de firma Haag in 
Amsterdam: eerste helft twintigste eeuw.
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11
Objectnaam: tafel met afgeschuinde hoek

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: J.B. Hillen, Amsterdam?

Datering: 1903-11

Materiaal: eikehout, ingelegd met vogeloogesdoornhout, 

ebbehout, rozehout

Inventarisnummer: ahma 18940.1/4

Tekening: NAi: Berlage-archief: opstelling vergaderzaal: 

inv. nr. 65.152 B

13
Objectnaam: tafel

Ontwerper: in navolging van H.P. Berlage 

Uitvoering: onbekend 

Datering: eerste helft twintigste eeuw60 

Materiaal: eikehout, triplex, ingelegd met vogeloog

esdoornhout, ebbehout, rozehout 

Inventarisnummer: ahma 18938.1/10

12
Objectnaam: tafel

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: J.B. Hillen, Amsterdam?
Datering: 1903-11

Materiaal: eikehout, ingelegd met vogeloogesdoornhout, 
ebbehout, rozehout

Inventarisnummer: ahma 18941

Tekening: NAi: Berlage-archief: opstelling vergaderzaal: 
inv. nr. 65.152 B

14
Objectnaam: wandklok 

Ontwerper: H.P. Berlage 

Uitvoering: onbekend 

Datering: 1903-1561 

Materiaal: eikehout, geelkoper, email 

Inventarisnummer: ahma 19037
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15
Objectnaam: bank

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: J.B. Hillen, Amsterdam?

Datering: 1903-11

Materiaal: eikehout
Inventarisnummer: ahma 18946.1/3

Opmerking: de banken stonden op de tribune (balkon) 

van de vergaderzaal

16

Objectnaam: vierentwintiglichtskroon (plaat 10)
Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?
Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, glas

Inventarisnummer: ahma 19027.1/2

Tekening: NAi: Berlage-archief: kroon van de Kamer

van Koophandel: inv. nr.65.208 A/C; ajourbanden: 
inv. nr. 65.147 E

Opmerking: de originele porseleinen kapjes zijn 

vervangen door glazen exemplaren

17
Objectnaam: drielichtswandarm

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?

Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, glas

Inventarisnummer: ahma 19028.1/14

Tekening: NAi: Berlage-archief: drielichtswandarm: inv. nr.

65.214; veertien ontwerpen voor ajourbanden: inv. nr. 

65.247 A/B
Opmerking: de originele porseleinen lampekapjes zijn 

vervangen door glazen exemplaren
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plaat 1 Nis in de 

Goederen beu rszaal

18

Objectnaam: vijflichtswandarm

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam? 

Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein

Inventarisnummer: ahma 19031.1/2

Tekening: NAi: Berlage-archief: vijflichtswandarm: 

inv. nr. 65.214; ajourdecoraties: inv. nr. 65.147 A/B

19

Objectnaam: tapijt (plaat 9 en 15)

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Koninklijke Tapijtfabriek Werklust van 

W. Stevens & Zonen, Rotterdam
Datering: 1903-11

Materiaal/techniek: wol, geknoopt

Inventarisnummer: ahma 19044.1

Tekening: NAi: Berlage-archief: inv. nrs. 65.233, 65.239, 

65.240
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plaat 2 Armstoel uit de 

vergaderzaal van de 

Kamer van Koophandel, 

1903. Eikehout, ingelegd 

met ebbe-, roze- en 

vogeloogesdoornhout, 

bekleed met leer

■■

plaat 3 Armstoel uit de 

directiekamer van de 

graanhandel, 1903. 

Eikehout, bekleed met 
leer
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plaat 4 Verbindings
element van het kruis 
tussen de poten van de 
tafels uit de vergader
zaal van de Kamer van 
Koophandel, 1903-11. 
Eikehout, ingelegd met 
ebbe-, roze- en 
vogeloogesdoornhout.

plaat 5 Detail van het 
eikehouten bureau voor 
de directiekamer van 
de Vereniging voor de 
Effectenhandel, 1903
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plaat 6 H.P.Berlage, 
ontwerp voor 
vloertegelpatroon, 
ongedateerd

plaat 7 Bank in de 
Voorhal (Toorophal), 
1907-1908
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plaat 8 Gordijnen en 

fries in de vergaderzaal 

van de Kamer van 

Koophandel, 1909-11. 

Brokaatfluweel

plaat 9 H.P. Berlage, 

ontwerp voor het tapijt 

in de vergaderzaal van 

de Kamer van Koop

handel, ongedateerd
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plaat 11 Beurstafeltje, 
1903

82 83



plaat 12 Klapstoel 

aan een kolom in de 

Goederenbeurszaal, 

ca. 1908

plaat 13 Detail van de 

eikehouten wandkast in 

de directiekamer van 

de graanhandel, 1903

plaat 14 Directiekamer 

van de Vereniging voor 

de Effectenhandel

^AAR.DIE AUE AMORt NEtT.HET GELD.EH BLAREN, 
.WIER WAARDE. AUlAAR'TVERTflOUWEN.OAALTEfIRySTi 
^HATiPIE'J^tRjjCHrÈn'T .VÉRKttK 5CHATBRE PRXSTf 
syMüooi.sons vousèfis l eeg ^st eeo s yoiGÏVAREN-
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plaat 15 Berlagezaal 

(voormalige vergader

zaal van de Kamer van 

Koophandel)

plaat 16 Een deel van 

het meubilair bijeen 

voor inspectie

plaat 17 Afgebroken 

pennen en 

uitgedroogde lijm

plaat 18 Uit elkaar 

genomen stoelframe
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plaat 19 Grenehouten 

krukje, vóór en na 

conservering

plaat 20 Later 

toegevoegde kapregel

plaat 21 Verschil in 

pootvorm van de 

stoelen met het stads

wapen van Amsterdam: 

links de originele en 

rechts de opgehoogde 
stoelen

20

Objectnaam: deurmat 

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Koninklijke Tapijtfabriek Werklust van 

W. Stevens & Zonen, Rotterdam
Datering: 1903-11

Materiaal/techniek: wol, geknoopt

Inventarisnummer: ahma 19045.1/5

21

Objectnaam: gordijn (plaat 8,15 en afb. 27) 

Ontwerper: H.P. Berlage 

Plaats van uitvoering: Roubaix, Frankrijk 
Datering: 1909-11

Materiaal: brokaatfluweel met gouddraad

Inventarisnummer: ahma 19046.8/9

Tekening: NAi: Berlage-archief: inv. nrs. 65.234; 65.258

22

Objectnaam: fries (plaat 8,15 en afb. 27) 

Ontwerper: H.P. Berlage 

Plaats van uitvoering: Roubaix, Frankrijk 

Datering: 1909-11

Materiaal: brokaatfluweel met bronsdraad

Inventarisnummer: ahma 19047

Tekening: NAi: Berlage-archief: inv. nrs. 65.232 A/B,

65.234; 65.235 A/B, 65.259

23

Objectnaam: portières (afb. 27)

Uitvoering: Hengelosche Trijpweverij 
Datering: 1909-11

Materiaal: velours d’Utrecht, met ingeweven en 

ingeperste strepen 

Inventarisnummer: ahma 19048

24

Objectnaam: gordijnen (plaat 15)

Uitvoering: Hengelosche Trijpweverij
Datering: 1909-11

Materiaal: velours d’Utrecht

Inventarisnummer: ahma 19049
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Goederenbeurs

De Goederenbeurs maakt bij binnenkomst een 
overweldigende indruk door zijn afmetingen en 
prachtige licht-, kleur- en ruimtewerking 
(afb. 28). Het massieve karakter van de bakstenen 
muren wordt doorbroken door de arcades op de 
begane grond en open gaanderijen op de 
verdiepingen. De ijzeren dakspanten in blauw 
en geel sluiten in kleurstelling aan op de 
lambrizeringen. De muren worden verlevendigd 
door ingemetselde geometrische motieven en 
een rondlopende rand van kantelen, die de 
muren met elkaar verbindt. De ruimtebepalende

28 Goederenbeurszaal beursbanken die de grote beurshal vulden, zijn 
in 1903 uit het interieur verdwenen.

De opstelling die Berlage voor het meubilair in 
de Goederenbeurs maakte, bestond uit 24 
grenehouten nissen aan de oost- en westzijde van 
de Beurs, twintig dubbele beursbanken en drie 
tijdingsborden voor op de beursvloer en tien 
enkele beursbanken voor tegen de noordmuur.62 
Ter oriëntatie werden op de pijlers van de arcades 
letters aangebracht en kregen de beursbanken 
een opzetstuk, waarop cijfers en soms namen 
werden aangebracht. Opvallend aan de beurs
banken zijn de rugleuningen, die tevens 
functioneren als deuren van de bergruimten 
erachter (zie afb. cat. nr. 25). In deze berg
ruimten konden schrijfgerei en papieren achter 
slot en grendel worden opgeborgen. Berlage 
creëerde ruimte om de kastjes in het meubel te

29 H.P. Berlage, 
geelkoperen nislamp, 
1903

integreren door de zitting achter de rugleuning 
een stuk door te laten lopen.
De nissen bestaan uit een tegen de muur 
geplaatste betimmering met ingebouwde banken 
en dwarsschotten. Ze zijn opgebouwd uit een 
raamwerk van stijlen en regels, die door pen- en 
gatverbindingen met elkaar vergaard en door 
toognagels zijn verstevigd. Houten latten vullen 
de raamwerken, waarbij de sluitnaden zichtbaar 
zijn gelaten. De koppen van de voorstijlen zijn 
afgerond, ingekeept en uitgestoken met cirkels. 
Een rand met kantelen versiert de bovenregels 
van de muurbetimmeringen. In iedere nis stond 
een beurstafeltje met twee krukjes (plaat 1 en 11).

Ook dit eenvoudige meubilair is door Berlage 
vormgegeven.
Berlage ontwierp voor de nissen een speciale 
lamp (afb. 29). De nislampen waren op de 
dwarsschotten bevestigd en werden in de jaren 
zestig verwijderd. De lamp bestaat uit een 
horizontale buis die zich in drie armen splitst. De 
armen worden met elkaar verbonden door een 
waaiervormige blad en eindigen in een fitting 
met wit porseleinen kapje. Berlage liet zich bij de 
vormgeving van deze lamp inspireren door een 
afbeelding van Spyroidea uit Kunstfownen der 
Natur.63
Het meubilair en de nissen werden in 1903 per 
opbod en afslag aan de huurders geveild. Hierna 
had een huurder recht een nis of bank te huren. 
Direct na de ingebruikname was er al kritiek op 
het meubilair.64 De beursklanten vonden de 
nissen onpraktisch. Ze ergerden zich aan de 
beurstafeltjes die geen inktpotten en laden 
hadden. Om het gebrek aan bergruimte op te 
lossen zijn onder een groot aantal beurstafeltjes 
laden aangebracht en kastjes in diverse formaten 
in de nissen getimmerd. Verder vonden de 
klanten de tijdingsborden in het midden van de 
zaal hinderlijk, omdat deze het zicht op de 
beursnoteringen belemmerden. Ook was er forse 
kritiek op de dubbele beursbanken. De beurs
klanten vonden ze te log, de verhoging in de 
vorm van een podium overbodig en de rug
leuning te hoog. De hoge rugleuning maakte 
communicatie met de achterburen onmogelijk, 
waardoor iedereen naast zijn bank ging staan en 
het ruimtegebrek alleen maar nijpender werd. 
Berlage moet deze kritiek knarsetandend hebben 
aangehoord. Hij had in opdracht van de beurs
commissie juist dubbele beursbanken met hoge 
rugleuningen ontworpen, zodat beursklanten aan 
weerszijden van de bank eikaars gesprekken niet 
konden volgen.65
De Goederenbeurs wordt tegenwoordig 
verhuurd voor (culturele) manifestaties. De zaal 
is ontruimd, alleen de ingebouwde nissen en de 
aan de pijlers bevestigde klapstoeltjes zijn nog 
aanwezig. Ook een deel van de verlichting is nog 
origineel. In de hal hangen in twee rijen van vijf 
de oorspronkelijke vlambooglampen van de 
A.E.G. uit 1903.66
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26

Objectnaam: dubbele beursbank 

Ontwerper: H.P. Berlage 

Uitvoering: onbekend 

Datering: 1903

Materiaal: Amerikaans grenehout 

Inventarisnummer: ahma 19032.1/22

25

Objectnaam: beursbank 

Ontwerper: H.P. Berlage 

Uitvoering: onbekend 

Datering: 1903

Materiaal: Amerikaans grenehout 

Inventarisnummer: ahma 18948.1/10

27

Objectnaam: tafel (plaat 11)

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: onbekend
Datering: 1903

Materiaal: Amerikaans grenehout, ijzer

Inventarisnummer: ahma 18944.1/53

Tekening: vergelijk: NAi: Berlage-archief: Effectenbeurs 

tafels en stoelen (aantekening: 100 stuks): 
inv. nr. 65.195

28

Objectnaam: kruk

Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: onbekend

Datering: 1903

Materiaal: Amerikaans grenehout

Inventarisnummer: ahma 18949.1/109

Tekening: vergelijk: NAi: Berlage-archief: Effectenbeurs 

tafels en stoelen (aantekening: 200 stuks): 
inv. nr. 65.195
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29

Objectnaam: niskastje

Ontwerper: H.P. Berlage 

Uitvoering: onbekend 

Datering: 1903

Materiaal: Amerikaans grenehout 

Inventarisnummer: ahma 18984.1/12

30

Objectnaam: klapstoel (plaat 12) 

Ontwerper: H.P. Berlage?

Uitvoering: onbekend 

Datering: ca. 190867 

Materiaal: grenehout, gietijzer 

Inventarisnummer: ahma 18978

31

Objectnaam: nislamp (afb. 29)

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?

Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein

Inventarisnummer: ahma 19029.1/35

Tekening: NAi: Berlage-archief: Lampen v/d nissen 

goederenbeurs: inv. nr. 65.211

32

Objectnaam: booglamp (afb. 28)

Uitvoering: A.E.G., Berlijn

Datering: ca. 1903

Materiaal: metaal, glas

Inventarisnummer: ahma 19038.1/26

Opmerking: een kleine versie van deze booglampen 

hangt (ahma 19039.1/4) in de doorgang bij de P.T.T. - 
ruimten

Post-, telefoon- en telegraafvertrekken

Vanuit de Goederenbeurs bereikte de beursklant 
een doorgang met aan weerszijden de post-, 
telefoon- en telegraafvertrekken (P.T.T.). De 
beursbezoeker werd op de functie van deze 
ruimten gewezen door decoratiemotieven en 
kwatrijnen van Verwey op de muren. Op de 
ijzeren balken zijn bijvoorbeeld posthoorns en 
telefoondraden met isolatoren geschilderd.
De P.T.T.-lokalen lagen centraal in het beurs
gebouw. Deze voor de handel onmisbare 
ruimten waren hierdoor zowel vanuit de 
Goederenbeurs als de Graan- en Effectenbeurs 
gemakkelijk te bereiken. Het telefoonverkeer 
nam gestaag toe zodat er al snel ruimtegebrek 
ontstond. De noodzakelijke uitbreiding werd 
in 1907 verkregen doordat de vrijgekomen 
Schippersbeurs in gebruik kon worden 
genomen.
Van het meubilair van de P.T.T.-kantoren is 
weinig bewaard gebleven. De langs de wanden 
opgestelde grenehouten telefooncellen zijn 
vrijwel allemaal verwijderd tijdens de 
verbouwing tot foyer in 1987. Een deel van de 
betimmering, een aantal telefooncellen, loketten 
en twee vlambooglampen zijn nog aanwezig.
De telefooncellen bestaan uit dubbele deuren 
die het geluid isoleren, zodat iedere beursklant 
ongestoord kon telefoneren.
In de Beurs hebben twee unieke meubelstukken 
de tand des tijds doorstaan. Deze zijn qua functie 
aan de P.T.T.-vertrekken gerelateerd. Het betreft 
een door Berlage ontworpen grenehouten 
brievenbus met een piramidevormig dak en 
een door de Amsterdamse meubelfabrikant 
H.J.J. Jacobs uitgevoerde telefooncabine met 
twee schuifdeuren (zie cat. nrs. 64, 65). Deze 
twee meubelstukken hebben mogelijk in de 
doorgang of de P.T.T.-vertrekken gestaan.

Schippersbeurs

De aan het Damrak gelegen Schippersbeurs was 
strategisch gesitueerd tussen de Goederen- en 
Graanbeurs. De beursklanten van deze twee 
beurzen konden zo direct met de Schippersbeurs

onderhandelen over de verscheping van de 
verhandelde goederen. Al van het begin af aan 
heerste er onvrede over deze ruimte. In 1907 
werd de Schippersbeurs tot P.T.T.-kantoren 
verbouwd. De schippers vertrokken naar het 
gedeeltelijk gesloten koffiehuis en werden later 
in de Effectenbeurs ondergebracht.
De beursklanten kwamen via smeedijzeren 
hekken in de Schippersbeurs. De hekken zijn op 
de hoeken versierd met motieven, zoals ankers, 
zeilschepen en de letters van de windrichtingen, 
die als richtingaanwijzer binnen het gebouw 
fungeerden. In 1987, tijdens de verbouwing 
van de Schippersbeurs tot entreehal, zijn ze 
gedemonteerd. Met uitzondering van deze 
hekken is van de oorspronkelijke inrichting niets
bewaard gebleven. Ook zijn er geen oude foto’s 
van de Schippersbeurs bekend, zodat een beeld 
van de oorspronkelijke inrichting niet geschetst 
kan worden. Alleen de watergolfjes op de ijzeren 
balken verwijzen nu nog naar de vroegere 
bestemming van Schippersbeurs.

Koffiehuis

Voor een verkwikkend drankje en 
versnaperingen konden de beursklanten terecht 
in het koffiehuis, dat langs de Graanbeurs aan het 
Damrak lag. De inrichting werd uitbesteed aan 
diverse firma’s, waaronder Becht & Dyserinck 
voor de lampen, Phoenix voor de gordijnen en 
Tacoma voor de koperen tafels en het buffet (zie 
afb. 10).68 Berlage heeft alleen een aandeel gehad 
in de bekleding van de murem geglazuurde 
bakstenen met friezen waarin levensspreuken zijn 
opgenomen. Verwey bedacht de spreuken. Ze 
hebben betrekking op de wisselvalligheid van de 
handel en het gemoedelijke leven in het koffie
huis met gezelligheid, spel en drank.69 Spreuken 
als ‘Tussen lippen en glas woont de bekoring’ en 
‘Zoo gewonnen, zoo geronnen’ sieren de wand.
Op 2 mei 1903 opende het koffiehuis zijn 
deuren onder de naam The Royal Lunchroom.70 
De exploitanten beoogden naast de beurs
bezoekers vooral stadgenoten en vreemdelingen 
binnen te halen voor een snelle, goedkope 
consumptie. Het café bleek al snel een weinig
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rendabele onderneming te zijn. In 1907 werd het 
koffiehuis sterk ingekrompen. De Schippersbeurs 
nam de vrijgekomen ruimte in gebruik.

30 Graanbeurszaal in 

1903

Graanbeurs

Via de doorgang met P.T.T.-vertrekken bereikte 
de beursganger de Graanbeurs (afb. 30). Deze 
beurs moest licht van karakter zijn in verband 
met het keuren van de graanmonsters. Om 
zoveel mogehjk noorderhcht binnen te krijgen, 
zijn er zaagtanddaken en een grote vensterpartij 
in de noordwand aangebracht. Verder bestaan 
de muren uit lichtgele bakstenen en de 
lambrizeringen van de gaanderijen uit wit

geglazuurde bakstenen met een bruine sluitrand. 
Het wit geschilderde ijzerwerk met details in 
blauw en rood sluit bij dit lichte kleurenpalet 
aan. Indien de Graanbeurs door somber weer 
toch te donker was voor het keuren van de 
monsters, konden de beursklanten uitwijken 
naar een open binnenplaats. Deze was aan de 
noordzijde van de Graanbeurs gelegen. Zij 
werd omstreeks 1960 overdekt.
Bij binnenkomst in de Graanbeurs springen 
de door Jan Toorop ontworpen sectieltableaus 
direct in het oog. Ze zijn opgenomen in een fries 
van tegels naar ontwerp van Berlage en tussen 
1903 en 1904 uitgevoerd bij de firma Rozenburg 
in Den Haag. In de negen tableaus worden de 
produktie, het vervoer, de verwerking en de

consumptie van het graan verbeeld. De rehëfs 
staan dus in relatie met de functie van de 
Graanbeurs. Daarnaast vormen ze een onderdeel 
binnen het iconografisch programma van de 
Beurs, waarbij ze het natuurprodukt, de industrie 
en het vervoer symbohseren, die al eeuwenlang 
de handelsgeschiedenis en daarmee de mensehjke 
beschaving mede bepalen.71 In de zuidwand 
bracht Toorop nog het sgraffito-tableau ‘Zaaier 
en Maaier’ aan. De voorstelling is onmiskenbaar 
geïnspireerd door Toorops regelmatige verblijf in 
Domburg: de twee boeren en boerin zijn 
weergegeven in Zeeuwse dracht.72 
De Commissie voor de Graanhandel werd 
vroegtijdig bij de inrichting betrokken.73 Ze 
diende een voorstel in dat gebaseerd was op het 
gebruik van het meubilair in de Beurs van 
Zocher. De commissie wenste elf nissen,
43 monstertafeltjes, een opzichterskast en 
monsterkluizen langs de wand.74 Naar aanleiding 
van dit voorstel ontwierp Berlage een modelnis 
met een deurtje, monsterbak en lessenaar. Dit 
model werd door de commissie afgekeurd omdat 
het te veel op een kantoor leek waar een bedrijf
of beroep uitgeoefend kon worden, zodat er 
forensenbelasting over de nissen betaald zou 
moeten worden.75 De nissen waren niet als 
kantoortjes bedoeld, maar als ruimten om uit te 
rusten van het beursspektakel. Berlage ontwierp 
vervolgens onder strengere bepalingen een 
eenvoudige nis met slechts een tafeltje en twee 
krukjes. Twaalf van deze nissen werden tegen de 
muur van de Effectenbeurs geplaatst.
Aan de west- en zuidzijde kwamen de houten 
monsterkluizen langs de muur te staan. Aan de 
zuidzijde werd in het midden tussen de kluizen 
een opzichterskast met klok geplaatst en aan de 
noordzijde enkele niet bewaard gebleven banken 
en tafels. De Commissie voor de Graanhandel 
wilde in het midden van de Beurs 48 monster
tafeltjes, die in acht groepen van zes opgesteld 
zouden worden. Berlage koos uiteindelijk voor 
een opstelling van acht graankisten met daarin 
zes monsterbakken met scharnierende klep. De 
nissen, monsterbakken en kastjes werden per 
stuk verhuurd en gebruikt voor het opbergen en 
keuren van graanmonsters.
Als gevolg van de teruglopende handel kwam in

1961 een einde aan het ritueel van het keuren van 
de monsters in de Graanbeurs. Nadat achtereen
volgens het Centrum voor Industriële Vormgeving 
en de Optiebeurs zich in de Graanbeurs hadden 
gevestigd, kwam de beurs in 1987 leeg te staan.
In datzelfde jaar werd een glazen concertzaal in 
de Graanbeurs gebouwd waarvoor de gehele 
beurszaal ontruimd moest worden. Hierdoor is 
niets meer van het originele meubilair aanwezig. 
Eén graankist, een aantal monsterkluizen en 
tafeltjes en krukjes staan elders in het gebouw 
opgesteld. De rest — gedemonteerde nissen, 
graankisten en booglampen - ligt in kelders 
opgeslagen.

33

Objectnaam: wandkast met monsterkluizen (afb. 30) 
Ontwerper: H.P. Berlage 

Uitvoering: onbekend 
Datering: 1903

Materiaal: Amerikaans grenehout

Inventarisnummer: ahma 18955

34

Objectnaam: graankist (afb. 30)

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: onbekend

Datering: 1903

Materiaal: Amerikaans grenehout

Inventarisnummèr: ahma 18985.1/8

Opmerking: zeven stuks zijn gedemonteerd
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36

Objectnaam: tweelichtswandarm
Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?
Datering: 1903
Materiaal: geelkoper, porselein
Inventarisnummer: ahma 19006.1/11
Tekening: NAi: Berlage-archiefrlamp: inv. nr. 65.210 A; 
Ajourdecoraties: inv. nr. 65.247 C

Zie voor tafel, kruk en booglamp in deze ruimte de 
cat. nrs. 27,28 en 32.

35
Objectnaam: klok
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Fabriek van Uurwerken J.H. Addicks, 

Amsterdam
Datering: 1903
Materiaal: grenehout, metaal, email 
Inventarisnummer: ahma 19034

Veilingzaal van de graanhandel

Het veilen van het graan gebeurde niet in de 
Graanbeurs zelf, maar in de veilingzaal van de 
graanhandel op de eerste verdieping, boven de 
Schippersbeurs. Over de oorspronkehjke 
inrichting is weinig bekend. De zaal was 
onbruikbaar doordat de ruimte sterk resoneerde. 
Om de resonantie te verhelpen werden 
eikehouten lambrizeringen aangebracht en de 
bakstenen muren met doek bekleed. Alleen de 
lambrizering is nog in situ. De twee elektrische 
kronen zijn gedemonteerd en elders opgeslagen.

37

Objectnaam: twaalflichtskroon
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?
Datering: 1903
Materiaal: geelkoper, porselein
Inventarisnummer: ahma 19009.1/2
Tekening: NAi: Berlage-archief: inv. nr. 65.210 A/B
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Directiekamer van de graanhandel

De Commissie voor de Graanhandel was vanaf 
het begin bij de bouw van de Beurs betrokken. 
In 1898 was er nog sprake van dat er een 
tentoonstelhngsruimte voor graanmonsters op 
de eerste verdieping in de noordwesttoren zou 
komen.76 Later wenste de Commissie voor de 
Graanhandel een representatieve vergaderzaal.77 
In januari 1903 diende de commissie een 
begroting in voor de inrichting van een directie
kamer. Van de in de begroting opgesomde 
inrichting zijn de tafel, de stoelen, het bureau, 
de wandkast, de lambrizering, de lichtkroon, 
het glas-in-lood en het haardstuk daadwerkelijk 
uitgevoerd en bewaard gebleven (afb. 31). Er 
zijn geen sporen teruggevonden van het kleed 
en de gordijnen. Van de oorspronkelijke 
meubilering bevinden zich in de directiekamer 
nu alleen nog de wandkast, lambrizering en 
kroon. De wand- en plafondbeschilderingen 
in groen en geel met korenaren zijn eveneens 
bewaard gebleven.

31 Directiekamer van 

de graanhandel in 1903

Een van de middelen waarmee Berlage eenheid 
in deze kamer trachtte te realiseren, was door een 
lambrizering aan te brengen die de gescheiden 
muurvlakken met elkaar verbindt. In die 
lambrizering is de grote wandkast opgenomen. 
De opzet en indeling van het houtsnijwerk van 
de wandkast sluit aan op die van de lambrizering. 
Het motief van de korenhalm bracht eveneens 
samenhang in het interieur. De korenhalm is in 
het haardstuk, de wandschilderingen en het 
beeldhouwwerk van de kast verwerkt. In de 
friezen onder het plafond zijn doorsneden van 
korenaren met graankorrels geschilderd. De 
korenhalm verwijst naar het produkt dat in 
de Graanbeurs werd verhandeld. Tevens 
symboliseert het koren het natuurprodukt 
waaruit alle handel voortvloeit.78 De korenhalm 
en de graankorrels hebben mogelijk een nog 
diepere betekenis. De voorstelling van een 
ontkiemende plant werd in de wandschilderkunst 
rond 1900 veelvuldig toegepast als symbool van 
de ontwikkeling van de kunst, van kiem tot 
plant.79 Deze voorstelling kan tevens worden

32 Bureau uit de 

directiekamer van de 

graanhandel, 1903

gezien als de ontkieming van de ziel en daarmee 
van de collectieve ziel van de volksgemeenschap. 
In deze betekenis sluit het motief aan op het 
iconografisch programma in de Beurs, dat de 
ontwikkeling van een klassenmaatschappij naar 
een collectieve samenleving verbeeldt.

Het beeldhouwwerk in deze zaal is uitgevoerd 
door Mendes da Costa. Het is onduidelijk of 
Berlage als architect van het totale gebouw 
Mendes da Costa in idee en uitvoering volledig 
vrij liet. In de ontwerptekening van de wandkast 
heeft Berlage het beeldhouwwerk slechts door 
middel van kaders aangegeven en niet verder 
ingetekend. Kennelijk heeft de architect de 
invulling aan Mendes da Costa overgelaten 
en is het ontwerp van de twee katten en de 
door korenhalmen omgeven konijnen van hem 
(plaat 13).80 Bij het zandstenen haardstuk ligt dat 
echter anders. Op een tekening van het 
haardstuk heeft Berlage tussen het koren een 
godin met vele borsten getekend: Diana van 
Ephesos.81 Bij de uitvoering heeft Mendes da 
Costa niet zoals Berlage voor een godin met vele 
borsten gekozen, maar voor een vrouwefiguur
die met haar handen het koren opzij schuift.82 
Mogelijk betreft het Ceres, godin van de 
landbouw en het graan, die symbool staat voor 
de vruchtbaarheid van de aarde. In het geval van

-------------------------- het haardstuk hebben Berlage en Verwey

blijkbaar de thematiek bedacht en is de 
uitbeelding van het thema door Mendes da Costa 
bepaald.
De schoorsteenmantel met haardstuk was 
eigenlijk overbodig, omdat het beursgebouw 
uitgerust was met een centrale verwarming.
De schoorsteenmantel fungeerde slechts als 
achterstuk voor de verwarmingsradiator en was 
dus in strijd met Berlages opvatting dat de vorm 
in overeenstemming moet zijn met de functie.
De reden dat Berlage de schoorsteenmantel toch 
in het vertrek opnam, was omdat de haard voor 
Berlage, evenals voor Semper, het symbool 
vormde van de oerbron van het gezinsleven en 
daarmee van de maatschappij.83 Berlage Het hier 
de symboliek van de vorm prevaleren boven de 
uitdrukking van de functie in de vorm.
In het midden van de vergaderzaal stond een
vierkante, eikehouten tafel met zes stoelen met 
leren bekleding. De voorzitter van de 
vergadering zat op een speciale voorzittersstoel 
met een hoge rug en een gesneden ornament 
van bladwerk in de rugregel. Hij leidde de 
vergadering met een palmhouten voorzitters
hamer, die gedecoreerd was met een sikkel. Het 
motief van de sikkel en de korenhalm is ook in 
het houtsnijwerk van de buitendeuren van de 
Graanbeurs verwerkt.
De stoelen laten duidelijk de loskoppeling 
van achter- en rugstijlen zien (plaat 3). De 
rugstijlen zijn met de naar achter doorlopende 
armleuningen verbonden, doordat de pennen 
van de onderste rugregel door de rugstijlen en 
armleuningen heen lopen, waarbij de pennen 
een groot stuk aan de buitenzijde uitsteken. De 
constructiewijze wordt zo op een heldere en 
logische manier gevisualiseerd.
In de vormgeving van de tafel bracht Berlage 
op demonstratieve wijze de functie van het 
onderstel als drager van het tafelblad tot uiting.
Het onderstel is verstevigd door een stelsel van 
verticale, horizontale en diagonale regels, die in 
het midden onder het tafelblad met elkaar
verbonden worden door een langwerpig sleutel
stuk met piramidevormig uiteinde. Dit stelsel 
toont een frappante gelijkenis met houten 
dakspantconstructies. In de tafel komt dan ook 
Berlages opvatting dat een meubelstuk een klein
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bouwwerk en een bouwwerk een groot 
meubelstuk is, overtuigend tot uiting.84 Berlage 
ontwierp voor dit vertrek nog een bureau, 
versierd met snijwerk op de deurpanelen en 
steekwerk op de verbindingen (afb. 32). De 
geelkoperen sleutel- en scharnierplaten 
verlevendigen het sobere meubelstuk. Het 
speciaal voor deze ruimte ontworpen beslag is 
ook op de deur en de wandkast aangebracht. 
De eenheid in deze prachtig uitgebalanceerde 
zaal raakte verstoord toen in 1987 de directie
kamer opnieuw werd ingericht. Bij de 
herinrichting werd een kleed en een tafel met 
stoelen geplaatst, die op geen enkele wijze 
aansloten bij de rest van het interieur.

38
Objectnaam: tafel
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: onbekend
Datering: 1903
Materiaal: eikehout
Inventarisnummer: ahma 18982
Tekening: NAi: Berlage-archief: Meubileering 

bestuurskamer v/d Vereeniging v/d Graanhandel: 
inv. nrs. 65.198; 65.199 A/B

39
Objectnaam: 11 armstoelen (plaat 3) en een 

voorzittersstoel
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: onbekend
Datering: 1903
Materiaal: eikehout, leer
Inventarisnummer: ahma 18932.1/12 
Tekening: NAi: Berlage-archief: inv. nr. 65.263

40
Objectnaam: bureau (afb. 32)
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: fabrikant: onbekend 

houtsnijwerk: J. Mendes da Costa of R. Hack
Datering: 1903
Materiaal: eikehout, geelkoper
Inventarisnummer: ahma 18965
Tekening: NAi: Berlage-archief: bureau: inv. nrs. 65.201 

A/D, 65.263; hang- en sluitwerk: inv. nr. 65.230

41
Objectnaam: wandkast (zie ook afb. 31)
Ontwerper: H.P. Berlage (kast en houtsnijwerk panelen); 

J. Mendes da Costa (beeldhouwwerk)
Uitvoering: fabrikant: onbekend 

beeldhouwwerk: J. Mendes da Costa 
snijwerk panelen: J. Mendes da Costa of R. Hack

Datering: 1903
Materiaal: eikehout, geelkoper
Inventarisnummer: ahma 18981
Tekening: NAi: Berlage-archief: Kast directiekamer 

graanhandel: inv. nr. 65.200; hang- en sluitwerk: inv. nr. 
65.230

Gipsmodel: J. Mendes da Costa: Konijn in het koren: 
Centraal Museum, Utrecht: inv. nr. 5180

42
Objectnaam: voorzittershamer 
Ontwerper: H.P. Berlage?
Uitvoering: onbekend 
Datering: eerste kwart twintigste eeuw 
Materiaal: palmhout 
Inventarisnummer: ahma 19041
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43
Objectnaam: twaalflichtskroon
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam 
Datering: 1903
Materiaal: geelkoper, porselein
Inventarisnummer: ahma 19025.1/3 (waarvan twee in de 

directiekamer van de effectenhandel)
Opmerking: de huidige porseleinen kapjes zijn niet 

origineel, de oorspronkelijke lampekapjes bestonden 
uit strengen kraaltjes

Effectenbeurs

Bij de voorbereidingen van de bouw eiste 
de Vereniging voor de Effectenhandel een 
afgesloten ruimte.85 Hierdoor ligt de Effecten
beurs geïsoleerd in het beursgebouw (afb. 33).
Ze staat alleen in verbinding met het voor het 
functioneren van de beurs noodzakelijke P.T.T.- 
gedeelte. De Effectenbeurs had verder haar eigen 
voorzieningen zoals een lees-, biljart- en 
vergaderzaal en een koffie- en directiekamer. 
Desondanks wensten de ontevreden handelaren 
een eigen gebouw.
De ontevredenheid werd onder meer 
veroorzaakt door de slechte klimatologische 
omstandigheden in de Effectenbeurs: het was er 
bedompt en warm.86 Daarnaast was er ruimte
gebrek. Al kort na de opening bleek dat de nissen 
met beurstafeltjes en krukjes te klein waren.87 
Berlage was hierover zeer verbaasd, aangezien hij 
deze ontworpen had aan de hand van adviezen en 
eisen van de Vereniging voor de Effectenhandel. 
Binnen de vereniging kon men het echter van 
het begin af aan niet eens worden over de 
inrichting en ligging van de beurs, zodat 
adviezen en eisen voortdurend kritiek kregen 
van de eigen leden.88 Verder werd het ruimte
gebrek steeds nijpender door het groeiend aantal 
leden. Tot overmaat van ramp begon het beurs
gebouw ook nog te verzakken en te scheuren. 
Uiteindelijk vertrok de Effectenbeurs in 1914 
naar een nieuw onderkomen aan het Beursplein. 
Naast de materiële mankementen van het 
gebouw veroorzaakte de toegepaste symboliek 
irritatie bij de effectenhandelaren. Het meest 
typerende voorbeeld hiervan is de affaire met het 
‘zwerende’ handje. Bovenop de toegangshekken 
van de Effectenbeurs waren geel gelakte 
geldzakken met een blauw ‘zwerend’ handje 
geplaatst. De effectenhandelaren ervoeren het
handje als een belediging van de architect, die de 
spot met hen dreef door symbolen toe te passen, 
die suggereerden dat effectenhandelaren zweren 
bij geld. Berlage plaatste de handjes echter vanuit 
een moralistisch standpunt met de bedoeling de 
effectenhandelaren er op te wijzen, dat bij 
krediet dezelfde ernst betracht moet worden als 
bij het zweren van de eed.89 Deze betekenis is de

handelaren kennelijk ontgaan, want ze eisten 
dat de handjes werden afgezaagd. Hun eis 
werd ingewilligd en korte tijd later werden de 
afgezaagde handjes in het Algemeen Handelsblad 
te koop aangeboden.90
Alhoewel de Effectenbeurs een afgezonderde 
positie in het beursgebouw inneemt, sluit de 
inrichting aan op de rest van het gebouw.
De muren zijn versierd met ingemetselde 
decoratieve patronen en een rondlopende 
band met kantelen. Langs de wanden waren 
grenehouten nissen aangebracht. Waar geen 
nissen stonden, waren de muren versierd met 
blauw geglazuurde bakstenen lambrizeringen 
met gele sluitrand. Evenals de rondlopende band 
met kantelen verbindt het fries met twaalf 
sectieltableaus de muurvlakken met elkaar. 
Berlage ontwierp het met geldstukken versierde 
tegelfries en Toorop de tableaus. De tussen 1903 
en 1904 bij Rozenburg uitgevoerde tableaus 
geven industrieën weer waarbij de geld- en 
effectenhandel was betrokken.91 Zo worden 
onder meer de visserij, akkerbouw en de teelt 
van koffie en tabak verbeeld. Toorop heeft bij 
enkele onderwerpen inspiratie geput uit zijn 
dagelijkse leefomgeving. In twee tableaus met 
als titel Visscherij heeft hij bijvoorbeeld zijn
indrukken van het Katwijkse vissersleven 
verwerkt. In het ene tableau zijn vissersvrouwen 
netten aan het drogen en in het andere staat een 
klijnhaalder tussen twee Katwijkse bomschuiten.92 
Het meest monumentale meubelstuk in de 
Effectenbeurs was de centraal in de beurs 
opgestelde ‘guidebank’: een ovale, grenehouten 
balie met in het midden een klok en een bord 
waarop de beursnoteringen werden
bijgehouden.93 Langs de muren waren nissen 
getimmerd, gevuld met tafeltjes en krukjes, die 
ook in de Goederen- en Graanbeurs stonden. 
Verder ontwierp Berlage nog 26 beursbanken.94 
Deze tweezitsbanken zijn een verkleinde versie 
van de banken uit de Goederenbeurs. Het 
meubilair van de gehele Effectenbeurs werd bij 
vier grote meubelfabrikanten aanbesteed: de 
firma’s H.F. Jansen & Zonen, J.B. Hillen en 
J.H. Haag & Zoon in Amsterdam en Pool te 
Haarlem.95
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Nadat in 1914 de effectenhandel naar de nieuwe 
Effectenbeurs was verhuisd, hebben verschillende 
instellingen zich voor langere of kortere tijd in 
de beurs gevestigd. In de jaren tachtig werd de 
Effectenbeurs verbouwd tot concertzaal, waarbij 
de nog aanwezige betimmering en meubels

________________  werden verwijderd.
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44
Objectnaam: beursbank
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: onbekend
Datering: 1903
Materiaal: Amerikaans grenehout
Inventarisnummer: ahma 18960.1/26
Opmerking: afgebeeld zijn twee tegen elkaar geplaatste 

beursbanken op originele houten praktikabels

45

Objectnaam: tweelichtswandarm
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam 
Datering: 1903
Materiaal: geelkoper, porselein
Inventarisnummer: ahma 19004.1/12 
Tekening: NAi: Berlage-archief: ajourdecoraties: 
inv. nr. 65.247 D

Zie voor tafel, kruk, booglamp en eenlichtswandarm de 
cat. nrs. 27, 28, 32 en 76
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Noteer- en lotenzaal

Aan de noordzijde van de Effectenbeurs lagen de 
loten- en noteerzaal. In de lotenzaal vonden de 
uitlotingen plaats en in de noteerzaal werden de 
beursnoteringen vastgesteld. Alhoewel Berlage 
voor de loten- en noteerzaal één ameublement 
ontwierp, wijkt de decoratie van muren en 
plafonds van elkaar af.
De noteerzaal en de gangen eromheen hebben 
een groen geglazuurde bakstenen lambrizering 
met een bruine sluitrand.
De lotenzaal heeft daarentegen een houten 
lambrizering. Verder zijn de ijzeren balken in 
de lotenzaal gedecoreerd met gestileerde 
ornamenten. De balken van de noteerzaal zijn 
beschilderd met motieven die verwijzen naar de 
functie van de ruimte: procenttekens, stapels 
geldstukken en door wikkels bijeengebonden 
papieren. De geldstukken en papieren zijn ook in 
de buitendeuren verwerkt. Zo paste Berlage tot 
in detail het principe ‘eenheid in veelheid’ toe, 
waarbij elementen in het exterieur en interieur 
met elkaar werden verbonden.
Van de oorspronkelijke inrichting is alleen nog 
de eikehouten lambrizering aanwezig. Toch kan 
een beeld van het oorspronkelijke meubilair 
worden gevormd, doordat er ontwerp
tekeningen bewaard zijn gebleven.96 Door welke 
fabrikant de meubels zijn uitgevoerd en of er nog 
exemplaren bewaard zijn gebleven, is onbekend.

Directiekamer van de Vereniging voor 
de Effectenhandel

Boven de loten- en noteerzaal lag op de eerste 
verdieping de directiekamer van de Vereniging 
voor de Effectenhandel (plaat 14). Berlage 
ontwierp voor de directiekamer een vergader- 
opstelling in de vorm van een T. Het dwarsstuk 
van de T-opstelhng was parallel aan het raam aan 
de noordzijde geplaatst met in het midden de 
voorzittersstoel.97 Deze opstelling is uitgevoerd.98 
De kleurstelling van het bij Stevens & Zonen 
uitgevoerde tapijt in wit en zwart en de primaire 
kleuren rood, blauw en geel is ook in het 
muurfries en plafond doorgevoerd. Hierdoor

heeft de directiekamer een homogeen karakter. 
De eikehouten lambrizering levert aan die 
homogeniteit een belangrijke bijdrage. In de 
lambrizering zijn namelijk het marmeren 
haardstuk met bronzen reliëf van Mendes da 
Costa, de deuren, de boekenkast en de twee 
rondlopende hoekbanken opgenomen. Op deze 
wijze worden de losse elementen in de 
architectonische geledingen van de muur 
opgenomen en vormen de architectuur en 
de toegepaste kunst een eenheid.
De samenhang tussen de lambrizering, deuren, 
boekenkast en bureau wordt versterkt, doordat al 
deze onderdelen zijn versierd met houtsnijwerk 
dat in rechthoekige kaders is geplaatst. Berlage 
ontwierp voor ieder kader weer een andere 
decoratie. De decoraties zijn op een systeem van 
vierkanten, driehoeken en cirkels ontworpen en 
zijn binnen dit systeem gestileerd. Ze bestaan 
afwisselend uit florale en op Kunstformen der 
Natur geïnspireerde ornamenten. Berlage heeft 
bijvoorbeeld het eencellige micro-organisme 
Ophiodea uit Haeckels boek in de lambrizering 
verwerkt.99 Mendes da Costa heeft het 
houtsnijwerk in dit vertrek en dat van andere 
representatieve vertrekken uitgevoerd. Ook de 
beeldhouwer R. Hack (1871-1939) had hierin 
een aandeel.100
Naast de strenge doorvoering van kleuren en 
materialen leverde de consequente toepassing van 
motieven een bijdrage aan het verwezenlijken 
van eenheid in de ruimte. De vloer, muren en 
het plafond vormen samen een overkoepelende 
compositie, doordat het motief van een cirkel, 
gesplitst door vier spiralen, zowel in het tapijt, als 
in de geschilderde friezen en de tongewelven is 
toegepast.
De losse en vaste onderdelen van het interieur 
worden bovendien met elkaar verbonden door 
de toegepaste iconografie. Deze staat in relatie 
tot de functie van de ruimte en de geldhandel.
Zo is het met geldstukken versierde embleem 
van de effectenhandel (WE) zowel als strooi- 
patroon op de roestbruin geschilderde muren als 
in de kapregel van de voorzittersstoel verwerkt 
(zie afb. cat. nr. 51). Verder wordt in de twee 
kwatrijnen van Albert Verwey, die boven de 
marmeren schouw en de boekenkast zijn

34 J. Mendes da 
Costa, gipsmodellen 
van de houtsculpturen 
‘geldzucht’ aan de 
eikehouten kast in de 
directiekamer van de 
Vereniging voor de 
Effectenhandel, 1903

aangebracht, gewezen op het gevaar van het 
voortdurend aan fluctuatie onderhevige geld:

Gewicht en maat wier norm een volk bewaart,
Slijtloos metaal in dicht foedraal gesloten,
Zij ’t Zuivre Brein : zijn Zuivere Koers verklaart 
Wat roersels koers verkleinen en vergroten.

Waar die alle andre meet, het Geld, en blaren 
Wier waar, al naar ’t vertrouwen, daalt en rijst; 
Schat die ’t Gerucht in ’t Werkelijk-schatbre

prijst:
Symbool, soms vol, soms leeg, steeds vol 

gevaren.’

Mendes da Costa verwerkte de thematiek van de 
geldhandel in het bronzen reliëf van de schouw. 
In dit reliëf geven de twee middelste figuren 
elkaar, boven twee geldzakken, de hand. De 
geheel linkse figuur zweert de eed en de rechter 
houdt de handen plechtig gevouwen. De 
betekenis van deze voorstelling wordt duidelijk

uit een bewaard gebleven briefje van Mendes da 
Costa:

‘Bedoeld is een Voorstelling van den Geldhandel 
De handel en rijkdom reiken elkaar de hand 
De rijkdom is vergezeld van de deugd 
De handel van de waarheid
De geldzakken duiden het geld als handelswaar 
De goudenregenboompjes duiden op de gevolgen

van de gehele handeling’101

In dit reliëf geeft Mendes da Costa als het ware 
het goede voorbeeld aan de effectenhandelaren. 
Hij wijst erop dat bij het beoefenen van de 
geldhandel deugdzaamheid en betrouwbaarheid 
betracht moeten worden.102 Alleen dan wordt 
rijkdom op een eerlijke, rechtmatige wijze 
vergaard.
In het beeldhouwwerk van de boekenkast 
waarschuwt Mendes da Costa tegen het handelen 
in effecten uit geldzucht. De geldzucht is 
uitgebeeld in de vorm van een geknielde en
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35 J. Mendes da 
Costa, kaartspeelster 
op de kast in de 
directiekamer van de 
Vereniging voor de 
Effectenhandel, 1903

voorover gebogen man en vrouw, die 
geldstukken met hun armen onder hun buik 
bijeenhouden (afb. 34, zie ook plaat 14).103 
Hebzucht wordt eveneens gesymboliseerd in de 
scuplturen bovenop de kast. Het betreft twee 
figuren met een kaartspel en twee met een 
roulette, die het gokken en de kansspelen 
verbeelden (afb. 35).104 Deze sculpturen tonen 
verwantschap met de moraliserende, burleske 
figuurtjes op kapitelen en koorbanken in 
middeleeuwse kerken en kloosters. Op panelen 
aan de zijkanten van de kast lijkt Mendes da 
Costa in de vorm van een op een goed gevulde 
geldzak slapende figuur het spreekwoord 
‘slapende rijk worden’ tot uitdrukking te hebben 
gebracht. Mogelijk wordt hiermee — evenals met 
de rest van het beeldhouwwerk van deze kast — 
kritiek geleverd op het kapitalistische systeem 
waarin het winstprincipe en de drang tot 
persoonlijke verrijking ten koste gaan van 
anderen, die gevangen blijven in achtergestelde 
posities.105 Dit laatste kan misschien de verklaring 
zijn voor de betekenis van het beeldhouwwerk 
van een gevangen aap in een val, op de hoeken 
van het bureau.106
De rijk gedecoreerde directiekamer staat in schril

contrast met de ernaast gelegen bediendenkamer. 
Deze is sober en heeft slechts een eenvoudige, 
grenehouten lambrizering met twee ingebouwde 
kasten. Beide vertrekken hebben vrijwel 
onaangetast de tand des tijds doorstaan. Nadat 
de effectenhandelaren in 1914 de Beurs hadden 
verlaten, vestigde de Raad van de Scheepvaart 
zich in deze ruimten. De Raad is tot op heden 
de gebruiker.

46
Objectnaam: boekenkast (plaat 14)
Ontwerper: H.P. Berlage (kast en houtsnijwerk panelen);

J. Mendes da Costa (beeldhouwwerk)
Uitvoering: H.F. Jansen & Zonen, Amsterdam 

beeldhouwwerk: J. Mendes da Costa 
snijwerk panelen: J. Mendes da Costa of R. Hack

Datering: 1903
Materiaal: eikehout, geelkoper
Inventarisnummer: ahma 18972
Tekening: NAi: Berlage-archief: kast: inv. nrs. 65.183, 

65.262; beslag: inv. nr. 65.184
Gipsmodellen: J. Mendes da Costa: Centraal Museum, 

Utrecht:
- Geldzucht (geknielde man): inv. nr. 5174
- Geldzucht (geknielde vrouw): inv. nr. 5175
- Gokken (man met kaartspel): inv. nr. 5176
- Gokken (vrouw met roulette): inv. nr. 5177

47
Objectnaam: bureau
Ontwerper: H.R Berlage (bureau en houtsnijwerk);

J. Mendes da Costa (beeldhouwwerk)
Uitvoering: H.F. Jansen & Zonen, Amsterdam 

beeldhouwwerk: J. Mendes da Costa 
snijwerk panelen: J. Mendes da Costa of R. Hack

Datering: 1903
Materiaal: eikehout, geelkoper
Inventarisnummer: ahma 18975
Tekening: NAi: Berlage-archief: bureau: inv. nr. 65.262; 

beslag: inv. nr. 65.184
Gipsmodellen: J. Mendes da Costa: Centaal Museum, 

Utrecht:
- Aap in de val: inv. nr. 5194
- U/7: inv. nr. 5173, 5174
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49
Objectnaam: tafel
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: H.F. Jansen & Zonen, Amsterdam 
Datering: 1903 
Materiaal: eikehout 
Inventarisnummer: ahma 18971.1/2 
Tekening: NAi: Berlage-archief: inv. nr. 65.262

50
Objectnaam: tafel
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: H.F. Jansen & Zonen, Amsterdam 
Datering: 1903 
Materiaal: eikehout 
Inventarisnummer: ahma 18968.1/2 
Tekening: NAi: Berlage-archief: inv. nr. 65.262

51
Objectnaam: voorzittersstoel
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: H.F. Jansen & Zonen, Amsterdam 
Datering: 1903107 
Materiaal: eikehout, leer 
Inventarisnummer: ahma 18954.1/2

52
Objectnaam: armstoel
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: H.F. Jansen & Zonen, Amsterdam 
Datering: 1903’08 
Materiaal: eikehout, leer 
Inventarisnummer: 18934.1/30
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53
Objectnaam: hoeklamp
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam
Datering: 1903
Materiaal: geelkoper, glas
Inventarisnummer: ahma 19026.1/2
Tekening: NAi: Berlage-archief: inv. nr. 65.212 A/B
Opmerking: de originele porseleinen lampekapjes zijn

vervangen door glazen exemplaren

54
Objectnaam: tapijt (plaat 14)
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Koninklijke Tapijtfabriek Werklust van 

W. Stevens & Zonen, Rotterdam
Datering: 1903
Materiaal/techniek: wol, geknoopt
Inventarisnummer: ahma 19050

36 Vergaderzaal van 
de effectenhandel, 
1903

J
_ r1

55
Objectnaam: wandkast
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: onbekend
Datering: 1903
Materiaal: Amerikaans grenehout
Inventarisnummer: ahma 18973
Tekening: NAi: Berlage-archief: Bediendenkamer: 

inv. nr. 65.181

Zie voor twaalflichtskroon cat. nr. 43

Vergaderzaal van de effectenhandel

De vergaderzaal van de Effectenbeurs was 
boven de P.T.T-vertrekken gelegen. Ook 
deze vergaderzaal was door de slechte akoestiek 
onbruikbaar. Er moesten houten lambrizeringen 
en wandbespanningen worden aangebracht.
Op een foto uit 1903 zijn de lambrizering en 
verder twee twaalflichtskronen, tweelichts- 
wandarmaturen en een tegeltableau met het 
embleem van de Vereniging voor de 
Effectenhandel te zien (afb. 36).109 Het vertrek 
was nog niet gemeubileerd; dat zou pas in 1907 
gebeuren. Waarschijnlijk zijn voor deze ruimte 
dezelfde stoelen vervaardigd als voor de 
directiekamer van de effectenhandel.110 
Momenteel is alleen de lambrizering nog 
aanwezig.

56

Objectnaam: twaalflichtskroon (afb. 36)
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?
Datering: 1903
Materiaal: geelkoper, porselein
Inventarisnummer: ahma 19010.1/2
Tekening: NAi: Berlage-archief: kroon: inv. nr. 65.209 A/B; 
Ajourdecoraties: inv. nr. 65.247 D

Zie voor voorzittersstoel, armstoel en tweelichtswandarm 
cat. nrs. 51,52 en 45
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37 H.P. Berlage, 
ontwerp voor de 
meubilering van de 
koffie- en biljartkamer, 
leeszaal en bibliotheek 
van de Vereniging voor 
de Effectenhandel, 
ongedateerd

De overige ruimten van de
effectenhandel

De Effectenbeurs was met een groot aantal 
faciliteiten uitgerust. Zo waren er op de eerste 
etage een eigen bibliotheek, leeszaal en koffie
kamer. De effectenhandelaren konden zelfs een 
tijdje verpozen in een biljartzaal, die uitgerust 
was met telefooncellen. Over de oorspronkelijke 
inrichting van al deze ruimten is nauwelijks iets 
bekend. Alleen op basis van vier tekeningen is een 
beeld van het meubilair te vormen (afb. 37).111 
Van de meubilering zijn alleen een klok en drie 
stoelen uit de leeszaal bewaard gebleven.112

116 117



Safe-deposit

Een door Berlage ontworpen uithangbord 
markeerde de ingang van de safe-deposit, die 
rechts van de hoofdingang op het Beursplein lag. 
Berlage reserveerde op aanbeveling van 
burgemeester en wethouders een ruimte in de 
Beurs Voor een safe-deposit om zo in de 
groeiende behoefte aan kluizen en brandkasten te 
voorzien.113 In 1898 kreeg de architect opdracht 
om safe-deposits in Londen te inspecteren. Hij 
bezocht diverse inrichtingen waarvan Chancery 
Lane met 13.000 kluizen de grootste was.114 De 
safe-deposit van de Beurs in Londen met 181 
kluizen heeft Berlage opmerkelijk genoeg niet 
bekeken. Na terugkomst in Amsterdam diende 
hij een begroting van fl 30.000,- in voor een 
ruimte met vijfhonderd safes. Burgemeester en 
wethouders gingen akkoord met deze begroting, 
maar wilden geen verantwoordelijkheid dragen 
voor de inrichting en exploitatie van de safe- 
deposit. Hierdoor was er feitelijk geen opdracht
gever voor de bouw van de kluizeninrichting. Er 
werd besloten dat de leverancier van de kluizen 
zélf voor een opdrachtgever diende te zorgen 
door een consortium (in dit geval een 
vereniging van bankiers) op te richten. De 
onderhandelingen met diverse (buitenlandse) 
leveranciers verliepen uitermate moeizaam.115 Pas 
in maart 1902 viel de definitieve beslissing. Niet 
een buitenlandse fabriek, maar een Nederlandse 
firma, Lips uit Dordrecht, slaagde er toen als 
eerste in een maatschappij op te richten voor de 
exploitatie van de beurskluizen: de Naamloze 
Vennootschap Beurskluizen en Safes.116 
De door Lips geleverde kluizeninrichting was
destijds de grootste en meest geavanceerde van 
Nederland. De Naamloze Vennootschap 
Beurskluizen en Safes gaf in 1903 een brochure 
uit, waarin uit de doeken werd gedaan hoe goed 
de kluizen tegen brand en inbraak waren 
beveiligd.117 Dankzij deze rijk geïllustreerde 
brochure is het mogelijk een beeld van het 
grotendeels verloren gegane interieur van de 
safe-deposit te reconstrueren.
De op souterrainniveau gelegen safe-deposit had 
een L-vormige plattegrond. Via een trap kwam 
de bezoeker bij de portiersloge in het souterrain

met aangrenzend de directiekamer en een 
kantoor. Na de portiersloge te zijn gepasseerd, 
kwam de bezoeker via een gang in de 
‘algemeene schrijfkamer’. Hier kon de klant 
zaken bespreken, correspondentie voeren en zijn 
papieren in orde maken. Voor zaken met een 
vertrouwelijker karakter was een tweede schrijf
kamer gereserveerd, het ‘locaal met bureaux’
(afb. 38). Deze bureaus waren geluidsdichte 
conferentiekamertjes met geïsoleerde deuren.
Aan het einde van dit vertrek was een doorgang 
met een smeedijzeren hek die leidde naar de 
herkenningskamer, waar de klant na identificatie 
toegang kreeg tot de safes.
De ingang tot de eigenlijke safe-deposit bestond 
uit twee gepantserde kluisdeuren. Achter de 
linkerkluisdeur bevonden zich twaalfhonderd 
kleine safe-loketten en een aantal kluizen. De 
rechterkluisdeur gaf toegang tot een depot waar 
niet alleen brandkasten in bewaring werden 
gegeven, maar ook kostbare schilderijen, kisten, 
hutkoffers en reistassen. De bewakers hielden de 
safes én de klanten met spiegels nauwlettend in 
het oog.
In 1902 ontwierp Berlage de meubilering van de 
safe-deposit.118 De meubels vallen volledig uit de 
toon wanneer ze vergeleken worden met de rest 
van het beursmeubilair. Ze zijn niet van grenen 
of eikehout maar van het luxueuze mahonie. 
Bovendien zijn deze meubels slank en elegant 
van vorm. De hoeken van stijlen, poten en 
bladen zijn niet hoekig maar afgerond.
Berlage voerde hoogstwaarschijnlijk in opdracht 
van zijn opdrachtgevers de inrichting in het 
kostbare mahonie uit, dat aansloot bij de status 
van de veelal welgestelde clientèle. De meubels 
zijn verder eenvoudig van vorm en
ongedecoreerd, waardoor het meubilair voldeed 
aan de eisen van gebruiksmeubilair in publieke 
ruimten. Opvallend is, dat het meubilair in het 
kantoor niet in het dure mahonie, maar in het 
veel goedkopere vurehout werd gemaakt!119 
Kennelijk werd de materiaalkeuze bepaald door 
de functie van de ruimte en de daarbij behorende 
status.
In 1903 werden de ontwerpen door de meubel
fabrikanten J.B. Hillen en Haag uitgevoerd.120 
Van de totale inrichting zijn de lambrizering en

38 Schrijfkamer in de 
safe-deposit, 1903

tweedeurskast van de ‘algemeene schrijfkamer’ in 
zwaar gehavende staat bewaard gebleven. Verder 
zijn het hek, delen van de tegelvloer, twee kluis
deuren en een fragment van de lange rijen met 
kluizen nog aanwezig. Van het losse meubilair 
heeft slechts één krukje uit de conferentie
kamertjes het overleefd. Daarnaast werden in de 
Beurs een lessenaar en een exemplaar van de 
stoelen uit de schrijfkamers opgespoord. De rest 
van het meubilair is na de sluiting van de safe- 
deposit in 1956 uit de Beurs verdwenen. Hier en 
daar zullen nog exemplaren worden bewaard. Zo 
bevindt zich in de collectie van het NAi een 
bureau dat is gemaakt naar de tekening van het 
schrijfbureau van de chef van de safe-deposit.121 
Na de sluiting in 1956 nam de Nederlandsche 
Middenstandsbank haar intrek in de ruimte. Van 
1965 tot 1974 was de importboekhandel Nilsson 
& Lamm erin gevestigd. In 1989 werd de 
voorhal van de hoofdingang tot café verbouwd. 
Bij deze verbouwing bleven de hoofdingang en 
de voorhal grotendeels intact, maar de safe- 
deposit werd vrijwel volledig ontmanteld voor 
de aanleg van een cafékeuken.122
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59
Objectnaam: stoel

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: J.B. Hillen en/of Haag, Amsterdam

Datering: 1902-03

Materiaal: mahonie, velours épinglé

Inventarisnummer: ahma 18959

Tekening: NAi: Berlage-archief: Betimmering en

meubileering van de lokalen der safe deposit, 

gedateerd 20.12.1902: inv. nr. 65.165; stoel safe 

deposit: 65.167 A/B

60

Objectnaam: kruk

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: J.B. Hillen en/of Haag, Amsterdam

Datering: 1902-03

Materiaal: mahonie
Inventarisnummer: ahma 18956

Tekening: NAi: Berlage-archief: Safe Krukjes cellen

(aantekening: 36 stuks): inv. nr. 65.169

61

Objectnaam: lessenaar

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: J.B. Hillen en/of Haag, Amsterdam

Datering: 1902-03

Materiaal: mahonie

Inventarisnummer: ahma 18952

Tekening: NAi: Berlage-archief: Betimmering en

meubileering van de lokalen der safe deposit, 

gedateerd 20.12.1902: inv. nr. 65.165

62

Objectnaam: schrijfbureau

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: J.B. Hillen en/of Haag, Amsterdam 
Datering: 1902-03 

Materiaal: vurehout, geelkoper

Inventarisnummer: MEUV 239 (bureau bevindt zich in het 
NAi)

Tekening: NAi: Berlage-archief:

- Kamer chef safe deposits (aantekening: vurehout): 
inv. nr. 65.170 A/F

- Betimmering en meubileering van de lokalen der safe 

deposit, gedateerd 20.12.1902: inv. nr. 65.165
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Overig meubilair

63
Objectnaam: sleutelkast 
Ontwerper: H.P. Berlage 
Uitvoering: onbekend 
Datering: 1903 
Materiaal: grenehout 
Inventarisnummer: ahma 18986

64
Objectnaam: brievenbus 
Ontwerper: H.P. Berlage 
Uitvoering: onbekend 
Datering: 1903
Materiaal: Amerikaans grenehout
Inventarisnummer: ahma 18958
Tekening: NAi: Berlage-archief: detail brievenbus: 

inv. nr. 65.197 A/B

65

Objectnaam: telefooncabine
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Meubelfabrikant H.J.J. Jacobs, Amsterdam 
Datering: 1903
Materiaal: grenehout, geelkoper
Inventarisnummer: ahma 18980

66

Objectnaam: wegbewijzeringsbord 
Ontwerper: H.P. Berlage 
Uitvoering: onbekend 
Datering: 1903

Materiaal: Amerikaans grenehout 
Inventarisnummer: ahma 18977.1/8

67

Objectnaam: spiegel 
Ontwerper: H.P. Berlage 
Uitvoering: onbekend 
Datering: 1903

Materiaal: Amerikaans grenehout, spiegelglas 
Inventarisnummer: ahma 18979.1/4 
Opmerking: de spiegels hingen op de tourniquets
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68
Objectnaam: kapstok
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: onbekend
Datering: 1903
Materiaal: Amerikaans grenehout, gietijzer
Inventarisnummer: ahma 18961.1/3
Opmerking: er bestaat nog een vereenvoudigde versie

van deze kapstokken (ahma 18963.1/2). Deze zijn 
waarschijnlijk later bijgemaakt

69
Objectnaam: bank (afb. 25) 
Ontwerper: H.R Berlage 
Uitvoering: onbekend 
Datering: 1903 
Materiaal: eikehout 
Inventarisnummer: ahma 18947

70
Objectnaam: wandklok
Ontwerper: H.R Berlage
Uitvoering: onbekend
Datering: 1903
Materiaal: grenehout, metaal, email
Inventarisnummer: ahma 19035
Opmerking: een gelijksoortige klok was bovenop de 

guidebank in de effectenbeurs bevestigd

71
Objectnaam: tafel
Ontwerper: H.R Berlage?
Uitvoering: onbekend 
Datering: 1903
Materiaal: Amerikaans grenehout 
Inventarisnummer: ahma 18945.1/11
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72
Objectnaam: drielichtskroon
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam? 
Datering: 1903
Materiaal: geelkoper, porselein 
Inventarisnummer: ahma 19013.1/2

73
Objectnaam: vijflichtskroon
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?
Datering: 1903
Materiaal: geelkoper, porselein
Inventarisnummer: ahma 19011.1 /9
Tekening: NAi: Berlage-archief: kroon: inv. nr. 65.213; 
Ajourdecoraties: inv. nr. 65.242

Opmerking: één van deze lampen hangt in de voormalige 
bestuurskamer van de Kamer van Koophandel

74
Objectnaam: zeslichtskroon
Ontwerper: H.P. Berlage
Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam? 
Datering: 1903
Materiaal: geelkoper, porselein 
Inventarisnummer: ahma 19014
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78

Objectnaam: eenlichtswandarm 

Ontwerper: H.P. Berlage?

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam? 
Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein 

Inventarisnummer: ahma 19019

75
Objectnaam: eenlichtswandarm

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?

Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein

Inventarisnummer: ahma 19023

Tekening: NAi: Berlage-archief: lampen in de portalen: 

inv. nr. 65.216

76

Objectnaam: eenlichtswandarm

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?

Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein

Inventarisnummer: ahma 19024.1/89

Tekening: NAi: Berlage-archief: elektrische lamp gangen 

Beurs: inv. nr. 65.206; wandarm effectenhandel: 

inv. nr. 65.209 A

77

Objectnaam: eenlichtswandarm

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?

Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein

Inventarisnummer: ahma 19022.1/36 (varianten op dit 

type: ahma 19020,19021)

Opmerking: deze lampjes hingen onder andere boven 

enkele deuren

79

Objectnaam: tweelichtswandarm

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?
Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein

Inventarisnummer: ahma 19015.1/27

Tekening: vergelijk: NAi: Berlage-archief: inv. nr. 65.216 

Opmerking: de lampen waren boven houten

lambrizeringen geplaatst

80

Objectnaam: drielichtswandarm

Ontwerper: H.P. Berlage

Uitvoering: Becht & Dyserinck, Amsterdam?
Datering: 1903

Materiaal: geelkoper, porselein

Inventarisnummer: ahma 19016

Tekening: vergelijk: NAi: Berlage-archief: inv. nr. 65.216 
Opmerking: de lampjes waren boven houten

lambrizeringen geplaatst
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HISTORISCH TEXTIEL IN HET HART VAN AMSTERDAM

Teamwerk en vuile handen in de Beurs1 

René Lugtigheid

Een donker trappehuis en een lage entree geven 
toegang tot een bijzondere zaal in het voormalige 
beursgebouw aan het Damrak in Amsterdam, de 
Berlagezaal (plaat 15). De zaal is genoemd naar 
de architect van de beurs, H.P. Berlage 
(1856-1934). Het monumentale vertrek is meer 
dan tien meter hoog, anderhalf keer zo lang en 
ongeveer elf meter breed. Opvallend is het hoge 
glas-in-loodraam, waardoor kleurig, gedempt 
licht naar binnen valt. Het onderste gedeelte van 
de wanden bestaat uit een lichtgekleurde 
eikehouten lambrizering. Daarboven zijn op drie 
niveaus gordijnen aangebracht, die de kale 
muren aan het zicht onttrekken (afb. 39). 
Donkergroene gordijnen hangen ter weerszijden 
van deuren, nissen en het glas-in-loodraam. In 
het wollen vloerkleed, dat bijna het gehele 
vloeroppervlak bedekt, de bijpassende loper en 
de deurmatten overheersen warme tinten. Toch 
stond Berlage bij het ontwerpen van deze 
sfeervolle zaal een minder ‘textiel uiterlijk’ voor 
ogen. Zo voorzag het oorspronkelijke ontwerp 
van de vergaderzaal in een muurschildering, die 
de succesrijke handelsgeschiedenis van 
Amsterdam moest verbeelden.
Al snel na de voltooiing van de ruimte bleek de 
akoestiek echter zó slecht, dat er maatregelen 
dienden te worden genomen. Ter verbetering 
werd eerst een houten plafond in de open kap 
aangebracht, maar zonder resultaat. Een twee 
meter hoge lambrizering van eikehout hielp 
evenmin. Uiteindelijk werd besloten tot het 
ophangen van gordijnen die de muren van de 
lambrizering tot aan het plafond bedekken. 
Berlage koos zelf de stoffen uit. Hij ontwierp 
ook de patronen van de veloursbrokaatgordijnen 
(B), die direct boven de lambrizering hangen,

evenals die van de met textiel bespannen panelen 
(C) daar weer boven.

De conditie

De zaal wordt beheerd door de Stichting Beurs 
van Berlage, die de ruimte regelmatig verhuurt 
voor vergaderingen en ontvangsten. Het 
onderhoud wordt uitgevoerd door de 
schoonmaakdienst van het gebouw. Het 
schoonmaken bestaat uit de gebruikelijke 
werkzaamheden, zoals het na elke bijeenkomst 
stofzuigen van het tapijt. Over groot onderhoud 
aan het textiel in het verleden was bij de huidige 
beheerder niets bekend.
Tijdens de behandeling zou blijken dat in de 
jaren zestig de met textiel bespannen panelen, op 
vijf meter hoogte, van een nieuw spieraam en 
voering waren voorzien. De overige gordijnen, 
evenals de vloerkleden, leken in oorspronkelijke 
staat te zijn. Een enkele voering, achter de 
groene gordijnen bij de deuren, had een 
afwijkende kleur. Mogelijk waren deze bij eerder 
onderhoud vervangen.
De Stichting Roerende Kunstwerken in de 
Beurs van Berlage heeft als doel het historisch 
waardevolle interieur van het voormalige 
beursgebouw voor de toekomst veilig te stellen. 
Deze stichting gaf de Stichting Werkplaats tot 
Herstel van Antiek Textiel te Haarlem opdracht 
de conditie van het textiel in de Berlagezaal vast 
te stellen en een behandelingsvoorstel te 
formuleren.
Een eerste, snelle inspectie in 1989 maakte 
meteen het grootste probleem duidelijk: de 
ernstige vervuiling van het textiel. De ligging

39 Plattegrond en 
wanden van de 
Berlagezaal:

houten lambrizering
A vloerkleed, loper en 

deurmatten
B groen en rood 

veloursbrokaatgor
dijnen aan één stuk

C blauw velours- 
brokaat, gespannen 
op panelen

D groen-geel 
gestreepte, wollen 
gordijnen

E groene trijpgordijnen 
aan weerszijden van 
deuren, ramen en 
nissen

van de zaal in het hartje van de stad is daar een 
belangrijke oorzaak van. Verder hadden vuil en 
vlekken een grauwsluier over het eens zo 
kleurige vloerkleed gelegd.
Naast vervuiling was er sprake van andere 
schade. De voering van de gordijnen (E) die 
voor de deuren en langs de ramen en nissen 
hingen, was hier en daar gescheurd, bij één set 
gordijnen zelfs zeer ernstig. Bij alle gordijnen 
mankeerde wel iets aan de bevestiging. Ze waren 
opgehangen aan messing ringen of haakjes die op 
wollen keperbandjes waren genaaid. Voor zover 
de bandjes niet door motvraat waren aangetast, 
waren ze halfvergaan (afb. 40). De toestand van 
de bovenste gordijnen (D) was in eerste instantie 
niet nader vast te stellen, maar het lag voor de 
hand te veronderstellen dat daar van eenzelfde 
problematiek sprake was.
Het vloerkleed en de deurmatten waren niet 
alleen vuil, ze vertoonden ook enkele gaten en 
de randen waren op verscheidene plaatsen

versleten (afb. 41). De singelbanden die aan de 
onderkant langs de randen genaaid waren, 
verkeerden in een halfvergane staat. Met behulp 
van in de band geslagen metalen ringen die om 
schroeven in de vloer pasten, werd het tapijt op 
zijn plaats gehouden. Op veel plaatsen was dit 
echter niet meer het geval, er ontbraken ringen 
en het singelband was gescheurd. Verder leek het 
of het vloerkleed gekrompen was, het sloot in 
elk geval niet meer aan op de brede band van 
eiken parket, waarbinnen het lag ‘ingebed’.
Na een tweede inspectie kon worden vastgesteld 
dat een behandeling van het textiel in de eerste 
plaats een grondige reiniging moest inhouden, en 
dat de omvang van de verdere schade pas goed te 
beoordelen zou zijn nadat het textiel van de 
wand was gehaald. Verder werd al snel duidelijk 
dat het karwei de mogelijkheden van een enkele 
restaurator te boven ging. Dit moest teamwerk 
worden.
Een extra moeilijkheidsfactor was de beperkte 
tijd waarin het project moest worden 
gerealiseerd. In verband met de regelmatige 
verhuur van de ruimte was er voor een 
conserverende behandeling slechts een maand 
beschikbaar. Verder moesten verschillende 
handelingen ter plaatse worden uitgevoerd.
Buiten het werk aan het textiel, was er ook in 
bouwkundig opzicht het een en ander aan de 
zaal te herstellen. De muren achter de gordijnen 
van veloursbrokaat waren beplakt met een jute 
weefsel dat los geraakt was, maar op sommige 
plaatsen het beschadigde stucwerk nog bij elkaar 
hield. Vocht en waterschade hadden hier 
duidelijk hun sporen achtergelaten. Al deze 
reparaties zouden moeten worden uitgevoerd in 
de korte tijd dat het Berlage-textiel van de 
wanden was gehaald.

Teamwerk

In totaal waren bij de uitvoering van dit project, 
dat uiteindelijk in de zomer van 1991 werd 
uitgevoerd, zo’n veertien mensen betrokken.
Het textiele gedeelte stond onder leiding van de 
Stichting Werkplaats tot Herstel van Antiek 
Textiel. Vijf medewerkers van de Werkplaats zijn
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40 Sporen van 
motvraat op de voering 
en de bevestigingsbalk 
van een groen trijpen 
gordijn

42 Het naaien van 
vijfentwintig meter 
keperband met voering 
aan de veloursbrokaten 
gordijnen

41 Versleten rand van een maand full-time bezig geweest met reparaties 
een deurmat van verschillende aard. Met name het werk aan

het grote vloerkleed nam veel tijd in beslag.
Vier studentes van de Opleiding Restauratoren 
werkten mee in het kader van vakantiewerk 
(afb. 42). Zij hebben het schoonmaken van 
de veloursbrokaatgordijnen (B) en de panelen

_________________ (C) voor hun rekening genomen en een

belangrijk aandeel geleverd in het voeren van 
de gordijnen (D).
Het reinigingsbednjf‘de Vijf Sterren’ te Wierden 
zorgde voor ‘het steigerwerk’. Dit betekende dat 
alle gordijnen door het bedrijf van de wand 
werden gehaald en naderhand weer opgehangen. 
Maar het belangrijkste aandeel van ‘de Vijf 
Sterren’ was het reinigen van het grootste 
gedeelte van het textiel.
Een deel van het werk moest ter plaatse worden 
uitgevoerd. Er was bijvoorbeeld besloten alle 
ringen van de gordijnen te halen en de plooien 
los te maken, zodat de gordijnen vlakliggend 
gereinigd konden worden, inclusief de stofnesten 
in de diepliggende plooien. Het demonteren 
gebeurde in de Berlagezaal. Van hier uit werden 
gordijnen en ringen naar het reinigingsbedrijf 
getransporteerd.
De veloursbrokaatgordijnen (B) en de panelen 
(C) met bespanning werden na demontage naar 
het atelier in Haarlem overgebracht.
Het reinigen en het repareren van het vloerkleed 
(A) gebeurde in de Berlagezaal, omdat het te 
groot was om te vervoeren.

De behandeling

Het conserveringsplan bevatte drie
aandachtspunten:
a) reiniging
b) herstel van schade
c) preventie

De reiniging

De vervuilingsgraad van het textiel was zo hoog 
dat zonder stofmaskers, beschermende jassen en 
handschoenen nauwelijks gewerkt kon worden. 
Er waren twee dagen nodig om het textiel van 
de wanden te halen, te demonteren en klaar voor 
vervoer te maken.
Het deel van de gordijnen dat door het 
chemisch-reinigingsbedrijf behandeld zou 
worden, werd met een sproei-extractiemethode 
en een chemisch oplosmiddel schoongemaakt. 
Een proef wees uit dat deze methode zeer 
geschikt is voor het reinigen van niet al te 
kwetsbaar textiel. De (groene) trijpgordijnen (E) 
langs de deuren, nissen en ramen waren, met een 
ouderdom van ongeveer tachtigjaar, nog in een 
goede staat en leverden daarom geen probleem 
op.

Zoals de naam van de methode impliceert, berust 
deze op het sproeien van een vloeistof op het 
textiele oppervlak, die daarna wordt afgezogen. 
Dit gebeurt in een en dezelfde beweging met 
een sproei- en zuigmond in één mondstuk. 
Oplossing en afvalwater worden in gesloten 
containers bewaard en opgevangen. De 
reinigingsvloeistof kan zowel water met een 
detergens (synthetisch wasmiddel) zijn als een 
chemisch oplosmiddel, in dit geval Shellsol T.
Aan het oplosmiddel kan desgewenst nog een 
detergens toegevoegd worden. Het oplosmiddel 
bleek, na hierover bij het Centraal Laboratorium 
geïnformeerd te hebben, voor zover bekend niet 
schadelijk voor historisch textiel. Het toe te 
voegen detergens daarentegen wel, vanwege de 
erin opgeloste niet nader omschreven kleur- 
opwekkers en anti-stankmiddelen. In overleg 
met de chemisch-reinigers werd het detergens 
dan ook uit de vloeistof weggelaten.
De sproei-extractiemethode wordt al geruime 
tijd in de Verenigde Staten toegepast bij het 
reinigen van interieurtextiel. Het voordeel van 
deze methode is dat er ter plaatse op beperkte 
schaal chemisch gereinigd kan worden, zonder 
gebruik te maken van een gesloten circuit of 
trommel, maar ter plaatse, mits de ruimte goed
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43 Met behulp van 
zachte kwasten en 
een stofzuiger wordt 
oppervlaktevuil aan de 
voor- en achterkant van 
de gordijnen verwijderd

geventileerd wordt. De gordijnen en wand
bespanning kunnen tijdens het schoonmaken dus 
gewoon blijven hangen en de meubelen hoeven 
de kamer niet uit. De methode heeft inmiddels 
zijn bruikbaarheid bewezen in andere situaties 
met historische textiele ensembles. In het geval 
van de Beurs werden de gordijnen uiteindelijk 
niet in de Berlagezaal gereinigd in verband met 
onvoldoende mogelijkheden tot ventilatie. De 
methode had echter als voordeel dat de 
gordijnen vlakliggend konden worden gereinigd 
en directe controle op het resultaat mogelijk was, 
iets wat bij het gangbare chemisch reinigen vaak 
minder eenvoudig is.

De sproei-extractiemethode werd ook toegepast 
op het vloerkleed. Daarbij werd als reinigings- 
vloeistof water mét een detergens gebruikt. De 
methode bewees ook hier zijn voordelen. Er kon 
namelijk met relatief veel water gewerkt worden 
waarin het vuil kon oplossen, zonder dat het 
tapijt door en door nat werd. Het vuile water 
werd meteen afgezogen, waardoor slechts een 
minimum aan zeepresten achterbleef, dit in 
tegenstelling tot de meer bekende shamponeer- 
methode. Het resultaat was verbluffend. Het 
voorheen zo grauwe tapijt herkreeg zijn 
oorspronkelijke kleurige uiterlijk.
Bij de demontage bleken, zoals gezegd, alle 
wollen gordijnen (D en E) nog stevig en in 
goede staat te zijn, met uitzondering van de 
bevestigingspunten. De veloursbrokaatgordijnen 
(B) vormden echter een geval apart. De 
gordijnen hangen langs de lange wanden, direct 
boven de lambrizering. In de hoogte zijn drie 
banen stof, met verschillende motieven en 
kleurstelling, aan elkaar genaaid. De stof was om 
de halve meter in een stolpplooi gevouwen. De 
totale lengte was vijfentwintig meter, de hoogte 
tweeëneenhalve meter en het gewicht van de 
gordijnen enorm. Het metaaldraad bleek goud te 
zijn. Door de combinatie van het metaaldraad, 
de flotteringen in het weefsel, de wollen velours 
en een katoenen bindingsdraad, moest extra 
voorzichtigheid bij de reiniging in acht worden 
genomen. Er werd dan ook besloten deze 
kwetsbare gordijnen alleen met de hand 
mechanisch aan het oppervlak te reinigen.
Met behulp van zachte kwasten en een regelbare 
stofzuiger werd oppervlaktevuil aan de voor- en 
de achterkant van de gordijnen verwijderd (afb. 
43). Het resultaat was bevredigend, zodat de met 
veloursbrokaat bespannen delen (C) op dezelfde 
wijze werden gereinigd.
Een extra probleem vormde hier de door 
waterschade geplette fluwelen pool en de sterk 
verkleefde punten van de pool. Doordat de stof 
was opgespannen was dit duidelijk zichtbaar. 
Vergelijkbare schade in de gordijnen viel, 
vanwege de geplooide stof, minder op. Met 
behulp van een luchtdrukspuit werd de pool 
weer losgeblazen, een methode die we inmiddels 
vaker met succes hebben toegepast op andere

fluwelen stoffen die in een soortgelijke conditie 
verkeerden.

Herstel van schade

Het herstel omvatte niet meer dan het 
verstevigen en dichtnaaien van enkele gaten of 
scheuren. Van een stel gordijnen (E) was de 
wollen voering zodanig gescheurd dat besloten 
werd deze te vervangen.
Veel tijd vergde de vervanging van de 
singelbanden onder het grote vloerkleed en het 
herstel van de gaten langs de randen. Dit werk 
werd extra bemoeilijkt doordat het ter plaatse, 
zittend op de grond, moest worden uitgevoerd. 
Ook de lichtval in de zaal was bepaald niet ideaal 
voor dit soort werkzaamheden.
Verdere schade in het grote vloerkleed werd 
aangetroffen in de randen die versleten waren. 
Ook bleek op een groot aantal plaatsen de 
ketting van het geknoopte kleed doorgesneden 
te zijn. Onder het tapijt terechtgekomen 
glasresten zullen hiervan de oorzaak zijn geweest. 
Al met al bleken het tijdrovende en fysiek zware 
reparaties te zijn. Na reiniging werd in het 
midden van het kleed een vierkant gat 
gerepareerd en opnieuw ingeknoopt.

Preventie

Het was duidelijk dat het textiel in de toekomst 
beter beschermd moest worden tegen vervuiling. 
Een van de maatregelen die werden getroffen 
was het voeren van de ongevoerde gordijnen 
(B en D). Daarvoor werd een soepel vallende, 
katoenen popeline gekozen. In het bijzonder het 
voeren van de vijfentwintig meter lange en twee 
meter hoge veloursbrokaat (B) was een zwaar 
karwei. De oorspronkelijke wollen — door 
motvraat aangetaste — keperbandjes waaraan de 
ringen waren bevestigd, werden vervangen door 
een nieuw katoenen band. Eerst werd de voering 
aan het katoenen band genaaid. Vervolgens werd 
het band met de naaimachine op het gordijn 
gestikt, zoals oorspronkelijk ook het geval was 
geweest (afb. 42). Het manipuleren van het 
enorme gewicht aan stof vergde enige 
handigheid en de nodige spierkracht.

Andere preventieve maatregelen werden 
geformuleerd in adviezen. Inmiddels is er een 
rookverbod in de zaal. Tevens werd geadviseerd 
om tijdens buffetten in de looprichting 
zogenaamde ‘Spaanse matten’ over het tapijt te 
leggen.
Adviezen voor dagelijks onderhoud werden op 
schrift gesteld. De Werkplaats adviseert om bij 
historisch textiel, dat zich in een openbare 
ruimte bevindt, een onderhoudscontract met 
het atelier af te sluiten. In het geval van de Beurs 
is sprake van een jaarlijkse inspectie aan de hand 
van een checklist. Hierdoor blijft men op de 
hoogte van de staat waarin het textiel verkeert 
en tevens kunnen kleinere reparaties worden 
uitgevoerd. Ook kan bij deze gelegenheid 
worden vastgesteld of het textiel weer stofvrij 
gemaakt moet worden dan wel om een 
intensievere reiniging of conservering vraagt.
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CONSERVERING VAN HET BEURSMEUBILAIR'
Pol Bruys en Kristin Duysters

Eindjaren tachtig werden overal in de Beurs 
sporen van ouderdomsslijtage waargenomen 
waaruit bleek dat het beursmeubilair zienderogen 
in conditie achteruit ging. Als gevolg hiervan 
dreigde het meubilair uit het beursinterieur te 
verdwijnen. Vooral de verontrustende toestand 
van de voormalige vergaderzaal van de Kamer 
van Koophandel maakte duidelijk dat het 
onverantwoord was om op de oude voet door te 
gaan met het ‘opgebruiken’ van het meubilair.
De vergaderzaal is een van de weinige ruimten in 
de Beurs waarin het idee van ‘Gesamtkunstwerk’ 
vrijwel volledig bewaard is gebleven. Juist dit 
vertrek werd verhuurd voor feesten en partijen. 
De gevolgen waren overal te zien: gammele 
tafels en stoelen, loszittende armleuningen, 
koffie- en wijnvlekken op de stoelbekledingen 
en diepe krassen in de tafelbladen.
Om verder verval van de vergaderzaal te 
voorkomen, adviseerde de Stichting Roerende 
Kunstwerken in de Beurs van Berlage (in het 
vervolg: SRKB) de beheerders van de Beurs het 
gebruik van het meubilair tot een minimum te 
beperken en een aantal preventieve maatregelen 
te nemen: het instellen van een rookverbod, 
het gebruik van morskleden op de tafels en het 
terugdringen van feesten en diners. Deze 
maatregelen droegen tevens bij tot de realisering 
van een omgeving waarin de geconserveerde 
meubels op een verantwoorde wijze opgesteld 
konden worden.
De SRKB werd bij het opzetten van het 
conserveringsplan voor een dilemma gesteld.
Aan de ene kant wilde de stichting het beurs
meubilair voor het nageslacht bewaren. Om dit te 
bereiken zou het beursmeubilair in een museum 
moeten worden ondergebracht, aangezien het 
daar onder de beste klimatologische 
omstandigheden bewaard zou kunnen worden. 
Het beursinterieur zou hierdoor echter een sterk

sfeerbepalend element verhezen en aan het 
unieke verschijnsel van een historisch beurs
gebouw mèt oorspronkelijk meubilair zou een 
einde komen. Aan de andere kant wenste de 
stichting de meubels in de oorspronkelijke 
functie van gebruiksmeubilair in de Beurs te 
bewaren. Dit zou echter tot gevolg hebben dat 
het meubilair langzaam ‘opgebruikt’ zou 
worden. Uiteindelijk werd besloten om de 
meubelcollectie in een museale collectie, een 
gebruikscollectie en een reservecollectie te 
splitsen. In de museale collectie is van ieder type 
meubel het exemplaar opgenomen dat nog het 
meest in de originele staat verkeerde.2 De 
collectie is ondergebracht in het depot van het 
Amsterdams Historisch Museum.3 De 
gebruikscollectie bestaat uit meubels die bestemd 
zijn voor de aankleding van de Beurs. Voorheen 
was er nog sprake van dat deze meubels beperkt 
gebruikt zouden worden. Inmiddels is het 
incidenteel gebruik van de meubels onder strikte 
huisregels aan banden gelegd waarbij de SRKB 
een toezichthoudende rol vervult. Alleen op die 
manier kan het meubilair als onvervangbaar 
element binnen het ‘Gesamtkunstwerk’ voor de 
toekomst behouden blijven (plaat 16). De 
reservecollectie wordt gevormd door meubels 
die in een zodanig incomplete of slechte staat 
verkeren dat alleen een ingrijpende restauratie ze 
weer bruikbaar zou kunnen maken. Deze 
meubels worden in reserve gehouden en in een 
depot in de Beurs bewaard.
De indeling in drie collecties met verschillende 
doeleinden heeft consequenties voor de 
conserverende behandehng gehad. Alvorens hier 
verder op in te gaan, zal eerst een aantal 
begrippen worden verklaard. Het verschil tussen 
conservering en restauratie is dat bij restauratie 
het voorwerp in de oude of originele staat wordt 
teruggebracht. Bij conservering worden alleen

maatregelen genomen om verder verval van het 
object te voorkomen. Binnen het begrip 
conservering wordt een onderscheid gemaakt in 
passieve en actieve conservering. Passieve 
conservering houdt in dat aan de staat van de 
objecten zelf niets wordt gedaan. De conditie 
wordt alleen gestabiliseerd door bijvoorbeeld de 
objecten onder de juiste klimatologische 
omstandigheden en met behulp van verantwoorde 
opbergmethoden te bewaren. Bij actieve 
conservering worden wél ingrepen gedaan 
De museale en reservecollectie worden passief 
geconserveerd. De gebruikscollectie wordt 
zodanig actief geconserveerd dat deze incidenteel 
gebruik kan doorstaan. Aangezien aan de 
objecten van de museale en reservecollectie zelf 
niets wordt gedaan, zal in het hierna volgende 
alleen de actieve conservering van de 
gebruikscollectie worden besproken.

Actieve conservering van het 
beursmeubilair

In 1991 wordt een begin gemaakt met de 
conservering van de gebruikscollectie. Het 
conserveringsprogramma zal over een periode 
van zes jaar worden uitgespreid. Bij de 
uitvoering zijn verschillende instellingen 
betrokken. Het eikehouten meubilair uit de 
representatieve ruimten wordt behandeld door 
het Amsterdamse meubelrestauratie-atelier Bruys 
& Schulte en de leren stoelbekledingen door het 
Decoratelier E. Schokker te Zoetermeer. De 
studenten van het Hout- en Meubileringscollege 
en de Opleiding Restauratoren te Amsterdam 
conserveren de grenehouten krukjes en tafels.
Het conserveringsproject is tevens aangegrepen 
om onderzoek te doen naar afwerklagen van 
meubels aan het begin van de twintigste eeuw: 
een gebied waarover nog maar weinig kennis 
beschikbaar is. Dit onderzoek is nodig omdat het 
meubilair een nieuwe afwerklaag krijgt. Het 
onderzoek naar de samenstelling van de originele 
afwerklagen is uitgevoerd door de restauratoren
J. Boonstra van het Amsterdams Historisch 
Museum en H. Piena in samenwerking met het 
Centraal Laboratorium voor Onderzoek van

Voorwerpen van Kunst en Wetenschap (CL) en 
het FOM Instituut voor Atoom- en Molecuul- 
fysica.4
De conservering van een gebruikscollectie vraagt 
om een geheel andere aanpak dan een museale 
collectie. Het meubilair moet zodanig 
geconserveerd worden dat het beperkt gebruik 
kan doorstaan. De constructie dient stevig te zijn 
en het houtwerk moet zodanig worden 
afgewerkt dat het oppervlak tijdens het gebruik 
zo min mogelijk wordt beschadigd en vervuild. 
Daarnaast moet op de stoelen gezeten kunnen 
worden: de stoffering behoort dus sterk en in 
model te zijn. Dergelijke eisen bepalen de 
keuzen die gemaakt moeten worden bij de 
conservering.

Conservering van de eikehouten tafels

Voor de tafels is het van belang dat de constructie 
stevig is en de afwerking van het tafelblad een 
goede bescherming biedt. De constructie van de 
tafels bevindt zich in een matige staat. De pen
en gatverbindingen zijn los als gevolg van 
afgebroken pennen en uitgedroogde lijm in de 
verbindingen (plaat 17). Verder worden 
veelvuldig eerdere reparaties en verstevigingen 
aangetroffen zoals bledschroeven, hoekijzers en 
ingespoten kunstharslijmen. Daarnaast laten de 
lijmnaden van de grote tafelbladen los en zijn 
sommige planken in twee haaks op elkaar staande 
vlakken krom getrokken (scheluw).
De behandeling van de constructie bestaat uit 
het uit elkaar nemen van de verbindingen. 
Vervolgens worden de verbindingen weer 
passend gemaakt door de pennen op te hogen en 
op te dikken, waarna ze gelijmd worden met 
koudverwerkende, dierlijke lijm. Voor deze lijm 
is gekozen omdat alleen met koudverwerkende
lijm de gehele constructie in één keer gelijmd 
kan worden, zodanig dat alle poten tegelijkertijd 
op de grond staan. Door de lange duur van de 
verwerkbare tijd van de lijm kunnen in één sessie 
alle benodigde lijmtangen op de verbindingen 
worden geplaatst.
De onderstellen van de tafels hebben onderaan 
een Y-vormige kruisverbinding van regels tussen
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de poten. De verbindingen bestaan bij de 
originele tafels uit vaste, aangezaagde pennen.
De later bijgemaakte tafels hebben daarentegen 
verbindingen met deuvels (losse, ronde houten 
stiften). Opvallend is dat deze verbindingen met 
deuvels altijd los of afgebroken zijn. Blijkbaar 
levert het gebruik van deuvels een minder 
stevige verbinding op. Daarom worden deze 
deuvels tijdens de conservering vervangen door 
losse, blind ingezette pennen. Als extra 
versteviging van het onderstel zijn aan de 
binnenkant van de bladregels lindehouten 
hoekklossen gelijmd. Deze zijn zonder schade 
aan de regels weer te verwijderen.
De naden van het tafelblad worden met 
koudverwerkende lijm gelijmd. Bij de bladdelen 
die sterk scheluw ten opzichte van elkaar zijn 
— en waar dus veel spanning op de lijmnaden 
komt te staan — wordt een beukehouten plaatje 
ingefreesd.5
De toestand waarin de afwerklagen van de 
tafelbladen zich bevinden, is matig: de afwerklaag 
is altijd op meerdere plaatsen doorgesleten en 
heeft geen goede hechting meer. Een nieuwe 
afwerklaag is dus noodzakelijk om de tafels weer 
voor gebruik geschikt te maken. De oude 
vernislaag wordt niet opnieuw aangebracht 
omdat deze zeer waarschijnlijk niet de originele 
afwerklaag is. De oude vernislaag zit namelijk op 
een waslaag, en het aanbrengen van vernis op 
een vette ondergrond is een ongebruikelijke 
methode. De vernislaag moet dus later zijn 
aangebracht. Ook de hoogstwaarschijnlijk 
originele waslaag wordt niet opnieuw toegepast, 
omdat was moeilijk schoon te houden is. 
Bovendien trekken vochtvlekken er snel in. 
Uiteindelijk is voor een nieuwe, reversibele 
afwerklaag gekozen die bescherming geeft tegen 
vuil en vocht: een taaie vernis op basis van 
alkydhars. Als afdeklaag is polyurethaanlak met 
zijdeglans gebruikt, omdat deze het beschadigde 
oppervlak met krassen en deuken licht 
camoufleert.
Om de nieuwe afwerklaag op te kunnen brengen 
wordt de vernislaag verwijderd met afbijtmiddel 
(tafelblad). Vervolgens wordt het oppervlak 
ontvet met aceton (tafelblad en onderstel). 
Ondanks herhaalde pogingen laat de was zich

niet verwijderen. Als gevolg hiervan blijft het 
hout vet en zijn de droogtijden van de nieuwe 
vernis erg lang: minimaal drie dagen. De 
afdeklaag van polyurethaanlak droogt in een dag. 
De onderstellen worden slechts één keer 
afgenomen met aceton waarna één laag 
polyurethaanlak goed houdt.

Conservering van de eikehouten stoelen

De conditie van de stoelframes is zeer matig. Er 
zit beweging op alle verbindingen tussen de 
poten, regels en armleggers. De hoekklossen, die 
ter versteviging aan de binnenkant van de 
zittingregels zijn aangebracht, zitten als gevolg 
van krimp los en zijn alleen nog met spijkers aan 
de zittingregels bevestigd.
Voor de conservering van de gammele stoel
frames is het noodzakelijk om eerst de bekleding 
en stoffering (binnenwerk) van de stoelen te 
verwijderen. Daarna worden vrijwel alle pen- en 
gatverbindingen uit elkaar genomen (plaat 18).
De pennen, die als gevolg van krimp en slechte 
fabricage niet meer passen, worden opgehoogd 
met stukjes eikehout en opgedikt met stukjes 
eiken fineer. De kale stoelframes worden 
vervolgens in één keer in elkaar gelijmd met 
koudverwerkbare, dierlijke lijm. De gekrompen, 
eikehouten hoekklossen aan de binnenzijde van 
de zittingregels worden vervangen door 
voorgedroogde, lindehouten klossen, omdat de 
ervaring leert dat eikehouten klossen na verloop 
van tijd aan één kant los krimpen. De afwerklaag 
van de stoelen is nog in goede staat. Het enige 
dat moet gebeuren, is het met vocht verwijderen 
van stof en oppervlaktevuil en het aanbrengen en 
uitwrijven van een laagje boenwas.6 
De conservering van de leren bekleding heeft 
heel wat meer hoofdbrekens gekost dan die van 
de stoelframes. Het leer is vuil en zit op veel 
plaatsen onder de gaten en scheuren. Randen 
van zittingen en armleggers zijn doorgesleten. 
Verder is de stoffering van de zittingen meestal 
uit model gedrukt en zijn de singels vaak 
doorgescheurd of vernieuwd. Bovendien bhjkt 
bij het verwijderen van de stoffering en bekleding 
van de stoelframes dat deze veelal verpulverd

zijn. Duidelijk is dat conservering van de 
oorspronkelijke bekleding en stoffering een 
gecompliceerde en kostbare zaak zal worden.
De SRKB heeft de Maatschappij ten behoeve 
van het Restaureren en Conserveren van 
Goudleer om een conserveringsvoorstel 
gevraagd. Deze Maatschappij heeft geadviseerd 
om het leer eerst met een leerdressing in te 
vetten en vervolgens de scheuren en gaten te 
herstellen en de randen te verstevigen met 
kalfsleer. Daarna moeten de zwakke plekken 
gedoubleerd worden met een dun maar sterk 
polyester weefsel, zodat het leer soepel blijft. 
Vervolgens moet het leer worden schoongemaakt 
met een speciaal daarvoor ontwikkeld produkt, 
waarna het oppervlak met een caseïne/ 
polyurethaanmengsel moet worden behandeld 
om het leer tegen gebruik bestendig te maken. 
Na inspectie van een proefconservering van één 
zitting is de conserveringscommissie van de 
SRKB van oordeel dat deze methode uitstekend 
geschikt is voor stoelen met een puur museale 
bestemming, maar niet voldoende bescherming 
biedt tegen slijtage bij stoelen met een beperkte 
gebruiksfunctie. Mede om deze reden is besloten 
de gehele set stoelen opnieuw te bekleden.7 Dit 
komt bovendien de eenheid van de set ten goede, 
waarvan de bekleding vóór de conservering uit 
oorspronkelijke, nieuwe en kunstleren bekleding
bestond. Bij de keuze van het nieuwe leer is gelet 
op een kleur en structuur die overeenkomst 
vertoont met die van het oude leer. De keuze is 
uiteindelijk op gepatineerd kalfsleer gevallen.
Het bekleden van de stoelen wordt uitbesteed 
aan het Decoratelier E. Schokker te Zoetermeer.

Grenehouten krukjes en tafels

Studenten van het Hout- en Meubileringscollege 
en de Opleiding Restauratoren voeren tijdens 
hun praktijklessen de conservering van de meer 
dan honderd krukjes en enkele tafeltjes uit onder 
supervisie van meubelrestaurator P. Bruys (plaat 
19). De studenten zijn bij het conserverings
programma betrokken omdat de conservering 
van de krukjes zeer arbeidsintensief is. Indien 
deze door een particuliere restaurator zou

worden uitgevoerd, zouden de kosten van het 
project schrikbarend stijgen. Door inschakeling 
van de studenten snijdt het mes aan twee kanten: 
de kosten van het project worden beperkt en de 
deskundigheid van de studenten wordt 
bevorderd door aanlevering van praktijkmateriaal 
en door intensieve begeleiding.
De krukjes en tafeltjes zijn gemaakt van 
Amerikaans grenehout en met een hoogglans- 
vernis afgewerkt. Ze verkeren in een zeer slechte 
fysieke conditie, onder meer als gevolg van het 
gebruik voor alternatieve doeleinden, zoals 
zaagbankjes, trapjes en plantentafeltjes.
De krukjes worden uit elkaar gehaald, zodat de 
loszittende verbindingen weer kunnen worden 
vastgelijmd. Het demonteren van de krukjes is 
een heel karwei, omdat bij alle verbindingen 
tussen de poten en de regels spijkers met verloren 
kop vanuit de binnenkant dwars door de 
verbindingshuizen zijn geslagen. De zittingen 
zijn eveneens met spijkers op de onderstellen 
bevestigd. De tijdens de fabricage aangebrachte 
spijkers zijn aan de buitenzijde niet zichtbaar.
Deze constructiemethode sluit dus niet aan bij 
Berlages opvatting dat in de vormgeving van een 
meubelstuk de toegepaste verbinding zichtbaar 
moet zijn of geaccentueerd moet worden.
De beste methode om de verbindingen uit elkaar 
te nemen, is het bevochtigen met spiritus. 
Hierdoor wordt de houtvezel week en kunnen 
bij het uit elkaar trekken van de verbindingen de 
pennen door de spijkers heen getrokken worden 
zonder dat de pennen afbreken. Vervolgens 
kunnen de spijkers worden verwijderd. Deze 
methode geeft veel minder schade aan het hout 
dan het uithakken of doorslaan van de spijkers. 
Nadat de delen zijn gedemonteerd, worden ze 
weer passend gemaakt. Pennen worden 
opgehoogd en opgedikt met grenehout. 
Ontbrekende stukjes worden aangevuld met 
grenehout van een oude, gedemonteerde
wandbetimmering uit de Beurs, die van dezelfde 
houtsoort is als de grenehouten krukjes.
De verbindingen tussen poten en regels en tussen 
zittingen en onderstellen worden niet opnieuw 
gespijkerd maar alleen gelijmd, zodat schade 
door nieuwe spijkergaten wordt voorkomen. 
Bovendien is gebleken dat de massief houten
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zittingen niet kunnen krimpen wanneer ze met 
spijkers star zijn gefixeerd. Hierdoor zijn bij een 
aantal krukjes scheuren in de zittingen 
getrokken. Om dit te voorkomen, wordt nu aan 
de binnenkant van twee bovenregels waarop de 
zitting rust een latje gelijmd. Met zes schroeven 
in slobgaten (voor eventueel uitzetten of 
krimpen) wordt de zitting aan de latjes van het 
onderstel bevestigd. De gaten worden opgevuld 
met een vulmiddel en geretoucheerd. De 
beurstafels hebben deze problematiek niet, 
omdat de tafelbladen niet met spijkers maar met 
houten wervels aan de onderstellen vastzitten.
De afwerklaag van de krukjes en tafels verkeert 
in een slechte staat. Daarom is besloten om de 
vernislaag met verfafbijt te verwijderen. Het door 
het CL uitgevoerde natuurwetenschappelijk 
onderzoek naar de afwerklaag heeft uitgewezen 
dat het om een vernis op basis van dammarhars 
gaat.8 Koud in terpentijn opgeloste dammar- 
vernis heeft als nadeel dat het uitermate gevoelig 
is voor mechanische beschadigingen en 
klimatologische invloeden. Restaurator Jaap 
Boonstra heeft geprobeerd om op basis van de 
door CL-analyse aangetoonde elementen tot een 
reconstructie van de originele vernis te komen. 
Aangezien deze aanpak vooralsnog niet een 
voldoende sterke vernis heeft opgeleverd, is 
gekozen voor een moderne vernis die optisch 
ongeveer hetzelfde uiterlijk heeft. Een vernis op 
alkydharsbasis blijkt het beste aan de eisen te 
voldoen.’

Ontdekkingen

De conservering van het beursmeubilair levert 
gegevens op over constructiewijze, toegepaste 
lijmen en verbindingsmaterialen. De conservering 
biedt dus inzicht in de produktiewijze van de bij 
de Beurs betrokken Amsterdamse meubel
fabrikanten J.H. Haag & Zoon,J.B. Hillen,
H.F. Jansen & Zonen en de meubelmaker 
W. Gieben aan het begin van de twintigste eeuw. 
Zo is bijvoorbeeld tijdens het demonteren van 
de beursmeubels geconstateerd dat de meubels 
industrieel vervaardigd zijn en dat alleen de 
assemblage met de hand is uitgevoerd.

Bovendien blijken de meubels niet al te best 
geconstrueerd te zijn. De pen- en gat
verbindingen zijn niet passend. Ze zijn sluitend 
gemaakt door de overgebleven ruimte tussen de 
pen en het gat op te vullen met lijm.
In de verbindingen van de tafelonderstellen is 
een warme lijm (beender- of huidenlijm) en een 
koude lijm (caseïnelijm) aangetroffen.10 Het feit 
dat bij sommige tafels warme lijm en bij andere 
tafels caseïnelijm is verwerkt, kan erop duiden 
dat een deel van de tafels later is bijgemaakt. Bij 
de vordering van de conservering wordt dit 
steeds aannemelijker. De tafels met caseïnelijm 
blijken pen- en gatverbindingen bij de kruis
verbindingen tussen de poten te hebben. Tafels 
met warme lijm hebben daarentegen ingeboorde, 
industrieel vervaardigde, geribde deuvels van 
beukehout. Deze deuvels komen pas later bij de 
meubelfabricage in zwang. Juist de tafels met 
warme lijm en deuvels zijn ook bij de 
inventarisatie en het bronnenonderzoek 
gekwalificeerd als later bijgemaakte tafels. Ze 
komen niet op oude foto's en ontwerp
tekeningen voor en wijken in afmetingen af van 
de authentieke exemplaren.
Bij de armstoelen wordt eveneens caseïnelijm 
aangetroffen. Deze lijm is in de verbindingen 
van de rugpanden toegepast maar niet in de 
verbindingen van de zittingen. De reden voor 
het gebruik van twee lijmen bij de produktie van 
een stoel is waarschijnlijk dat met iedere lijm een 
specifiek doel wordt nagestreefd. Zo moeten er 
bij de constructie van de rug veel verbindingen 
worden gelijmd. Vanuit praktisch oogpunt kiest 
een meubelmaker daarom eerder voor een 
koudverwerkende lijm zoals caseïne dan voor 
een warme lijm, aangezien een warme lijm een 
kortere verwerkingstijd heeft. Voor de poot- 
verbindingen is het beter om een warme lijm toe 
te passen, omdat deze flexibeler is en daardoor de 
grote druk kan weerstaan die tijdens het gebruik 
op de verbindingen komt te staan.
De conservering van de armstoelen met het 
stadswapen van Amsterdam in de kapregel heeft 
een aantal opzienbarende gegevens opgeleverd. 
Drie van de acht stoelen blijken zowel in 
uitvoering van het stadswapen als in constructie 
af te wijken. Vijf stoelen hebben een stadswapen

met een fond van rozehout, een middenbaan van 
ebbehout en drie kruisjes van gemoesd esdoorn. 
Bij twee stoelen is het fond uitgevoerd in rio- 
palissander en bij een stoel in mahonie. Deze 
tijdens de inventarisatie verzamelde gegevens 
doen vermoeden dat dne van de acht stoelen 
later zijn bijgemaakt. Dit vermoeden wordt 
bevestigd door het bronnenonderzoek, waaruit 
blijkt dat bij de oplevering van de Beurs in 1903 
slechts vijf in plaats van acht stoelen aanwezig 
waren.11
Het aanvullend bewijs wordt tijdens de 
conservering geleverd. Juist de drie stoelen met 
palissander en mahonie fond blijken in 
constructie van de kapregel en de poten af te 
wijken van de stoelen met rozehouten fond. De 
kapregel van de drie afwijkende stoelen is als een 
opzetstuk op de stoelrug gezet in plaats van 
tussen de rugstijlen van de rugleuning (plaat 
20).12 Bij de conservering is bovendien gebleken 
dat de poten van de drie stoelen niet zoals de 
stoelen met rozehouten fond een tulpvormig 
uiteinde hebben. De poten van de afwijkende 
stoelen zijn opgehoogd met een eikehouten 
plankje dat verschilt van het eikehout van de rest 
van de stoel (plaat 21). De uiteindelijk conclusie 
is dat de afwijkende exemplaren ‘verbouwde’ 
stoelen zijn van een al bestaande set stoelen die 
rond de tafels in de vergaderzaal van de Kamer 
van Koophandel waren opgesteld. Uit verder 
bronnenonderzoek blijkt dat deze conclusie 
gegrond is. In 1941 gaf het College van 
Burgemeester en Wethouders krediet voor onder 
meer het verbouwen van twee bestaande stoelen 
tot bestuurszetels in de Kamer van Koophandel.13 
Zo worden bij de inventarisatie en bronnen
onderzoek ontwikkelde ideeën door 
ontdekkingen tijdens de conservering aangevuld 
en bevestigd en nieuwe inzichten over dateringen 
en fabricageprocessen verkregen. De technische
gegevens die bij dit project naar voren komen, 
leveren echter meer vragen dan antwoorden op. 
Het onderzoek naar de afwerklagen heeft 
bijvoorbeeld tot dusver geen reconstructie van 
de afwerklagen opgeleverd. Restaurator Hans 
Piena heeft in samenwerking met het FOM op 
basis van massaspectrometrie het natuur
wetenschappelijk onderzoek voorgezet. Zijn

voorlopige conclusies zijn dat het grenehouten 
meubilair mogelijk is afgewerkt met gestookte 
dammarvemis en dat de eikehouten meubels zijn 
voorzien van een waslaag.14
Toch kunnen met al deze gegevens, wanneer er 
een intensieve samenwerking bestaat tussen 
diegenen die de conservering, inventarisatie en 
het bronnenonderzoek uitvoeren, interessante 
resultaten geboekt worden en nieuwe feiten aan 
het licht komen.
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Beurscommissie, gedateerd 3 februari 1903, GAA, 
plakboek Van der Horst, N 001.01.
88 Jaarverslagen van de Vereeniging voor den Effectenhandel 
te Amsterdam, 1897, pp. 24-25, 1898, p. 25 (IISG);
A.W. de Jongh, Vereeniging voor den Effectenhandel, 
Gedenkboek 1876-1926, Amsterdam, 1926, p. 71.
89 G. Oznowicz, Uit Naatjes tijd, Amsterdam, z.j., p. 162.
90 Ibid. Een dergelijk handje bevindt zich in de 
collectie van het Amsterdams Historisch Museum 
(inv. nr. 7447, VI).
91 B. en W. besluit van 15 augustus 1902, afschrift 
Stedelijk Museum, Amsterdam.
92 Jan Toorop in Katwijk, tent. cat. Katwijks Museum, 
1985, pp. 76-77, 83.
93 De guidebank is niet bewaard gebleven. Een 
tekening van de bank bevindt zich in het NAi, Berlage- 
archief, inv. nr. 65.194.
94 GAA, plakboek Van der Horst, N 001.01, brief nr.

298-301. Op oude foto's zijn de banken niet te zien. Het 
is onduidelijk waar ze in de Beurs stonden opgesteld.
95 Brief aan de leden van de Graanhandel, gedateerd 
22 januari 1903, GAA, plakboek Van der Horst,
N 001.01. Met de firma Pool te Haarlem zal de firma 
Onder den St. Maarten worden bedoeld, die J.A. Pool als 
directeur had (F. Netscher, ‘Karakterschets, J.A. Pooljr.’, 
De Hollandsche Revue (1901), nr. 6, pp. 173-89).
96 Tekening Betimmering en tneubileering van noteerzaal 
en lotenzaal, NAi, Berlage-archief, inv. nr. 65.188; 
tekening van plattegrond en indeling lotenzaal en 
noteerzaal, inv. nr. 65.187.
97 Tekening van de betimmering en indeling van de 
directiekamer van de effectenhandel, NAi, Berlage- 
archief, inv. nr. 65.179.
98 Zie foto in De Jongh, op. cit. (noot 88).
99 Ophiodea: zie Haeckel, op. cit. (noot 26), pl. 10, 
nr. 2-3. Deze geabstraheerde vorm van Ophiodea komt 
overeen met het ontwerp Vlakversieringen (NAi, Berlage- 
archief, inv. nr. 251.007).
100 Y. Koopmans, op. cit. (noot 21), p. 44, noot 86, en 
p. 47, noot 111 (De verwijzing naar de Beurs staat in 
Klei 5 (1913), p. 218).
101 F. van Mechelen, ‘Eenheid in veelheid’. Het decoratie
programma van de Beurs van Berlage, Diemen, 1994 
(ongepubliceerde scriptie, Hogeschool Holland, 
opleiding Kunst, Cultuur en Educatie), p. 63. Het briefje 
bevindt zich in het archief van de effectenhandel te 
Amsterdam, TK L6/107d.
102 Volgens Singelenberg symboliseert het reliëf de 
loyaliteit (Singelenberg, op. cit. [noot 14], p. 128).
103 Mendes da Costa schonk op 30 juli 1925 twee 
gipsmodellen van de beeldjes op de kast met de titel 
Geldzucht (inv. nr. 5174-1575) aan het Centraal Museum 
in Utrecht. F. van Mechelen wijst erop dat de beeldjes 
ook de koloniën zouden kunnen symboliseren die hun 
rijkdommen willen beschermen (Van Mechelen, op. cit. 
(noot 101), p. 62.
104 In het Centraal Museum te Utrecht bevinden zich 
twee door Mendes da Costa op 30 juli 1925 geschonken 
gipsmodellen van de beeldjes van een vrouw met een 
roulette en een man met een kaartspel met de titel 
Gokken (inv. nr. 5176-77).
105 Tibbe, op. cit. (noot 9), p. 83.
106 Gipsmodel van deze aap met de titel Aap in val 
bevindt zich in Centraal Museum te Utrecht (inv. nr. 
5194).
107 Een voorzittersstoel en veertien armstoelen (zie 
cat. nr. 52) zijn waarschijnlijk later bijgemaakt voor de 
meubilering van de vergaderzaal van de effectenhandel 
(vergaderingsnotulen van de Beurscommissie,
21 november 1904, GAA, archief van de Beurs
commissie, nr. 5088/4) die pas omstreeks 1907 gereed 
kwam (Gemeenteblad van Amsterdam, 1907, afdeling I, 
pp. 770-71).
108 Ibid.
109 Voor ontwerptekeningen van de muur met het

tegeltableau zie NAi, Berlage-archief, inv. nr. 65.237, 
654.238.
110 Er zijn namelijk twee identieke voorzittersstoelen 
en dertig stoelen uit de effectenhandel bewaard gebleven. 
Uit een foto (in: De Jongh, op. cit. [noot 88]) en een 
tekening (NAi, Berlage-archief, inv. nr. 65.179) blijkt 
dat er in de directiekamer slechts zestien stoelen en een 
voorzittersstoel stonden. Het is dus mogelijk dat de 
overige veertien stoelen en voorzittersstoel later zijn 
bijgemaakt voor de vergaderzaal van de effectenhandel.
In 1904 gaf de Beurscommissie opdracht om stoelen voor 
de vergaderzaal te laten maken (vergaderingsnotulen van 
de Beurscommissie, 21 november 1904, GAA, archief 
van de Beurscommissie, nr. 5088/4). In 1907 werd de 
vergaderzaal pas gemeubileerd.
111 Bewaard gebleven tekeningen in het NAi, Berlage- 
archief:
- Tekening Meubileering van leeszaal & bibliotheek, 

inv. nr. 65.189 A/B;
- tekening Meubileering van koffiekamer & billiardkamer, 

inv. nr. 65.190;
- tekening Meubileering v/d koffie-en billardkamer, leeszaal 

en bibliotheek, inv. nr. 65.191;
- tekening Telefooncellen in de biljartzaal, inv. nr. 65.186.
112 De ontwerptekening van de stoel uit de leeszaal 
bevindt zich in het NAi, Berlage-archief, inv. nr. 65.196 
A/B. Zie verder de tekening Meubileering v/d koffie- en 
billardkamer, leeszaal en bibliotheek, inv. nr. 65.191. Berlage 
ontwierp een vrijwel gelijksoortige stoel voor het 
kantoorgebouw van De Algemeene te Leipzig in 1902 
(zie afbeelding in J. Gratama, Dr. H.P. Berlage 
Bouwmeester, Rotterdam, 1925, p. 60).
113 Naamloze Vennootschap Beurskluizen en Safes onder de 
Nieuwe Koopmansbeurs, Amsterdam, 1903, pp. 3-4.
114 K. Duysters, ‘De safe-deposit onder de Koopmans
beurs, Een speurtocht naar Berlage-meubels’, Ons 
Amsterdam 46 (1994), nr. 2, p. 48.
115 GAA, plakboek Van der Horst, N 001.01.
116 Duysters, op. cit. (noot 114), p. 48.
117 GAA, Naamloze Vennootschap Beurskluizen en Safes 
onder de Nieuwe Koopmansbeurs, Amsterdam 1903,
pp. 11-15.
118 Een groot deel van de ontwerptekeningen van de 
safe-inrichting zijn als enige gedateerd en gesigneerd,
NAi, Berlage-archief, inv. nr. 65.158/176.
119 Zie tekening Kamer chef safe deposit, met aantekening 
‘vurenhout’, NAi, Berlage-archief, inv. nr. 65.170 A/F.
120 In het Beursarchief bevindt zich een door Berlage 
gesigneerde en gedateerde tekening van de safe-deposit 
met de aantekening: firma Haag, Nieuwe Spiegelstraat 36 
(NAi, Berlage-archief, inv. nr. 65.160 A/B). In de 
brochure Naamloze Vennootschap Beurskluizen en Safes 
onder de Koopmansbeurs (zie noot 117), p. 20 wordt echter 
alleen melding gemaakt van J.B. Hillen als uitvoerder van 
de safe-deposit. Het is dus onduidelijk of Hillen en Haag 
samen bij de uitvoering betrokken zijn geweest en welke 
onderdelen van het interieur zij daarbij voor hun

rekening hebben genomen.
121 Het bureau is uitgevoerd in vurehout, dat Berlage 
op de tekening vermeldde (tekening Kamer chef safe 
deposit, NAi, Berlage-archief, inv. nr. 65.170 A/F; 
inventarisnummer bureau: MEUV 239).
122 Aan de eis van Monumentenzorg dat de mahonie
houten lambrizeringen van de safe deposit bewaard 
moesten blijven, werd voldaan door ze te demonteren en 
tussen twee wanden te metselen.

Historisch textiel in het hart van Amsterdam

1 Dit verslag is een enigszins gewijzigde versie van het 
artikel van René Lugtigheid ‘Historisch textiel in het hart 
van Amsterdam. Teamwerk en vuile handen in de Beurs 
van Berlage’, verschenen in de bundel Interieurtextiel. 
Verslag van de textieldag gehouden op 12 november 1992, 
Amsterdam 1994, pp. 55-64. Het artikel is met 
toestemming van de Stichting Textielcommissie 
Nederland uit deze bundel overgenomen.

Conservering van het beursmeubilair

1 Dit hoofdstuk is een bewerking van, en aanvulling op 
het door P. Bruys geschreven artikel ‘Berlagemeubilair in 
de Beurs van Berlage: een conserveringsproject in het 
kader van het Deltaplan voor Cultuurbehoud II’, in: 
Symposiumbundel Meubels rond Berlage, 28 oktober 1993, 
VeRes/Opleiding Restauratoren, Amsterdam, 1994,
pp. 25-39.
2 Een schaduwcollectie van deze museale collectie 
wordt in een depot in de Beurs bewaard. Deze wordt als 
referentie van de museale collectie gebruikt. In de 
praktijk zijn er dus vier collecties: A = museale collectie,
B = referentiecollectie, C = gebruikscollectie en D = 
reservecollectie. Deze indeling moet niet verward 
worden met de A-, B-, C- en D-normering van het 
Deltaplan voor Cultuurbehoud van het Ministerie van 
O.C.W..
3 Een aantal meubelstukken, dat tot de museale 
collectie behoort, bevindt zich in de Beurs. Het betreft 
een aantal gezicht bepalende unica en verscheidene 
meubelstukken die in bruikleen zijn gegeven aan de 
Stichting Beurs van Berlage.
4 Voor meer informatie over afwerklagen, zie H. Piena, 
‘Drie meubels uit de Beurs van Berlage, analyse van de 
afwerkingen’, in: Symposiumbundel Meubels rond Berlage 
(noot 1), pp. 65-81.

148 149



5 Een dergelijk plaatje wordt een lamello genoemd.
Het is een ovaalvormig, geperst, beukehouten plaatje van 
circa 6 x 2,5 centimeter en 4 millimeter dik. Een lamello 
neemt minder materiaal weg dan een houten deuvel.
6 Als boenwas is E.P.-was van Meghelen International 
gebruikt.
7 De set betreft stoelen die momenteel in de 
voormalige vergaderzaal van de Kamer van Koophandel 
in gebruik zijn.
8 Bij het eerste natuurwetenschappelijke onderzoek 
naar de afwerklaag van de krukjes, uitgevoerd door het 
CL in samenwerking met restaurator Jaap Boonstra van 
het Amsterdams Historisch Museum, werd dammar 
aangetoond. Bij een tweede onderzoek door het CL 
werd deze vinding bevestigd. Zie Piena, op. cit. (noot 4), 
pp. 66-70.
9 Op het grenehouten meubilair is Sikkens Rubbol 
Yachtlak aangebracht.
10 Verder zijn in de verbindingen van de onderstellen 
de recente polyurethaan- en p.v.a.-lijm gevonden. De 
p.v.a.- en polyurethaanlijm zijn bij later uitgevoerde 
reparaties toegepast.
11 Beursgids voor Amsterdam 1903-1904, Amsterdam, 
1903, p. 81.
12 De verbindingen tussen de rugleuning en de kapregel 
bestaan bij de stoelen met palissander fond uit vaste, 
aangezaagde pennen en bij de stoel met mahonie fond uit 
ingeboorde, geribde beukehouten deuvels.
13 ‘Uitbreiding van het meubilair der zuidelijke 
vergaderzaal in het beursgebouw’, Gemeenteblad van 
Amsterdam, 1941, IA, no. 301, pp. 503-04.
14 Piena, op. cit. (noot 4), pp. 65-81.

Fotoverantwoording

Maarten Brinkgreve: omslag, pag. 2 en afb. 35; platen 
. 1 t/m 5, 7, 8, 10 t/m 15, 19; cat.nrs.: 8, 9, 10, 11, 13,

14, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 35, 38, 41, 43, 44, 48, 50, 
53, 54, 55, 57, 63, 64, 65, 68, 70, 71

Jan Versnel: afb. 16
Nederlands Architectuur Instituut (afdrukken en 

reprofotografie: studio Retina/Martien Kerkhof): 
afb. 3, 4, 6, 7, 12, 23, 26, 37; platen 6, 9; cat. nr. 47

Gemeentearchief Amsterdam (afdrukken en
reprofotografie: fotografische afdeling gemeentelijke 
archiefdienst Amsterdam): afb. 10, 11, 13, 14, 17 
(foto: Martin Alberts), 19, 20, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 38

Amsterdams Historisch Museum (fotografie: Piet van 
Roemburg, Rob Versluys): cat. nrs. 2, 3, 4, 6, 7, 12, 28, 
29, 36, 39, 52, 58 t/m 61, 66, 72 t/m 80

Spaamestad Fotoarchief: afb. 15
Bureau Monumentenzorg Amsterdam: afb. 18 

(foto: Han van Gooi)
Kristin Duysters: afb. 25
Pieter Singelenberg: afb. 29 en cat. nr. 37
Centraal Museum Utrecht: afb. 34 (foto: Dea Rijper) 
René Lugtigheid: afb. 39
Stichting Werkplaats tot herstel van antiek textiel: afb.

40 t/m 43
Bruys & Schulte meubelrestauratie: platen 16, 17, 18, 20, 

21
uit archiefEffectenbeurs (losse krantefoto): pag. 1
uit Dr. H.P. Berlage en zijn werk, R’dam 1916: afb. 1, 2, 5,

8, 9, 21, 32
uit Berlage, H.P.: Over Stijl in bouw- en meubelkunst, 

A’dam 1904: afb. 22
uit Semper, G.: Der Stil in den technischen und tektonischen 

Künsten oderpraktische Aesthetik, vol. II, München 
1863: afb. 24

Stichting Beurs van Berlage: omslag achterkant

De afgebeelde ontwerptekeningen van H.P. Berlage 
bevinden zich in diens archief dat wordt beheerd door 
het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in 
Rotterdam. De vijf perspectieftekeningen die uit de 
feestbundel Dr. H.P. Berlage en zijn werk zijn 
overgenomen, bevinden zich in het Gemeentearchief 
Amsterdam (afb. 1), het NAi (afb. 2 en 5), het Royal 
Institute of British Architects in Londen (afb. 8; het NAi 
beschikt wel over een oude lichtdruk) en bij de Stichting 
Beurs van Berlage (afb. 9 en omslag achterkant)
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Illllll

DENlÉUU]£BEUR5OPHETDflMftflKTEnM5TERDnMGEZIENKOMENPEVflNDENDflM:

De Beurs van Berlage is een goed voorbeeld van de opvatting van 
de architect Berlage dat exterieur en interieur een eenheid moeten vormen. 

De inrichting en aankleding van de Beurs — meubelen, tapijten, glas-in-lood, 
klokken, verlichting — zijn dan ook even belangwekkend als het gebouw zelf.

Tevens in de Waanders Monumenten Reeks:
Het Vrouwenhuis te Zwolle

Het Oostindisch Huis en het Sint Jorishof te Amsterdam 
Het Peperhuis te Enkhuizen
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