OLGA VAN DER KLOOSTER

De nieuwe
bestemming van het
Waaggebouw
Het Waaggebouw op de Nieuwmarkt in Amsterdam is een rijksmonument van grote
historische waarde. Deze voormalige stadspoort die in 1488 werd gebouwd en toenmaals de Anthonispoort werd genoemd, staat leeg, sinds het Joods-Historisch Museum in 1987 elders onderdak vond.
Na twee jaar van onderhandelen staat nu vast welke nieuwe bestemming het krijgt.
Het wordt een publiekscentrum voor communicatie, informatie en (nieuwe) media.
Ook horeca is in het plan opgenomen.
Aanvankelijke bezwaren van de Monumentenraad, de RDMZ, de welstandscommissie en Heemschut tegen een in het restauratieplan opgenomen glazen uitbouw zijn
inmiddels weggenomen. Onlangs is de bouwvergunning ook voor dit onderdeel van
de plannen verleend zodat met de restauratie kan worden begonnen.
Het plan
Op de begane grond zal de horeca worden gevestigd. Hiervoor zal aan de zijde
van de Anthoniesbreestraat (de zuidzijde)
een glazen uitbouw komen waarvan de
zichtbare constructie in corten staal zal
worden uitgevoerd.
In de voorhal komt een gebogen muur, die

geschilderde wapens van de chirurgijnen
in het koepelgewelf zijn er nog. In deze
ruimte worden conferenties gehouden.
Ook in deze ruimte zal grote zorg worden
besteed aan het behoud van deze wapens
door zowel de temperatuur, de vochtigheidsgraad en het licht op een voor de wapens weinig kwetsbaar niveau te houden.

De Waag en omgeving vanuit de lacht gezien (foto Stedelijk Museum Amsterdam)

op advies van de monumentenzorg niet
hoger mag zijn dan 2.5 meter en die los
van de bouwmuren van de waag moet
staan. Aan de noordzijde in het gebouw zal
een mezzanine (een verhoogd podium)
worden geplaatst.
Op de eerste verdieping zullen faciliteiten voor informatica en audio-visuele activiteiten worden aangebracht. Het interieur
zal hier weinig worden aangetast; het beroemde metselaarsgildekwartier, waar
nog steeds de schitterende meesterproeven zijn te bewonderen, is niet in het plan
opgenomen. Aanvankelijk was hier een
foyer gepland maar op last van de monumentenzorg krijgt deze ruimte een museale conservering.
Op de tweede verdieping is de koepel,
het voormalige theatrum anatomicum, óók
van zeldzame waarde. Het theater is reeds
in de vorige eeuw verdwenen, maar de
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De wanden aan de noord- en zuidzijde van
de koepel worden vervangen door glazen
schuifdeuren. Omdat de pijlers blijven
staan en de glazen wanden tóch een afgrenzing vormen, zal de eenheid in de
koepel blijven bestaan (volgens de architecten).
De minister van W.V.C, heeft intussen
een bouwvergunning afgegeven voor dit
plan van de Stichting Centrum de Waag
waarvan het ontwerp van de franse architect Philippe Starck afkomstig is. Voor de
goedkeuring van de glazen uitbouw was in
november 1987 een verdere uitwerking
van de bouwtekening vereist. De landelijke Monumentenraad is accoord gegaan
met de uitbouw, maar had aanvankelijk
wat moeite met de vormgeving ervan. Die
zou eerst nader uitgewerkt moeten worden. De gemeentelijke Welstandscommissie wees de uitbouw en vormgeving ervan

aanvankelijk ook af.
Na enkele wijzigingen in het ontwerp van
de uitbouw zijn intussen zowel Monumentenraad als Welstandscommissie accoord
gegaan met het uiteindelijke ontwerp. Ook
de Bond Heemschut, die aanvankelijk dezelfde bezwaren koesterde als de Monumentenraad, is uiteindelijk accoord gegaan.
Voor- en tegenargumenten
Velen vragen zich af waarom het Waaggebouw juist deze bestemming krijgt, vooral
ook omdat zoveel andere voorstellen bij
de gemeente in 1985 waren ingediend.
De gemeente had een vijftal criteria ten
aanzien van de toekomstige bestemming
gesteld:
1) Sluitende exploitatie.
2) Bijdrage van de bestemming aan de rehabilitatie van de Nieuwmarktbuurt.
3) Enkelvoudige huurrelatie.
4) Openbaarheid van het gebouw.
5) Behoud van de monumentaliteit van het
Waaggebouw.
Op grond van het innovatieve karakter
van het plan, dat daardoor bijdraagt aan
de rehabilitatie van de buurt, en op grond
van een sluitende exploitatie die gegarandeerd lijkt te zijn, gaf men de voorkeur aan
het plan van Stichting Centrum de Waag.
Vooral van de kant van de Monumentenzorg werd veel bezwaar geuit omdat dit
plan de monumentale waarde van het gebouw zal aantasten. De aanbouw is, zo
meent ook de gemeentelijke Welstandscommissie, niet alleen een verstoring van
dit monument als gaaf historisch gebouw,
ook wordt de lengte-as overgeaccentueerd waardoor de functionele architectuur
van de stadspoort verdwijnt. Daarnaast
wordt de doorloop in de lengterichting
door de mezzanine verstoord, zodat ook
hier de herinnering aan de stadspoort verloren zal gaan.
Andere uitten kritiek op de selectieprocedure. Men vond dat het criterium 'sluitende exploitatie' geen uitgangspunt mag
zijn bij een zo'n belangrijk gebouw als het
Waaggebouw.
Gebrek aan financiële middelen
Om met dit laatste punt van kritiek te beginnen: Al in 1983 stond vast dat binnen de
gemeente geen museale bestemming voor
het Waaggebouw kon worden gevonden
en dat een rendabele exploitatie wenselijk
was. Zoals bekend zijn musea over het algemeen niet rendabel. Het gebrek aan financiële middelen bij de gemeente was,
mijns inziens, de voornaamste oorzaak om
het criterium 'sluitende exploitatie' bij de
beoordeling van de plannen zwaar te laten
meewegen.
Dit tekort heeft er naar mening ook toe
geleid dat de gemeente bij het zoeken
naar een bestemming een beroep moest
doen op particulieren, stichtingen en andere niet-gemeentelijke instanties. Daarbij
liep men het risico dat de toekomstige
huurder eisen aan het monument zou kunnen stellen om de exploitatie inderdaad
sluitend te krijgen, zoals ook is gebeurd in
het plan van de Stichting Centrum de
Waag. Hierin vereist juist de rendabele
poot 'horeca' de uitbouw aan de zuidzijde
en de inbouw van de mezzanine.
Uit de selectieprocedure die de ge-

Ten derde is de monumentenzorg te laat
in de selectieprocedure ingeschakeld (of
heeft de monumentenzorg zich te laat in de
procedure gemengd?). Een ad hoc commissie (noot 2) heeft een uitgebreide omschrijving van de monumentale waarde
van het gebouw gegeven en vervolgens
haar advies uitgebracht, nadat de Stichting
Centrum de Waag reeds als toekomstig
huurder van de Waag was aangewezen.
Hierdoor geraakte de monumentenzorg,
als dé deskundige instantie, in een positie
waarin zij teveel concessies aan haar aanvankelijke standpunt moest doen. Zo zal,
naar het zich laat aanzien, ook een bouwvergunning voor de glazen uitbouw uiteindelijk wel worden afgegeven. Deze te late
stellingname die vervolgens ook nog eens
afkalft, zal helaas weinig vertrouwen in de
monumentenzorg hebben gewekt.

De bouwgeschiedenis van de Waag
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Ontwerp Philippe Starck met aanbouw Waag
op de begane grond (uitbouw onderaan de tekening).
meente op de ingediende voorstellen
heeft toegepast blijkt overigens dat men
een groot vertrouwen in horeca als sluitende exploitatie had; bij alle vier, uit de
voorselectie, overgebleven plannen ligt
een zwaar accent op horeca (noot 1).

Onduidelijk beleid t.a.v. behoud
monumentale waarde
Hoewel een horecafunctie blijkbaar onvermijdelijk is (ik heb daar zelf weinig bezwaar tegen), is het criterium 'behoud van
de monumentaliteit' bij de selectieprocedure onderbelicht gebleven en schort er
naar mijn mening het een en ander aan het
beleid t.a.v. de Waag.
Ten eerste is het Waaggebouw schromelijk verwaarloosd. Hoewel in 1974 een
onrustbarende achteruitgang werd geconstateerd en een uitgebreide romprestauratie dringend gewenst was, werd deze tot
nog toe opgeschort en zijn de onderhoudswerkzaamheden minimaal geweest. Het
proces van verval is sindsdien alleen maar
versneld en het is de vraag of de onlangs
door B&W aangevraagde 2,5 miljoen voor
de restauratie voldoende zijn (overigens
valt deze restauratie onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en niet van de
Stichting).
Ten tweede heeft er, ondanks tijdig advies van de Monumentenraad, geen grondig bouw- en kunsthistorisch onderzoek
plaatsgevonden, waardoor er in de criteria
geen exacte formulering van de monumentale waarde kon worden gegeven.
Hoewel elke bestemming wel een verandering in de architectuur vereist, kan deze
tot een minimum beperkt blijven wanneer
de gemeente zelf haar prioriteiten ten aanzien van het behoud had gesteld.

Zoals ik uit mijn eigen onderzoek naar de
bouwgeschiedenis van de Waag kan concluderen, is het Waaggebouw een samenstelsel van bouwonderdelen die in de loop
van de tijd aan het gebouw zijn toegevoegd.
Dit betekent, dat er geen sprake is van een
authentieke middeleeuwse stadspoort,
maar van originele restanten uit verschillende periodes. Globaal is de bouwontwikkeling in drie fasen te onderscheiden:
1) De periode van de stadspoort.
Uit deze periode resteren vijf van de
zes torens, waarvan de veldtorens met
de grappige kraagsteentjes en
schietgaten wel het meest in het oog
springen.
Op de begane grond zijn zowel de
doorlooproute, die aansluiting had op
de Zeedijk en de Anthoniesbreestraat,
en de binnenruimte van de voormalige
voorpoort te herkennen.
2) De periode van de Waag en de gilden.
De verbouwing tot Waag en gildenbestuurscentrum in 1617 was zo'n grote ingreep, dat op de eerste verdieping vrijwel niets van de stadspoort overbleef.
Van historische waarde zijn dan ook de
vertrekken die in deze tijd werden bij-

gebouwd: de gildenvertrekken op de
voormalige weergangen van het poorthuis en de verdieping die op de voorpoort.
Vooral uniek is het metselaarsgildevertrek waar de metselproeven nog
steeds zijn te bewonderen en de balkconstructies waarvan de meeste ???
De koepel op de tweede verdieping
is een toevoeging uit 1690.
Overigens moet worden opgemerkt,
dat de voormalige doorgangsroute op
de begane grond weliswaar nog herkenbaar is, maar dat deze reeds werd
verstoord door de nieuwe oost-west as
die ontstond door de twee nieuwe
poorten die ten behoeve van de Waag
werden aangebracht.
3) De periode van het gemeentearchief
Deze periode is van belang vanwege
de uitgebreide restauratie die door de
stadsarchitect A. W. Weissman (de
grondlegger van de Bond Heemschut)
in 1891 werd uitgevoerd. Deze bracht in
het samenstelsel van bouwstijlen weer
een eenheid, gebaseerd op de classicistische bouwstijl die het gebouw in
de 17de eeuw had gekend: veel 19de
eeuwse toevoegingen werden weer
verwijderd, de vensters werden voorzien van kruiskozijnen met luiken en op
de noordgevel werd een balustrade
geplaatst, die weliswaar classicistisch
aandoet maar er nooit gezeten heeft.
De restauratie ontsproot dus gedeeltelijk aan zijn eigen fantasie. Vermeldenswaard is het dat, volgens een
krantebericht uit 1892, Weissman aanvankelijk van plan was de stadspoort te
reconstrueren maar dat het gemeentearchief dan direct met ruimtegebrek
zou kampen. De koepel en de verdieping op de voorpoort en ook de gildenvertrekken op de voormalige
weergang hadden dan moeten worden
afgebroken.
Al met al kan men stellen, dat de historische waarde van het Waaggebouw voornamelijk de documentele waarde betreft,
dat wil zeggen, de in de architectuur dui-

Exterieui van de glazen aanbouw.
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delijk leesbare bouwgeschiedenis. In geringere mate heeft het gebouw een esthetische waarde die niet door de architectuur wordt bepaald, maar door de nog aanwezige meesterproeven, geschilderde familiewapens en de reliëfs uit de 15de en
17de eeuw.

Interieur van de glazen aanbouw.
Vanuit dit gezichtspunt bekeken zou de
glazen uitbouw, mits de esthetische
waarde niet wordt aangetast, kunnen worden gezien als een voortzetting van de
bouwgeschiedenis van het Waaggebouw.
Vooral ook wanneer deze geheel in eigentijds materiaal wordt uitgevoerd. Dit argument is in de monumentenzorg een gangbare theorie. Even gangbaar is echter de
theorie: stopzetten van de geschiedenis en
conserveren wat er nog is. Een wat idealistisch standpunt omdat daarmee elke bestemming wordt uitgesloten. Elke bestemming vereist namelijk, in meer of mindere
mate, een aanpassing, terwijl leegstand
verwaarlozing en verval van een gebouw
bespoedigt. Er bestaat in de monumentenzorg dus geen eenduidige beoordelingscode. Eerder is men van mening dat elk

Nieuwbouwplan
onaanvaardbaar
Groningen - Het nieuwbouwplan
op de plaats van de huidige Frascati-bebouwing bij het station valt
bij de Bond Heemschut geenszins
in goede aarde. Het plan valt niet te
rijmen met het in 1985 vastgestelde
bestemmingsplan voor het stationsgebied en omgeving. Het project wordt onaanvaardbaar geacht
in het kader van de stedebouwkundige, architectonische en cultuurhistorische context. De bond
noemt het plan 'het resultaat van
een vormwil, die de architectonische vormgevingsfactoren buiten
spel zet en een louter sculpturaal
en dus a-architectonisch concept
nastreeft'. Voorts heeft de bond
ernstige bezwaren tegen de prismatische bouwlichamen met
schuin oplopende sky-lines en glazen gevels, die 'een ernstige dissonant in de omgeving' worden genoemd, wat nog wordt versterkt
door te grote hoogtematen, het
verticale karakter aan de westkant

monument afzonderlijk moet worden beoordeeld.

Conclusie
Het gemeentebeleid ten aanzien van het
behoud van het Waaggebouw is erg onduidelijk geweest. Het gebouw is sinds de
jaren zeventig schromelijk verwaarloosd
en de samenwerking tussen de Monumentenraad, de monumentenzorg en andere
gemeentelijke instanties die bij de selectieprocedure betrokken waren, is niet optimaal geweest (op zijn zachtst gezegd).
Dit betekent echter niet dat bij een optimale samenwerking het plan van de Stichting Centrum de Waag geen kans van slagen zou hebben. Het gebrek aan financiële
middelen en de eisen die een 20ste
eeuwse woonomgeving aan de bestemming van een gebouw stellen, kunnen van
grote invloed zijn op de keuze die men
uiteindelijk zal doen. De bestemming die
het dan zal krijgen, vereist, in meer of mindere mate, een aanpassing van het monument, zoals de inbouw van de mezzanine
en de glazen aanbouw. Omdat de monumentale waarde van het Waaggebouw
voornamelijk wordt bepaald door de in de
architectuur leesbare verbouwingen, kan
de glazen uitbouw gezien worden als een
voortzetting van deze bouwgeschiedenis.
Voor het Waaggebouw breekt, net zoals
het in het verleden talloze malen is gebeurd, een nieuwe periode aan.
Omdat er in de monumentenzorg geen
eenduidige beoordelingscode wordt gehanteerd maar elk monument afzonderlijk
wordt benaderd, is het van essentieel belang, juist bij een belangrijk monument als
het Waaggebouw, de monumentenzorg tijdig te raadplegen bij het zoeken naar een
nieuwe bestemming. Dat is hier duidelijk
niet gebeurd.
•

van het Stationsplein en de afwijkende rooilijn.
De bond verzoekt B en W dringend voor de nieuwbouwplannen
geen bouwvergunning te verlenen,
de bestaande Frascati-bebouwing
te handhaven en de schade die eraan is aangebracht te claimen bij
het bouwbedrijf.

Oude gevangenis
Aalten gerestaureerd
Aalten - In Aalten is de 'oude gevangenis' aan de Prinsenstraat in
oude luister hersteld. De restauratie en inrichting tot drie wooneenheden is een dubbeltje op zijn kant
geweest. Vele jaren dreigde, om financiële reden, afbraak voor de
enige 19e-eeuwse kantonnale gevangenis die Nederland nog heeft.
De Bond Heemschut en de vroegere Gelderse Monumentencommissie hebben zich net zoveel jaren ingezet voor behoud.
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noot 1: De overige drie plannen waren:
1) Het plan Wierda en Smit: De opzet bestond uit een café op de begane grond
en een galerie op de eerste verdieping
en een restaurant op de tweede verdieping.
2) Het plan Griffioen en Van Stralen: Op
de begane grond een uitgebreide caféfunctie. Een evenementenhal levert de
aansluiting met het buitengebeuren en
terrassen completeren de opzet.
Op de eerste verdieping is een restaurant gepland en een ruimte voor veilingen.
Op de bovenste verdieping een edelsmidcollectief met werk- en verkoopruimte.
3) Het plan Van Benthem en Kort: Op de
begane grond een café-restaurant met
terrassen en een podiumfunctie.
Op de eerste verdieping een variétérestaurant en een theaterbureau.
Op de bovenste verdieping een archeologische afdeling met expositieruimte.
Plannen l en 3 werden afgewezen omdat
geen sluitende exploitatie te verwachten
viel.
Plan 2 (Griffioen en Van Stralen) leek wel
een sluitende exploitatie te kunnen garanderen maar werd afgewezen omdat het
plan niet goed zou aansluiten op de interessesfeer van het Amsterdamse publiek
en de bewoners van de Nieuwmarktbuurt.
noot 2: Deze ad hoc commissie heeft gebruik gemaakt van een voorlopig concept
van mijn doctoraalscriptie: 'de Waag: van
stadspoort tot cultuurcentrum': een bouwen kunsthistorisch onderzoek in het kader
van mijn studie architectuurgeschiedenis.
Dit onderzoek is inmiddels afgerond.
Olga van der Klooster is architectuurhistorica in Amsterdam

Overijssel
Om het karakter van
Zwolle
Zwolle - De gemeenteraad heeft
een nieuw monumentenbeleid aan-

vaard, dat is vastgelegd in de nota
'Om het karakter van een stad. Er
wordt in Zwolle nu niet meer gesproken over bescherming van gebouwen vanwege hun cultuur-historisch belang, ook niet meer over
onvervangbaarheid uit een oogpunt van bouwtechniek, ambacht
of karakteristieke vormgeving.
Doelstelling is geworden: 'be-

