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Vooraf

In deze door het bureau Monumenten & Archeologie

(bMA) verzorgde brochure worden de architectonische

kwaliteiten van het Stedelijk Museum verwoord. bMA

spreekt de verwachting uit dat deze kwaliteiten in over-

weging worden genomen bij de idee- en planvorming voor

de restauratie en nieuwbouw. De tekst van de brochure is

ook gepubliceerd onder de titel ‘Architectuur in dienst

van de kunst: Het Stedelijk Museum’, Jaarboek

Monumenten & Archeologie 3, Amsterdam (uitgeverij Bas

Lubberhuizen) 2004, 62-85.
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Inleiding

In de langlopende discussie over de toekomst van het

Stedelijk Museum is de aandacht tot dusver vooral uitge-

gaan naar de collectie en de nieuwbouw, voor de reeds

bestaande huisvesting staat een hoogst noodzakelijke

grondige opknapbeurt op het programma. Het bureau

Monumenten & Archeologie (bMA) pleit ervoor om

vanuit een totaalvisie op het functioneren van het muse-

um, een plan van aanpak te ontwikkelen voor het muse-

umgebouw en de Nieuwe Vleugel. Het Programma van

Eisen en de ontwerpen voor het nieuwe Stedelijk Museum

vormen de instrumenten om een dergelijke volledige

samenhang te bereiken en daarmee te voorkomen dat

monumentale waarden verloren gaan. Deze inleiding vat

enkele kernkwaliteiten van het gebouw samen die in de

tekst in een breder verband worden geplaatst. 

De originele opzet van het Stedelijk Museum (1892-

1895) van A.W. Weissman is tot op heden goed bewaard

gebleven. De gemeentearchitect ontwierp een heldere

plattegrond met zalen van verschillend formaat, die

waren afgestemd op de tentoongestelde objecten. Deze

oorspronkelijke structuur van het Stedelijk Museum moet

in de verbouwingsplannen gerespecteerd worden. Het

middelpunt van het gebouw wordt gevormd door het

trappenhuis en de trapzaal op de verdieping die in licht-

behandeling en decoratieve afwerking verschilden van de

expositieruimten. De door Weissman ontworpen afwer-

king van het trappenhuis en de trapzaal gaat schuil achter

de huidige al te steriele witte schilderlaag. Het verdient

aanbeveling te onderzoeken of de oorspronkelijke afwer-

king, eventueel gedeeltelijk, weer in het zicht gebracht

kan worden. De oorspronkelijke bestektekeningen

Stedelijk Museum, kort na voltooiing 

ruimtelijke indeling
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wekken de indruk dat ook de voorruimtes van de mid-

denbouw op beide verdiepingen gedecoreerd waren.

De belangrijkste uitdaging voor Weissman was een opti-

male belichting van de kunstwerken. De belichting was

één van de moeilijkste opgaven voor architecten. Het

negentiende-eeuwse museum was afhankelijk van

daglicht. Weissman voorzag de meeste verdiepingszalen

van bovenlicht, die op de begane grond kregen hoge ven-

sters. Het door Weissman ontworpen systeem van licht-

openingen in de zoldering is nog steeds aanwezig.

Voor Weissman stonden de kunstwerken centraal, in zijn

visie bepaalde het interieur dan ook het exterieur. Dit

verklaart de aanwezigheid van grote vensters en van

muurnissen bij de bovenlichtzalen op de verdieping.

Weissman baseerde zich voor de vormgeving van de

gevels, zoals veel van zijn tijdgenoten, op de vormentaal

van de Hollandse renaissance. Dit eerbetoon aan de

‘Gouden Eeuw’ blijkt ook uit het iconografisch program-

ma. In het decoratieprogramma is daarnaast plaats voor

eigentijdse kunstenaars. Het eigentijdse spreekt ook uit de

decoratie van de panelen onder de vensters op de

verdieping: de beeldhouwer Joh. Franse gaf de vaderlandse

flora en fauna weer, in plaats van de gebruikelijke aan de

oudheid ontleende naturalia. Het exterieur (inclusief de

decoraties) moet als belangrijk voorbeeld van laat-negen-

tiende-eeuwse bouwkunst worden gerespecteerd.

Willem Sandberg, sinds 1938 conservator en van 1945

tot 1962 directeur van het Stedelijk Museum, heeft een

belangrijk stempel op het gebouw gedrukt. Hij wilde een

open museum met actuele kunst, dat midden in de

samenleving stond.

De uitbreiding van 1954 aan de Van Baerlestraat is een

demonstratie van zijn moderne museologische opvattin-

gen. In de Nieuwe Vleugel, ook bekend geworden als

Sandberg-vleugel, is alleen zijlicht toegepast. De lichtval

moest volledig te regelen zijn; de jaloezieën konden op

verschillende hoogten worden gebruikt. Ook wilde

Sandberg een flexibele indeling van de ruimte, een vrij

indeelbare plattegrond met kunstwerken in vrijstaande

vitrines of op verplaatsbare panelen en sokkels.

Daarnaast moest het museum open staan naar de

buitenwereld, de voorbijgangers nieuwsgierig maken. Dit

alles resulteerde in een revolutionair nieuwe wijze van het

presenteren van moderne kunst die tot veel navolging 

leidde.

Sandberg bracht ook enkele ingrijpende veran-

deringen in Weissmans museumgebouw aan. De voor-

malige beeldenzaal werd gewijzigd in een

belichting

vormgeving

de Sandberg-jaren: 
Nieuwe Vleugel en ‘open museum’
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koffiekamer/restaurant annex leeszaal met daaraan gren-

zend de nieuwe bibliotheek met een gaanderij die een

insteek in het restaurant vormt. Het restaurant werd ver-

rijkt met een wandschildering van Karel Appel en een

vaartuig uit Nieuw-Guinea, een voorbeeld van primitieve

kunst die op dat moment zo geliefd was bij kunstenaars,

bevestigd tegen een houten wand. Het restaurant met ter-

ras grensde aan de door J.H. Mulder ontworpen (nu ver-

dwenen) beeldentuin, die vrij toegankelijk was. Vanuit

het restaurant werd een gebogen gang naar de Nieuwe

Vleugel gemaakt met veel glas en zicht op de tuin, die

zorgt voor een bijzondere ruimtelijke ervaring. Uit de ver-

bouwingsactiviteiten spreekt dezelfde duidelijke visie als

uit de uitbreiding: de vernieuwde ruimten – de reproduc-

tieafdeling, het restaurant, de bibliotheek en de tuin -

moesten stimuleren tot museumbezoek en uitnodigen tot

het kijken en stellen van vragen. De kunst moest volgens

Sandberg in het dagelijks leven worden geïntegreerd.

Gezien het moeilijk te overschatten cultuurhistorische

belang van Sandbergs museumconcept pleit het bureau

Monumenten & Archeologie voor het respecteren van de

hierboven genoemde ruimten.

Het kan niet genoeg worden benadrukt dat zowel het oor-

spronkelijke museumgebouw van A.W. Weissman, als de

aanpassingen daarin en de uitbreiding daarvan met een

Nieuwe Vleugel ten tijde van Willem Sandberg, wezenlijke

- en internationaal gerespecteerde - bijdragen zijn geweest

aan een museumarchitectuur die de eigentijdse kunst zo

goed mogelijk wil presenteren. Een zorgvuldige omgang

met deze ‘oudbouw’ vanuit een totaalvisie biedt naar de

mening van bMA een perfect uitgangspunt voor een

museumontwerp dat, zoals het rapport ‘Het Stedelijk

Museum: Terug naar de top’ het formuleert, ‘de functies

en ambities van een museum voor de 21e eeuw uitdraagt,

en tevens een zichtbaar uithangbord is van de ambities

van Amsterdam als een cultureel centrum van interna-

tionaal belang.’ Bureau Monumenten & Archeologie 

levert daar op grond van zijn expertise graag een bijdrage

aan.
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Het Stedelijk Museum van Weissman

In 1885 schreef de jonge architect Adriaan Willem

Weissman (1858-1923) een kritische brochure over het

zojuist voltooide Rijksmuseum (1875-1885), het meest

markante gebouw met een culturele functie dat in de

negentiende eeuw in Nederland is gebouwd. Zijn belang-

rijkste bezwaren waren dat de tentoongestelde kunst-

werken niet goed tot hun recht kwamen en dat de creatie

van P.J.H. Cuypers het juiste karakter miste. Karakter was

een centraal begrip in de negentiende-eeuwse architec-

tuurtheorie. Hiermee werd de uitwerking van een gebouw

op de beschouwer aangeduid, een indruk die in overeen-

stemming moest zijn met de functie en maatschappelijke

betekenis van het gebouw. De vormentaal van het

Rijksmuseum refereerde volgens Weissman niet aan het

zwaartepunt van de museumcollectie, de meesterwerken

uit de Gouden Eeuw. Toch was hij niet alleen maar kri-

tisch. Het was een verdienste dat het gebouw het stempel

van zijn ontwerper droeg: ‘Al is het karakter van het

gebouw het juiste niet, het heeft toch karakter (…); het is

een gebouw uit één stuk, gemaakt door een man van vaste

overtuiging, wien het besef, dat zijn zienswijze slechts

door betrekkelijk weinigen gedeeld werd, niet aan het

wankelen heeft gebracht’.[1]

In zijn brochure uit 1885 en ook in een artikel in

het vaktijdschrift De Opmerker dat hij een jaar later

schreef en waarin hij verschillende Europese musea

besprak, profileerde Weissman zich als kenner van muse-

umarchitectuur. Hij had musea bezocht in Antwerpen,

Brussel, Frankfurt am Main, Parijs en Londen. Dit

speelde ongetwijfeld mee toen hij de opdracht voor het

ontwerpen van het Stedelijk Museum kreeg, kort na het

raadsbesluit tot de stichting ervan in december 1891.[2]

Stedelijk Museum tijdens de bouw, omstreeks 1895

Stedelijk Museum, dwarsdoorsnede en situatie, 1893 
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Weissman was op dat moment gemeentearchitect; het

stadsbestuur vond het niet nodig om met een dergelijk

deskundig ontwerper in huis een prijsvraag uit te schrij-

ven.[3]

Het beschikbare terrein lag aan de Van

Baerlestraat en het verlengde van de Parkweg (kort daar-

na hernoemd tot Paulus Potterstraat). Weissman leverde

binnen enkele maanden een ontwerp in twee varianten.

In het ene plan was het museum georiënteerd op de

Paulus Potterstraat, in het andere stond de voorgevel aan

de Van Baerlestraat. In beide ontwerpen werd rekening

gehouden met een toekomstige uitbreiding aan de zuid-

zijde, die de belichting van de al aanwezige zalen niet

nadelig zou beïnvloeden. Alle betrokkenen, met inbegrip

van Weissman, hadden voorkeur voor het plan met de

voorgevel aan de toen nog onbebouwde Paulus

Potterstraat, waar de façade zou grenzen aan een

plein.[4] Voor de verdere uitwerking van de plannen

bezochten Weissman en gemeentearchivaris N. de Roever

in het voorjaar van 1892 negentien musea en tentoon-

stellingszalen in Hannover, Brunswijk, Berlijn, Dresden,

Praag, Wenen, München, Neurenberg en Kassel.

In het ontwerp voor het Stedelijk Museum trok

Weissman niet alleen lering uit de door hem bezochte

buitenlandse musea, maar ook uit het Rijksmuseum. Wat

hij en andere critici Cuypers verweten - onder andere de

verkeerde stijlkeuze voor een museum, de te nauwe ingan-

gen, de te smalle trappen en bovenal de overdadige deco-

ratie en gebrekkige belichting - vermeed hij in zijn eigen

ontwerp. 

In 1906 schreef Weissman in De Opmerker:`Een museum

is uit den aard der zaak een pakhuis. Deze overweging

heeft er wel eens aanleiding toe gegeven, dat tegen het

bouwen van musea werd opgekomen. Maar tot dusverre

is nog geen betere wijze van bewaren der kunstschatten

gevonden’.[5] Voor het tonen van de collectie van het

Rijksmuseum opteerde Cuypers voor een logische opeen-

volging van ruimten rondom twee binnenplaatsen. Deze

opzet komt overeen met die van veel musea die vanaf het

begin van de negentiende eeuw in Europese grote steden

waren gebouwd, zoals Schinkels invloedrijke Altes

Museum (1825-1828) in Berlijn. Een dergelijke platte-

grond maakte een systematische (chronologische of the-

matische) presentatie van de collectie mogelijk, die in het

geval van het Rijksmuseum niet alleen uit schilderijen

bestond maar ook uit bouwfragmenten, voorbeelden van

kunstnijverheid en objecten of replica's die een beeld van

de Nederlandse geschiedenis gaven. Opmerkelijk is dat

het gebouw, als gevolg van een eis van het gemeente-

Detail situatie met door Weissman geschetste toekomstige uit-

breiding

Plattegrond Altes Museum, Berlijn (1825-1828, K.F. Schinkel)

Een aaneenschakeling van zalen en 
kabinetten: de plattegrond

Plattegrond eerste verdieping Rijksmuseum, Amsterdam

(1875-1885, P.J.H. Cuypers)
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bestuur, een poort naar de nog te bouwen stadsdelen aan

de zuidzijde van Amsterdam moest zijn. De poort of

onderdoorgang (en de daarboven gelegen zalen) vormt de

centrale as, de gebouwdelen aan weerszijden daarvan zijn

in hoofdlijn elkaars spiegelbeeld. De ruimtewerking van

het Rijksmuseum is bijzonder. De bezoeker komt binnen

in een van de twee nauwe entrees aan weerszijden van de

onderdoorgang, door middel van bescheiden vestibules

en vrij smalle bordestrappen bereikt hij de verdieping. Als

contrast zijn hier de hoofdruimten weids en monumen-

taal, een effect dat vergelijkbaar is met Jacob van

Campens voormalige stadhuis op de Dam dat mogelijk

een inspiratiebron was voor de ruimtewerking, alsook

voor de symmetrische opzet met twee binnenplaatsen.[6]

De hoofdas, recht boven de onderdoorgang gelegen,

bestaat uit een voorhal, de eregalerij en de zaal voor de

Nachtwacht.

Net als in het Rijksmuseum moesten in het

Stedelijk Museum verschillende collecties worden

ondergebracht. Het museum werd vooral gebouwd ter

huisvesting van de nalatenschap van Sophia Adriana de

Bruyn, douairière Lopez Suasso, en omvatte een nogal

curieuze verzameling kostuums, meubels, horloges, siera-

den, aardewerk, porselein en schilderijen.[7] Daarnaast

moest hier de gestaag groeiende collectie van de

Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare

Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam

worden tentoongesteld. Voorts zou onderdak worden

geboden aan de ‘Driejaarlijksche Tentoonstelling van

werken van Levende Meesters’ en andere tijdelijke exposi-

ties die niet door het museum zelf werden verzorgd. Het

museum werd uiteindelijk een nog grotere ratjetoe. Het

huisvestte kort na de opening tevens de eigentijdse kunst-

collecties van Van Eeghen, het Medisch-Pharmaceutisch

Museum, het schutterij-museum, het Bilderdijkmuseum,

het Museum voor Tijdmeetkunde, de collectie van de

Vereniging van Vrienden van de Aziatische kunst en de

‘historische galerij’, een verzameling van 250 schilderijen

over de vaderlandse geschiedenis.

De hoofdopzet van het museum is door

Weissman helder beschreven in zijn boekje Het Gemeente-

Museum te Amsterdam. Geschiedenis. Inrichting en ver-

siering. Verlichting uit 1895. Het rechthoekige gebouw telt

een kelder en twee bouwlagen onder een combinatie van

schild-, zadel- en tentdaken, deels van leien, deels van

matglas. Weissman ontwierp zowel aan de voor- als aan

de achterzijde een middenpaviljoen en op alle vier de

hoeken een hoekpaviljoen. Het gebouw is vrijstaand, net

als praktisch alle nieuwgebouwde musea uit die tijd, wat

samenhangt met de status van dit gebouwtype maar ook

met de brandveiligheid en de belichting van de kunst-

Plattegrond Gemäldegalerie, Dresden (1847-1854, G. Semper)

Plattegrond Neue Galerie, Kassel (1878, H. von Dehn-

Rotfelser)

Stedelijk Museum, plattegronden begane grond en verdieping;

schetsontwerp A, 20 februari 1892
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werken. De plattegrond gaat terug tot voorbeelden als de

Gemäldegalerie in Dresden (1847-1854, G. Semper) en

de Kasselse Neue Galerie (1878, H. von Dehn-Rotfelser).

Deze twee musea hebben een langgerekt grondplan. De

tentoonstellingszalen zijn geflankeerd door kabinetten,

waardoor een opzet van drie rijen tentoon-

stellingsruimten in de lengterichting is ontstaan. In het

Stedelijk Museum zijn de drie rijen zalen uitgebreid naar

vier en zijn de hoekpaviljoens duidelijker geaccentueerd.

Net als in de genoemde voorbeelden ontbreken in

Weissmans ontwerp ruime binnenplaatsen waaromheen

de zalen zijn gegroepeerd. In De Opmerker wordt gecon-

stateerd: ‘De indeeling van den plattegrond is zoodanig,

dat van de muren het grootst mogelijk “nuttig effect”

wordt verkregen. Schijnbaar zeer eenvoudig moet zij toch

pas na veel studie tot stand gekomen zijn’.[8]

De ingang bestond oorspronkelijk uit drie

dubbele paneeldeuren. In de erachter gelegen vestibule

vermeldden twee platen van ‘rouge antique’ marmer in

vergulde letters de totstandkoming van het museum. De

vestibule gaf middels tochtdeuren toegang tot de voor-

zaal, die aan beide zijden werd geflankeerd door een

andere voorzaal die naar de tentoonstellingszalen leidde.

Aan de vestibule grensden verder twee kamers voor het

bestuur. De begane grond telde 21 tentoonstellingszalen

van verschillend formaat, die rondom een kern van berg-

plaatsen liggen. Deze bergplaatsen werden verlicht door

lichthoven. Liften zorgden voor het transport van de

kunstwerken. De linkervleugel was bestemd voor de

Sophia Augusta Stichting - ook wel aangeduid als de

Suasso-collectie -, de rechtervleugel voor tijdelijke ten-

toonstellingen. De doorgangen aan beide zijden van de

hoofdtrap leidden naar de beeldenzaal aan de achter-

gevel. Deze ruimte werd door vier zuilen met bronzen

kapitelen en basementen in drieën gedeeld. De zuilen

dienden ter ondersteuning van de erezaal op de

verdieping, maar boden ook de mogelijkheid om de

beeldenzaal met draperieën of kleine planten in compar-

timenten te verdelen.

Direct achter de ruime vestibule (‘voorzaal’) is

de monumentale hoofdtrap geplaatst. Deze opzet ver-

schilde sterk van het Rijksmuseum, waar de ingangen niet

echt opvielen en de trappenhuizen vrij benepen waren

voor het soort gebouw. Het door Weissman ontworpen

trappenhuis en de trapzaal op de verdieping werden geel

belicht om het onderscheid met de tentoon-

stellingsruimten te benadrukken. Drie schaars verlichte

tussenruimten, door de architect ‘voorzalen’ genoemd,

leidden de bezoeker naar de schilderijenzalen, en vorm-

den een overgang van het warme licht van de trapzaal

naar het witte licht van de expositieruimten.[9]

Stedelijk Museum, plattegronden begane grond en verdieping;

gewijzigd schetsontwerp A, 18 juni 1892

Stedelijk Museum, plattegronden begane grond en verdieping;

uitgevoerd ontwerp, 1893
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Boven de hoofdingang, en bereikbaar via een aan

de trapzaal grenzende voorzaal, bedacht Weissman een

loggia waar de bezoeker een frisse neus kon halen. De

architect had een ruim plein voor de gevel ontworpen,

maar in 1899 werd de grond door de gemeente verkocht

als bouwterrein.[10] Daarmee verloor de loggia zijn func-

tie, hij werd in 1934 dichtgezet met glas. Aan weerszijden

van de ‘voorzaal’ waren vergaderzalen gesitueerd. Aan de

noordzijde kwamen, aan beide kanten van het midden-

paviljoen, in totaal acht kabinetten met zijlicht. De ere-

zaal aan de achtergevel kreeg dezelfde afmetingen als de

zaal van Pulchri Studio te Den Haag. Dit vertrek ontbrak

op de eerste ontwerpen, het werd uiteindelijk ontworpen

op verzoek van enkele vooraanstaande kunstenaars,

onder wie Jos. Israëls en H.W. Mesdag. ‘Zij misten daarin

[in het schetsontwerp] een groote Eerezaal, die, volgens

hen, in geen groot museum mag ontbreken en waardoor

de zoozeer gewenschte verscheidenheid in de afmeting

der tentoonstellingszalen nog zou worden gebaat’, aldus

Weissman.[11] Voor het verdoeken en restaureren van

schilderijen waren de zolderruimten beschikbaar.

Net als in het geval van Cuypers’ Rijksmuseum

lijkt de plattegrond van het voormalige stadhuis op de

Dam een referentiepunt voor Weissman te zijn geweest,

met name voor de begane grond. Als het trappenhuis

buiten beschouwing wordt gelaten, vertoont de midden-

partij van het Stedelijk, zeker sinds de toevoeging van de

beeldenzaal, in grondvorm gelijkenis met die van het

stadhuis. De overeenkomst gaat zowel op voor de plaat-

sing van de entree en de beeldenzaal ten opzichte van

elkaar, als voor hun grondvorm. De ingang doet daarbij

denken aan de vierschaar met de flankerende vertrekken;

in de beeldenzaal keert de boogstelling van de schepen-

kamer terug in verdubbelde uitvoering. Van Campen

ontwierp monumentale gangen (‘galerijen’) aan de zijde

van de binnenhoven. Omdat de middenruimte van het

Stedelijk Museum op de begane grond bergplaatsen bevat,

dus niet toegankelijk is voor het publiek, ontstaat ook

hier een effect van ‘rondgaande galerijen’. De associaties

met het stadhuis zijn niet zover gezocht als ze op het

eerste gezicht lijken. Van Campens creatie werd immers

algemeen beschouwd als hoogtepunt van de zeventiende-

eeuwse vaderlandse bouwkunst. En Weissman publi-

ceerde niet alleen zeer veel over de Nederlandse

bouwkunst van de zestiende en zeventiende eeuw, maar

hij vertaalde deze kennis ook in zijn eigen werk.[12] Een

van zijn necrologieën vermeldt: ‘Onder de historische

bouwwerken, die zijn bijzondere aandacht hadden, be-

hoorde het paleis op den Dam in de allereerste plaats.

Met elken boog van de Burgerzaal, met elk stuk beeld-

houwwerk, met de versierselen in de galerijhoeken, met

Plattegrond Stadhuis (thans Koninklijk Paleis), Amsterdam

(omstreeks 1648, J. van Campen)
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elk detail van een schoorsteenfries was hij bekend’.[13] 

Weissmans uitgangspunt bij het ontwerpen van het

Stedelijk Museum was dat de architectuur zich overal

moest voegen naar de ‘eischen, die door eene goede

expositie der kunstwerken gesteld werden’. Zeer belang-

rijk daarbij was een goede belichting: ‘Men moet wel

bedenken dat de architect, die een goed museum wil

bouwen, het uitwendig aanzien van zijn gebouw

ondergeschikt aan de verlichting behoort te maken.’[14]

Het zorgdragen voor een optimale belichting van de

kunstwerken was een van de moeilijkste opgaven voor

architecten; omdat het negentiende-eeuwse museum

afhankelijk was van daglicht, vormde de regeling ervan –

het naar binnen halen, dan wel het weren – een van de

belangrijkste onderdelen van de ontwerpopdracht.

Geleidelijk aan ontstond zoveel ervaring met

museumbouw, dat ook duidelijk werd wat belangrijke

voorwaarden waren voor een goede belichting. Die kon

onder andere bereikt worden door het museum vrijstaand

te bouwen, de lichtbron voldoende groot te maken, de af-

stand tussen deze bron en het object te beperken, het licht

gelijkmatig te verdelen en hinderlijke obstakels als

bijvoorbeeld constructieonderdelen te vermijden.

Daarnaast mocht het licht niet reflecteren op bijvoor-

beeld de vloer of decoraties; tegenlicht was uit den boze.

Een kritiekpunt op het Rijksmuseum, met name

van schilders maar ook van Weissman, was de wijze

waarop de kunstwerken werden behandeld. Hoewel

Cuypers zich voor de belichting had georiënteerd op

buitenlandse musea, liet die van bepaalde kunstwerken

en met name de Nachtwacht te wensen over.[15]

Weissman ging in zijn brochure uit 1885 onder meer in

op de hinderlijke plaatsing van vier zuilen in de

Nachtwachtzaal, ‘die even zoovele geheel vergulde

vrouwenfiguren schragen’: ‘Waartoe, vraagt men, die

poppen in de nabijheid van deze onsterfelijke meester-

werken? Waartoe die zuilen, die slechts licht wegnemen

en het gezicht hinderen? Bij de constructie waren zij

waarlijk niet noodig. Onze ijzer-technici weten wel groo-

ter zalen zonder zuilen te overspannen.’[16]

De architect van het Stedelijk Museum had veel

studie gemaakt van de vakliteratuur op dit gebied. Hij

oriënteerde zich met name op de inzichten van de Duitse

schilder Eduard Magnus en de Duitse architect August

Tiede, maar paste die aan naar zijn eigen inzichten en het

programma van eisen.[17] In de zalen met bovenlicht

opteerde Weissman voor een lichtopening in de zoldering

die de helft van de zaalbreedte besloeg, waardoor zowel

langwerpige als vierkante ruimten voldoende worden ver-

licht. Het bovenste deel van het dak werd niet beglaasd

‘Eene goede expositie der kunstwerken’:
de belichting en inrichting

Cuypers’ ontwerp voor de Rembrandtzaal in het Rijksmuseum

Stedelijk Museum, tentoonstellingszaal met bovenlicht,

omstreeks 1900
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om te voorkomen dat er te veel licht op de zaalvloer zou

vallen, en daarvandaan weerkaatsen. Langs de muren

bleef een strook van de zoldering van anderhalve meter

breedte ondoorzichtig, om ‘het hinderlijke glimlicht’ op

de schilderijen te voorkomen. Weissman volgde de

gewoonte om dit niet gebruikte bovendeel der muren

‘door halve gewelven met de omlijsting van het boven-

licht in de zoldering in verbinding te brengen’. Hij voegde

hieraan toe: ‘Deze gewelven geven een goede afsluiting

aan de wanden en zijn daarom ook door mij

toegepast.’[18] De ramen in het dak moesten worden

voorzien van rolschermen om desgewenst zonlicht te

kunnen weren, en bij avond het licht van elektrische lam-

pen boven de glazen zoldering te weerkaatsen.[19]

Weissman keek ook hoe de kennis in de praktijk

was toegepast. Tijdens zijn studiereis in het voorjaar van

1892 naar Hannover, Brunswijk, Berlijn, Dresden, Praag,

Wenen, München, Neurenberg en Kassel bestudeerde hij

vooral het aspect van lichtval en inrichting. In zijn publi-

catie Het Gemeente-museum te Amsterdam uit 1895 en

later in de lezing voor het Royal Institute of British

Architects (1907), gaat Weissman uitvoerig in op posi-

tieve en negatieve punten van de verschillende door hem

bezochte musea en op welke wijze dat zijn ontwerp heeft

beïnvloed.[20]

In het definitieve ontwerp van juni 1892 zijn

Weissmans reisindrukken verwerkt. Hij bracht meer

afwisseling in de afmetingen van de tentoonstellingszalen

aan: ‘Meer dan vroeger is er ook naar gestreefd, zooveel

mogelijk zalen van verschillende afmetingen te verkrij-

gen, wat voor een doeltreffende rangschikking der kunst-

werken gewenscht schijnt’.[21] In zalen met bovenlicht

liet hij het licht niet alleen uit het noorden invallen, zoals

in de eerste plannen. ‘De zalen met bovenlicht zijn thans

zoo geprojecteerd, dat in alle ook zuiderlicht invalt, waar-

toe de langwerpige zalen van oost naar west georienteerd

zijn. Het is mij namelijk gebleken, dat zalen, waar geen

licht uit het zuiden kan binnenkomen, een te kouden

indruk maken.’ Weissman maakte de tentoon-

stellingsruimten niet te hoog in verband met de sterkte

van het, in de meeste zalen van boven, invallende licht; in

te hoge zalen zou dit te zwak zijn om de kunstwerken goed

te belichten. De op de verdieping gesitueerde kabinetten

met zijlicht kregen dezelfde afmetingen en inrichting als

die in de Neue Galerie te Kassel. ‘De indeeling van de

verdieping evenwel heeft belangrijke wijzigingen onder-

gaan. De kabinetten aan de noordzijde zijn nu, wat

inrichting en verlichting betreft, gelijk aan die te Kassel’.

Voor een ‘doeltreffende verlichting’ van de kabinetten

bracht hij ‘vierkante, van één spiegelruit voorziene ven-

sters aan den hoofdgevel’ aan alsook ‘hooge borstwerin-

Ontwerp van Weissman voor een bovenlichtzaal met de

beoogde lichtinval

Kabinet met zijlicht, oorspronkelijke inrichting
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gen’. In het venster mochten geen stijlen of roeden

voorkomen; de hoge borstwering moest voorkomen dat er

nog horizontale lichtstraling op de schilderijen viel. Om

lichtreflectie tegen te gaan koos Weissman voor vloeren

van donker en mat teakhout - destijds nog iets bijzonders

-, dat als parket was bewerkt. Een stemmige, sobere

inrichting hielp bij het voorkomen van lichtweerkaatsing.

Weissmans vakgenoten waren positief over het resultaat.

In een artikel in De Opmerker staat over diens onderzoek

naar de optimale belichting: ‘De regelen, toen gevonden,

heeft de bouwmeester nu toegepast en het moet erkend

worden dat de practijk gaf wat de theorie beloofde. Alle

zalen zijn gelijkmatig verlicht en zelfs op donkere dagen is

de helderheid nog zeer voldoende’.[22]

Wat dit aspect betreft onderscheidde Weissmans

museum zich, zo valt in tal van besprekingen te lezen, in

gunstige zin van het Rijksmuseum. In die tijd ervoeren

kunstliefhebbers en kunstenaars zoals gezegd de belich-

ting en opstelling van de Nachtwacht in het

Rijksmuseum als problematisch. Weissman maakte, op

basis van zijn ervaringen met het Stedelijk Museum, in

1896 een (niet-uitgevoerd) verbouwingsplan van de

Rembrandtzaal. Hij ontwierp een tussenvloer; de op deze

wijze verkregen verdieping bood ruimte aan een nieuwe

zaal met bovenlicht en kabinetten met zijlicht.[23] In

1898 vond een grote Rembrandt-tentoonstelling in het

Stedelijk Museum plaats, waarvoor de Nachtwacht in

bruikleen werd gegeven. Het schilderij werd getoond in

een kabinet met zijlicht. In het gedenkboek ter ere van de

tentoonstelling stond: ‘Welk een leven had het schilderij

herwonnen, daar in dat doodgewone zaaltje met zijlicht

van het Stedelijk Museum […] En nu – na den terugkeer

in de Rembrandtzaal van ’s Rijks Museum […] is [het]

een hard, goor, geel ding, zonder diepte, waarboven een

paar lichtgele plekken uitschreeuwen. Het visioen is ver-

dwenen’.[24] Uiteindelijk werd in 1906, naar ontwerp

van Cuypers, aan de achterzijde van het Rijksmuseum een

nieuwe Nachtwachtzaal gebouwd met zijlicht (vanuit het

zuiden). Al in 1925 keerde het schilderij terug naar de

oorspronkelijke Rembrandtzaal, waarschijnlijk omdat de

nieuwgebouwde zaal te klein was voor de vele bezoekers. 

De buitenlandse studiereis had Weissman niet alleen

overtuigd van het belang van een perfecte verlichting,

maar ook van een sobere interieurafwerking. Ook op dit

gebied beschouwde hij het Rijksmuseum niet als model.

De bonte en belerende decoratie leidde de aandacht af en

degradeerde daarmee de kunstwerken: ‘De eerezaal met

zijn kabinetten is rijk met plantenornamenten en cartels

gedecoreerd; volgens veler oordeel rijker, dan met het oog

op een aandachtige beschouwing der schilderstukken wel

Links: vierkante zaal, oorspronkelijke inrichting

Rechts: de Nachtwacht in het Stedelijk Museum, 1898

Niet uitgevoerd ontwerp van A.W. Weissman tot verbouwing

van de Rembrandtzaal van het Rijksmuseum uit 1896

Spaarzaamheid troef: de afwerking van
het interieur 
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gewenscht is. […] De decoratieve figuren had men […]

weg moeten laten. Het getuigt niet van piëteit voor onze

XVIIde eeuwsche schilderschool, om door, uit den aard

der zaak zeer middelmatige decoratieve figuur-schilderin-

gen tot vergelijking uit te lokken’.[25] Weissman vond in

de Nachtwachtzaal ‘het pretentieuse van de decoratie zeer

hinderlijk’.[26] Over decoraties in andere zalen en gan-

gen oordeelde hij: ‘Op zich genomen zijn deze orne-

menten zeer fraai, doch niet altijd is de bouwmeester er in

geslaagd, zijn kleuren ondergeschikt genoeg te

houden’.[27] Weissman wilde in zijn museum de kunst-

voorwerpen tot hun recht laten komen, ze hoefden niet te

concurreren met de zaaldecoraties. Op basis van enkele

proefbeschilderingen en advies van A. Allebé, hoogleraar

aan de Rijks Akademie van Beeldende Kunsten, werd

uiteindelijk gekozen voor bruinrood, groengrijs en licht-

bruin geschilderde tentoonstellingszalen. Bij gebrek aan

geld voor behang of wandbekleding werd de lijmverf

direct op de kalklaag aangebracht. Uit Weissmans lezing

voor de Royal Institute of British Architects blijkt dat de

wanden in 1907 inmiddels met olijfgroen of donkerrood

doek waren bekleed. De koven kregen een licht-

paarsachtig grijze of zandkleur. ‘Van het orneren der

gewelven om de bovenlichten in de zalen heb ik

[Weissman] mij onthouden. Dergelijke ornamentatie

toch werkt altijd storend, daar zelfs de bekwaamste deco-

ratieschilder door zijn werk de tentoongestelde schilde-

rijen slechts schade doet’.[28] De lambriseringen en

deurstijlen van de expositieruimten waren zwart

gehouden. Een uitzondering op de sobere interieuraf-

werking vormden de centrale trap en de trapzaal. In het

vaktijdschrift De Opmerker wordt de afwerking van het

trappenhuis beschreven: ‘De wanden zijn opgetrokken

van geelachtige en roode verblendsteen, en met pilasters

versierd, die door bogen verbonden worden. De kooflijst

om het glazen plafond is in twee tinten beschilderd, ter-

wijl de lambrizeering in een bleekroode tint werd behan-

deld’.[29] De trap had witroze treden, koperen ringen

geleidden een roodpluche leuning. De wanden van de

trapzaal waren versierd met tegelpanelen van de pla-

teelfabriek Rozenburg. De kapitelen, de consoles en de

balustrade waren uitgevoerd in rode kunstzandsteen.

Weissman had voorkeur voor een lambrisering van

donkerrood marmer, maar zijn suggestie dat die voorlo-

pig ook vervangen zou kunnen worden door ‘stucwerk,

als marmer geschilderd en van houten lijsten en plinten

voorzien’, werd van harte omarmd in de zoektocht naar

bezuinigingen. Het trappenhuis en de trapzaal werden

verlicht door een bovenlicht met geel kathedraalglas. De,

in de woorden van Weissman, ‘goudkleurige lichtval’ die

hiervan het gevolg was, moest benadrukken dat in deze

Stedelijk Museum, dwarsdoorsneden, 1893. Goed is te zien op

welke plaatsen Weissman decoraties wilde aanbrengen

Hoofdtrap, oorspronkelijke afwerking
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centrale ruimte geen kunstwerken werden geëxposeerd.

Aan het eind van de negentiende eeuw stoorden velen

zich niet alleen aan de nadrukkelijke aanwezigheid van de

decoraties in het Rijksmuseum, maar misschien nog wel

meer aan de aard en de betekenis ervan. Cuypers nam de

collectie schilderijen op in een groter verband, waarvan

hij de betekenis verduidelijkte door middel van schilderin-

gen, beeldhouwwerk, glas in lood en tegeltableaus die

onder zijn supervisie waren aangebracht. Hieruit bleek

ondubbelzinnig dat Cuypers het nationale verleden als

lichtend voorbeeld voor de eigen tijd wilde presenteren.

Voor hem waren kunst en geschiedenis een onlosmakelijk

geheel. Met het oog daarop waren in het museum ook

(afgietsels van) versieringen en onderdelen van

gebouwen opgenomen. Direct na de voltooiing, in 1885,

omschreef Cuypers’ boezemvriend en zwager J.A.

Alberdingk Thijm in De Amsterdammer het Rijksmuseum

als ‘eene den Muzen gewijde bewaarplaats voor de monu-

menten van het intellektueele leven der natie’.[30] Wat

veel tijdgenoten stoorde was dat uit het decoratiepro-

gramma van het Rijksmuseum een katholiek gekleurd

beeld van het verleden sprak. Weissman noteerde in

1885: Cuypers ‘heeft […] hier het kerkelijk karakter, dat

dit deel van het gebouw door het aanwenden van

kruiswelven in het oog van leeken noodzakelijk moest 

krijgen, nog meer geaccentueerd door het plaatsen van

geschilderd glas in de vensters en door het penseelen van

bijbelteksten op de muren. Waartoe was dit laatste noo-

dig? Men had spreuken te kust en te keur bij tal van

vaderlandsche schrijvers kunnen vinden. Aanhalingen als

“Looft den Heer alle Heidenen” kunnen op deze plaats

zoo geloovigen als ongeloovigen slechts ergernis

geven’.[31] En in de zalen bemoeilijkten de spreuken en

symbolische decoraties het aanschouwen van de kunst-

werken; ze drongen de bezoeker een interpretatiewijze op.

Bij het ontwerpen van het Stedelijk Museum onthield

Weissman zich van een dergelijk veelomvattend systeem

van betekenissen dat door symbolen en teksten werd

geduid. In zijn ogen moesten de tentoongestelde kunst-

werken voor zichzelf spreken.

Een ander opvallend verschil tussen beide musea

is de stijlkeuze. In het gerealiseerde ontwerp van het

Rijksmuseum refereerde Cuypers aan de laat-mid-

deleeuwse bouwwijze in Nederland. Het gebouw was vol-

gens de criticasters daardoor geen passend omhulsel voor

de kunstschatten die voornamelijk uit de Gouden Eeuw

stammen. Weissman heeft het over ‘het anachronisme,

dat geboren wordt door het huisvesten van XVIIde

eeuwsche schilderijen in een gebouw, gecomponeerd uit

XIIIde eeuwsche motieven’.[32] In het geval van het

Eigentijds en nationaal: iconografie en
stijl

Trapzaal, oorspronkelijke inrichting

Stedelijk Museum met op de achtergrond het Rijksmuseum,

1894 
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Stedelijk Museum nam hij, zoals veel van zijn contempo-

raine vakgenoten, de vroege zeventiende eeuw als uit-

gangspunt. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in de afwis-

seling van baksteen en natuursteen, de topgevel aan de

Paulus Potterstraat, siermotieven en het bekronende

torentje. Overigens beschouwde de architect de uiterlijke

verschijningsvorm niet als het belangrijkste onderdeel

van de ontwerpopgave. ‘Het uiterlijk van het gebouw heb

ik geheel ondergeschikt gehouden aan de inwendige

bestemming’.[33] De toppen van de hoekpaviljoens hield

hij bescheiden om de lichtinval niet te hinderen. De ven-

stervorm van de kabinetten op de verdieping bepaalde de

gevelbehandeling van de façade. Het tijdschrift De

Opmerker had weinig waardering voor deze gevelbehan-

deling: ‘De ongewone, kwadratische vorm der vensters,

die de kabinetten verlichten, is zeker strijdig met de rege-

len, die de schoonheidsleer tot dusverre gaf’.[34] Ook de

- vanwege de bovenlichtzalen - blinde zijgevels en

achtergevel volgen deze geleding met gebeeldhouwde pa-

nelen onder de vensters, nissen en terugspringende

muurvlakken. Weissman hield de gevel aan het

Museumplein sober in verband met toekomstige uitbrei-

dingen. De vorstkammen die het dakenlandschap

bekroonden, zijn helaas niet meer aanwezig. 

Voor het exterieur en de ruimten waar geen

kunst werd getoond, bedacht Weissman een deco-

ratieprogramma dat beperkter was dan van het

Rijksmuseum en aansloot bij zijn keuze voor de laat-

zestiende- en vroeg-zeventiende-eeuwse bouwstijl. In de

voorgevel plaatste de architect nissen met beelden van

beroemde, in Amsterdam werkzame bouwmeesters en

schilders uit die bloeitijd, van links naar rechts: Hendrick

de Keyser, Pieter Aertsen, Jacob van Oostsanen, Joost

Jansz. Bilhamer, Jan van der Heyden, Thomas de Keyser

en Jacob van Campen. Verder was in het decoratiepro-

gramma plaats ingeruimd voor wapens van Amsterdam

(topgevel) en, in de paviljoens, van de grondleggers

Suasso en Van Eeghen, de leden van de museumcom-

missie, de secretaris en de architect. Het gebouw werd

afgesloten door een lantaarn met een windwijzer in de

vorm van een koggeschip, het oude zinnebeeld van de

stad.[35]

Weissman had - in overeenstemming met de

bestemming van het gebouw - het voornemen om heden-

daagse kunstenaars te portretteren op de medaillons in de

panelen en te verbeelden in de hoeknissen. Dit thema

kwam ook terug in het interieur: de wanden van de

trapzaal waren versierd met zestien tegelpanelen van de

plateelfabriek Rozenburg. Acht naamvelden waren gere-

serveerd voor gerenommeerde eigentijdse Hollandse

schilders en acht vakken werden uitgespaard voor

Voorgevel, oorspronkelijke toestand met loggia op de

verdieping
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toekomstige kunstenaars.

De gebeeldhouwde decoraties in de panelen

onder de vensters op de verdieping laten een opmerkelijk

en vernieuwend aspect zien. Weissman nam voor deze

sculpturen, uitgevoerd door Johannes Franse, de vader-

landse flora en fauna als voorbeeld, in plaats van klassiek

gestileerde naturalia: ‘Voor de compositie der paneelen

heb ik het loof van de boomen onzer bosschen, de bloe-

men van veld en duin gebezigd; klimop en wilde wingerd

leenden zich uitstekend tot de versiering van consoles,

terwijl vooral vogels, maar ook enkele viervoetige dieren

geschikt bleken, om bij de vulling van sluitsteenen of

medaillons dienst te doen’.[36] Dit vernieuwende aspect

bleef in de vakpers niet onopgemerkt: ‘[…] herinneringen

aan bestaande voorbeelden werden zorgvuldig verme-

den’.[37] Soortgelijke motieven als in de panelen onder

de vensters zijn ook te vinden in het interieur, waar de

door Rozenburg gemaakte boogtegels van de trapzaal,

goudgeel tegen groen fond, zijn versierd met vormen

ontleend aan de plantenwereld. ‘Even als bij de andere

versieringen van het gebouw hebben hier planten van

allerlei aard de motieven gegeven’.[38] Uit deze deco-

raties blijkt dat Weissman de internationale ontwikkelin-

gen op zijn vakgebied goed volgde. De vernieuwing van de

ornamentiek ging die van de architectonische vormen-

taal vooraf. In het verloop van Weissmans carrière is deze

ontwikkeling goed waar te nemen. Ontwierp hij het

woonhuis annex schildersatelier uit 1887 aan het

Oosterpark en het Stedelijk Museum nog met de

Hollandse renaissance in het achterhoofd, in Lizzy

Cottage, het woonhuis aan de Hobbemastraat van de

kunstverzamelaar Van Essen uit 1902, liet hij deze vor-

mentaal achter zich.[39]

‘De Faam’, model voor het zinken beeld dat tot 1936 de gevel-

top sierde, 1894

Voorgevel, detail van de decoraties
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Het tweede gezicht; het 
‘experimenteermodel’ van Sandberg

Hoewel Weissman met zijn streven naar een optimale

presentatie van de kunstwerken veel lof oogstte van

beeldende kunstenaars en kunstliefhebbers, onderging

het gebouw in de twintigste eeuw veel veranderingen. Dit

hing samen met andere inzichten over bijvoorbeeld de rol

en betekenis van het museum en nieuwe opvattingen over

het tentoonstellen van kunstwerken. De nadruk in het

tentoonstellings- en aankoopbeleid kwam steeds

nadrukkelijker op de moderne kunst te liggen. Geleidelijk

aan verdwenen de andere collecties, zoals het Medisch-

Pharmaceutisch Museum en de collectie Aziatische

kunst, naar het depot of andere instellingen.

De faam van het Stedelijk Museum als het wal-

halla van moderne kunst is onlosmakelijk verbonden met

de naam van Willem Sandberg (1897-1984), die in 1938

was benoemd tot conservator, onder de twee jaar eerder

aangestelde directeur D.C. Roëll. Sandberg, zelf beeldend

kunstenaar en van 1945 tot 1962 directeur van het muse-

um, heeft niet alleen een belangrijke stempel op de col-

lectie gedrukt door de aankopen die hij deed en de verza-

melingen die hij binnenhaalde, maar ook op het gebouw.

Met de architectonische vormgeving van Weissmans

gebouw had hij niet veel op, de buitenkant vond hij

‘afschuwelijk’ en van de gele en rode steen die in veel

vertrekken terugkwamen, de groene tegels en het gele

bovenlicht moest de conservator niets hebben. Het

ademde allemaal geen moderniteit. Het aloude karakter-

begrip speelde nog steeds een rol: de vormen waren niet

in overeenstemming met de kunst van de avant-garde die

werd getoond. Sandberg was echter niet ongevoelig voor

bepaalde kwaliteiten van het gebouw. Zo vond hij het

Voorgevel, detail ontwerptekening met gewijzigde 

raamindeling en nieuwe ingangspartij
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bovenlicht ‘fantastisch goed’, net als het zijlicht vanuit

het noorden in de kabinetten aan de voorkant.[40]

Voorts was de latere museumdirecteur zeer lovend over

Weissmans gevoel voor verhoudingen en voor ruimte. Hij

stond niet alleen met deze opvatting. Ir. V.W. van Gogh,

zoon van kunsthandelaar Theo en neef van de schilder

Vincent, zelf een vooraanstaand organisatieadviseur,

schreef in 1967: ‘Het grondplan van het Stedelijk

Museum te Amsterdam is een der beste van alle musea ter

wereld. De bezoeker kan zich zonder moeite oriënteren en

de uitgang terug vinden. De entree en de hal kunnen

gebruikt worden om de bezoeker een gevoel te geven dat

hij welkom is. De vorm van de zalen is uitstekend; boven-

al is de verlichting van de schilderijen de beste van welk

museum in Europa of Amerika ook.’[41]

Vanuit deze dubbele houding van aversie en

waardering brachten Sandberg en Roëll veranderingen in

Weissmans museum aan.[42] De ruimtelijke opzet werd

gerespecteerd, maar het gebouw kreeg geleidelijk aan een

andere uitstraling. In 1938 werden de entree en traphal

gewit. De roedenverdeling in de vensters van de begane

grond werd door de architect F.A. Eschauzier omgedraaid

om een betere lichtval te krijgen. Voor Sandberg en Roëll

vloekte zelfs de ‘sobere decoratie’ van Weissman met de

eigentijdse kunst. In de zalen werden de lambriseringen

verwijderd. De wanden werden met (lichtgekleurd) jute

bespannen omdat dit materiaal zo grof was dat je overal

een spijker in kon slaan en uit kon trekken zonder dat er

gaten achterbleven; zo werd ieder schilderij op de voor

hem meest geschikte plaats opgehangen zonder blijvende

sporen achter te laten en zonder dat er draden of staven

in het zicht kwamen voor de ophanging. Daarna werden

de muren gewit. Ook de doorgangen naar de zalen wer-

den verkleind, ze waren door Weissman zo hoog gemaakt

dat er volgens Sandberg ‘ruiters te paard of mensen op

een olifant doorheen konden, zonder te bukken’.[43]

Verder werden sommige van deze openingen verplaatst,

waardoor ze niet langer een ‘enfilade’ vormden. De cen-

trale verwarming - tot dan in het midden van de zaal in

sofa’s weggewerkt - verdween onder de vloer. In iedere

tentoonstellingsruimte werd onder het bovenlicht een

velum gespannen, dat de schelheid van het licht tem-

perde. Alleen het parket bleef ongemoeid. Het gele boven-

licht van de trapzaal, dat onder een voorganger jaarlijks

een kwast witte verf kreeg, werd vervangen door wit mat-

glas. Sandberg over de oude toestand: ‘je kon er geen

enkel behoorlijk ding neerzetten of ophangen, want alle

kleuren werden door het infecte geel vertekend en ver-

valst’.[44] Wat dat betreft had Weissman dus een goede

keuze gemaakt, hij wilde de geel verlichte vertrekken -

directeur Roëll noemde de bovenhal een ‘urinebad’ - juist

vrij houden van kunstwerken. Na de veranderingen bleek

Ontwerpschetsen uitbreiding Stedelijk Museum, plattegron-

den (1942, F.A. Eschauzier)

Ontwerpschetsen uitbreiding Stedelijk Museum, gevels (1942,

F.A. Eschauzier)
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het licht zo schel te zijn, dat Johannes Itten er een – later

verloren gegaan – velum voor ontwierp.

Na de oorlog bepaalden Sandberg, inmiddels tot

directeur benoemd, en conservator Hans Jaffé in belang-

rijke mate de koers. Vooral in deze periode bouwde het

museum een internationale reputatie op met zijn verza-

meling avant-garde kunst en zijn vernieuwende tentoon-

stellingsideeën. Een open museum voor actuele kunst

was de gedachte. Sandberg concludeerde dat het Stedelijk

Museum omstreeks 1950, ondanks zijn historiserende

exterieur, ook van binnen al een behoorlijk modern

gebouw was geworden: ‘het heeft het neutrale karakter

dat kunstwerken laat spreken, het spreekt niet zelf’. De

bevlogen directeur kon zijn museologische ideeën echter

vooral demonstreren in een uitbreiding.

In 1954 verrees, haaks op de door Weissman ont-

worpen kunsttempel en parallel aan de Van Baerlestraat,

de Nieuwe Vleugel, ontworpen door de Dienst der

Publieke Werken (J. Sargentini en J. Leupen) in samen-

werking met F.A. Eschauzier.[45] Deze uitbreiding, naar

zijn opdrachtgever ook wel ‘Sandberg-vleugel’ genoemd,

bestaat uit een rechthoekig gebouw van twee verdiepin-

gen onder een zadeldak met zes betonnen kolommen

middenin het gebouw. De kopgevels zijn van wit geverfde

baksteen, de twaalf traveeën tellende langsgevels bestaan

hoofdzakelijk uit glas, gevat in betonnen omlijstingen.

Aan de Van Baerlestraat wordt de ingang geaccentueerd

middels een betonnen pergola. Tegen de zuidgevel is een

brandtrap aangebracht.

Aanleiding voor de nieuwbouw was het legaat

van E. vom Rath, voormalig penningmeester van de

Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare

Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam.

Het bood Sandberg de kans om een ‘experimenteermodel

van een nieuw museum’ te bouwen. Interessant is dat hij

de kwaliteiten van Weissmans gebouw als inspiratiebron

nam. Met de kabinetten aan de voorkant met hun zijlicht

vanuit het noorden, had de directeur goede ervaringen.

Uiteraard bleef Sandbergs referentiekader niet beperkt tot

Weissmans creatie; hij had zich ook op buitenlandse

musea gebaseerd, net zoals de gemeente-architect dat zes-

tig jaar eerder had gedaan. Met name de ideeën van Alfred

Barr, directeur van het Museum of Modern Art te New

York, hadden veel invloed. Die manifesteerde zich in de

belangstelling voor nieuwe kunstvormen als film en foto,

maar ook in het belang van publieksvoorzieningen en het

organiseren van manifestaties. Verder diende het muse-

um geen elitair karakter te hebben maar juist laagdrem-

pelig te zijn. In de Nieuwe Vleugel is alleen zijlicht

toegepast. De lichtval moest volledig te regelen zijn; de

jaloezieën konden op verschillende hoogten worden

Nieuwe Vleugel, exterieur, 1954

Nieuwe Vleugel, ontwerp dienst Publieke Werken, detail west-

gevel, 1951
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gebruikt. Ook wilde Sandberg een flexibele indeling van

de ruimte, een vrij indeelbare plattegrond met kunst-

werken in vrijstaande vitrines of op verplaatsbare panelen

en sokkels. 

Daarnaast moest het museum open staan naar de buiten-

wereld, de voorbijgangers nieuwsgierig maken. Dit alles

resulteerde in een revolutionair nieuwe wijze van het pre-

senteren van moderne kunst die tot veel navolging leid-

de.[46] Het exterieur van de nieuwe ‘glazen doos’ is

uiterst bescheiden. Net als in Weissmans ontwerp staat

de architectuur in dienst van de tentoongestelde kunst,

alleen zijn de gebruikte architectonische middelen totaal

anders en eigentijds door de toepassing van veel glas, wit

geschilderde baksteen en beton en het weglaten van

iedere ornamentiek. 

Sandberg ging vanuit een totaalvisie door met de

aanpassingen in Weissmans gebouw. Hij realiseerde deze

voornamelijk in samenwerking met de architect Bart van

Kasteel. De drie toegangsdeuren met glas-in-loodboven-

lichten werden vervangen door glazen puien. Achter de

ingang lagen de witgeschilderde hal en het trappenhuis.

Ter hoogte van het bordes werd in het trappenhuis een

tussenverdieping gemaakt voor het prentenkabinet en de

voorzaal op de verdieping werd het domein van een

noviteit: de reproductieafdeling. Vanuit de ingangshal

kon de bezoeker via de nieuw vormgegeven verbindings-

gang de voormalige beeldenzaal betreden, die koffiekamer

en leeszaal als bestemming kreeg. De aangrenzende

nieuwe bibliotheek stak met een gaanderij in deze

koffiekamer, ook tuinzaal genoemd. De ruimte werd ver-

rijkt met een wandschildering van Karel Appel en een

vaartuig uit Nieuw-Guinea, een voorbeeld van primitieve

kunst die op dat moment zo geliefd was bij kunstenaars.

De koffiekamer met terras grensde aan de zuidkant aan

een vijver en de door J.H. Mulder ontworpen (nu verdwe-

nen) beeldentuin, die vrij toegankelijk was. Vanuit de als

ontmoetingsplaats bedoelde tuinzaal werd een gebogen

gang naar de Nieuwe Vleugel gemaakt met veel glas en

zicht op de tuin. Uit de verbouwingsactiviteiten spreekt,

net als uit de Sandberg-vleugel, een duidelijke visie: de

vernieuwde ruimten - de reproductieafdeling, de

koffiekamer, de bibliotheek en de tuin - moesten sti-

muleren tot museumbezoek en uitnodigen tot het kijken

en stellen van vragen. De kunst moest volgens Sandberg

in het dagelijks leven worden geïntegreerd. Diens doel-

stellingen zijn in het gedenkboek ter ere van het hon-

derdjarig bestaan van het museum treffend verwoord: ‘Er

hing [in de tuinzaal] een enorm stuk houtsnijwerk van

Papoea’s, een magische prauw, geroeid door de geesten

van voorouders: zo werd de verbinding tot stand gebracht

tussen de oorsprong van de kunst, de geschiedenis van de

Nieuwe Vleugel, interieur, 1962 

Links: voormalige beeldenzaal tijdens verbouwing, 1955

Rechts: verbindingsgang van tuinzaal naar Nieuwe Vleugel,

2000 

Tuinzaal annex koffiekamer, omstreeks 1960
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kunst en het genot van het publiek. Vanuit de serre

ontstond er een geleidelijke overgang naar buiten via de

(…) als een “museumzaal zonder wanden” ontworpen

tuin, waar beelden kwamen te staan en kinderen konden

spelen en die uitmondde op het Museumplein. Zo werden

kunst, natuur en de straat met elkaar verbonden.’[47]

In de afgelopen jaren is het Stedelijk Museum veel in de

publiciteit geweest. De enige architectonische interesse

tot dusver lijkt het benoemen van een internationale

coryfee te zijn en het afschepen van andere interna-

tionale coryfeeën. Opmerkelijk is dat noch Weissmans

gebouw, noch de verbouwingen en uitbreidingen van

Sandberg in de discussies over de toekomst van het muse-

um een rol spelen. De suggestie wordt gewekt dat het

huidige gebouw aan de Paulus Potterstraat niet meer is

dan een - in feite inwisselbaar - omhulsel voor de

prachtige collectie. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de

kwaliteiten die het bestaande gebouw biedt.

Nu ook het Modernisme een historisch

fenomeen is geworden, namelijk een uiting van de vorige

eeuw, is te overwegen iets van de oorspronkelijke, negen-

tiende-eeuwse decoratie op bepaalde plekken terug te

halen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de trapzaal waar de

tegels van Rozenburg onder een witte verflaag schuilgaan.

Daar komt bij dat in de huidige museologische opvattin-

gen weinig plaats meer is voor de spierwitte interieurs

zoals Sandberg die wenste als ideale, neutrale achter-

grond. Dat wil niet zeggen dat overal de toestand van

1895 teruggebracht moet worden. Integendeel: verschei-

dene latere toevoegingen hebben hun architectuurhis-

torische waarde, om maar te zwijgen van hun cultuurhis-

torisch belang. Ruimten als de tuinzaal annex

koffiekamer met de Papoeaprauw en de wandschildering

van Appel, de bibliotheek, de beeldentuin en de zalen in

de Nieuwe Vleugel demonstreren het streven van Willem

Sandberg en zijn medewerkers naar een laagdrempelig,

iedereen uitnodigend museum voor moderne kunst.

Verder vragen de ontwikkelingen in de beeldende kunst,

waarin minder ‘plaatsgebonden’ disciplines als video,

foto en computerkunst een steeds belangrijker rol lijken

te spelen, om een herbezinning op de toekomst van het

museumgebouw. In het voormalige stationspostkantoor

aan de Oosterdokskade, waar het Stedelijk Museum de

komende jaren exposeert, kan worden geëxperimenteerd

met de nieuwste museologische inzichten en opvattin-

gen. Met de aan de Oosterdokskade opgedane ervaringen

kan dan aan het Museumplein nieuwbouw worden ver-

wezenlijkt die wederom ‘dienstbaar’ is aan de beeldende

kunst. Het ‘Museum voor Moderne Kunst’ van

Weissman en de Nieuwe Vleugel en in ere herstelde

‘Open de musea’, Willem Sandberg

Tot besluit
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beeldentuin van Sandberg lijken geëigend voor ‘vaste’,

langlopende tentoonstellingen van het Stedelijk

Museum.

Door zijn jarenlange ervaring wist Sandberg als

geen ander wat de mogelijkheden van Weissmans muse-

umgebouw waren. In een tijd dat totaal geen waardering

was voor de negentiende-eeuwse architectuur stond hij

open voor de ruimtelijke indeling en de wijze van ver-

lichting. Kwaliteiten die inderdaad niet tijdsgebonden,

niet aan mode onderhevig zijn. De woorden die P.L. Tak,

redacteur van het invloedrijke culturele tijdschrift De

Kroniek, direct na de opening van het museum schreef,

zijn nog steeds actueel: ‘Ik heb nog nooit in een museum

zoo prettig schilderijen gezien en beschouwde den een-

voud der zalen als een wijselijk zich terugtrekken van de

architectuur voor de schilderkunst die binnen die zalen

alleen hare eischen heeft te stellen’.[48]

Zuidgevel met terras, vijver en beeldentuin, 1971

Zuidgevel met verbindingsgang en vijver, 1958
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Noten

[1] Weissman 1885, 82.

[2] Indertijd werd het museum aangeduid als gemeentemuseum, Suasso-museum of, zoals op de bestektekeningen,

Museum voor Moderne Kunst. Gemakshalve wordt in dit artikel gesproken van Stedelijk Museum. In december

1891 had de Amsterdamse gemeenteraad besloten tot de bouw van het museum. Daarbij werd het eerdere plan om

de kunsttempel aan de Nassaukade te vestigen ingeruild voor een lokatie aan het Museumplein.

[3] Weissman kreeg zijn bouwkundige opleiding bij assistent-stadsarchitect Willem Springer. Vanaf 1876 werkte hij

bij het bureau van A.L. van Gendt, in deze periode ontwierp Weissman onder andere café Willemsen aan de

Heiligeweg 26-28 (1881). In 1882 werd Weissman benoemd tot bouwkundige bij Publieke Werken. Vanaf 1891 was

hij stadsarchitect van Amsterdam, in welke functie hij onder andere verschillende opmerkelijke gebouwen voor de

Nieuwe Oosterbegraafplaats ontwierp. Per 1 november 1894 werd hij eervol ontslagen na een conflict over de ver-

werking van buitenlandse kunststeen bij de bouw van het Stedelijk Museum. Volgens Weissman speelde op de

achtergrond vooral de gemeentelijke wens om de dienst Publieke Werken te reorganiseren en daarbij de functie van

stadsbouwmeester te laten vervallen.

[4] Zowel het Gemeentearchief Amsterdam als het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) bezitten bestek-

tekeningen van het Museum voor Moderne Kunst. Op de situatietekening in het archief van Weissman te

Rotterdam heeft de architect al een uitbreiding aan de zuidzijde geschetst. (NAi, archief A.W. Weissman, inv.nr. 37)

[5] Weissman 1906, 73.

[6] Keuzenkamp 1960, 134.

[7] Het legaat-Suasso was lange tijd in kisten opgeslagen, het werd vanaf 1900 tentoongesteld in stijlkamers

samengesteld uit interieurs van voor de aanleg van de Raadhuisstraat gesloopte huizen.

[8] ‘Uit Amsterdam’ 1895, 299.

[9] Weissman, die een makkelijke route voorstond waarbij de bezoeker ‘niet twee maal door één zaal hoeft te gaan’,

constateerde tot zijn teleurstelling dat de deuren die de trapzaal met de tentoonstellingszalen verbonden, en eigen-

lijk niet voor het publiek waren bestemd, toch dikwijls daarvoor werden gebruikt. (Weissman 1907b, 2, 28)

[10] Het ruime plein bestond nog ten tijde van de Rembrandttentoonstelling in 1898. (Weissman 1907b, 1-2)

[11] Weissman 1895, 15.

[12] Bierenbroodspot 1999, 38.

[13] NAi, archief Weissman, map 12, necrologie A.W. Weissman, Algemeen Handelsblad 15 september 1923. Ook

in necrologieën in andere dagbladen (in dezelfde map) wordt op diens voorliefde voor het voormalige stadhuis op

de Dam gewezen.

[14] Weissman 1907b, 3.

[15] Boomgaard 1985: 328-333 (over de belichting), 336-337 (over de plaatsing).

[16] Weissman 1885, 80-81. 

[17] Fluttert 1991; Weissman 1895, 52-77.

[18] Weissman 1895, 61.

[19] Weissman 1907b, 4, 9.

[20] De lezing verscheen in het Journal of the Royal Institute of British Architects en werd ook in het Nederlands

uitgegeven: Het bouwen van musea, z.pl. [1907]. Weismanns bijzondere aandacht had het museum in Kassel. De

voorschriften van Magnus waren voor dit gebouw als uitgangspunt genomen. Weissman schreef: ‘Het museum te

Kassel wordt algemeen als het best ingerichte van Duitschland beschouwd’ (Weissman 1895, 72). Toch had hij aan-

merkingen op de lichtval.

[21] Weissman 1895, 12.

[22] ‘Uit Amsterdam’ 1895, 299.

[23] De Opmerker 1906, 10 (bijvoegsel). 

[24] Geciteerd door Boomgaard, 327-328. Voor foto’s van de Nachtwacht in het Stedelijk Museum, zie: De

Rembrandttentoonstelling te Amsterdam, tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum, Amsterdam 1898.

[25] Weissman 1885, 80.

[26] Weissman 1885, 81.44



[27] Weissman 1885, 81.

[28] Weissman 1895, 49.

[29] ‘Uit Amsterdam’ 1895, 299.

[30] Alb.Th., ‘De bouwstijl van het nieuwe Rijksmuzeüm I’, De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 423 (2

augustus 1885), 4.

[31] Weissman 1885, 79-80.

[32] Weissman 1885, 78-79. Later liet Weissman zich in positieve bewoordingen uit over Cuypers’ stijlkeuze:

Weissman 1907b, 26.

[33] Weissman 1895, 44.

[34] ‘Uit Amsterdam’ 1895, 297.

[35] De windwijzer stond oorspronkelijk op een schoorsteen van het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal, dat

in Weissmans tijd in gebruik was als stadhuis. (Weissman 1895, 47)

[36] Weissman 1895, 45-46. In een necrologie van de beeldhouwer wordt gememoreerd: ‘Zijn laatsten arbeid van

beteekenis was het ornementwerk van het Gemeente-museum te Amsterdam en daar kon hij van zijn smaak en zijn

ernstige natuurstudie schoone bewijzen geven. Toen hij met dit werk bezig was, hebben wij verscheidene malen zijn

atelier bezocht; al de planten, dieren en verdere voorwerpen, die in de ornementatie van het Museum te pas kwa-

men, waren daar in natura aanwezig en werden met angstvallige zorg bestudeerd, eer Franse zich tot het mo-

delleeren van het eigenlijke ornement zette.’ (‘Johannes Franse’ 1895, 324)

[37] ‘Uit Amsterdam’ 1895, 297.

[38] ‘Uit Amsterdam’ 1895, 299.

[39] ‘Ontwerp van een Woonhuis voor den Heer H. Valkenburg in de 1e Parkstraat’ (Beeldbank Gemeentearchief

Amsterdam; De Bouwmeester 6 (1890), 24: ‘Schilders-atelier te Amsterdam). Voor Lizzy Cottage: J.H.W. Leliman,

Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaren, ’s-Gravenhage 1918, p. 45; Coert Peter Krabbe en Jos

Smit, Beschrijving van Hobbemastraat 12 (‘Lizzy Cottage’), Amsterdam 2004 (bureau Monumenten & Archeologie).

[40] Sandberg benadrukte dat de schilders eigenlijk alleen werken in kamers met zijlicht. Overigens had ook

Weissman om deze reden graag meer kabinetten met zijlicht op het noorden gemaakt, uiteindelijk werden dat er

maar acht omdat de hedendaagse schilders die adviseerden over de inrichting van het museum hun werken het 

liefst in zalen met bovenlicht zagen tentoongesteld. De afwerking van de zalen kon Sandberg niet echt bekoren, zo

‘keek je naar boven in het hele mechaniek van de verlichting’.

[41] Ir.dr. V.W. van Gogh, concept notitie over A.W. Weissman, mei 1967, 2 (typoscript). (NAi, archief Weissman,

inv.nr. 6)

[42] Bij deze werkzaamheden waren de architecten F.A. Eschauzier en Mart Stam betrokken. Over Eschauzier, zijn

vriendschap en samenwerking met Sandberg en Roëll, en zijn vele werk voor musea, zie: Van der Werf 1999.

[43] Leeuw-Marcar 1981, 29.

[44] Leeuw-Marcar 1981, 31-32.

[45] Aan de oostzijde van de tuinzaal verrees kantoorruimte, waar onder andere Sandberg zijn kamer had. Aan de

westzijde werd een verbinding naar de Nieuwe Vleugel gemaakt; hier werd in het begin van de jaren tachtig ook een

kantoorgebouw van vier verdiepingen gebouwd. De uitbreiding van de koffiekamer in het middenpaviljoen, waarbij

het terras werd overdekt met glazen kubusvormige volumes, is in 1984 ontworpen door H. Lammertse.

[46] Soortgelijke ontwerpprincipes zijn in andere musea uit die tijd toegepast, bijvoorbeeld in het Museu de Arte de

São Paolo (Brazilië) van Lina Bo Bardi, 1957-1968.

[47] Jansen van Galen/Schreurs 1995, 109.

[48] Geciteerd in C.P. Krabbe, ‘De negentiende eeuw’, in: Bouwen in Nederland 600-2000, ter perse.
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Bijlage 
Redengevende omschrijving 

Rijksmonument

Objectnummer: 505840

Redengevende omschrijving (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1996)

Inleiding

Op de hoek van de Paulus Potterstraat en Van Baerlestraat tussen 1892 en 1894 tot stand gekomen MUSEUM, het

Stedelijk Museum, naar een ontwerp in neo-Hollandse renaissance van A.W. Weissman in opdracht van het

gemeentebestuur van Amsterdam, ter huisvesting van onder meer de kunstcollectie van S.A. Lopez Suasso-De Bruyn

en andere aan de gemeente geschonken collecties. 

N.B. Het gebouw onderging in de jaren '50 ingrijpende veranderingen. Het interieur, waarin gekleurde steensoorten

gebruikt waren, was in 1938 al voornamelijk wit geworden. De granieten vloer is later weer teruggelegd. Tevens is

het gele glas van de overkapping boven de trap vervangen door wit matglas. In 1954 verrees er een nieuwe vleugel

aan de Van Baerlestraat van J. Sargentini en F.A. Eschauzier welke overigens binnen niet al te lange tijd vervangen

wordt door een nieuwe uitbreiding. In 1957 werd er aan de hoofdingang een glazen pui met glazen deuren

toegevoegd door architect Bart van Kasteel.

Omschrijving

Op een rechthoekige plattegrond op een in rustica uitgevoerde natuurstenen basement in rode baksteen

opgetrokken museum bestaande uit twee bouwlagen en een kelder onder een combinatie van schild-, zadel- en tent-

daken bedekt met deels leien en deels matglas. De lichttoevoer geschiedt uitsluitend aan de noordzijde. Alle

rechthoekige vensters zijn op de eerste verdieping voorzien van boogvelden waarin kale medaillons (waarin

Weissman na verloop van tijd reliëfportretten van hedendaagse kunstenaars had willen plaatsen). De muurvlakken

onder de vensters van de eerste verdieping zijn voorzien van reliëfs met florale motieven waarin kale medaillons met

sterrebeelden. De voorgevel aan de Paulus Potterstraat (N) bestaat uit een middenpaviljoen en twee hoekpaviljoens,

met elkaar verbonden door twee teruggerooide zijvleugels. Het middenpaviljoen heeft een risalerend middendeel

van drie vensterassen breed dat eindigt in een decoratief uitgevoerde trapgevel met onder meer pilasters, balusters,

voluten, medaillons met gebeeldhouwde koppen en speklagen. In het midden is het wapen van Amsterdam in na-

tuursteen uitgehakt. In het fries onder de twee ramen zijn de jaartallen 1892 en 1894 gegraveerd. De top wordt door

middel van een dwars geplaatst zadeldak verbonden met een erachter liggend tentdak dat wordt bekroond door een

uurwerk met vier wijzerplaten met daarboven een lantaarn met bolvormige bekroning en een windwijzer in de vorm

van een koggeschip, het oude zinnebeeld van Amsterdam. Boven de ingang bevindt zich een thans door glas afge-

sloten loggia. De twee zijtraveeën van het middenpaviljoen zijn op de hoeken voorzien van een baluster en worden

gedekt door een schilddak met kleine dakkapellen. De twee teruggerooide zijvleugels zijn elk vier vensterassen breed.

Het schilddak is over de hele lengte voorzien van een strook matglas. In de gehele voorgevel bevinden zich nissen

waarin beelden van 16de en 17de eeuwse bouwmeesters en schilders zijn geplaatst. In de twee hoekpaviljoens

Hendrick de Keyser (l) en Jacob van Campen (r). Verder van links naar rechts: Pieter Aertsen, Jacob van Oostsanen,

Joost Jansz. Bilhamer, Jan van der Heyden en Thomas de Keyser (zoon van Hendrick). De hoekpaviljoens worden

gedekt door een zadeldak bekroond door een lantaarn. Het onderste deel van de zadeldaken is voorzien van glas.

Een gemetselde balustrade met op de hoeken reliëfs en balusters wordt in het midden doorbroken door een trap-

gevel voorzien van dekplaten met balusters, medaillons en voluten. De zijgevels aan de Van Baerlestraat en Van de

Veldestraat hebben ieder twee hoekpaviljoens met een risalerend middendeel welke eindigt in een trapgevel boven

een gemetselde balustrade. Op de eerste verdieping een nis waarboven een medaillon. Het teruggerooide midden-

deel tussen de hoekpaviljoens heeft op de bel-etage vier blinde vensters met boogvelden waarin medaillons. Boven

de uitkragende daklijst een balustrade en twee decoratief weergegeven trapgevels. De achtergevel (Z) heeft dezelfde

indeling als de voorzijde nl. een middenpaviljoen met zijvleugels verbonden aan hoekpaviljoens. Het midden-

paviljoen is toegankelijk via een bordes en de beganegrond verdieping, welke vijf vensterassen breed is, is geheel
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gepleisterd. De bovenverdieping van het middenpaviljoen en de zijvleugels is voorzien van een rij blinde rond-

boogvormige vensters. Voor de hoekpaviljoens geldt datgene wat is vermeld over de hoekpaviljoens van de zijgevels.

De gevels worden verder verlevendigd door het gebruik van speklagen, natuurstenen cordonbanden en gepleister-

de diamantkoppen onder de daklijst.

Interieur.

Van de nog resterende oorspronkelijke interieuronderdelen kunnen o.m. genoemd worden de hal met troggewelf

van bimsbeton en rondboogvormige doorgangen voorzien van tegeltableaus met florale motieven (verstopt achter

een witte verflaag), de monumentale trap met op de etages vloeren van granito, trappen naar de kelder.

Waardering

In neo-Hollandse renaissance vormgegeven museum van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhis-

torische waarde tevens van belang als een van de belangrijkste scheppingen van de architect A.W. Weissman.

Verder van belang vanwege de stedebouwkundige waarde en de betekenis van de diverse kunstcollecties.
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Bijlage
Waardestelling Stedelijk Museum, Paulus Potterstraat 13 (bMA, 1999)

Aanleiding

Aanleiding voor de waardestelling van het Stedelijk Museum is de voorgenomen nieuwbouw naar ontwerp van

Alvaro Siza, in samenwerking met A + D + P architecten, aan de tuinzijde van het hoofdgebouw (uit 1892-1895) van

architect A.W. Weissman, Paulus Potterstraat 13. De nieuwe bouwdelen zullen aan de tuinzijde ter hoogte van de

kelderverdieping, de begane grond en de eerste verdieping [in het nieuwe plan aangeduid als tweede verdieping] aan

het hoofdgebouw aansluiten, waarbij de laatstgenoemde doorgang in een bestaande blindnisomlijsting zal worden

ingepast. De achtergevel van het hoofdgebouw komt voorts vrij - zij het niet in het zicht - omdat het nieuwbouw-

plan voorziet in de sloop van de aanbouwen uit de jaren '50 en '80.  De interne veranderingen van het hoofdge-

bouw, zoals het aanbrengen van branddeuren, tasten de monumentale onderdelen en de interne structuur niet aan.

Alleen de ingangspartij aan de Paulus Potterstraat zal volgens het vigerende plan worden gewijzigd. Daar de

voorgenomen wijzigingen geen restauratie van het hoofdgebouw behelsen heeft deze waardestelling vooral

betrekking op de te slopen of te wijzigen onderdelen, in het bijzonder de Nieuwe Vleugel.

Historie

In 1892 werd besloten tot de bouw van het Stedelijk Museum aan het huidige Museumpark, op de hoek van de Van

Baerlestraat en de Paulus Potterstraat, met de voorgevel gericht naar de Paulus Potterstraat. Het museum diende ter

huisvesting van het legaat Lopez Suasso-de Bruyn, de collectie van de `Vereeniging tot vorming van eene openbare

verzameling van hedendaagsche kunst' en de driejaarlijkse gemeentelijke tentoonstellingen van eigentijdse kunst.

Gemeentearchitect A.W. Weissman (1858-1923) ontwierp een rechthoekig gebouw met een middenpaviljoen aan

de voor- en de achterzijde en op alle vier de hoeken een hoekpaviljoen. Het gebouw telt een kelder en twee bouwla-

gen onder een samengesteld dak, deels van leien, deels van matglas. In stijl is het geïnspireerd op de Hollandse

Renaissance, herkenbaar aan de combinatie van rode baksteen met kunstzandstenen onderdelen als basementen,

lijsten, aanzet- en sluitstenen, medaillons, portretkoppen, balusters e.d.. Intern weerspiegelt het nog ten dele

Weissmans opvattingen over museuminrichting, bijvoorbeeld op het gebied van de lichtinval: op de beneden-

verdieping zijlicht en op de bovenverdieping bovenlicht. Het gebouw heeft daarom, uitgezonderd aan de noordzijde,

op de bel étage alleen maar blindnissen. Het glas in de dakvlakken liet Weissman zodanig plaatsen dat alleen de

muren en niet de vloeren van de zalen werden belicht. De kap boven de centrale trap was voorzien van geel glas.

Later, in de tijd van directeur C.W.H. Baard (1905-1935), werd het licht in de bovenzalen gedempt doordat de glazen

kappen in het voorjaar met een mengsel van kalk en karnemelk werden gewit. 

Bij het aantreden van jhr. W.J.H.B. Sandberg in 1938 (aanvankelijk conservator en van 1945 tot 1962 directeur)

onderging het museum ingrijpende interne wijzigingen. Sandberg werkte hierbij samen met de architecten F.A.

Eschauzier en M. Stam. Op de eerste plaats werden alle muren gewit. In de entreehal, het trappenhuis en de ruimten

ter weerszijden daarvan waren deze oorspronkelijk van rode baksteen met gele banden. De museumzalen werden

ontdaan van hun lambriseringen en vóór het witten bespannen met jute. Het gele glas in het trappenhuis werd ver-

vangen door wit glas. Om het felle licht enigszins te temperen kregen de ruimten op de bovenverdieping velums. De

deuropeningen naar de zalen werden verlaagd. Na de Tweede Wereldoorlog ging de modernisering van het museum

nog verder en kon Sandberg zijn geëvolueerde ideeën over exposeren en verlichten uitwerken in de Nieuwe Vleugel

voor tijdelijke tentoonstellingen die door de architecten J. Leupen en J. Sargentini van Publieke Werken (in samen-

werking met Eschauzier voor het interieur) in 1952-54 aan de tuinzijde van het museum, langs de Van Baerlestraat

werd gebouwd. Deze vleugel, naar zijn opdrachtgever ook `Sandberg-vleugel' genoemd, bestaat uit een rechthoekig

gebouw met twee verdiepingen onder een zadeldak met een zestal betonnen kolommen midden in het gebouw. De

kopgevels zijn van wit geverfde baksteen, de twaalf traveeën tellende langsgevels bestaan hoofdzakelijk uit glas, gevat

in betonnen omlijstingen. Aan de Van Baerlestraat wordt de ingang geaccentueerd middels een betonnen pergola.

Tegen de zuidgevel is een brandtrap aangebracht. 

In 1960 ontwierp Bart van Kasteel een nieuwe ingangspartij van het hoofdgebouw. De drie oorspronkelijke houten

deuren en driedelige bovenlichten met glas-in-lood werden vervangen door glazen puien. Bij deze gelegenheid wer-

den ook de vensters en de oorspronkelijke loggia boven de ingang gewijzigd. In het begin van de jaren '80 werd er
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aan de tuinzijde, tussen de Nieuwe Vleugel en het hoofdgebouw een vier verdiepingen tellend kantoorgebouw gere-

aliseerd. De overige lage aanbouwen in de tuin dateren uit dezelfde periode. De uitbreiding van de koffiekamer in

het middenpaviljoen, waarbij het terras is overdekt met glazen kubusvormige volumes, is in 1984 ontworpen door

H. Lammertse. 

De Nieuwe Vleugel

Willem Sandberg beschouwde de Nieuwe Vleugel als een `experimenteermodel' voor een nieuw museum, met

zijlicht en géén bovenlicht. (Hoog) zijlicht kwam volgens Sandberg namelijk het meest overeen met de situatie

waarin de schilder in zijn atelier schilderde. Daarnaast moesten kunstwerken midden in de ruimte, op verplaats-

bare schotten, opgesteld kunnen worden zodat de bezoeker er recht op af en zelfs omheen kon lopen. Deze

opstelling zou ook het best tot zijn recht komen bij zijlicht en bovendien voorkomen dat bezoekers met hun rug

naar kunstwerken staan. Architectonisch zijn die uitgangspunten vertaald in een gebouw met twee vrijwel

transparante gevels en een flexibele plattegrond. In zijn openheid is de vleugel tevens een manifestatie van de door

Sandberg gewenste integratie van het stedelijke en het museale leven: voorbijgangers werd een blik op het ten-

toongestelde gegund en museumbezoekers konden contact houden met de stedelijke omgeving. De grote glas-

vakken die hiervoor nodig waren, zijn het resultaat van Sandbergs inspanning om de roedenvensters uit het eerste

ontwerp uit 1951 te wijzigen in de grote glasruiten, naar ontwerp van Eschauzier.  

Waardering

Het neo-renaissancistische museum is van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van het oeuvre van archi-

tect A.W. Weissman. Tevens is het van algemeen cultuurhistorische betekenis vanwege de kunstcollecties die het

herbergt.

De Nieuwe Vleugel van het museum heeft daarnaast grote cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een `open

presentatie' van eigentijdse kunst. Als zodanig is dit gebouw de architectonische uitdrukking van veranderende

opvattingen in het museale denken na de Tweede Wereldoorlog en heeft het nationaal en internationaal een

voortrekkersrol vervuld.
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Colofon

Deze brochure is samengesteld door bureau Monumenten &

Archeologie 

De tekst is ook in artikelvorm verschenen: ‘Architectuur in

dienst van de kunst: Het Stedelijk Museum’, Jaarboek

Monumenten & Archeologie 3, Amsterdam 2004, 62-85.
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