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Inleiding
“Niets aangenamer zal ons zijn dan dat de vreemdeling zelf zorgt voor de aanvulling van den inhoud
van dit boekske, want dan heeft de tekst zijn volledige bedoeling bereikt, die strekt tot prikkeling van
belangstelling en nieuwsgierigheid als drijfkracht tot: ‘in die stad ga ik de tentoonstelling van 1895
zien.’”1

In een toeristisch gidsje voor Amsterdam kon een vreemdeling in 1895 bovenstaande passage lezen.
In het werkje werden niet alle bezienswaardigheden van Amsterdam opgesomd, maar werd een aantal
interessante locaties uitgelicht die de belangstelling van de contemporaine toerist zouden wekken. Het
was immers geen normaal reisboekje: het was een gidsje speciaal uitgegeven voor de in Amsterdam
georganiseerde Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen. Dit evenement trok een grote
hoeveelheid vreemdelingen naar de hoofdstad. Hoewel zij in eerste instantie kwamen voor de
tentoonstelling zelf, kon die reis ook leiden tot een bezoek aan de stad Amsterdam. Het reisboekje
moest de nieuwsgierigheid van de toerist prikkelen en nodigde de toerist uit om de stad te ontdekken.
Op die manier zag men de tentoonstelling niet alleen als een op zichzelf staand evenement, maar ook
als een manier om Amsterdam te promoten.
Door middel van de tentoonstelling kon Amsterdam laten zien dat het een stad van
wereldformaat was. Amsterdam had weliswaar eerder wereldtentoonstellingen georganiseerd, maar
de stad kwam toen vooral nog over als enigszins ingeslapen stad met focus op het verleden. Men
teerde vooral op het schilderachtige imago van de stad. Het uitvoerend comité van de
wereldtentoonstelling van 1895 wilde Amsterdam juist als moderne stad presenteren. Daarbij
speelden een groot scala aan actoren en factoren een rol. In het huidige historische onderzoek is over
de relatie tussen wereldtentoonstellingen en toeristische stadspromotie nog veel onduidelijk. In dit
onderzoek zal juist die relatie centraal staan. Met de Amsterdamse wereldtentoonstelling van 1895 als
casus zal dit onderzoek aantonen hoe internationale tentoonstellingen ingezet werden ten behoeve
van de stadspromotie van de negentiende-eeuwse stad, met aandacht voor stedelijke ontwikkeling en
beeldvorming. Alvorens de precieze doelstellingen en opzet van deze scriptie nader te expliciteren,
volgt eerst een analyse van de huidige stand van het onderzoek met betrekking tot
wereldtentoonstellingen en dier relatie met toerisme.

Wereldtentoonstellingen
Na de beroemde Londense Great Exhibition van 1851 werden in meerdere Europese en Amerikaanse
steden wereldtentoonstellingen georganiseerd. Zeker tegen het eind van de negentiende eeuw
1

Stadsarchief Amsterdam (SAA), archiefnr. 15030, Collectie Stadsarchief Amsterdam (Col. SAA): bibliotheek,
inv.nr. 129127, Wereldtentoonstelling Amsterdam. Mei-november 1895. Hotel- en reiswezen-tentoonstelling.
Algemeene inleiding en beschouwing voor landgenoot en vreemdeling, 64.
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leidden onder andere industriële vooruitgang, imperiale rijkdom en de drang om nationale prestige
tentoon te stellen tot een veelheid van dergelijke tentoonstellingen, met soms meerdere in één jaar.
De wildgroei aan wereldtentoonstellingen leidde al voor de Eerste Wereldoorlog tot pogingen dit de
reguleren, maar deze kwamen vanwege de oorlog niet van de grond. In 1928 werd uiteindelijk op een
conferentie in Parijs een reguleringsverdrag ondertekend en het Bureau International des Expositions
(BIE) opgericht. Het BIE heeft met terugwerkende kracht een select aantal eerdere
wereldtentoonstellingen erkend. Het ging hierbij enkel om algemene wereldtentoonstellingen.
Specialistische tentoonstellingen – dat wil zeggen tentoonstellingen die één specifiek thema kozen –
zijn geen van alle achteraf erkend. Volgens het verdrag van Parijs wordt een wereldtentoonstelling als
volgt gedefinieerd:
“An exhibition [in which] more than one State takes part [and] is a display which, whatever its title,
has as its principle purpose the education of the public: it may exhibit the means at man’s disposal for
meeting the needs of civilization, or demonstrate the progress achieved in one or more branches of
human endeavor, or show prospects for the future.” 2

Ondanks die vaste definitie hebben hedendaagse wereldtentoonstellingen (expo’s) een ander karakter
dan hun negentiende en vroeg-twintigste-eeuwse voorgangers. Tot aan de jaren dertig waren de
exposities met name gericht op de industrialisatie. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de aandacht
meer op culturele uitwisseling te liggen; recente tentoonstellingen zijn vooral een toonbeeld van
nation branding. In het volgende historiografische overzicht gaat het om onderzoek naar deze eerste
fase van wereldtentoonstellingen.
In de academische literatuur worden vier primaire motieven onderscheiden om
wereldtentoonstellingen te organiseren. In de eerste plaats was er altijd sprake van een verlangen om
commerciële banden uit te breiden en nieuwe markten aan te boren. Ten tweede was de gedachte dat
het internationale karakter vrede zou stimuleren en mensen en landen dichter bij elkaar zou brengen.
Voorts versterkten de tentoonstellingen de vooruitgang en beschaving die zij exposeerden; zij werden
een medium voor het overbrengen van kennis. Ten slotte bevorderden de wereldtentoonstellingen
het gevoel van nationaal zelfbewustzijn. Dat gold niet enkel voor het organiserende land; alle
deelnemende landen etaleerden hun nationale trots op een wereldtentoonstelling.3
Historisch onderzoek naar wereldtentoonstellingen kent geen lange academische traditie. Het
beeld van dergelijke tentoonstellingen werd lange tijd bepaald door de verslagen die de organisatoren

2

Bureau International des Expositions, ‘Convention relating to international exhibitions’, <https://www.bieparis.org/site/en/about-the-bie/the-1928-paris-convention>, artikel 1 [geraadpleegd 26-03-2019].
3
Marieke Bloembergen, Colonial spectacles. The Netherlands and the Dutch East Indies at the World
Exhibitions, 1880-1931 (Singapore, 2006), 11-13. Bloembergen vat in haar inleiding de academische consensus
samen.
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achteraf publiceerden. De zeer sporadische vooroorlogse studies waren vooral descriptief en
populariserend van aard, ook na oprichting van het BIE. Het in 1937 verschenen Panorama des
expositions universelles van de Franse historicus Raymond Isay gaf een aardig eerste overzicht van –
weliswaar enkel Franse – wereldtentoonstellingen.4 Het werk, dat mede naar aanleiding van de in
hetzelfde jaar in Parijs gehouden wereldtentoonstelling was geschreven, was echter meer uitzondering
dan regel en hield zich afzijdig van diepgravende analyses. Hetzelfde gold voor het naar aanleiding van
het honderdjarige jubileum van de Great Exhibition verschenen The Story of Exhibitions van Kenneth
Luckhurst; diens werk gaf weliswaar een bondig overzicht van internationale tentoonstellingen, ook
van vóór 1851, en kenschetste de ontwikkeling van expo’s, de nadruk lag evenwel vooreerst op
beschrijvende evenementiële geschiedschrijving.5
Pas in de jaren zeventig, toen er binnen de academische wereld meer aandacht kwam voor
cultuurhistorische onderwerpen, werden wereldtentoonstellingen vaker onderwerp van historische
analyse. Aanvankelijk ging dat om algemene overzichtswerken, in de lijn van voornoemde auteurs, en
monografische studies die één enkele tentoonstelling als onderwerp hadden, later deden ook de meer
thematisch georiënteerde onderzoeken hun intreden. In die eerste categorie valt het veel genoemde
The great exhibitions van John Allwood uit 1977.6 Hoewel vooral beschrijvend van aard, gaf dit ampel
geïllustreerde werk een uitgebreid historisch overzicht van wereldtentoonstellingen en blijft het tot op
de dag van vandaag een van de beste algemene verhandelingen over het onderwerp. Mede naar
aanleiding van Allwoods book namen de zogenoemde exposition studies vanaf de jaren tachtig een
hoge vlucht, met zowel overzichtswerken als studies over één wereldtentoonstelling.7
In de jaren tachtig kwamen ook de eerste specialistische studies, waarin één aspect van
wereldtentoonstellingen werd belicht en waarin auteurs vanuit specifieke concepten de
tentoonstellingen en hun historische ontwikkeling onderzochten.8 Invloedrijk was de Amerikaanse
historicus Robert W. Rydell die met zijn All the world’s a fair uit 1984 Amerikaanse
wereldtentoonstellingen tegen het licht hield van imperialisme en white supremacy, een thema dat
later navolging heeft gekregen.9 Het overzichtswerk Ephemeral vistas van kunsthistoricus Paul
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Raymond Isay, Panorama des exposition universelles (Parijs, 1937).
Asa Briggs, ‘K.W. Luckhurst. The story of exhibitions’, The Economic History Review 5:1 (1952), 163.
6
John Allwood, The great exhibitions (Londen, 1977).
7
Zie voor enkele overzichtswerken bijvoorbeeld Paul Greenhalgh, Ephemeral vistas. The expositions
universelles, great exhibitions and world’s fairs, 1851-1939 (Manchester, 1988); John E. Findling, Historical
dictionary of world’s fairs and expositions (Westport, 1990); Erik Mattie, Wereldtentoonstellingen (Blaricum,
1999); Martin Wörner, Die Welt an einem Ort. Illustrierte Geschichte der Weltausstellungen (Berlijn, 2000).
8
Pieter van Wesemael, ‘Architectuur van instructie en vermaak. Een maatschappijhistorische analyse van de
wereldtentoonstelling als didactisch verschijnsel (1798-1851-1970)’ (onuitgegeven dissertatie, Technische
Universiteit Delft, 1997), 29.
9
Robert W. Rydell, All the world’s a fair. Vision of empire at American international expositions, 1876-1916
(Chicago, 1984).
5
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Greenhalgh kwam weliswaar niet helemaal los van een descriptief werk, maar liet wel het
evenementiële karakter los door de tentoonstellingen thematisch te benaderen.10 Een ander sprekend
voorbeeld is het zeer invloedrijke artikel ‘The world as exhibition’ van historicus Timothy Mitchell,
waarin hij aanvoerde dat in een tijd dat men dacht over de ‘echte wereld’ als een spectaculaire
tentoonstelling, wereldtentoonstellingen functioneerden als afspiegeling van de realiteit.11
Hoewel Rydell in the jaren negentig nog opmerkte dat vergelijkend onderzoek naar
wereldtentoonstellingen nog beperkt is, laten de laatste twee decennia een enorme uitbreiding van
dergelijk onderzoek zien.12 Naast comparatieve studies werden ook monografische werken steeds
meer thematisch van aard. Wereldtentoonstellingen zijn sindsdien onderzocht in het licht van
meerdere probleemstellingen en vanuit verschillende academische disciplines, met aandacht voor
onder meer imperialisme, kolonialisme, nationalisme, genderverhoudingen, industriële ontwikkeling,
culturele uitwisseling, geopolitieke verhoudingen, kunst en architectuur.13 Zo ook zijn
wereldtentoonstellingen – zij het in beperkte mate – onder de aandacht gekomen binnen de
toerismestudies, waarin de hierboven genoemde thema’s in meer of mindere mate ook terug zijn
gekomen (zie hieronder). Wel dient opgemerkt dat er binnen al het onderzoek naar
wereldtentoonstellingen uit het pre-BIE tijdperk voornamelijk aandacht geweest voor de achteraf
erkende tentoonstellingen, met name voor de Great Exhibition van 1851 in Londen, the Exposition
Universelle van 1889 in Parijs en de World’s Columbian Exposition van 1893 in Chicago. De vele andere
niet-erkende internationale tentoonstellingen komen er in wetenschappelijk onderzoek bekaaid
vanaf.14

Toerisme en de wereldtentoonstellingen
Wereldtentoonstellingen functioneerden in negentiende en begin twintigste eeuw als enorme
generator van toerisme. De Londense Great Exhibition trok meer dan zes miljoen bezoekers uit binnenen buitenland; de Parijse Exposition Universelle et Internationale van 1900 behaalde er liefst vijftig
miljoen. Alleen al in Europa reisden tussen 1851 en 1937 meer dan tweehonderd miljoen mensen naar

10

Greenhalgh, Ephemeral vistas, 1-2.
Timothy Mithcell, ‘The world as exhibition, Comparative Studies in Society and History 31:2 (1989), 217-236.
12
Alexander C.T. Geppert, Fleeting cities. Imperial expositions in fin-de-siècle Europe (Basingstoke, 2010), 10-12.
13
Zie bijvoorbeeld Geppert, Fleeting cities, 11-15. Vgl. Van Wesemael, ‘Architectuur en instructie’, 29. Zie voor
een uitgebreider overzicht van literatuur over wereldtentoonstellingen: Alexander C.T. Geppert, Jean Coffey en
Tammy Lau, International exhibitions, expositions universelles and world’s fairs, 1851-2005: a bibliography
(online gepubliceerd, 2006), <https://www.geschkult.fuberlin.de/e/fmi/astrofuturismus/publikationen/Geppert_-_Expo_bibliography_3ed.pdf> [geraadpleegd 26-032019] ; Smithsonian Institution Libraries, ‘Revisiting world’s fairs and international expositions: a selected
bibliography, 1992-2004’ <https://www.sil.si.edu/silpublications/Worlds-Fairs/bibliography.cfm>
[geraadpleegd 26-03-2019].
14
Geppert, Fleeting cities, 11.
11
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wereldtentoonstellingen.15 Het is niet verwonderlijk dat deze tentoonstellingen een centrale rol
vervulden in de negentiende en twintigste-eeuwse toerisme-industrie. Desondanks is de aandacht
voor wereldtentoonstellingen in onderzoek naar de geschiedenis van toerisme tot op heden relatief
beperkt gebleven. Overzichtswerken beperken zich vaak tot een vermelding van het fenomeen. Vice
versa wordt in onderzoek naar wereldtentoonstellingen – of het monografische studies of thematische
betreft – hun rol in de context van toerisme slechts kort aangestipt.16 Historicus Alexander Geppert
merkte in 2002 al op dat “exhibitions play an important but largely overlooked role in the wider history
of tourism and vice versa.”17
De relatie tussen wereldtentoonstellingen en toerisme is door de Duitse historica Angela
Schwarz wel uitgediept. Schwarz heeft gepoogd de verschillende benaderingen en onderzoeken met
betrekking tot toerisme en wereldtentoonstellingen samen te brengen, want, zo stelde ze: “the history
of world’s fairs, nationalism, tourism, and consumerism [are] more often than not studied
separately.”18 Dat is te meer omdat wereldtentoonstellingen een complex fenomeen zijn, daar ze geen
vast narratief, vaste betekenis en chronologie en geen duidelijke hiërarchie in betekenis hebben.19 In
haar werk heeft Schwarz zich met name gericht op de ervaringen van toeristen op een
wereldtentoonstelling. Volgens haar werden toeristen geconfronteerd met een breed scala aan
nieuwe gewaarwordingen, zoals het deel uitmaken van een massa; het fungeren als inkomstenbron
voor

koopmannen

en

zakenlui;

of

de

naadloze

afstemming

en

inrichting

van

de

tentoonstellingsterreinen. De wereldtentoonstellingen waren zo een voorafspiegeling van de
ervaringen van het massatoerisme en consumentisme dat opkwam vanaf de jaren vijftig van de
twintigste eeuw.20 De negentiende-eeuwse expo’s genereerden massatoerisme avant la lettre.
Ook Geppert beargumenteerde dat wereldtentoonstellingen hebben bijgedragen aan de
opkomst van (massa)toerisme in de negentiende eeuw. Tourorganisator Thomas Cook organiseerde
op grote schaal tours naar de Great Exhibition, wat achteraf het startpunt van de opkomst van
pakketreizen bleek. Vice versa werden wereldtentoonstellingen ook een toeristische attractie.21
Geppert merkte ook op dat toeristen op een wereldtentoonstelling een imaginaire wereldreis konden
maken, vanwege alle internationale vertoningen op het kleine tentoonstellingsterrein. Voorts bood

15

Angela Schwarz, ‘”Come to the fair”: transgressing boundaries in world’s fairs tourism’, in: Eric G.E. Zuelow
(red.), Touring beyond the nation: a transnational approach to European tourism history (Farnham, 2011), 79100, aldaar 99.
16
Vgl. Schwarz, ‘Come to the fair’, 81.
17
Alexander Geppert, ‘True copies. Time and space travels at British imperial exhibitions, 1880-1930’, in:
Hartmut Berghoff et al. (red.), The making of modern tourism. The cultural history of the British experience,
1600-2000 (Basingstoke, 2002), 223-248, aldaar 224.
18
Schwarz, ‘Come to the fair’, 81.
19
Geppert, ‘True Compies’, 223.
20
Schwarz, ‘Come to the fair’, 99-100.
21
Ibidem, 240. Vgl. Piers Brendon, Thomas Cook. 150 years of popular tourism (Londen, 1991), 57-64.
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het evenement toeristen niet enkel de mogelijkheid bood om de vruchten van de moderne tijd te
aanschouwen, maar ook juist aan die moderniteit te ontsnappen, door middel van ‘authentieke’
koloniale exposities of nagebouwde historische dorpen. De fictieve wereldreis werd zo ook een fictieve
tijdreis.22 Tot een soortgelijke conclusie kwamen ook de Belgische theaterwetenschappers Bram van
Oostveldt en Stijn Bussels in hun artikel over de wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1894. De
auteurs constateerden dat dit ambigue karakter van moderniteit moest leiden tot vervreemde
aantrekkingskracht en dat het een antwoord was op de zoektocht van toeristen naar authenticiteit.23
Die imaginaire wereldreis op het tentoonstellingsterrein noemde Geppert intern toerisme,
maar hij benadrukte ook dat wereldtentoonstellingen extern toerisme stimuleerden; toeristen
bekeken niet enkel de expo maar ook de stad waar deze werd gehouden. De wereldtentoonstelling
droeg zo bij aan de aantrekkingskracht van een stad als toeristische attractie.24 Het evenement kon zo
dienen als een middel tot stadspromotie. Geppert benadrukte dat punt: “the importance of hosting
expositions on a frequent basis was of considerable significance for a capital’s image of itself and had
repercussions, both obvious and more hidden, on its concrete appearance.”25 Toch bleef Geppert
redelijk op de vlakte wanneer het aankwam op de betekenis van de tentoonstelling in stadspromotie.
Hij beperkte zich tot het gedrag van toeristen, die naast de wereldtentoonstelling ook de stad
bezichtigden. Hoe stedelingen zelf de tentoonstelling ten behoeve van stadspromotie gebruikten
kwam bij Geppert nauwelijks aan bod.26
Die relatie tussen wereldtentoonstellingen en stadspromotie werd wel nadrukkelijker
onderzocht door John R. Gold en Margaret M. Gold in hun Cities of culture. Volgens de auteurs konden
landen zich via de tentoonstellingen op de kaart zetten, maar was het organiseren van
tentoonstellingen zelf ook een manier van stadspromotie, die met name in de VS tot rivaliteit tussen
steden leidde. Zij wezen er ook op dat verreweg de meeste van dit soort initiatieven voornamelijk
particulier gefinancierd werden; overheden waren, zeker in de negentiende eeuw, slechts in beperkte

22

Geppert, ‘True copies’, 237-238.
Bram van Oosteveldt en Stijn Bussels, ‘De Antwerpse wereldtentoonstelling van 1894 als ambigu spektakel
van de moderniteit’, Tijdschrift voor Geschiedenis 125:1 (2012), 4-19. Vgl. Marieke Bloembergen, ‘Exotisme en
populaire antropologie. Een Javaans dorp op de wereldtentoonstelling in Parijs (1889), Nederlands
Kunsthistorisch Jaarboek 53:1 (2002), 250-279; Ellen Strain, Public places, private journeys. Ethnography,
entertainment, and the tourist gaze (New Brunswick etc., 2003), 41-45. Zie voor meer over historische dorpen
bijvoorbeeld Michael Wilson, ‘Consuming history: the nation, the past, and the commodity at l’Exposition
Universelle de 1900’, American Journal of Semiotics 8:4 (1991), 131-154; Elizabeth Emery, ‘Protecting the past.
Albert Robida and the Vieux Paris exhibit at the 1900 World’s Fair, Journal of European Studies 35:1 (2005), 6585; Katja Zelljadt, ‘Presenting and consuming the past. Old Berlin at the Industrial Exhibition of 1896’, Journal of
Urban History 31:3 (2005), 306-333; Wilson Smith, ‘Old London, Old Edinburgh: constructing historic cities’, in:
Marta Filipová (red.), Cultures of international exhibitions 1840-1940 (Farnham, 2015), 203-227.
24
Geppert, ‘True copies’, 223-224; Geppert, Fleeting cities, 221-240. Vgl. Anette Gaalman, ‘Zoveel volkeren
verenigd rondom één woord: vooruitgang’, Kunstschrift 13:3 (1989), 32-37.
25
Geppert, Fleeting cities, 222-223.
26
Ibidem, 236-240.
23
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mate geneigd bij te dragen.27 Stadspromotie middels een grootschalig evenement was daarom altijd
een optelsom van verschillende stakeholders en representeerde daarom “many different agendas.”28
Gold en Gold boden een interessant perspectief op de rol van wereldtentoonstellingen in
stadspromotie, maar focusten zich voornamelijk op de gevolgen voor de stedelijke ontwikkeling en in
veel mindere mate op de beeldvorming van steden. Ook namen ze uit de ‘many different agendas’ te
gemakkelijk één gemeenschappelijk beeld als uitgangspunt.
Samen met de Duitse historicus Friedrich Lenger zijn Gold en Gold evenwel een van de
weinigen die stadspromotie in historisch perspectief hebben geplaatst en daarin refereerden aan de
wereldtentoonstellingen. Lenger sprak in deze context van Metropolenkonkurrenz “zu deren
vielfätigen Ausdrucksformen eben auch der sich in dieser Zeit verstärkt ausbildende Städtetourismus
zäihlte.“29 Volgens Lenger waren wereldtentoonstellingen “[of] crucial importance in for defining a
modern

metropolis”,

waarbij

hij

doelde

op

het

streven

van

negentiende-eeuwse

tentoonstellingssteden om te laten zien hoe modern zij waren.30 Het was voor steden daarom van
merkelijk belang om zich gedurende de wereldtentoonstelling optimaal te presenteren, omdat voor
veel toeristen de stad net zo belangrijk was als de tentoonstelling.31 Niettemin ging Lenger hierbij
voornamelijk uit van steden die al als toeristische wereldstad golden en ging hij minder in op hoe de
tentoonstelling juist als katalysator kon dienen om een stad op de kaart te zetten.
Enkele andere academici hebben weliswaar de impact van wereldtentoonstelling op de stad
aangestipt, maar behandelden stadspromotie slechts zijdelings. Een drietal auteurs daarvan is nog wel
het vermelden waard. Historicus Stephen V. Ward, die met zijn boek Selling places. The marketing and
promotion of towns and cities, 1850-2000 een binnen de marketingstudies relatief zeldzame
historische benadering hanteerde, laat de wereldtentoonstellingen grotendeels links liggen, hoewel
hij wel opmerkte dat tentoonstellingen mogelijkheden boden voor promotionele activiteiten.32 Verder
onderzocht de Italiaanse socioloog Cesare Silla de Wereldtentoonstelling van 1893 te Chicago als een
wisselwerking tussen stedenbouw, communicatietechnologieën en marketingstrategieën.33 Volgens
Silla was dat een van de eerste voorbeelden van moderne ruimtelijke planning. Daarnaast behandelde

27

John R. Gold en Margaret M. Gold, Cities of culture. Staging international festivals and the urban agenda,
1851-2000 (Aldershot, 2005), 10-12 en 77-88.
28
Ibidem, 7.
29
Friedrich Lenger, ‘Metropolenkonkurrenz. Die Weltausstellungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts‘,
Journal of Modern European History 11:3 (2013), 329-350, aldaar 331. Zie ook Friedrich Lenger, Metropolen der
Moderne. Eine europäische Stadtgeschichte seit 1850 (München, 2013), 29-49 en 220-225.
30
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mid-twentieth century’, Bulletin of the German Historical Institute 58 (2016), 33-46, aldaar 34.
31
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life through representation’, First Monday 18:11 (2013), doi: 10.5210/fm.v18i11.4955.
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socioloog Maurice Roche wereldtentoonstellingen als voorbeeld van mega-events. Hij legde het
verband tussen expo’s en touristic consumerism, onder andere door het ontstaan van een modern
wereldbeeld gebaseerd op consumentisme, dat door tentoonstellingen in de hand werd gewerkt. Hij
en Silla beperkten zich bij de invloed van een expo op de stad echter voornamelijk tot planologische
aspecten.34
Nochtans blijft er in onderzoek naar de relatie tussen toerisme, stadspromotie en
wereldtentoonstellingen nog veel onderbelicht. Het weinige historische onderzoek dat zich hiermee
heeft beziggehouden, heeft zich, zoals gezegd, vooral gericht op

de gevolgen van

wereldtentoonstellingen voor de ontwikkeling van de stedelijke ruimte en hun functie als generators
van toerisme. Stedelijke ontwikkeling, waarmee gedoeld wordt op de voordelen van een grootschalig
evenement op steden, zowel op van overheidswege als op particulier niveau, en de beeldvorming van
steden door middel van dergelijke evenementen komen daarin veel minder terug. Kortom, een
integraler – en daarmee ook complexer – beeld van de rol van wereldtentoonstellingen in eindnegentiende-eeuwse stadspromotie ontbreekt vooralsnog. Voorts is er vooral aandacht geweest voor
de achteraf erkende wereldtentoonstellingen; en dan nog met name die in Groot-Brittannië, Frankrijk
en de Verenigde Staten. De drie Nederlandse wereldtentoonstellingen, en daarmee ook de stad
Amsterdam, blijven daardoor grotendeels buiten beeld, terwijl bij één van die wereldtentoonstellingen
– door haar onderwerp ‘hotel- en reiswezen’ – toerisme juist ten grondslag lag aan de organisatie.
Hieronder zal daarom een kort overzicht van de Nederlandse tentoonstellingen in de academische
literatuur gepresenteerd worden, met speciale aandacht voor hun rol in het Amsterdamse toerisme.

Het beeld van Nederland
In Nederland – of beter gezegd in Amsterdam – zijn in de negentiende eeuw naar eigen zeggen drie
wereldtentoonstellingen georganiseerd, in 1883, 1887 en 1895. Alle drie de tentoonstellingen werden
gehouden op het braakliggende terrein achter het (in aanbouw zijnde) Rijksmuseum, nu beter bekend
als het Museumplein. Daarnaast werden er in het Paleis voor Volksvlijt – dat in 1929 door brand werd
verwoest – vele kleinere internationale tentoonstellingen georganiseerd, die qua omvang en duur
echter geen aanspraak konden maken op de benaming wereldtentoonstelling.35 Omdat de BIE in
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Maurice Roche, Mega-events & modernity. Olympics and expos in the growth of global culture (Londen en
New York, 2000), 67-71 en 131-134.
35
Enkele voorbeelden: Internationale Tentoonstelling van Voorwerpen voor de Huishouding en het Bedrijf van
den Handwerksman (1869); Internationale Tentoonstelling van Vruchten (1875), Internationale TuinbouwTentoonstelling (1877); Internationale Tentoonstelling van Katten en Kunstvoortbrengselen op Katten
betrekking hebbende (1890); Internationale Honden-Tentoonstelling (1892); Internationale BakkerijTentoonstelling (1894). Zie ook SAA, archiefnr. 30576, Collectie SAA: tentoonstellingen. Voorts werd in 1884
ook op het Museumplein de ‘Internationale Landbouw-Tentoonstelling’ gehouden, maar ook deze was
vanwege de beperkte duur (25 augustus-6 september) ook niet te kenmerken als wereldtentoonstelling, zie P.
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retrospect enkel universele tentoonstellingen (expositions universelles) heeft erkend – in tegenstelling
tot thematische tentoonstellingen – heeft geen van de drie Nederlandse wereldtentoonstellingen de
officiële BIE-status gekregen.
In de relatief schaarse literatuur over stedelijk toerisme in negentiende-eeuws, zowel
academisch

als

populairwetenschappelijk

wordt

nauwelijks

aandacht

besteed

aan

de

wereldtentoonstellingen.36 Hun unieke karakter noopt daarom vooral tot een zoektocht naar literatuur
specifiek over deze tentoonstellingen. De eerste van de drie wereldtentoonstellingen, de
‘Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling’ van 1883, is verreweg de bekendste en –
op een enkele uitzondering na – de enige waarover in academische literatuur gepubliceerd is, met
name vanwege het koloniale aspect. Van de hand van historica Ileen Montijn verscheen op het 100jarig jubileum van de tentoonstelling het boek Kermis van koophandel, waarin zij de geschiedenis en
het verloop van de tentoonstelling als een populair historisch narratief uit de doeken deed.37 Met circa
1,4 miljoen bezoekers was het de grootste Nederlandse tentoonstelling, maar ze was daarmee een
dwerg vergeleken met tentoonstellingen in Parijs of Chicago.38
De wereldtentoonstelling van 1883 was de eerste die een koloniaal thema had – een thema
dat vanaf dat moment terugkeerde op de daaropvolgende tentoonstellingen. Het inrichten van
‘koloniale dorpen’ was vanaf 1883 vaste prik op een wereldtentoonstelling. Historica Marieke
Bloembergen liet zien dat het in 1883 nog ging om een etnografische reconstructie, die vooral diende
om te laten zien dat de koloniën minder ontwikkeld waren. Op latere koloniale tentoonstellingen kreeg
een civilisatieoffensief de bovenhand.39 Antropoloog Raymond Corbey sprak in deze context van
ethnographic showcases.40 Het meeste onderzoek refereert inderdaad aan deze wereldtentoonstelling
in de context van kolonialisme en de perceptie daarvan in Europa. Een enkeling heeft ook andere

Lyckelama à Nijeholt, J.H.F.K. van Swinderen en C. van Eijsinga, ‘Internationale Landbouw-Tentoonstelling’,
Leeuwarder Courant (21 januari 1884), 5.
36
Jan Hein Furnée en Leonieke Vermeer, ‘Op reis in de negentiende eeuw: inleiding’, De Negentiende Eeuw
37:4 (2013), 257-263, aldaar 259. Zie voor de beleving van stedelijke ruimte ook de bundel: Inge Bertels et al.
(red.), Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur (Leuven, 2013). Enkele
populairwetenschappelijke werken die toeristische beeldvorming van steden behandelen zijn Julia
Noordegraaf, ‘Tussen boompjes en Boijmans. Reisgidsen over Rotterdam in de 19de eeuw’, Spiegel Historiael
39:7-8 (2004), 324-329; Pieter Stokvis, ‘”Het wonderlijkste land onder de zon.” Met een “Baedeker” in de hand
door Nederland (1836-1914)’, Spiegel Historiael 39:7-8 (2004), 318-323; Marita Mathijsen, Van boeken
geleende ogen. Hoe Amsterdam gezien werd in de negentiende eeuw door reizigers, journalisten en literatoren
(Amsterdam, 2008/09).
37
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miljoen; Parijs (1889): 28 miljoen; Chicago (1893): 27,3 miljoen; Parijs (1900): 48 miljoen.
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Bloembergen, Colonial spectacles, 317-332.
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A. Sánchez-Gómez, ‘Human zoos or ethic shows? Essence and contingency in living ethnological exhibitions’,
Culture & History Digital Journal 2:2 (2013), doi: 10.3989/chdj.2013.022; Greenhalgh, Ephemeral vistas, 82-111.
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thema’s aangestipt. Zo behandelde kunsthistorica Lieske Tibbe de waardering voor exotische
kunstvoorstellingen op de tentoonstelling en ging godsdienstwetenschapper en historicus Arie
Molendijk in op het religieuze karakter ervan, dat in zijn ogen gepresenteerd werd als wezenlijk
onderdeel van getoonde nationale identiteiten.41 Voorts verscheen aan de Universiteit Utrecht een
scriptie over de rol die de wereldtentoonstelling speelde in de verheffing van de arbeidersklasse.42
De tentoonstelling van 1883 is ook in verband gebracht met het negentiende-eeuwse
toerisme. De Indonesische historicus Achmad Sunjayadi benadrukte dat de koloniale presentatie van
Nederlands-Indië op de tentoonstelling interesse wekte bij bezoekers en bijdroeg aan de promotie van
de Indische cultuur. Of het ook daadwerkelijk toerisme naar de Indische archipel bevorderde is
onduidelijk, maar de koloniale tentoonstelling maakte ook Nederland aantrekkelijker. Het bood
Nederland een uitweg om met name de eentonigheid van zijn landschap te verruimen.43 Van de hand
van Maurice Boer verscheen een artikel over vreemdelingenverkeer, promotie en het imago van
Amsterdam tussen 1883 en 1913. Volgens Boer veroorzaakte de wereldtentoonstelling van 1883 de
eerste golf van toerisme in Amsterdam, maar was het aantrekken van buitenlandse bezoekers was
geen primair doel van de organisatie. Omdat het handelsbelang ook vroeg om een goede omgang met
vreemdelingen, was het logische gevolg dat men investeerde in het voorkomen van de stad. Boer
concludeerde dat de wereldtentoonstelling zorgde voor een bewustwording van het toeristisch
potentieel van de stad.44
Tekenend is het dat de wereldtentoonstelling van 1883 redelijk uitvoerig aan bod komt in de
lijvige in 2006 verschenen Geschiedenis van Amsterdam, terwijl de andere internationale
tentoonstellingen – laat staan kleinschaligere exposities – in het geheel niet worden genoemd.45 Over
de Internationale Tentoonstelling van Voedingsmiddelen van 1887 is vrijwel enkel in het heemkundige
maandblad Ons Amsterdam gepubliceerd, en dat beperkt zich tot beschrijvende artikelen.46 De
tentoonstelling was de kleinste van de drie wereldtentoonstellingen en de enige die zich niet als
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wereldtentoonstelling presenteerde, maar als internationale tentoonstelling. Desalniettemin was ook
deze expo ruim van opzet, duurde zij meerdere maanden (juni-september) en leidde ze tot aanzienlijke
belangstelling in binnen- en buitenland.47 Met name het markante marktplein bleef menig bezoeker
bij. In de academisch literatuur wordt deze tentoonstelling zelden vermeld. Het meest
noemenswaardig is de karakterisering van het marktplein als toonbeeld van het gemusealiseerde
nationale volkskarakter door cultuurhistoricus Ad de Jong in zijn proefschrift Dirigenten van de
herinnering.48 Volgens De Jong was het niet enkel een afspiegeling van een interne nationale identiteit,
maar eveneens een vertegenwoordiging van “toeristische identificatie met Nederland.”49 Daarnaast
bracht Anneke van Otterloo de tentoonstelling in verband met de verheffing van het
huishoudonderwijs en eetgewoonten.50
De laatste Amsterdamse wereldtentoonstelling – en tevens de tentoonstelling die onderwerp
is van dit onderzoek – was de ‘Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen’ in 1895. In het
opvallend beperkte onderzoek naar deze tentoonstelling is de aandacht vooral uitgegaan naar één
aspect, namelijk het nagebouwde historische dorpje ‘Oud-Holland’, dat een ideaalbeeld van
zeventiende-eeuws Nederland presenteerde. Volgens De Jong was dit de grootste attractie van de
wereldtentoonstelling en exemplarisch voor de manier waarop Nederland zich presenteerde, zowel in
eigen land als daarbuiten.51 De Amerikaanse architectuurhistorica Nancy Stieber bevestigde dat beeld.
Ze wijdde een geheel artikel aan de theatraliteit van het nagebouwde stadje. Volgens Stieber
beantwoordde Oud-Holland aan het verlangen naar ontmoeting met het verleden, zij het soms op
enigszins gebrekkige wijze, waardoor het evoceren van het verleden veeleer een toneelstuk werd dan
daadwerkelijke historische sensatie.52 Boer merkte op dat men in de presentatie van de tentoonstelling
zowel moderne als historische elementen had verwerkt, maar dat het historische, te weten OudHolland, de overhand had.53 Tegelijkertijd merkte hij wel op dat reizigers vaak juist aandacht hadden
voor moderne karaktertrekken van de stad Amsterdam, hoewel Stieber had opgemerkt dat directe
reacties op de tentoonstelling lastig op te sporen zijn.54
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Stieber en De Jong schonken echter geen aandacht aan het functioneren van de
tentoonstelling als geheel, maar haalden er een element uit, namelijk Oud-Holland. Daardoor geeft
hun onderzoek geen volledig beeld wanneer het gaat om de verhouding tussen nostalgische en
moderne elementen op de tentoonstelling. Boer had deze twee kanten wel geanalyseerd, maar enkel
voor de beeldvorming op de wereldtentoonstelling van 1883. Hij ging nogal snel voorbij aan de
wereldtentoonstelling van 1895, waardoor hij het complexe verhaal van dit evenement miste.
Bovendien ging hij minder in op de nauw samenhangende stedelijke ontwikkeling van Amsterdam.
Juist de casus van 1895 kan echter een completer beeld geven van het functioneren van dergelijke
evenementen in stadspromotie, omdat men de ervaring van 1883 al had. Destijds stond elke vorm van
toeristische promotie nog in de kinderschoenen.

Dit onderzoek
De Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen van 1895 biedt een interessante casus om
beter inzicht te bieden in de werking van stadspromotie in de negentiende eeuw. Niet alleen gold de
tentoonstelling zélf als toeristische attractie, de tentoonstelling moest ook fungeren als paradepaardje
van de stad Amsterdam en bij uitbreiding van Nederland. Het evenement werd voor de stad een
manier om zichzelf op de kaart te zetten. Meerdere stakeholders waren daar op verschillende
manieren bij betrokken, ondervonden er op verschillende manieren de gevolgen van en droegen zo
met diversen belangen bij aan de stedelijke ontwikkeling en beeldvorming van de stad. De hoofdvraag
van dit onderzoek luidt daarom als volgt: Op welke manier werd de Amsterdamse
wereldtentoonstelling van 1895 gebruikt als instrument ter bevordering van de stadspromotie van
Amsterdam?
Voornoemde vraag is om meerdere redenen relevant. Allereerst, zoals reeds gezegd is, is de
relatie tussen stadspromotie en wereldtentoonstelling slechts in beperkte mate onderzocht. Dit
onderzoek hoopt een beter inzicht te geven in hoe een dergelijk evenement bijdroeg aan de stedelijke
ontwikkeling en het imago van steden in de negentiende-eeuw. Door nadrukkelijk aandacht te
besteden aan stakeholders in de stad zelf, in plaats voornamelijk reacties van buitenaf, wordt duidelijk
dat die – stedelijke ontwikkeling en stadsimago – onderling nauw met elkaar verbonden zijn in
stadspromotieprocessen. Daarnaast draagt dit onderzoek bij aan het nog in de kinderschoenen
staande onderzoek naar de ontwikkeling van toerisme in Amsterdam en Nederland. Het toeristische
imago van Amsterdam staat daarin centraal. De ‘vergeten’ wereldtentoonstelling van 1895 speelde
een cruciale rol in de aanmeting van dat imago. Het ging hierbij enerzijds om het karakter van een
provinciale stad dan wel wereldstad, anderzijds om de discussie over het benadrukken van de moderne
versus de historische aspecten van de stad. Die laatste discussie wordt heden ten dage nog steeds
gevoerd. Dit onderzoek laat zien hoe deze verschillende elementen in een groot evenement konden
16

samengaan, maar ook hoe ze constant met elkaar in dialoog waren en spanning veroorzaakten. In het
verlengde daarvan wordt duidelijker welke rol wereldtentoonstellingen speelden als toeristische
attractie in de negentiende eeuw, een onderwerp waar door Schwarz en Geppert reeds een begin mee
is gemaakt. Dit onderzoek biedt daarmee ook een mooie aanvulling op hun werk.

Het concept ‘stadspromotie’
Het kernbegrip van dit onderzoek is stadspromotie, maar dat is geen eenduidig begrip. Zoals reeds
gezegd is het ook nog weinig aan historisch onderzoek onderworpen. John R. Gold en Stephen V. Ward
definieerden het als “the conscious use of publicity and marketing to communicate selective images
of specific geographical localities or areas to a target audience.”55 Analyse van stadspromotie als een
cultureel en historisch fenomeen begon eigenlijk pas bij hun bundel uit 1994; eerdere literatuur over
stadspromotie onderzocht voornamelijk stadspromotie vanuit een marketingperspectief, gericht op
het verbeteren van contemporaine stadspromotie.56 Historische beschouwingen benadrukken dat het
marketingdenken in stadspromotie pas een relatief recente ontwikkeling is, die zich vanaf de jaren
zeventig voordoet. In oudere casus was weinig sprake van gestructureerde marketing.57 Toch zijn
bepaalde elementen uit deze marketingbenadering cruciaal voor het conceptualiseren van
(historische) stadspromotie. Allereerst is dat de academische consensus dat stadspromotie meer is dan
enkel het creëren van logo’s en slogans; het is een proces van betekenisgeving en beeldvorming.58 Ten
tweede gaat het om het verschil tussen stadspromotie en de promotie van een specifiek
consumptieproduct. Bij reguliere marketing heeft de eigenaar van het product de leiding over het
promotieproces, terwijl stadspromotie altijd een proces is waarbij een veelvoud aan stakeholders
betrokken is; er is immers geen eigenaar van de stad als merk.59
In onderzoek naar contemporaine stadspromotie is relatief veel aandacht besteed aan het
organiseren van mega-events, met name de Olympische Spelen. In dat onderzoek is veel aandacht
voor de marketing, de financiële gevolgen en de politieke implicaties van het organiseren van een
dergelijk evenement. Vooral van belang is echter dat stadpromotie zich altijd zodanig vormt dat het
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evenement goed bij de stad past. 60 Een Olympische stad zal zich daarom altijd in bepaalde mate
promoten als sportieve stad. Voorts wordt ook benadrukt dat er bij stadspromotie vaak sprake is van
verschillende promotieniveaus, zowel geografisch als gerelateerd aan het product. Het gaat daarbij om
drie niveaus: een individueel product, een cluster van gerelateerde diensten (geleverd door
verschillende belanghebbenden), en de stad als geheel.61 Die theorie is goed toepasbaar op grote
evenementen; in dit onderzoek zou de wereldtentoonstelling dienen als het individuele product.
Zoals reeds gezegd waren Gold en Gold met hun Cities of Culture een van de weinigen die de
relatie tussen stadspromotie en grootschalige evenementen in historisch perspectief hebben
geplaatst. Zij benadrukten dat stadspromotie, met name in de negentiende en vroege twintigste eeuw,
vaak onderdeel was van urban entrepreneurialism, waarin de belangen van de gemeentelijke overheid
en de particuliere sector samenkwamen in het verkopen van de stad aan de wereld. Gold en Gold
onderscheidden vier elementen: producers, content, media en audience. De producers zijn zij die de
boodschap creëren. Dat waren meestal meerdere betrokken partijen. Met content refereerden Gold
en Gold niet aan de inhoud van de boodschap, maar aan het materiaal waarmee de producers werken,
dat in de negentiende eeuw vrijwel uitsluitend de vorm van drukwerk aannam. Voorts zijn de media
de kanalen waarop dit materiaal verspreid wordt en duidt audience op iedereen die dat
promotiemateriaal tot zich neemt. Gold en Gold benadrukten ook dat deze vier elementen niet in een
lineair proces voorkomen; ze werken op elkaar in.62
De conceptualisering van Gold en Gold is een belangrijke leidraad voor dit onderzoek, maar
met name bij het element van producers schiet hun werk nog tekort, en wel om twee hoofdredenen.
Ten eerste gingen Gold en Gold er te gemakkelijk vanuit dat meerdere stakeholders tot een
gemeenschappelijke stadspromotie komen en dat de inhoud daarvan eenduidig is, ondanks dat zij
benadrukten dat place promotors de stad als een veelzijdig product beschouwen. Dit onderzoek zal
echter uitwijzen dat historische stadspromotie complexer was. De verschillende stakeholders hadden
niet altijd belang bij het uitdragen van hetzelfde beeld. Soms leidde dat tot vruchtbare samenwerking,
maar vaak was er sprake van botsende beelden die al dan niet geforceerd in een gemeenschappelijk
beeld werden gepresenteerd. Ten tweede focusten Gold en Gold vooral op de materiële resultaten
van het organiseren van internationale evenementen, terwijl de producers ook een belangrijke rol
spelen in de beeldvorming of het creëren van een imago van de stad. Gold en Gold refereerden daar
60
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wel aan, maar meestal slechts zijdelings, als bijproduct van de materiële urban agenda. Deze scriptie
behelst beide elementen van stadspromotie, waar zowel het materiële als immateriële gewin voor
stad en stakeholders deel van uitmaakt.

Bronnen, methode en opzet
In dit onderzoek is een gevarieerd scala aan bronmateriaal gebruikt. De bronnen voor de
wereldtentoonstelling zijn namelijk tamelijk royaal overgeleverd, maar ook zeer fragmentarisch. Het
Stadsarchief Amsterdam (SAA) heeft weliswaar 38 inventarisnummers met betrekking tot deze
wereldtentoonstelling in zijn tentoonstellingencollectie, maar het betreft hier een archief met een
behoorlijk willekeurige inhoud. Het bevat enkele stukken van het organiserende comité zelf, met name
drukwerk met betrekking tot activiteiten, regulering en jurering. Het merendeel van het archief bestaat
echter uit stukken die betrekking hebben op een of enkele attracties of exposanten op de
tentoonstelling. Voorts bevat de bibliotheekcollectie van het SAA enkele boekjes en andere
drukwerken die vanwege de tentoonstelling zijn uitgegeven, waaronder de officiële catalogus van
exposanten. Vanuit deze twee collecties is het brononderzoek uitgebreid. Onmisbaar bleken dag- en
weekbladen. Daar er van het uitvoerend comité geen interne stukken, zoals notulen, overgeleverd zijn,
is men voor beschrijvingen van de plannen en de uitvoering aangewezen op krantenartikelen. Voorts
bieden kranten ook verslagen en reacties op te tentoonstelling. Het gaat hierbij zowel om Nederlandse
als buitenlandse kranten. Van die laatste zijn echter vanwege de beperkte digitalisering van kranten in
verschillende landen of de beperkte toegang tot buitenlandse krantenbanken (middels betaalmuren)
enkel de vrijelijk beschikbare kranten meegenomen.
Voornoemde bronnen zijn voor elke van de behandelde deelaspecten van merkelijk belang
geweest, maar voor verschillende deelaspecten zijn andere bronnen aangesproken. Voor de
achtergrond en totstandkoming van de tentoonstelling (hoofdstuk 1) is de communicatie tussen
uitvoerend comité en overheid relevant. Hiervoor is het archief van de gemeenteraad van Amsterdam
geraadpleegd, alsmede het archief van het secretarie van de afdeling Publieke Werken, waaronder de
organisatie van een grootschalig evenement werd geschaard. Bij onderzoek naar de waarde van de
tentoonstelling voor verschillende betrokkenen (hoofdstuk 2) passeert een groot aantal stakeholders
de revue. Hierdoor moet ook een breed bronnenarsenaal aangesproken worden. Het gaat hierbij
onder andere om Amsterdamse verblijfsregisters; archieven en literatuur met betrekking tot
winkeliers, het horecawezen en het reiswezen in Amsterdam; en de gemeentelijke archieven. Voorts
is ook een tweetal archieven van niet-Amsterdamse bezoekers aan de tentoonstelling onderzocht,
namelijk een verslag uit het Stadsarchief Rotterdam en een werkliedenbezoek vanuit het
Hoogheemraadschap Rijnland. Tot slot wordt de relatie tussen de wereldtentoonstelling en het imago
van Amsterdam onderzocht (hoofdstuk 3). Hierbij wordt, in aanvulling op eerder genoemde archieven,
19

ook beeldmateriaal in ogenschouw genomen, zoals foto’s, affiches en prentbriefkaarten, omdat deze
in het proces van beeldvorming veelzeggend zijn over de te communiceren boodschap.
Het voornoemde concept van stadspromotie is leidend geweest in het bronnenonderzoek. Het
hierboven genoemde bronnenspectrum is zeer gevarieerd, vanuit het idee dat stadspromotie altijd
een samenwerking van verschillende stakeholders behelst. De conceptualisering van Gold en Gold is
een belangrijke richtlijn geweest om vragen aan dat bronmateriaal te stellen. Het ging er daarbij om
van wie de bron afkomstig was en welke boodschap er werd gecommuniceerd, maar bij uitbreiding
ook op welke manier de boodschap werd gecommuniceerd en hoe deze werd ontvangen of gebruikt
door andere stakeholders. Het gaat daarom niet alleen om de inhoud van het bronmateriaal, maar ook
de wijze waarop aan deze inhoud vorm werd gegeven. Hoewel er in dit onderzoek niet constant
expliciet naar verwezen zal worden, komen alle vier de elementen van Gold en Gold – producers,
content, media en audience – dus terug in de analyse.
Die vier elementen nodigen uit om verschillende stakeholders te onderzoeken. Dat komt voort
uit de verschillende niveaus waarop stadspromotie plaats kan vinden. Uitgangspunt is het uitvoerend
comité, dat de tentoonstelling organiseerde. Afhankelijk van het niveau – de individuele
tentoonstelling, een cluster van gerelateerde diensten of de stad als geheel – komen daar andere
stakeholders bij, die in de analyse worden meegenomen. Hierbij is aandacht voor de manier waarop
zij betrokken waren bij de tentoonstelling, hun belang bij de tentoonstelling en de manier waarop hun
activiteit bijdroeg aan stadspromotie. Uiteindelijk droegen alle niveaus en stakeholders bij aan de
stadspromotie van Amsterdam – er was immers sprake van urban entrepreneurialism. Het
bronmateriaal wordt derhalve onderworpen aan een narratieve analyse waarin gepoogd wordt de
voornoemde verschillende aspecten van stadspromotie te synthetiseren. Bijgevolg is er in dit
onderzoek voornamelijk sprake van een kwalitatieve analyse van het bronmateriaal. Desalniettemin
worden ook enkele kwantitatieve analyses niet geschuwd, zeker met betrekking tot de financiële
resultaten van de tentoonstelling.
Het onderstaande verslag van dit onderzoek kent een deels chronologische, deel thematische
opbouw. In hoofdstuk 1 zal aandacht besteed worden aan de aanloop naar de wereldtentoonstelling.
Hierin zullen de organisatie, de plannen en de doelen van de tentoonstelling centraal staan. Voorts is
er ook aandacht voor de hindernissen en bijbehorende noodzakelijke communicatie van het
uitvoerend comité en de reacties op de aankondiging van de tentoonstelling. Hoofdstuk 2 sluit in
eerste instantie chronologisch op het eerste hoofdstuk aan, met aandacht voor de opening en
inrichting van de tentoonstelling, zodat de lezer zich een voorstelling kan maken van het evenement.
Daarna wordt de focus echter thematisch. Centraal staat de betrokkenheid en belangen van
verschillende stakeholders bij de tentoonstelling, alsmede de relevantie van de tentoonstelling voor
deze stakeholders. Hoofdstuk 3 behandelt de manier waarop de tentoonstelling bijdroeg aan de
20

beeldvorming van Amsterdam. Het gaat hierbij met name om de strategieën en middelen die het
uitvoerend comité en andere belanghebbenden daartoe inzetten en de beelden die zij daardoor
communiceerden. Ook wordt er stilgestaan bij de reacties op de tentoonstelling en – in het verlengde
daarvan – op de stad Amsterdam.
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Hoofdstuk 1: “Alweer een!”
De organisatie van de wereldtentoonstelling
“Dat Amsterdam of een andere stad in Nederland, eens weder een Tentoonstelling als die, waarvan
hier sprake is, zal aanschouwen, daarvan houden wij ons verzekerd, evenzeer als wij overtuigd zijn dat
alsdan vele der ingezonden voorwerpen, weder meerdere ontwikkeling, verbetering en volmaking
zullen verraden.”63

Na afloop van de wereldtentoonstelling van 1883 keek de organisatie – de Société de l’Exploitation de
l’Exposition d’Amsterdam en 1883 – met enige trots terug op het in haar ogen zeer geslaagde
evenement. Tegelijkertijd blikte zij ook vooruit; een dergelijke succesvolle onderneming zou zeker
herhaald worden. Het optimistische beeld dat de organisatie van de tentoonstelling en haar resultaten
schiep was niet geheel terecht – de tentoonstelling ging als een nachtkaars uit, verschillende geplande
evenementen werden afgeblazen en zelf ging de Société failliet – maar als stad had Amsterdam wel
baat gehad bij het evenement.64 Hoewel het aantal buitenlandse bezoekers niet heel hoog was, zeker
vergeleken met eerdere wereldtentoonstellingen, zette deze eerste Amsterdamse editie de stad op de
kaart als toeristische bestemming. Ook voor het merendeel van de exploitanten op het terrein én de
horecaondernemers in de stad had de tentoonstelling geen windeieren gelegd. Het mag dan ook geen
verrassing heten dat een nieuw initiatief, dat door de organisatie al voorspeld was, vanuit de
horecabranch geopperd zou worden. In dit hoofdstuk zal de aanloop naar de wereldtentoonstelling
centraal staan. Door aandacht te besteden aan de organisatoren, de doelen, de plannen en de
problemen biedt dit hoofdstuk inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een dergelijk
evenement als vorm van city-marketing.

De initiatiefnemers
Tentoonstellingen – althans in Nederland – waren het resultaat van particulier initiatief. De
organisatoren hadden daarom vaak ook persoonlijk belang bij het organiseren van een dergelijk
evenement. Een beeld van de initiatiefnemers geeft daarom inzicht in welke waarde zij hechtten aan
een tentoonstelling in de hoofdstad. Het idee voor deze wereldtentoonstelling werd begin 1893
geopperd door de Nederlandse Hotelhoudersbond. Deze vereniging werd opgericht in 1890 voor
hotelhouders, maar ook voor restaurant- en koffiehuishouders, en had als doel de “stoffelijke en
zedelijke belangen harer leden en van hun personeel te bevorderen.”65 De tentoonstelling moest
weliswaar een internationaal karakter hebben, ze was geenszins bedoeld als wereldtentoonstelling.
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Het ging om een internationale vaktentoonstelling op kleine schaal in 1893, die het hotelwezen als
uitgangspunt nam. Het is uit de bronnen helaas niet op te maken door wie, wanneer en hoe men tot
dat denkbeeld was gekomen, maar wel dat een commissie bestaande uit de heren (bestuursleden)
P.C.C. Jacobi, H. Warndorff, Wm. Schut en A. Agema – geen van allen Amsterdammers, hoewel
Warndorff en Agema er inmiddels wel resideerden – moest onderzoeken of er sympathie voor het idee
bestond.66 Het denkbeeld vond vanwege financiële redenen en te korte voorbereidingstijd uiteindelijk
geen doorgang.67 Toch wilde men het idee wel ten uitvoer brengen, hoewel niet onder auspiciën van
de bond. Het idee werd toen overgenomen door de Amsterdamse meubelmaker Napoleon Le Grand
(1857-1932). Hij stond aan de wieg van de Vereeniging Hotelwezen-tentoonstelling, die als doel had
“het houden eener internationale tentoonstelling van het hotelwezen te Amsterdam in 1894 of
later.”68
Le Grand was – althans volgens Justus Johannes de Roode, redacteur van De Amsterdammer
– in de jaren daarvoor veelvuldig betrokken geweest bij de inrichting van eerdere tentoonstellingen.
Hij riep voor dit initiatief een voorlopige commissie bij elkaar.69 In de commissie nam een aantal
mannen zitting die later ook deel zouden uitmaken van het officiële comité van uitvoering.70 Naast Le
Grand was er één andere grote voortrekker van het project. Dat was Nicolaas Arnold Calisch (18581899), die op uitnodiging van Le Grand bij de voorlopige commissie betrokken werd. Hoewel hij niet
direct actief was in het horecawezen, was deze vermogende en flamboyante procureur en advocaat
bekend bij veel ondernemers in Amsterdam. Calisch was lid van meerdere verenigingen,
aandeelhouder in diverse ondernemingen en mede-eigenaar en financier van kranten zoals De
Amsterdammer en De Nieuwe Gids. Ook was hij politiek actief, eerst bij de liberale kiesvereniging
‘Burgerplicht’ en vanaf 1887 bij de radicale kiesvereniging ‘Amsterdam’. Hij was meermaals
verkiesbaar voor verschillende colleges. Calisch kende Le Grand waarschijnlijk van de Vereeniging
tegen Drankmisbruik, waarmee hij vermoedelijk ook horecacontacten had opgedaan.
Tot de eerste algemene vergadering nam Calisch de taken van president van de vereniging
waar, terwijl Le Grand zitting nam in de financiële commissie. Naast Calisch en Le Grand, waren blijkens
de statuten bij oprichting van de vereniging ten minste nog vier anderen betrokken. Allereerst was dat
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de voorlopige secretaris-penningmeester Foeke Foekens (1861-1943), meester in de rechten en
vermoedelijk een persoonlijke kennis van Calisch. Voorts werd de financiële commissie ook nog met
drie anderen aangevuld: Willem Carel de Vos (1857-1900), een Haarlemse wijnhandelaar; Karel Adolf
van der Weide (1862-1911), een boekdrukker; en Evert Breman (1859-1926), die als stadsarchitect van
Amsterdam en tevens technisch adviseur van het Paleis voor Volksvlijt zeer bekend was met
tentoonstellingen in de stad. De verschillende expertises kwamen van pas bij de organisatie van een
tentoonstelling: een architect voor het ontwerp, een jurist voor juridische kwesties en een
boekdrukker voor promotiemateriaal en ander drukwerk. Van voornoemde personen was echter
alleen Willem Carel de Vos daadwerkelijk actief in het horecawezen en zal als handelaar zijn
betrekkingen hebben gehad binnen het hotelwezen. Daarom werden ook Schut en Warndorff, als
hotelhouders en initiatiefnemers, benaderd om bestuurslid te worden (zie bijlage I voor korte
biografieën van de bestuursleden).
Op die eerste algemene vergadering, gehouden op 21 december 1893, werd het bestuur
definitief gekozen. Statutair gezien bestond het bestuur uit zes personen, maar de praktische
organisatie werd gevoerd door het ‘comité van uitvoering’, dat bestond uit het bestuur en enkele
anderen. Omdat in correspondentie en promotie altijd dit comité opgevoerd werd en het comité
besliste over de feitelijke gang van zaken bij de organisatie van de tentoonstelling, was dit eigenlijk het
belangrijkste orgaan in de vereniging. Dat comité bestond uit voornoemde personen, maar werd nog
met anderen aangevuld, die waarschijnlijk persoonlijk door de oprichters benaderd werden om lid te
worden. Die correspondenties zijn grotendeels verloren gegaan, maar de brief van Calisch aan zijn
amice Abraham Hendrik van Nierop (1852-1930), eveneens een Amsterdamse procureur en advocaat
is bewaard gebleven:
“Zooals ge misschien gehoord hebt zal in 1894 of (wat meer waarschijnlijk is in 1895) eene
internationale tentoonstelling plaatshebben van al wat betrekking heeft op het Hotelwezen en den
reizenden mensch. De Statuten der vereeniging die zich met de leiding belast zijn reeds koninklijk
geodgekeurd. Wilt gij als president-commissaris van Hotel Adriaen lid worden der vereeniging?” 71

Van Nierop werd dus benaderd vanwege zijn betrokkenheid bij het Amsterdamse hotelwezen. Hij werd
op de eerste algemene ledenvergadering inderdaad benoemd tot bestuurslid.72
Vermoedelijk zijn om soortgelijke redenen ook nog enkele anderen benaderd. Naast Van
Nierop werd Geert van Mesdag (1863-1939), directeur van de bekende cacaofabrikant Van Houten en
Zoon te Weesp, ook bestuurslid. Voorts werd het comité van uitvoering nog bijgestaan door Pierre
A.J.M. Geselschap (1846-1902), inspecteur van politie en oud-directeur van Maison Stroucken, die
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tijdens de wereldtentoonstelling als directeur-ondernemer van het park zou optreden. Toch was er
vanuit de Hotelhoudersbond, van wie het oorspronkelijke initiatief uitging, kritiek op het gebrek aan
betrokkenen uit de hotelwereld. Op een algemene vergadering van de bond, speciaal belegd vanwege
de tentoonstelling, werd de kwestie besproken. Men suggereerde dat hotelhouders wellicht met opzet
buiten de zaak gehouden waren, om het comité vrijer te kunnen doen optreden. Napoleon Le Grand,
op uitnodiging aanwezig, benadrukte dat “het uitvoerend comité niets liever wilde dan samenwerken
met mannen, die in het vak hun sporen hadden verdiend, maar verwondering moest het toch baren
dat van de zijde der hôtelhouders zoo weinig belangstelling was getoond.”73

Het doel van de tentoonstelling
Het primaire doel van de wereldtentoonstelling was vergelijkbaar met dat van eerdere
wereldtentoonstellingen. De tentoonstelling diende – zoals het een goed wereldtentoonstelling
betaamde – als internationale arena waarin naties konden wedijveren op het gebied van handel en
nijverheid. De initiatiefnemers van de wereldtentoonstellingen hoopten zo de economische
ontwikkeling van de stad of regio te stimuleren. Ze boden ondernemers een podium om commerciële
belangen na te streven en massaconsumptie van hun producten te bevorderen.74 Dat was in 1895 niet
anders. Calisch noemde de tentoonstelling een “vreedzame strijd (…) tusschen allen die praesteeren
op het gebied van handel en nijverheid” en voegde daar later ook talent, wetenschap en kennis aan
toe.75 De tentoonstelling zou de goede naam van Nederlandse industriëlen in zowel binnen- als
buitenland ten goede komen. Tegelijkertijd zou ze ook gunstig zijn voor de commerciële belangen van
lokale ondernemers. Zo schreef het Algemeen Handelsblad: “(…) ook de neringdoenden te Amsterdam
kunnen door deze tentoonstelling een ruime bron van inkomsten erlangen.”76
Vermoedelijk viel het daarom met het gebrek aan belangstelling van hotelhouders wel mee,
ondanks Le Grands opmerking, maar waren zij niet snel geneigd zélf de organisatie in handen te
nemen. De ontwikkeling van de hotelbranche was immers de primaire aanleiding voor de
tentoonstellingsideeën. In een artikel over de geschiedenis van het Nederlandse hotelwezen in Het
nieuws van den dag in december 1892, wellicht naar aanleiding van de denkbeelden van de
Hotelhoudersbond, suggereerde de auteur – ene K. L. S. – dat het hotelwezen in de afgelopen 25 jaar
enorm was verbeterd en dat de oprichting van enkele grote hotels hieraan flink had bijgedragen. De
auteur schreef dat bijvoorbeeld het Amstelhotel (1867) “in een dringende behoefte voorzag niet
alleen, maar ook de concurrentie met het buitenland mogelijk maakte en tot de ontwikkeling en
73
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tentoonstellingen boden bij uitstek de gelegenheid om een dergelijke vooruitgang tentoon te spreiden
en te wedijveren met andere landen. Daarnaast zou een tentoonstelling voor het hotelwezen de
ontwikkeling van die branche verder stimuleren, alsmede het vreemdelingenverkeer naar de stad
bevorderen, wat ook weer ten gunste kwam van het hotelwezen.
Hoewel nergens expliciet vermeld was er mogelijk nog een andere reden om aandacht te
vragen voor het hotelwezen. Sinds de jaren 1880 voerde de Nederlandse regering een actief antialcoholbeleid, vanwege het alcoholmisbruik onder arbeiders en de daarmee samengaande
verpaupering. Hoge accijnzen, het limiteren van vergunningen en het invoeren van extra belastingen
waren bedoeld om de horecabranche aan banden te leggen. Ondanks actieve lobby van de
Hotelhoudersbond, die het imago van het hotelwezen beschadigd zag, bleef de overheid daarin
rechtlijnig.78 Een internationale tentoonstelling, met aandacht in binnen- en buitenland, zou het imago
van het hotelwezen opvijzelen en een signaal afgeven aan de overheid over het belang van deze
‘gastvrijheidssector’. Enkele leden van het uitvoerend comité waren ook actief in de Vereeniging tegen
Drankmisbruik. Dat wil niet zeggen dat zij het drankmisbruik actief bestreden. Juíst stakeholders uit de
horecabranche werden in zo’n vereniging actief om de vinger aan de pols te houden. Dat maakt het
vermoeden dat deze overweging heeft meegespeeld enkel aannemelijker. Voorts hield de
Hotelhoudersbond zich ook bezig met de verheffing van het vak; ook daarvoor kon de tentoonstelling
als eerste aanzet dienen. In de jaren na de tentoonstelling verschenen op initiatief van de bond
vakopleidingen voor het hotelwezen.79
Het initiatief kwam dus weliswaar vanuit de Hotelhoudersbond, het uitvoerend comité was
van mening dat een vaktentoonstelling voor het hotelwezen te weinig interesse van bezoekers zou
wekken. Het comité zette daarom uitdrukkelijk in op meer dan enkel het hotelwezen. Calisch sprak in
1893 al van een tentoonstelling over alles wat betrekking heeft op het hotelwezen en ‘den reizenden
mensch’, maar hij had eigenlijk veeleer een universele wereldtentoonstelling voor ogen, getuige zijn
rede bij de opening in mei 1895:
“(…) en, ofschoon niet zonder schroom, veranderden wij ons plan en werd geboren de
wereldtentoonstelling van al wat er nieuws is op welk gebied ook, toegankelijk voor ieder die zou
meenen zijn voordeel er in te zien als exposant of exploitant zich een plaats te verzekeren.” 80
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Niettemin bleef de officiële naam behouden als Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen.
De uitbreiding van de expositie was een direct gevolg van de ambities van het comité. Dat zag de
tentoonstelling niet zozeer als vaktentoonstelling voor de horecabranche, als wel als een algemene
nijverheidstentoonstelling en als stimulans voor het vreemdelingenverkeer en – mede als gevolg
daarvan – als stimulans voor lokale ondernemers.
Voornoemde elementen maakten onderdeel uit van de Amsterdamse stadspromotie. De
tentoonstelling zou de ingeslapen stad doen opleven. Ook was de tentoonstelling een kans om te laten
zien dat Amsterdam een moderne stad was, die vooruit durfde te kijken naar de toekomst. Men zag
de tentoonstelling als middel om de stad Amsterdam als toeristische bestemming op de kaart te zetten,
maar zeker ook om heel Nederland aantrekkelijker te maken voor toerisme. Calisch benadrukte dat
doel ook in zijn openingsrede:
“Moge dan van stonde aan deze tentoonstelling blijken een bron van voordeelen te zijn zoo voor
Nederland als voor de hoofdstad (…), mogen landgenoten en vreemdelingen in overgrooten getale de
hoofdstad bezoeken en den roem van Nederland op ieder gebied verbreiden in Europa en
daarbuiten.”81

Vooreerst hoopte Calisch dat velen ‘zijn’ tentoonstelling zouden bezoeken, maar zag ook de potentie
die de tentoonstelling had om toerisme zowel op lokaal (Amsterdam) als nationaal (Nederland) niveau
te bevorderen. Daar het in naam voornamelijk het reiswezen betrof, was de tentoonstelling zodoende
ook bedoeld als een toonbeeld van de stand van zaken in de mondiale toerismesector en kon
tegelijkertijd dienen als een ‘imaginaire wereldreis’.82 Amsterdam kon zo zijn internationale allure
tentoonspreiden. De praktijk bleek echter weerbarstiger.

Bezwaren en restricties: het comité in overleg
Het comité moest uiteraard samenwerken met de lokale autoriteiten en andere stakeholders, die zelf
hun eigen belang bij de tentoonstelling hadden en, in het verlengde daarvan, bij het promoten van de
stad Amsterdam. Aan ambitie ontbrak het in de plannen van het comité niet, maar het moest enkele
hindernissen overwinnen. Allereerst ging dat om enkele praktische zaken, waarvan de financiering en
de toegang tot de terreinen achter het Rijksmuseum de belangrijkste waren. Wat betreft de financiën
kon het comité niet rekenen op overheidssteun. Het comité moest de gelden zelf bijeen brengen. Het
deed dat door een lening aan te gaan bij de Haagse bankier Abraham Oppenheim (1850-1924) van
ƒ300.000,-, wat afdoende was als startkapitaal. Contractueel werd vastgelegd dat de financiële
commissie – bestaande uit Calisch, Le Grand, Van der Weijde, Breman en De Vos – persoonlijk
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aansprakelijk was (in privévermogen) bij ieder hoger verlies dan ƒ50.000,-.83 In september 1894 kon
Foekens melden dat het contract rond was en dat de tentoonstelling dus doorgang kon vinden, mits
de museumterreinen aan het comité ter beschikking werden gesteld.84
Wethouder van Publieke Werken Louis Serrurier (1844-1916) stond welwillend tegenover het
initiatief van de comité en wilde de terreinen achter het Rijksmuseum wel ter beschikking stellen. Ook
de Commissie van Bijstand voor Publieke Werken adviseerde positief, op voorwaarde alle onkosten
voor rekening van de Vereniging Hotelwezen-Tentoonstelling zouden komen.85 De terreinen waren
echter in gebruik door de Amsterdamse Skating- en IJsclubs, contractueel tot 1 april 1895. Het
uitvoerend comité moest daarvoor zelf met de clubs onderhandelen en diens misgelopen inkomsten
vergoeden. De clubs gingen uiteindelijk, zij het onder licht protest, overstag. In een schrijven aan het
college van Burgemeester en Wethouders (B&W) benadrukte Foekens het belang van de
tentoonstelling voor de stad Amsterdam:
“Deze tentoonstelling, komst zij tot stand, [zal] de stad groote voordelen aanbrengen, in den
aanstaanden winter reeds doordien er een aantal handen meer dan gewoonlijk noodig zullen blijken,
in den aanstaanden zomer doordien er een groot aantal bezoekers te wachten is.” 86

De tentoonstelling zou dus zorgen voor een stimulans van de werkgelegenheid alsook het toerisme.
B&W nam daarop het positieve advies, inclusief voorwaarden, van de Commissie van Bijstand voor
Publieke Werken over, met als aanvulling dat de tentoonstelling moest zorgen dat het “medewerking
der Gemeente rechtvaardigt.”87
Het uiteindelijke oordeel over de ingebruikname van de terreinen lag echter bij de
gemeenteraad. In de betreffende besloten gemeenteraadsvergadering werd inderdaad erkend dat de
tentoonstelling van belang kon zijn voor de stad, net zoals in 1883, maar vooral omdat destijds de
belasting “eene belangrijke bate aan de Gemeentekas [heeft] opgeleverd.”88 Besloten werd daarom
de terreinen kosteloos ter beschikking te stellen, maar wel de belasting op openbare vermakelijkheden
te vorderen. In november 1894 werd het voorstel in de openbare gemeenteraadsvergadering
83
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bekrachtigd. Daar de terreinen als sinds 1 november in gebruik waren gegeven en de werkzaamheden
reeds waren begonnen, ging het op de vergadering voornamelijk nog over zaken die lopende de
tentoonstelling relevant waren. De discussie ontspon zich rondom zondagsopenstelling van de
tentoonstelling, die volgens de Zondagswet enkel buiten de uren van godsdienstuitoefening mocht
plaatshebben – en dat waren er nogal wat op zondag. Burgemeester Sjoerd Vening Meinesz (18331909) was echter van mening dat het twijfelachtig was of een tentoonstelling gold als ‘publieke
vermakelijkheid’, hoewel het wel onder die belasting viel. Voorts beargumenteerde raadslid Carel
Victor Gerritsen (1850-1905) dat een zondagsopenstelling de stad ten goede kwam, omdat veel
arbeiders enkel de zondag vrij hadden om de tentoonstelling te bezoeken. Een amendement dat
zondagsopenstelling moest voorkomen werd daarop afgewezen.89
Tevens bediscussieerde men de inzet van niet-Amsterdamse werklieden. Na 1883 bleef er veel
“vreemd werkvolk” achter, wat funest bleek voor de Amsterdamse werkgelegenheid. Raadslid Piet
Nolting (1852-1923), die zitting had in de Commissie van Bijstand van de tentoonstelling, liet echter
weten dat aan die commissie was opgedragen om waar mogelijk alleen Amsterdamse werklieden te
gebruiken, waardoor de tentoonstelling de stad juist ten goede zou komen.90 Deze wens lijkt enigszins
haaks te staan op het doel van de tentoonstelling, daar bevordering van het vreemdelingenverkeer
naar de hoofdstad een belangrijke argument was van de thematische wereldtentoonstelling. Wanneer
dat echter de eigen stad niet ten goede zou komen, was het ongewenst reisverkeer. Men doelde bij
deze bevordering van het vreemdelingenverkeer dus enkel op recreatieve vormen daarvan.
Tot slot was er een opvallend adres van de Hotelhoudersbond, die verzocht de
tentoonstellingsterreinen te sluiten “op zoodanigen tijd, dat door bedoelde Tentoonstelling geen
belangrijk nadeel worde toegebracht aan restaurant- en caféhouders alhier.”91 Zoals ook al eerder
bleek uit de vergadering van de Hotelhoudersbond, waren enkelen van mening dat er te weinig
betrokkenheid vanuit de bond was. Le Grand had op die betreffende vergadering medegedeeld dat de
sluitingstijd elf uur zou zijn. Hotel- en restauranthouder Henri van Goethem vond het echter in het
belang van de neringdoenden dat de tentoonstelling op zaterdagen en zondagen zou sluiten om vijf
uur ’s middags. Willem Schut – voorzitter van de bond, maar tevens lid van het tentoonstellingscomité
– stelde voor een comité te benoemen dat de belangen moest behartigen van bondsleden.92 De brief
was daarom ook niet ondertekend door Schut, maar door Van Goethem. Uit de brief sprak een zeker
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wantrouwen van bondsleden naar de tentoonstelling, die nota bene hun eigen branche als thema had.
Niettemin zouden zij op de tentoonstelling zelf wel aanwezig zijn en ervan profiteren (zie hoofdstuk 2).

Het tentoonstellingsterrein
Voordat definitief over de ingebruikname van de terreinen was besloten, had het comité al uitvoerige
plannen gemaakt over de inrichting van het tentoonstellingsterrein. Een beschouwing van die
inrichting geeft beter inzicht in de manier waarop het comité het evenement wilde presenteren. Het
ontwerp sprak immers boekdelen wanneer het ging om de uitstraling van de tentoonstelling én de
stad, te meer omdat tentoonstellingsgebouwen niet altijd achteraf gesloopt werden en dus onderdeel
konden worden van het stadsbeeld.93 Reeds voordat de Vereniging Hotelwezen-Tentoonstelling was
goedgekeurd had het voorlopige comité in september 1893 een prijsvraag uitgeschreven in het
architectuurtijdschrift Architectura van het Genootschap Architectura & Amicitia (A&A). Bij de
opdracht werd bereids een plattegrond van de situatie achter het Rijksmuseum bijgevoegd. Uit het
opdrachtprogramma valt ook af te leiden hoe het comité de tentoonstelling voor zich zag. Er moest
rekening gehouden worden met de volgende gebouwen:
-

Een ingangsgebouw, met loketten en jurylokalen en een congreszaal

-

Tien kleinere lokaliteiten naast het ingangsgebouwen

-

Een plein met daarop een ruime muziektempel, omringd door loggia’s

-

Een hoofdgebouw, met aan elkaar grenzende zalen voor elf afdelingen

-

Aanduidingen waar ruimte is voor kleinere expositiegebouwen

Men had tot december 1893 om ontwerpen in te leveren. Enkel Nederlandse of in Nederland wonende
architecten mochten meedingen en er werden prijzen uitgeloofd aan de beste drie ontwerpen. De jury
bestond uit de architecten Pierre Cuypers (1827-1921), architect van onder andere het Rijksmuseum
en het Centraal Station Amsterdam, Johannes van Nieukerken (1854-1913) en Abraham Salm (18571915), aangevuld met Willem Schut. Het voorlopig comité beloofde dat “wanneer tot de uitvoering
wordt overgegaan het voornemen [bestaat] met den eerstbekroonde daaromtrent te
onderhandelen.”94
Op de prijsvraag kwamen dertien antwoorden in, maar de jury was van mening dat geen van
de ontwerpers acht had geslagen op het thema. Het juryrapport gaf daarom een mooi inzicht in hoe
men de laatnegentiende-eeuwse toerismesector voor zich zag. De jury schreef het volgende:
“Zoowel de tegenwoordige inrichtingen van de groote hotels als datgene hetwelk in verband staat met
de behoeften en de verpleging van den reizenden mensch, heeft in de laatste 25 jaren eene zoo groote
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verandering ondergaan, dat het wel van belang kan geacht worden om bij de oprichting van
gebouwen, die dienen moeten om den vooruitgang en de verbetering te doen zien, die in Europa en
in de andere landen der wereld bereikt zijn, dit op de doelmatigste wijze aan het publiek te
vertoonen.”95

De jury benadrukte vooral de verregaande mechanisering (bijvoorbeeld door de recente introductie
van liften in hotels) en de steeds verdere democratisering van nieuwe vervoersmiddelen, die in de
ontwerpen nauwelijks terugkwamen. De nadruk voor comité en jury lag dus op moderne
ontwikkelingen. Dat schiep een beeld van Amsterdam als moderne wereldstad, waarin nieuwe
technologieën de ruimte kregen. Voorts dienden de congreszalen ook om het publiek te informeren
over allerhande nieuwigheden op het gebied van toerisme. Het Britse tijdschrift The Hotel sprak
daarom van “an educational show”.96
Hoewel de jury vond dat geen enkel ontwerp het thema in ogenschouw had genomen,
moesten de prijzen toch uitgeloofd worden. Op een vergadering van A&A, in tegenwoordigheid van
Calisch, Foekens en Le Grand, werd de eerste prijs uitgeloofd aan architect Willem Kromhout (18641940), die met zijn Attraction volgens de jury het best had gepresteerd.97 Niettemin had het comité in
Evert Breman reeds een architect die bij het project betrokken was en later ook lid van het uitvoerend
comité werd. Men had A&A niet medegedeeld dat Breman zelf al voor het uitschrijven van de
prijsvraag, op 4 juni 1893, een ontwerp had ingediend, dat enkel intern bekend was. In juni 1894 werd
duidelijk dat men het ontwerp van Breman als basis werd genomen. A&A reageerde hier nogal
verbolgen op en sprak op schampere wijze van een “poging van niet al te scrupuleuze concurrenten
om zichzelf vooraan te plaatsen.”98 Calisch reageerde dat, naast enkele praktische vereisten, geen
enkel ontwerp financieel haalbaar was – hoewel het comité bij de prijsvraag niet om een begroting
had gevraagd – en dat geen enkel ontwerp gemaakt leek voor het beoogde doel:
“Geen enkele bizonderheid speciaal op het reiswezen doelende. Geen enkel gebouw dat de
bestemming van een hôtel verried. Geene enkele decoratie die zich door eene buitengewone
opvatting onderscheidde of het doel dezer tentoonstelling aanduidde.”99

Toch had de vereniging besloten om Kromhout, ofschoon men zijn ontwerp niet volgde, indien
mogelijk aan de uitvoering te laten meewerken. A&A besloot echter zijn medewerking niet meer te
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verlenen: “Tegen zoodanige handelswijze, die met onze beginselen van loyauteit in strijd is
protesteeren wij met klem.”100

Een wereldtentoonstelling?
De keuze van het comité om uitdrukkelijk in te zetten op een groots internationaal spektakel, dat meer
omvatte dan enkel een vaktentoonstelling over het hotel- en reiswezen, onderstreepte ook de ambitie
om het vreemdelingenverkeer in Amsterdam en Nederland te bevorderen. Hoewel de ambities van
het uitvoerend comité altijd al verder reikten dan het initiële plan van de Hotelhoudersbond, lijkt de
keuze om daadwerkelijk te spreken van een wereldtentoonstelling pas relatief laat gemaakt. Het
officiële briefpapier dat het uitvoerend comité gebruikte is daarvoor een mooie bron. Tot en met
september 1894 sprak men nog van een ‘Internationale Tentoonstelling voor het Hótelwezen en de
verzorging van de reizenden mensch’ (afbeelding 1a). Vanaf oktober werd het briefpapier voorzien van
de kop ‘Wereld-Tentoonstelling van het Hôtel- en Reiswezen te Amsterdam in 1895’ (afbeelding 1b).
De toevoeging van het jaartal was mogelijk na het fiat van de gemeenteraad, maar de verandering van
‘internationale tentoonstelling’ naar ‘wereldtentoonstelling’ was niet zonder betekenis.

Afbeelding 1a: briefpapier tot en met september 1894.

Afbeelding 1b: briefpapier vanaf oktober 1894.

Internationale tentoonstellingen werden veelvuldig gehouden, ook eerder in Amsterdam.
Dergelijke tentoonstellingen waren echter zeer specialistisch van aard; ze hadden betrekking op één
specifieke branche of één specifiek thema. Zo organiseerde men in Amsterdam onder andere eerder
een Internationale Tuinbouwtentoonstelling (1877) en een Internationale Hondententoonstelling
(1892). Door de keuze voor ‘wereldtentoonstelling’ kreeg het evenement echter een pretentie van
universaliteit
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wereldtentoonstellingen zoals die van Parijs (1889). In het verlengde daarvan kreeg Amsterdam het
karakter van een wereldstad aangemeten. Calisch verklaarde later dat die keuze gemaakt was vanwege
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“de groote sympathie die ons onmiddellijk werd betoond van verschillende zijden uit het
buitenland.”101 De keuze lijkt echter ook gemaakt omdat men niet wilde onder doen voor de
tentoonstelling van 1883, die ook ‘wereldtentoonstelling’ genoemd werd. Voorts gaf het comité
hiermee ook duidelijk aan dat het – ondanks het thema – vooral inzette op een tentoonstelling voor
een zo breed en internationaal mogelijk publiek, waarop vrijwel alles tentoongesteld kon worden,
zoals Calisch later in zijn openingsrede ook zou verkondigen. Anderzijds werd juist dankzij het thema
‘toerisme’ de kern van de tentoonstelling.
De reacties op de plannen voor de wereldtentoonstelling waren wisselend. In het buitenland
werd aanvankelijk zeer enthousiast gereageerd. Comitéleden reisden naar het buitenland – weliswaar
binnen Europa – om de voorgenomen tentoonstelling te promoten. In december 1894 waren Calisch,
Van Mesdag en Le Grand aanwezig in Antwerpen en Parijs bij de oprichting van de respectievelijk
Belgische en Franse comités. Benadrukt werd wederom dat het daadwerkelijk om een “werelduitstalling” moest gaan, maar tevens legde Calisch nadruk op dat Amsterdam zich ook zou presenteren
als stad van “schoone kunsten”.102 Een soortgelijke bijeenkomst vond in januari 1895 plaats in
Londen.103 Bij de oprichting van de comités werden direct politieke vertegenwoordigers en
afgevaardigden vanuit verschillende industriële sectoren betrokken.
Correspondentie tussen het uitvoerend comité en binnen- en buitenlandse belanghebbenden is
helaas verloren gegaan, maar enkele kranten berichtten al vroeg over de tentoonstelling. Reeds in
oktober 1894, kort na de goedkeuring door de gemeenteraad, werd de aankondiging van de
tentoonstelling naar verschillende Europese kranten gestuurd. Hierbij benadrukte men zowel de
vernieuwende als de nostalgische aspecten van de voorgenomen tentoonstelling, hoewel de kranten
vooral de nieuwigheden benadrukten. Zo berichtte The Times (Verenigd Koninkrijk) over “Old Holland”
maar benadrukte vooral dat
“the two most striking novelties in the exhibition will be a passenger steamer (…) which will carry
visitors on a large lake (…) and an ‘electric restaurant’ without waiters, in which visitors, by pressing
an electric button, will be automatically served with a complete dinner.”104

In het Oostenrijke Neuigkeits-Welt-Blatt werd zelfs niet eens gerept over Oud-Holland, maar enkel
benadrukt dat het ging om “der modernsten Dinge.”105
In de buitenlandse pers was men dus positief over de tentoonstelling, maar ook over de stad,
hoewel de Franse journalist Pierre Véron (1821-1900) in Le Monde Illustré toen de tentoonstelling
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aangekondigd werd verkondigde dat “l’Expositionomanie est la maladie du jour.”106 Wel noemde
Véron de opzet van de tentoonstelling “un véritable chef-d'œuvre” omdat men erin slaagde om onder
het voorwendsel van reizen een manier te vinden om universaliteit te vatten.107 Dat internationale
streven werd vaker benadrukt: zo benadrukte Le Matin dat de stad Amsterdam had besloten om van
zijn “exhibition locale et particulière” een “exposition internationale” te maken.108 Ook andere kranten
benoemden de thematisch bijzonder insteek.109 In de Oostenrijkse Montags-Zeitung noemde consul F.
Oeslner Amsterdam een wereldstad en verwachtte daarom “eine fin de siècle würdige Ausstellung (…),
des angestrebten Zweckes und der Metropole Hollands würdig.”110 In Amerikaanse kranten
verschenen uitgebreidere artikelen waarin ook Amsterdam als “Northern Venice” aangeprezen werd:
“Holland has of late become a favorite with tourists from all parts of the world, and next to the
exhibition itself the city of Amsterdam will prove a magnet that will draw many visitors.”111 De
uitgebreidere aandacht voor Amsterdam in Amerikaanse kranten kwam voort uit wat kunsthistorica
Annette Stott Holland Mania genoemd heeft: de opmerkelijke aandacht en verheerlijking van het
Nederlandse verleden in Amerikaanse verbeelding aan het eind van de negentiende en het begin van
de twintigste eeuw.112

Oproep aan Nederland
Aanvankelijk waren er binnen Nederland een aantal welwillende reacties. Zo berichtten de kranten
met nieuwsgierigheid over het idee, nam burgemeester Vening Meinesz het erevoorzitterschap op zich
en trad koningin-regentes Emma bereidwillig op als beschermvrouwe, waarmee de tentoonstelling
een nationaal karakter kreeg.113 Toch zou Calisch zich later beklagen over het gebrek aan sympathie
binnen Nederland:
“Bijna geen land in Europa liet zich dan ook onbetuigd, vooral Frankrijk, België en Italië gaven
doorslaande bewijzen van groote sympathie voor de Nederlandsche tentoonstelling; (…) en te
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verwonderen, of te bejammeren was het alleen, dat in Nederland zoo weinig steun voor de
onderneming werd gevonden, zooveel wantrouwen en zelfs tegenwerking bestond, meestal van
anonieme zijde.”114

De weinige steun in Nederland bleek vooral uit het feit dat juist vanuit Nederland lange tijd zeer weinig
aanmeldingen voor de tentoonstelling kwamen. Naar de redenen daarvoor is het gissen, maar
waarschijnlijk speelde er een aantal zaken zeker mee. Ten eerste was niet iedereen overtuigd van het
succes van de wereldtentoonstelling van 1883, die vooral een kermisachtig karakter had gehad. Voorts
was er in de onmiddellijke nabijheid, in Antwerpen (1894), een wereldtentoonstelling gehouden die
pas nét een aantal weken gesloten was. Daarnaast was er sprake van zeer korte voorbereidingstijd.
Tussen formele aankondiging en uiterste inschrijvingstijd zaten slechts vijf maanden. Mogelijk was dit
voor veel ondernemingen te kort dag of was men vanwege de haast van de tentoonstelling niet
overtuigd van haar slagingskansen.
In een open brief van januari 1895 in alle grote Nederlandse kranten deed het uitvoerend
comité daarom een beroep op de Nederlandse nijverheid: “Industriëelen van Nederland, denkt dat er
een nationaal belang op het spel staat en dat het geldt uw goeden naam in buiten- en binnenland te
handhaven: noblesse oblige!”115 Haast was geboden, want aanmelden moest vóór maart van dat jaar.
In de oproep richtte het comité zich specifiek op een aantal industrietakken, maar in de hele rij steden
die werd opgesomd ontbrak Amsterdam zelf. Klaarblijkelijk was de Amsterdamse industrie reeds goed
vertegenwoordigd. Industriëlen uit de hoofdstad zagen de voordelen van de wereldtentoonstelling dus
wel degelijk in. Het was hun stad die op de kaart werd gezet. Inderdaad blijkt uit de latere catalogus
dat ongeveer vier op de tien exposanten afkomstig was uit Amsterdam (zie figuur 1).116
Die Amsterdamse interesse was niet verwonderlijk, daar het voor ondernemers om de hoek
was en bezoekers van de tentoonstelling vice versa de Amsterdamse ondernemingen het eenvoudigst
konden bereiken. Hoewel de aanmelddata niet bekend zijn, was vermoedelijk het merendeel van de
aanmeldingen in januari 1895 afkomstig uit de hoofdstad. De Nederlandse afdeling op de
tentoonstelling dreigde zo vooral een Amsterdamse aangelegenheid te worden, iets wat het comité –
getuige hun retoriek in de open brief – koste wat het kost wilde voorkomen. Vermoedelijk had de
oproep succes. In de uiteindelijke catalogus zijn, met name uit de meest geïndustrialiseerde provincies,
een redelijk aantal ondernemingen van buiten Amsterdam terug te vinden.
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Herkomst exposanten 'Nederlandsche Afdeeling'
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Figuur 1: Herkomst van exposanten op de ‘Nederlandsche Afdeeling’. Het totaal aantal inschrijvingen was ruim 390. Het beeld kan
ietwat vertekend zijn omdat sommige ondernemingen meermaals (in verschillende categorieën) waren ingeschreven. Buitenlandse
exposanten binnen de Nederlandse afdeling werden vaak (maar niet altijd) vertegenwoordig door een Nederlandse onderneming, in
het merendeel van de gevallen door De Gruyter’s Stores te Amsterdam.

Het wantrouwen waarover Calisch in zijn openingsrede sprak kwam voort uit de gedachte dat
het uitvoerend comité vooral haar eigen belang nastreefde. Als reactie op de oproep schreef ene J.T.
Cahen een ingezonden brief in het Algemeen Handelsblad waarin hij het comité ervan betichtte “er
een mooi affairetje van te maken.”117 Cahen ageerde vooral tegen Napoleon le Grand, omdat hij als
comitélid ook exposeerde op de tentoonstelling en daarmee vooral het belang van zijn eigen firma in
ogenschouw nam. De firma Vos & Le Grand was getuige de catalogus inderdaad aanwezig op de
tentoonstelling.118 Volgens Cahen was dat onder meer de reden dat de Zwolse en Haagse
meubelindustrie zich (nog) niet aangemeld hadden, maar voegde ook toe dat andere Amsterdamse
meubelfabrikanten hierom ook besloten hadden “eene passieve exposanten-houding aan te
nemen.”119 Voorts beschuldigde hij het comité ervan op manipulerende wijze vooral winstbejag na te
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streven.120 Hij concludeerde dat het comité – in tegenstelling tot de exposanten – het er niet om te
doen was om Amsterdam en Nederland een dienst te bewijzen.
De reactie van het Calisch verscheen een dag later in dezelfde krant. Hij deed de suggesties
van manipulatie af als leugens en beweerde dat de ideeën van Cahen vooral te wijten waren aan
verkeerde opvatting van hemzelf. Opvallend genoeg reageerde hij niet op de aantijgingen van
belangenverstrengeling aan het adres van Le Grand, noch dat dat invloed zou hebben op het aantal
aanmelden. Calisch merkte enkel op dat een “aangroeiend aantal” belangstellenden vooral waarde
hechtte aan mededelingen van het comité en niet aan lasterpraat.121 Cahen was echter niet de enige
die een dergelijke mening ventileerde. Een prent van de bekende tekenaar Johan Braakensiek (18581940) in De Amsterdammer, met als titel ‘Een verdienstelijk president’, toonde een vergelijkbaar
gevoelen (afbeelding 2). De afbeelding toont Calisch die een kar met schoorsteenpijp voorttrekt met
daarin hoogwaardigheidsbekleders – wellicht destijds herkend, maar nu onbekend. De kar was een

Afbeelding 2: ‘Een verdienstelijk president’ door Johan Braakensiek in De Amsterdammer van 10 maart 1895
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kopie van de afbeelding op de officiële affiches van de tentoonstelling, eveneens getekend door
Braakensiek (afbeelding 7, hoofdstuk 3). Het bijschrift luidde: “Wat Mr. Calisch zelf op de
Wereldtentoonstelling hoopt te exposeeren.” Vermoedelijk was ook hier de boodschap dat Calisch
vooral in eigen belang en voor zijn eigen naam handelde – zijn politieke naam, daar Calisch actief was
in de radicale kiesvereniging ‘Amsterdam’ (zie bijlage I).
Braakensieks prent moge dan kritiek geuit hebben op de voorzitter van het uitvoerend comité,
zijn officiële affiche voor de tentoonstelling bleef ook niet onbesproken. Op 1 april werd zijn plaat
daarom door een andere vervangen (zie ook hoofdstuk 3). De redenen voor die ophef zijn helaas niet
in de bronnen terug te vinden, ondanks het feit dat kranten van een “veelbesproken plaat” spraken.122
Overigens werden andere tekeningen van Braakensiek nog wel in ander promotiemateriaal voor de
tentoonstelling gebruikt. Kritieken als die van Cahen en Braakensiek hebben evenwel niet veel gevolg
gehad. Dat mag blijken uit de relatief gevarieerde en omvangrijke Nederlandse afdeling. Getuige de
catalogus waren in ieder geval Zwolse en enkele andere Amsterdamse meubelmakers ook op de
tentoonstelling aanwezig, ondanks Cahens protest. Het is daarom niet verwonderlijk dat Calisch bij
opening van de tentoonstelling tevreden kon concluderen dat de “Hollandsche afdeeling toch
aangegroeid [moge] zjjn tot eene, die niet de minste is.”123
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Hoofdstuk 2: De tentoonstelling en stedelijke ontwikkeling
Exploitatie op en om de tentoonstellingsterreinen
Op 11 mei 1895 werd de wereldtentoonstelling officieel geopend. Eindelijk – want men had de opening
eigenlijk voor de eerste van die maand gepland, maar toen was de opbouw nog niet afdoende voltooid.
Voor het comité was het euvel overkomelijk en was de grootste tegenvaller dat de koninginnen Emma
en Wilhelmina ondanks eerdere toezegging niet aanwezig waren om de tentoonstelling te openen,
daar zij in Engeland verkeerden. De afgevaardigde van de koningin, opperceremoniemeester Marc
Willem baron du Tour van Bellinchave (1835-1908) nam de honneurs waar en benoemde Calisch en
Van Mesdag namens de koningin tot ridders in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vervolgens zou de
tentoonstelling toegankelijk blijven tot en met 31 oktober. De drukste dagen waren 2 en 3 juni, de
beide pinksterdagen, toen alleen Oud-Holland al 17.000 bezoekers per dag trok.124 In totaal werd de
tentoonstelling bijna een miljoen keer bezocht. Veel vreemdelingen, zowel van elders in Nederland als
uit het buitenland, bezochten de hoofdstad voor de tentoonstelling. Voor verschillende stakeholders
in Amsterdam kon het evenement daarom erg profijtelijk zijn. Die verschillende takken waren allemaal
van belang voor de stadspromotie in bredere zin. Na een kort overzicht van de inrichting van de
tentoonstelling, zal in dit hoofdstuk de waarde van de tentoonstelling voor de verschillende
Amsterdamse betrokkenen onder de loep genomen worden. Het grote evenement bracht bij
entrepreneurs en overheid niet alleen voor direct geld in het laatje, maar was ook een reclamemiddel
voor eigen onderneming. Men kon dus financiële voordelen tegemoet zien.

Een kermis van koophandel
Met de omschrijving ‘kermis van koophandel’ vatte Ileen Montijn de wereldtentoonstelling van 1883
samen, maar een gelijkaardige beschrijving was op de Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en
Reiswezen net zo goed van toepassing. Een bonte verzameling van exposanten, horecagelegenheden
en publieke vermakelijkheden maakte van het terrein een kleurrijk maar rommelig spektakel.
Bezoekers die het terrein betraden, vanuit de richting van het Rijksmuseum, kwamen uit in een
bomenallee met direct links de ingang van het dorpje Oud-Holland, waar in de geconstrueerde huisjes
met name horecagelegenheden, zogenaamd ambachtelijke snuisterijen en enkele opzienbarende acts
te zien waren, zoals het zogenaamde ‘Wondermenschenhoofd’ van de bekende illusionist en hofartiest
David Tobias Bamberg (1843-1914). Iets verderop aan de linkerkant van de bomenallee bevonden zich
de Wereldbazar en de Mailboot ‘Prins-Hendrik’. Eerstgenoemde was een maanvormige overdekte
winkelgalerij waarin hebbedingetjes, bijouterieën en andere prullaria van over de gehele wereld
verkocht werden. De mailboot lag in de bassin en was op ware grootte nagebouwd, 95 meter lang. De
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prominente plaats en de directe associatie die het opriep het hotel- en reiswezen, maakte het schip,
dat dienst deed als restaurant, een van de meest markante bezienswaardigheden van de
tentoonstelling.
Direct rechts van de ingang van het terrein lag het hoofdgebouw van de tentoonstelling, de
overdekte expositieruimtes. De hoofdfaçade werd geflankeerd door cafés en restaurants en binnen
waren de afdelingen van de verschillende landen te bezichtigen. Naast de nationale afdelingen (van
Nederland, Frankrijk, Rusland, Italië, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, België en het Verenigd
Koninkrijk) was er een afdeling ‘Pays Divers’, bestaande uit kramerijen voornamelijk geëxploiteerd
door Aziaten en een ‘Machine-Galerij’, waar uit allerlei landen machinale nieuwigheden werden
tentoongesteld. De expositielokalen zouden het kernpunt van de tentoonstelling moeten zijn, maar
ondanks het indrukwekkende hoofdgebouw ging de meeste media-aandacht vooral uit naar OudHolland, de mailboot en enkele grote publieke vermakelijkheden. Die laatste waren met name te
vinden aan de achterkant van het tentoonstellingsterrein. Dat gebied werd ingenomen door een
sportveld met tribune, de tuinbouwafdeling, diverse winkeltjes en horecagelegenheden en terreinen
voor grotere attracties, waaronder een luchtballon die naar eigen zeggen tot 300 meter opsteeg, een
reuzenolifant, een hippodroom en een ‘roetsjbaan’.125 Om zich in dit alles een weg te kunnen vinden
was er voor bezoekers uiteraard een plattegrond beschikbaar (afbeelding 3; zie ook bijlage III), alsmede
voor vreemdelingen een plattegrond van Amsterdam waarop de locatie van de tentoonstelling stond
aangegeven.126
Amsterdamse ondernemers waren op in groten getal aanwezig op de tentoonstelling, als
exposant dan wel als winkelier. Exposanten konden hun geëxposeerde producten weliswaar verkopen,
maar mochten deze onder geen beding voor afloop van tentoonstelling verwijderen. Dergelijke
producten werden gemarkeerd als ‘verkocht.’ Voor de Wereldbazar was anders bepaald: “Tot verkoop
en detail van allerhande voorwerpen wordt afzonderlijk in overdekte straten gelegenheid gegeven, in
het midden van den tuin.”127 Een beschrijving van deze maatregel in De Volksstem – een Amerikaanse
krant (Wisconsin) voor Nederlandse immigranten – doet vermoeden dat deze maatregel redelijk uniek
was voor een wereldtentoonstelling.128 Het comité, dat zelf uit ondernemers bestond, gaf winkeliers
en horecarestaurateurs dus alle ruimte hun koopwaar te verkopen. Voorts diende de tentoonstelling
ook als ideale gelegenheid om reclame te maken voor de eigen onderneming en zagen de lokale
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middenstand en de Amsterdamse horeca een kans om van de toestroom van vreemdelingen in de stad
te profiteren. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen verschillende van deze Amsterdamse stakeholders
de revue passeren.

Afbeelding 3: Plattegrond van de tentoonstelling

Amsterdamse exposanten op de tentoonstelling
Het merendeel van de exposanten – dat gold zowel Amsterdammers als niet-Amsterdammers – had al
ervaring met tentoonstellingen. Ter promotie van hun eigen expositie werd in de catalogus vermeld
welke prijzen de onderneming al bij eerdere (wereld)tentoonstellingen in ontvangst had mogen
nemen. Veel exposanten waren aanwezig op de wereldtentoonstelling te Antwerpen het jaar voordien
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en hadden een soortgelijke expositie ingericht in Amsterdam. Meerdere exposanten waren ook
aanwezig geweest op de eerdere wereldtentoonstelling te Amsterdam in 1883. Niet iedere exposant
vond zijn gram wederom in de expositielokalen. Zo was het in 1883 zo prominente eau-decolognefonteintje van de Amsterdammer J.C. Boldoot in 1895 niet meer aanwezig in het hoofdgebouw,
maar kreeg het een aparte (vermoedelijk beter bezochte) plaats in Oud-Holland.129 De hoofdexpositie
was opgedeeld in vijftien categorieën (zie bijlage II) en zoals bij de meeste landen het geval – daar het
bij wereldtentoonstellingen vooral de ontwikkeling der nijverheid betrof – viel het grootste gedeelte
van de Nederlandse exposanten in drie categorieën, te weten ‘algemeene nijverheid’, ‘nijverheid der
voedingsmiddelen’ en ‘kunstnijverheid’. Opvallend voor Nederland was de grote afvaardiging in de
categorie ‘vervoermiddelen’. Op basis van die categorisering valt ook iets te zeggen over de
Amsterdamse afvaardiging.
Zoals in het vorige hoofdstuk al aangetoond, kwam bijna vier op de tien exposanten van de
Nederlandse afdeling uit de hoofdstad zelf. Het comité had zich in haar oproep vooral gericht op
verschillende industrietakken die kenmerkend waren voor bepaalde delen van Nederland en niet op
Amsterdam. De hoofdstad kenmerkte zich door een grote verscheidenheid – niet onverwacht voor de
grootste stad van het land – maar er valt toch iets te zeggen over de opbouw van de Amsterdamse
afvaardiging. In figuur 2 is de opbouw van de Nederlandse afdeling per categorie uitgesplitst. Met de
wetenschap dat ongeveer 38% van de exposanten Amsterdams was, valt direct de
oververtegenwoordiging van Amsterdam op in de categorie ‘verdedigings- en jachtwapenen voor den
reiziger en den toerist’ (XIV, 100%) en de grote vertegenwoordiging in de categorieën ‘machinerieën’
(VII, 60%) en ‘veiligheidsmiddelen’ (XIII, 57%). De grafiek toont echter een vertekend beeld, omdat de
grootte van de categorieën er niet op af te lezen is. Zo bestond ‘verdedigings- en jachtwapenen’ slechts
uit twee inzendingen – beide dus uit Amsterdam – en waren de ‘machinerieën’ en
‘veiligheidsmiddelen’ met respectievelijk tien en veertien inzendingen ook geen groot onderdeel van
de Nederlandse afdeling.
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Figuur 2: Opbouw van de Nederlandse afdeling in Amsterdammers en niet-Amsterdammer, per categorie, met tussen haakjes
het totaal aantal inzendingen. In de cursief gedrukte categorieën had Nederland geen afvaardiging.

Opvallender is de ondervertegenwoordiging in de grote categorieën ‘vervoermiddelen’ (II,
21%) en ‘nijverheid der voedingsmiddelen’ (IV, 29%), terwijl bijna de helft van grote categorie ‘kunstnijverheid’ (IX, 48%) uit Amsterdam afkomstig was. Dat verschil wordt beter gevisualiseerd in figuur 3,
waarin de opbouw van de totale Nederlandse afdeling naast die van de Amsterdamse afvaardiging is
geplaatst. Het aandeel van de ‘vervoermiddelen’ en de ‘nijverheid van voedingsmiddelen’ in de
Amsterdamse afvaardiging is aanzienlijk kleiner dan dat gemiddeld voor Nederland het geval was.
Voorts valt ook op dat het aandeel van exposanten in de categorie ‘kunstnijverheid’ voor Amsterdam
aanzienlijk belangrijker was. De categorie ‘kunstnijverheid’ bestond voornamelijk uit luxeproducten,
zoals decoratieve producten en sierraden – een tak van industrie die in Amsterdam dus kennelijk goed
gedijde. De levensmiddelenindustrie lijkt dus in Amsterdam van minder groot belang te zijn geweest.
Een dergelijke constatering is overigens niet vreemd: de tweede helft van de negentiende
eeuw kenmerkte zich in stedelijke gebieden, met name in het westen van het land, door een
toenemende koopkracht en een daarmee samenhangende stijgende vraag naar duurzame
consumptiegoederen. Voorts vond productie van levensmiddelen steeds meer buiten de drukke
stadscentra plaats, omdat die vanwege industrialisatie steeds grootschalig werd. Het centrum werd
vooral de plaats van detailhandel.130 Mogelijk tekent een dergelijk beeld zich ook af voor andere
relatief goed vertegenwoordigde steden (Rotterdam; Den Haag) – dat valt echter buiten het bestek
van dit onderzoek. Overigens moet opgemerkt worden dat finesse en innovatie op een
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Figuur 3: Opbouw van de totale Nederlandse afdeling (inclusief Amsterdammers) en van enkel de Amsterdamse
afvaardiging in categorieën. In de cursief gedrukte categorieën had Nederland geen afvaardiging.

wereldtentoonstelling centraal stonden; de tentoongestelde voedingsmiddelen waren nogal luxueus
van karakter – het ging in de regel niet om alledaagse benodigdheden. De ondervertegenwoordiging
in de categorie ‘vervoermiddelen’ moet enigszins bijgesteld worden daar een groot deel van de in deze
categorie vertegenwoordigde ondernemingen in het buitenland gevestigd was. Het ging om
ondernemingen die ook in Nederland actief waren, zoals rederijen die Nederlandse havens aandeden.
Wanneer louter Nederlandse ondernemingen in ogenschouw worden genomen, was het aandeel
Amsterdammers ruim 33%.
De relatief grote vertegenwoordiging van duurzame consumptiegoederen in de Amsterdamse
afvaardiging roept ook vragen op over de geografische spreiding van de Amsterdamse ondernemingen.
In de meeste gevallen ging het om ondernemers die elders in Amsterdam een eigen winkel of
andersoortig pand hadden. Zoals sociaaleconomisch historicus Clé Lesger aantoonde voor het
winkellandschap in Amsterdam, was dat verschil tussen duurzame consumptiegoederen en voedingsen genotsmiddelen ook ten dele ruimtelijk bepaald. In de tweede helft van de negentiende eeuw
verschenen in een rap temp nieuwe wijken in Amsterdam, die in eerste instantie nog niet veel winkels
met duurzame goederen kende. Tegelijkertijd werd de concentratie van dergelijke winkels in de oude
stad, met name in het centrum (het gebied omgeven door Singel, Kloverniesbrugwal en Geldersekade),
in rap tempo toe, te meer omdat men daar te maken had met een dalend bevolkingscijfer.131 Voor
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ondernemers in nieuwe stadsdelen – met name De Pijp – kon de wereldtentoonstelling dienen als
promotie voor de eigen onderneming.
In figuur 4 is de ruimtelijke spreiding van de Amsterdamse aanwezigen weergeven. Het gaat
hierbij om alle onderdelen van het tentoonstellingsterrein, dus niet enkel de expositie in het
hoofdgebouw. Van de meeste exposanten was de winkel gevestigd in het centrum (43%), met name
in en om de voornaamste winkelstraten zoals Dam(rak), Rokin, Kalverstraat en Nieuwezijds
Voorburgwal. Uit de rest van de oude stad kwam 41% van de exposanten en louter 16% had een winkel
in de nieuwe wijken. Dat is opvallend, omdat omstreeks 1900 slechts 20% van de winkels in het
centrum was gevestigd, tegenover 48% in de oude stad elders en 32% in de nieuwe wijken.132
Tegelijkertijd was het type winkels dat vertegenwoordigd was op de tentoonstelling in die periode nog
voornamelijk te vinden in het oude centrum; winkels met luxeproducten (zowel van accessoires als
van niet alledaagse voedingsmiddelen) waren in de nieuwe wijken nog in opkomst. Het is daarom niet
verwonderlijk dat de meeste winkels van Amsterdamse exposanten gevestigd waren in het oude
centrum of elders in de oude stad.
Toch is er wel degelijk een redelijk aantal winkeliers uit De Pijp vertegenwoordigd op de
tentoonstelling; daarnaast ook enkele winkeliers uit andere nieuwe wijken. Een kwalitatieve blik op de
winkeliers uit De Pijp laat echter zien dat het merendeel van hen op de tentoonstelling aanwezig was
als verkoper op de Wereldbazar. Sowieso was ruim driekwart van de Nederlandse ondernemingen op
de Wereldbazar afkomstig uit Amsterdam. Omdat hier wel directe verkoop van producten was
toegestaan, was dit een lucratieve optie voor horecazaken en verkopers van tabak en sigaren of kleine
snuisterijen. Zulke winkels waren in nieuwe wijken als De Pijp wel al redelijk goed vertegenwoordigd.133
Bovendien grensde de wijk aan het tentoonstellingsterrein. Ook veel buitenlandse ondernemers – niet
alleen van de Wereldbazar – vonden daarom een tijdelijk onderkomen in De Pijp.134 De wijk stond al
bekend als een wijk waarin veel verhuurd werd en een wijk met internationaal karakter. De komst van
de wereldtentoonstelling heeft die ontwikkeling vermoedelijk nog versterkt.

132

Ibidem, 203-204.
Ibidem, 254-263 en 272.
134
SAA, archiefnr. 5007, Archief van het bevolkingsregister, inv.nr. 263, register van eigenaren die een kraam of
stand hadden tijdens de Wereldtentoonstelling te Amsterdam.
133

45

Figuur 4: ruimtelijke spreiding van Amsterdamse ondernemingen aanwezig op de tentoonstelling. Geel=centrum, groen=oude
stad elders, rood=nieuwe wijken oost, blauw=De Pijp, paars=nieuwe wijken west, roze=nieuwe wijk Vondelpark,
lichtblauw=nieuwbouw station en havengebied. Het oranje gebied markeert het tentoonstellingsterrein, het grijze gebied
was in 1895 nog onbebouwd. NB een groot aantal ingeschrevenen had geen adres opgegeven. De kaart representeert ruim
70% van het totale aantal aanwezige Amsterdammers.

De verdeling van de Amsterdamse exposanten en de verdeling in categorieën schiep voor het
publiek van de tentoonstelling een beeld van Amsterdam dat nadrukkelijk het centrum van de stad
tentoonstelde. Ondernemers van buiten de Singelgracht waren nauwelijks in de expositielokalen
aanwezig. De neringdoenden uit nieuwe wijken waren veeleer gericht op de directe verkoop van klein
koopwaar en de exploitatie van eet- en drinkgelegenheden. Verder werd de Amsterdamse nijverheid
vooral gepresenteerd als een nijverheid gericht op duurzame consumptiegoederen. Kleine
speciaalzaken domineerden de Amsterdamse afvaardiging; grotere productieondernemingen waren
veel minder prominent. Amsterdam presenteerde zich op die manier als een ontwikkelde wereldstad
van statuur, waarin aandacht voor kwaliteit van consumptiegoederen hoog op de agenda stond. Toch
is er een opvallende afwezige in de Amsterdamse afvaardiging. Het betrof de diamantnijverheid, die
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meermaals genoemd werd als belangrijkste industrietak van de hoofdstad.135 Er was nota bene een
aparte klasse ‘diamantbewerking’ in de classificatie opgenomen. Op de tentoonstelling waren slechts
twee Amsterdammers aanwezig die actief waren in die branche. Hoewel dit vooral een joodse sector
was, is het onwaarschijnlijk dat hier antisemitisme in het spel was, daar Calisch, Le Grand en Van Nierop
zelf van joodse afkomst waren. Het uitvoerend comité vond de afwezigheid dan ook “bevreemdend”
en belegde daarom een speciale vergadering voorafgaand aan de tentoonstelling.136 Getuige de
catalogus heeft dat geen effect gehad, al blijft in het ongewisse waarom.

De tentoonstelling en reclamemateriaal
Amsterdamse – en andere – ondernemers lieten tevens advertenties opnemen in de vele drukwerken
die rondom de tentoonstelling verschenen. Het merendeel van die reclames was afkomstig van
ondernemers die op de tentoonstelling aanwezig waren. In sommige gevallen verwezen ze daarbij naar
hun locatie, catalogusnummer of huisnummer (in het geval van Oud-Holland) op de tentoonstelling,
naast een vermelding van het echte adres. Zo verschenen in de officiële catalogus tal van advertenties
die verwezen naar het catalogusnummer en daarmee naar de plaats in de expositielokalen. Omdat de
catalogus alle exposanten van de gehele tentoonstelling bevatte, was de herkomst van de advertenties
hierin zeer verschillend. Bedrijven uit het hele land zagen hun kans schoon om een klein beetje extra
reclame te maken. Hoewel het met name Nederlandse advertenties betrof, waren er ook enkele
buitenlandse ondernemingen die een advertentie in de catalogus hadden laten opnemen. Voorts
verschenen in kranten gehele pagina’s met advertenties gewijd aan exposanten die aanwezig waren
op de tentoonstelling. Tegelijkertijd gold dat ook als advertentie voor de tentoonstelling an sich.137
In andere uitgegeven werken werden vrijwel uitsluitend – op een enkele uitzondering na –
advertenties geplaatst van Amsterdamse ondernemingen.138 Dat moge geen verrassing heten; daar de
wereldtentoonstelling in de hoofdstad plaatvond, waren het met name Amsterdamse winkeliers die
profijt konden hebben van de toestroom van vreemdelingen naar de stad. Het Amsterdamse
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winkelbestel werd op die manier nog eens extra op de kaart gezet. Het ging hierbij uitsluitend om
reclames voor winkels gevestigd in de oude stad, dus binnen de Singelgracht, en dan voornamelijk om
winkels in het hart van het centrum. Reclames voor winkeliers uit de nieuwe wijken zijn in de
uitgegeven werken niet terug te vinden – met een enkele uitzondering in de catalogus.
Dat voornamelijk ondernemers in het centrum reclame maakten is niet verwonderlijk.
Bezoekers van de tentoonstelling arriveerden in Amsterdam per trein en kwamen op hun route naar
de tentoonstelling langs deze centrumpanden. De meeste van deze reclames waren weliswaar
afkomstig van neringdoenden die ook deelnamen aan de tentoonstelling, maar er waren ook
advertenties van andere ondernemers, zoals het naaimachinemagazijn aan de Utrechtsestraat van H.
Bruckmann, de Winkel van Sinkel, met vestigingen aan Nieuwendijk en Damrak, of opticien Karel van
Buren aan het Rokin. Er was zelfs een advertentie voor het plaatsen van advertenties, namelijk van
Algemeen Advertentie-Bureau Kruisman & Co. aan de Elegantiersgracht. Een andere belangrijke groep
advertenties was afkomstig van de Amsterdamse hotels, die ook voornamelijk in het centrum
gevestigd waren. De toestroom van toeristen naar de stad maakte dat de hotels concurreerden om de
vreemdelingen onderdak te bieden. Van vrijwel alle grote Amsterdamse hotels zijn advertenties terug
te vinden: Bible Hotel, Hotel des Pays-Bas, Hotel Adrian, Amstel Hotel, American Hotel, Brack’s Doelen
Hotel, Hotel de l’Europe139, Hotel Polen en het Victoria Hotel zijn allemaal vertegenwoordigd in een of
meerdere tentoonstellingsuitgaven. Daarnaast was het Victoria Hotel ook als exposant aanwezig op
de tentoonstelling, omdat het naast hotel ook een wijnhandel in Rijn- en Moezelwijnen
exploiteerde.140
Dat drukwerk niet de enige manier was om de tentoonstelling als reclamemateriaal te
gebruiken, bewees bijvoorbeeld fotograaf J.J.M. Guy de Coral. Hij was als exposant van
fotografieartikelen aanwezig op de tentoonstelling, maar had daarnaast ook een fotografiewinkeltje
in Oud-Holland, samen met boekhandelaar N.J. Boon.141 Zijn onderneming Guy de Coral & Co. was
echter ook de officiële tentoonstellingsfotograaf. Vrijwel alle beschikbare foto’s van de tentoonstelling
zijn afkomstig van Guy de Coral. Hij speelde daarmee ook een belangrijke rol in het maken van
promotiemateriaal voor en souvenirs van de tentoonstelling en de stad Amsterdam (zie hoofdstuk 3).
Hij gebruikte echter ook het tentoonstellingsterrein om zijn naamsbekendheid te vergroten. Achter op
het terrein bevond zich de 45 meter hoge reuzenolifant, die geëxploiteerd werd door de Antwerpse
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(oorspronkelijk Duitse) ondernemer Willy Besken. Op de eerste verdieping bevond zich een Wiener
café en ook de twee verdiepingen daarboven konden beklommen worden. De attractie moet zeer
opvallend zijn geweest en Guy de Coral & Co. profiteerde daarvan door op de buitenkant van de olifant
te adverteren (afbeelding 4). Overigens was de olifant niet louter positief in het nieuws: tijdens de
tentoonstelling ging namelijk het gerucht de ronde dat op de bovenste verdieping van de Olifant
ontucht werd gepleegd.142
Het is onmogelijk precies na te gaan of en hoeveel financieel voordeel Amsterdamse winkeliers
daadwerkelijk ondervonden van de tentoonstelling. De tentoonstelling werd door bijna een miljoen

Afbeelding 4: De reuzenolifant van Willy Besken met reclame voor
Guy de Coral & Co.

betalende bezoekers bezocht en de waarde van enkel de in het hoofdgebouw tentoongestelde
goederen bedroeg meer dan vijf miljoen gulden. Het is aannemelijk dat exposanten grotere winsten
over 1895 konden noteren, te meer omdat de prijzen op de tentoonstelling hoger lagen dan in
reguliere winkels. De verkoop van klein koopwaar en versnaperingen zal ook voor ondernemers op dat
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gebied voordelen hebben geboden. Dat gold echter enkel voor zij die op de tentoonstelling aanwezig
waren. Voor de rest van het Amsterdamse winkelbestel is het nog meer giswerk. Mogelijk profiteerden
zij van het grote aantal bezoekers in de stad. Anderzijds ondervonden lokale middenstanders ook juist
problemen, omdat Amsterdammers “hun losse penningen op andere wijze besteedden”, zoals Het
nieuws van den dag berichtte. De krant voorspelde daarom dat “de aanstaande St. Nicolaastijd voor
de winkeliers dit jaar [1895], naar de ondervinding van 1883 leert, ook minder voordeelig zal zijn.”143

Het Amsterdamse hotelwezen
De advertenties in het drukwerk van de tentoonstelling wezen er al op dat het evenement van
bijzonder belang was voor het Amsterdamse hotelwezen, van wie de oorspronkelijke organisatie
immers was uitgegaan. De opkomst van de hotelbranche in Amsterdam was pas van redelijk recente
datum. In de jaren in aanloop naar de wereldtentoonstelling van 1883 bleek namelijk dat de bestaande
hotelaccommodatie volstrekt onvoldoende was om een dergelijk evenement te kunnen organiseren.
Veel hotels stammen daarom uit de vroege jaren 1880 of werden in die jaren grondig verbouwd. 144
Hoewel het oorspronkelijke doel der tentoonstelling was om het nieuwste van het nieuwste op
hotelgebied tentoon te stellen, lijken weinig Amsterdamse hotels in de aanloop naar de tentoonstelling
grootscheepse verbouwingen te hebben doorgevoerd – met uitzondering van elektrificatie, die met
name in de jaren 1890 haar intrede deed. Men dacht dat grote verbouwingen in 1895 dus niet hoefden
te gebeuren; bovendien was daarvoor te weinig voorbereidingstijd. Toch presenteerde het hotelwezen
van de stad zich niet optimaal bij aanvang van de tentoonstelling. Amsterdams oudste hotel – Hotel
Rondeel – ging in 1893 failliet. Het pand stond twee jaar leeg en werd vanaf april 1895 gesloopt, omdat
de Nederlandsche Hotelmaatschappij er een nieuw hotel wilde beginnen. Bezoekers van de
tentoonstelling, die gezien het thema mogelijk in hotels geïnteresseerd waren, konden van het oudste
hotel, dat prominent op de route van het Centraal Station naar het tentoonstellingsterrein lag, enkel
puinhopen zien.145 Pas in 1896 verrees daar het nieuwe Hotel de l’Europe.
Los daarvan zorgde de tentoonstelling wel voor aanzienlijke inkomsten voor de Amsterdamse
hotelbranche. Het nieuws van den dag berichtte al dat gedurende de periode van de tentoonstelling
vrijwel alle hotels overvol geboekt waren.146 In tegenstelling tot bij de vele winkeliers is het van enkele
hotels wel mogelijk de financiële resultaten te onder de loep te nemen. Het meest sprekende
voorbeeld is het American Hotel, dat in 1895 maar liefst elf procent dividend kon uitkeren, een
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ongekend hoogtepunt dat tot 1919 niet meer geëvenaard zou worden.147 Een blik op de winst- en
verliesrekeningen van het Amstelhotel en het Grand Hotel Krasnapolsky tonen een gelijkaardig beeld.
Bij beide ondernemingen werd al rekening gehouden met extra inkomsten, met het oog op de uit te
keren dividendpercentages.148 In figuur 5 is de winst van beide ondernemingen in de periode 18931898 (1897 voor Krasnapolsky) weergeven. Voor beide hotels bleek 1895 een piekjaar, waarna de winst
wederom afnam.149 In het geval van het Krasnapolsky was die afname echter zeer gering. Mogelijk
heeft de tentoonstelling voor sterke naamsbekendheid gezorgd, waardoor ook in daarop volgende
jaren nog de vruchten van de tentoonstelling geplukt konden worden.

Winst Amstelhotel en Krasnapolsky, 1893-1898
NLG 100.000,00

NLG 90.000,00

NLG 80.000,00

NLG 70.000,00

NLG 60.000,00

NLG 50.000,00

NLG 40.000,00
1893

1894
Winst Amstel

1895

1896

1897

1898

Winst Krasnapolsky

Figuur 5: Winst van het Amstelhotel en het Grand Hotel Krasnapolsky in de periode 1893-1898. De enorme
stijging in 1898 bij het Amstelhotel schreef de directie toe aan de dat jaar gehouden Rembrandttentoonstelling,
maar vooral aan de activiteiten rondom de kroning van koningin Wilhelmina.

De winsten konden voornamelijk worden toegeschreven aan de extra inkomsten van
hotelexploitatie. Nu kon er mogelijk ook extra winst gemaakt zijn door de exploitatie van
nevenondernemingen (Amstelhotel N.V. exploiteerde ook het tegenoverliggende Café Continental) of
vanwege hogere prijzen, maar dat was niet het geval. Dat blijkt onder andere uit het jaarverslag van
1895 van het Amstelhotel:
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“De vermeerdering (…) bedroeg niet minder dan ƒ31,138.055, waaruit bij handhaving van ons tarief,
een belangrijk grooter bezoek van het Hotel duidelijk spreekt. (…) De in het jaar 1895 alhier gehouden
tentoonstelling heeft tot deze vermeerdering niet onbelangrijk bijgedragen.” 150

Ook de inkomsten uit louter kamerboekingen van het Krasnapolsky bevestigen dat beeld. Het hotel
verdiende bijvoorbeeld in juli 1894 ƒ3027,- aan logiesinkomsten, maar in dezelfde maand in 1895 was
dit maar liefst ƒ5007,-, een stijging van ruim 65%. In juli 1896 trokken de inkomsten weer naar het oude
niveau, namelijk ƒ3165,-. Andere tentoonstellingsmaanden tonen een gelijkaardig patroon, terwijl de
wintermaanden van 1895 geen noemenswaardige afwijkingen vertonen.151
De overvolle hotels gaven echter wel te denken over de verblijfscapaciteit in de hoofdstad.
Waar men vooraf vermoedde, met de ervaring van 1883 in het achterhoofd, dat verbouwingen niet
nodig waren, werden in de vijf jaar na de tentoonstelling talloze uitbreidingen gedaan. Er vonden
aanzienlijke uitbreidingen plaats van Hotel Wilhelmina (1896), Hotel Palais Royal (1896), Hotel de
l’Europe (1898, het was pas in 1896 geopend), Amstel Hotel (1899-1900) en Hotel du Commerce
(1899). Het American Hotel kreeg in 1900 zelfs een volledig nieuw pand, ontworpen door Willem
Kromhout. Ook bij Hotel Polen en Grand Hotel Krasnapolsky hadden kleinere wijzigingen plaats.
Amsterdam was nog niet de wereldstad die het tijdens de tentoonstelling pretendeerde te zijn. In de
jaren daarop werd hard gewerkt om grote (internationale) bezoekersstromen in het vervolg wel
geschikt onderdak te kunnen bieden.

Cafés en restaurants
Het is duidelijk dat hotels profiteerden van de toestroom van toeristen naar Amsterdam, maar het is
veel lastiger na te gaan of en in welke mate andere horecaondernemingen daar ook profijt van hadden.
Enkele horecazaken waren vertegenwoordigd op de tentoonstelling, maar het is de vraag of toeristen
ook de horeca in de stad zelf veelvuldig bezochten. De Hotelhoudersbond had immers al in november
1894 bij monde van restauranthouder Henri van Goethem verzocht om een vroege sluitingstijd van de
tentoonstelling, zodat restaurant- en caféhouders niet te veel nadeel zouden ondervinden van het
evenement. Men kon op het tentoonstellingsterrein immers prima dineren. Zo waren op Oud-Holland
alleen al elf huizen ingericht als café, restaurant of bodega en kon men ook op de Wereldbazar, naast
de ingang van het hoofdgebouw en elders op de terreinen terecht voor een maaltijd. De mailboot
‘Prins Hendrik’ was nota bene een groot restaurant. De gemeenteraad besloot tot een sluitingstijd van
elf uur ’s avonds en was van mening dat daarna nog afdoende tijd was om cafés en restaurants in de
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stad aan te doen.152 Het is onbekend of dat naar tevredenheid was van de Hotelhoudersbond, maar
deze besloot wel om zélf een uitbating op de tentoonstelling te exploiteren: een twintigtal hotel-,
restaurant- en koffiehuishouders onderhield ‘Herberg De Prins’ in Oud-Holland.153 Helaas vertellen de
bronnen niet of deze horecaondernemers uit Amsterdam afkomstig waren; de Hotelhoudersbond was
immers een landelijke vereniging. Alleen van het Amsterdamse Hotel Die Port van Cleve is met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat het bijdroeg aan ‘Herberg de Prins’, omdat het
een beschrijving van de herberg in zijn archief heeft opgenomen.154
Het is sowieso opvallend dat van de ruim 25 aanwezige horeca-uitspanningen (verkooppunten
niet meegerekend) slechts een zestal afkomstig was uit Amsterdam: L. Sloog van Café-restaurant ‘De
Club’ (Lepelstraat 81) was aanwezig met een ‘Smulhuis’ op de Wereldbazar, het Oud-Hollandse
koffiehuis ‘In de drey kannen’ werd geëxploiteerd door caféhouder D. Fetter, die later ‘Het
Amsterdamsche Koffiehuis’ (Kalverstraat 224) zou openen, en er waren horecagelegenheden van
caféhouder F.W. Hasshoff en hotelhouder L.H.H. Maringer aanwezig. Laatstgenoemde exploiteerde
een ‘Restaurant Duval’, mogelijk een dependance van het Amsterdamse ‘Restaurant Duval’ aan de
Gravenstraat, maar dat wordt door de bronnen niet bevestigd. Tot slot exploiteerde ook de
Amsterdamse bierbrouwerij “’t Haantje” het zogenaamde ‘Restaurant Façade’ en was biercaférestaurant ‘Löwenbrau’ (Warmoesstraat 180) van E.H. Buhrdorf ook in Oud-Holland te vinden. Beter
vertegenwoordigd waren bijvoorbeeld de firma Vos & Co. (van comitélid Willem Carel de Vos) uit
Haarlem, met een tweetal bodega’s, en de Anglo-American Bars and Restaurants Company for
Exhibitions (limited) (AABRCE), die zowel in Oud-Holland als op de terreinen meerdere
eetgelegenheden had. Voorts waren er veel door buitenlanders geëxploiteerde restaurants.155
Overigens is de AABRCE in andere bronnen nergens terug te vinden. Mogelijk was dit een collectiviteit
van (onder andere Amsterdamse) caféhouders die onder die naam enkele etablissementen
exploiteerde. Dat vermoeden wordt bevestigd daar de AABRCE kantoor hield aan de Ruysdaelkade en
van één van de AABRCE-cafés (‘Chalet Royal’) een Amsterdamse exploitant bekend is. Dit was L.M.
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Creman, die zelf een ‘Café-Billard’ aan de Reguliersdwarsstraat had.156 Overigens ging het niet enkel
om Amsterdammers: ‘Restaurant Royal’, ook van AABRCE, werd gemanaged door de uit Nice
afkomstige Vincent Ernens.
Wellicht is het juist ook ómdat de horecaondernemers al aanwezig waren in de stad, ze het
niet heel nodig vonden om zich ook op de tentoonstelling te laten vertegenwoordigen. Het blijft echter
gissen of en in welke mate zij daadwerkelijk profijt gehad hebben van de tentoonstelling. In
advertenties van tentoonstellingsdrukwerk is slechts één restaurant terug te vinden dat niet al
aanwezig was op de tentoonstelling (van Buhrdorfs Löwenbrau zijn bijvoorbeeld meerdere
advertenties verschenen). Dit café-restaurant van George Schiller aan Damrak en Rembrandtplein
werd overigens later verbouwd tot hotel en bestaat heden ten dage nog steeds. Overigens zullen de
goedkopere eetgelegenheden in de stad wel degelijk bezoekers hebben getrokken. Dineren op de
tentoonstelling was niet per se goedkoop. Op de mailboot kostte een dagschotel ƒ0,70 – een bedrag
met een koopkracht van omgerekend €10,- in 2018 – maar voor een volledig diner betaalde men,
afhankelijk van het aantal gangen, ƒ1,50 of een rijksdaalder.157 A la carte ontbijten kon nog prijziger
zijn en bovendien waren de porties klein. Een correspondent van De Tijd ontlokte dat de opmerking:
“Wie geen honger heeft, wie over tijd in overvloed beschikken kan, en niet heeft te zien op een paar
rijksdaalders, ga dejeuneeren à la carte op de mailboot. Wij keeren niet terug.”158 De welgestelde
Rotterdamse Frederik van Oordt merkte iets soortgelijks op: “Een keer rijsttafelen kost ƒ2,50 en hoewel
ik er trek in had, zoo kan ik toch veel meer pret hebben voor mijnen rijksdaalder elders.”159 Overigens
betaalde men alleen om het schip te betreden ook een toegangsprijs van ƒ0,10.160

Vervoer van en naar de hoofdstad
Naast winkeliers en het horecawezen in de stad waren er nog enkele ondernemingen die profijt
hadden bij de toestroom van vreemdelingen. Dat gold ten zeerste voor de verschillende
vervoersmaatschappijen. Twee spoorwegmaatschappijen, namelijk de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij (HSM) en de Maatschappij tot Exploitatie van de Nederlandse Staatsspoorwegen (MESS),
waren met een informatieloket aanwezig op de tentoonstelling. Beide verschaften kosteloos
informatie over vervoer van personen en goederen in binnen- en buitenland. De toegestroomde
156

SAA, archiefnr. 5007, archief van het bevolkingsregister, inv.nr. 263, register van eigenaren die een kraam of
stand hadden tijdens de Wereldtentoonstelling te Amsterdam; L.M. Creman, ‘Billard-Concours’, Het nieuws van
den dag (3 april 1896), 8.
157
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, ‘Waarde van de gulden/euro’,
<http://www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php> [geraadpleegd 31-05-2019]; ‘Wereldtentoonstelling. Restaurant
Mailboot. Menu du 20 september 1895’, Algemeen Handelsblad (20 september 1895, ochtend), 4.
158
‘Een dejeuner op de mailboot’, De Tijd (5 juni 1895), 2.
159
Stadarchief Rotterdam, archiefnr. 675, archief en collectie van de Vereeniging der familie van Oordt, inv.nr.
1972, Verslag van de wereldtentoonstelling te Amsterdam door Frederik Willem Theodoor van Oordt, 1895.
160
SAA, archiefnr. 30576, Col. SAA: tentoonstellingen, inv.nr. 101, toegangsbewijs ‘Prins Hendrik’.

54

toeristen zouden de stad immers ook weer verlaten, wellicht als onderdeel van een doorreis. De HSM
was een Amsterdamse onderneming (MESS was gevestigd in Den Haag) en exploiteerde de meeste
spoorwegen rondom de hoofdstad. Daar de meeste toeristen per trein arriveerden, profiteerde de
HSM optimaal van de tentoonstelling.161 Daarnaast werkte de HSM samen met de Engelse Great
Eastern Railway Company, die de veerverbinding tussen Harwich en Hoek van Holland verzorgde. De
HSM

maakte

daarom

ook

reclame

voor

deze

veerdienst.

Overigens

toonden

de

spoorwegmaatschappijen zich voor aanvang van de tentoonstelling zeer welwillend – waarschijnlijk
met het oog op de op handen zijnde toeristeninstroom – door vrachtprijzen tijdelijk te verlagen, zodat
het materiaal van exposanten gemakkelijk vervoerd kon worden.162
De spoorwegen profiteerden aanzienlijk van de tentoonstelling. De HSM kon een
buitengewone vermeerdering van ontvangsten noteren vergeleken met de voorgaande jaren. Ze
noteerde in haar jaarverslag over 1895 dat dit was toe te schrijven “aan de Amsterdamsche
tentoonstelling en aan een mooien zomer.”163 Hoewel de ontvangsten en de winst de jaren daarop bij
de HSM ook toenamen, was de toename in 1895 wel opmerkelijk groot. Ook de MESS maakte in 1895
flink winst, maar nuanceerde de invloed van de wereldtentoonstelling. Men schreef in het jaarverslag
dat de vermeerdering “voor een deel te danken [is] aan de tentoonstelling te Amsterdam, zoo werkte
daartoe echter voornamelijk mede de gunstige weersgesteldheid in den zomer.”164 Men moest ook
concluderen dat de opbrengst van het vervoer met België daalde naar het niveau van 1893. Het
bestuur merkte op dat de vermeerdering van 1894 te danken was aan de Antwerpse tentoonstelling
dat jaar en dat “de Amsterdamsche tentoonstelling dus niet een even gunstigen invloed op ons verkeer
met België [mocht] uitoefenen.”165 Wel nam het verkeer met Duitsland toe om dat verlies te dekken.
Ook bij de Amsterdamse Omnibus Maatschappij (AOM), die het tramwezen (toen nog met
paardentrams) in de hoofdstad organiseerde, werden winsten genoteerd. Vanwege de te verwachten
drukte verplaatste de AOM enkele zogenaamde imperiaalwagens (wagens met grotere capaciteit dan
normale tramwagens) van de lijn Dam-Haarlemmersplein naar de lijn Dam-Willemspark, die langs het
tentoonstellingsterrein kwam.166 Op die lijn, waarop een retourtje naar de wereldtentoonstelling 12,5
cent kostte, vervoerde de AOM van 1 mei tot 1 oktober 1895 1.286.562 reizigers, tegenover 739.645
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in dezelfde periode in 1894, een stijging van bijna 74%.167 Ook op andere lijnen vervoerde de AOM in
1895 meer passagiers dan in 1894. In totaal ging het om ruim 1,5 miljoen reizigers meer. Men kon
overigens ook op andere manieren bij de tentoonstelling komen (los van te voet). De ‘Amsterdamsche
Stoombootonderneming’ vervoerde toeristen met het stoomjacht ‘Zwaluw’ van het centraal station
naar de tentoonstelling en terug. Het opende voor bezoekers de gelegenheid om “onze stad in haar
eigenaardige schoonheid te leeren waardeeren.”168
Uiteraard

sponnen

niet

alleen

Amsterdamse

ondernemingen

garen

bij

de

wereldtentoonstelling. Andere spoorwegmaatschappijen en rederijen, in zowel binnen- als buitenland,
zag kansen om toeristen naar Amsterdam te vervoeren én hun naamsbekendheid te vergroten. Zo
waren verschillende Nederlandse en Britse rederijen als exposant aanwezig op de tentoonstelling. In
het buitenland werd ook volop geadverteerd voor de tentoonstelling. De Great Eastern Railway
Company liet weten dat “special return tickets will be issued (…) via Harwich to Amsterdam for the
International Exhibtion.”169 In Frankrijk adverteerde de Compagnie des chemins de fer du Nord met de
tentoonstelling en een tour naar de tentoonstelling en de rest van Nederland werd ook gepromoot in
het reizigerweekblad Le tour du monde en in l’Excursioniste – het maandblad van reisbureau
L’Excursion Parisienne.170 In de zomvervakantie organiseerde de Franse Touring Club zelfs een
fietsschoolreis naar de wereldtentoonstelling. Deelnemers moesten wel minstens dertien jaar oud
zijn.171 Het bekende Britse reisbureau Thomas Cook, dat was begonnen als tourorganisator voor de
Great Exhibition van 1851, organiseerde compleet verzorgde excursies naar “the Amsterdam
Exhibtion.”172 Bovendien had Thomas Cook zijn eigen paviljoen op de tentoonstelling, ter verkoop van
eigen cruises en andere reizen.173
Opvallende afwezigen waren gelijkaardige belanghebbenden uit Nederland. De Amsterdamse
Vereniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer, opgericht in 1883, had voor zover de
bronnen duidelijk maken geen enkele betrekking tot de tentoonstelling anders dan het uitloven van
twee medailles voor de beste buitenlandse inzending op de vruchtententoonstelling, die in het kader
van de wereldtentoonstelling in oktober op de afdeling Tuinbouw gehouden werd.174 Dat is opvallend,
167

‘De Wereld-Tentoonstelling. 11 mei – 31 october 1895’, Het nieuws van den dag (1 november 1895), 11.
‘Wie Amsterdam goed wil leeren kennen’, Het nieuws van den dag (23 mei 1895), 12.
169
‘Whitsuntide holidays’, The Times (31 mei 1895), 14; ‘Bank holiday arrangements, The Times (1 augustus
1895), 14.
170
‘Chemin de fer du nord. Exposition d’Amsterdam’, L’Intransigeant (11 juni 1895), g.p.; ‘A l’Exposition
d’Amsterdam et en Hollande’, A travers le monde 1 (1895), 280; ‘Belgique et Hollande. Exposition
d’Amsterdam’, l’Excursioniste 1:1 (1895), 2; idem, l’Excursioniste 1:2 (1895), 3.
171
‘Sport Vélocipédiqe’, Le Gaulois (24 juli 1895), g.p.
172
‘Bank Holiday’, The Times (6 augustus 1895), 5.
173
SAA, archiefnr. 15030, Col. SAA: bibliotheek, inv.nr. 91270, Algemeene Officiëele Catalogus der WereldTentoonstelling te Amsterdam in 1895, 269 (nr. 14). Thomas Cook zou enkele jaren later, in 1898, ook een
vestiging openen in Amsterdam.
174
‘Bevordering van het vreemdelingenverkeer’, Het nieuws van den dag (18 februari 1895), 19.
168

56

gezien de Vereeniging in 1887 het initiatief had genomen voor de Voedingsmiddelententoonstelling.175
De Amsterdamse Vereniging tot Veredeling van het Volksvermaak, die zich in mindere mate ook met
de Amsterdamse toerismebranche bezighield, was slechts bij de tentoonstelling betrokken omdat de
museumterreinen, waarop de vereniging normaliter de Koninginnedagviering (31 augustus)
organiseerde, bezet waren. Na overleg met het uitvoerend comité werd de viering alsnog op het
tentoonstellingsterrein gehouden. 5000 kinderen kregen die dag gratis toegang tot de tentoonstelling.
Er ontstond daaromtrent ook een klein relletje omdat aan kinderen ook bier verstrekt werd.176 Verder
was blijkens de catalogus ook de bekendste Nederlandse reisorganisator, Lissone & Zoon, niet
aanwezig op de wereldtentoonstelling, hoewel dat gezien het thema wel verwacht mocht worden en
Lissone in 1895 voor zijn reizen veelvuldig adverteerde in de kranten.177 Toch vermeldde het naderhand
uitgegeven werkje Wereldtentoonstelling 1895 Amsterdam. Bewerkt naar officieele gegevens wel een
Lissone als exposant van ‘Malagawijnen’ in de afdeling ‘Pays Divers’.178 Mogelijk is dit een afvaardiging
van het reisbureau, met een uitgestald souvenir van zijn in 1894 georganiseerde reis naar Spanje.179
Ook was Lissone wél lid van de ‘commissie van advies voor groep XI Geografische Afdeeling’. Nederland
had echter geen enkele inzending in die categorie.180

De gemeente profiteert
Het idee voor de wereldtentoonstelling kwam uit de koker van de Hotelhoudersbond en de
uiteindelijke uitvoering en financiële middelen kwamen ook van particulieren. De overheid, of dat nu
nationaal, regionaal of gemeentelijk was, droeg in principe niet direct bij aan de tentoonstelling. Dat
wil echter niet zeggen dat er geen indirecte betrokkenheid was, noch dat overheden geen merkelijk
belang bij de tentoonstelling hadden. De gemeente Amsterdam was vooraf immers al nauw betrokken
bij de organisatie van de tentoonstelling in zaken als de loopduur, de locatie en de bestrijding van
onkosten. Zo gaf de gemeente prioriteit aan de tentoonstelling, ondanks bezwaren van de IJsclubVereniging die de museumterreinen in gebruik had. Ook hadden kopstukken uit de regionale en
landelijke politiek zich verbonden aan het welslagen van de tentoonstelling door het erelidmaatschap
te accepteren.
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Tijdens de tentoonstelling onderhield het uitvoerend comité ook nauw contact met de
gemeente. Het ging daarin met name om kwesties van openbare orde en veiligheid. Enkele kwesties
die van gemeentewege geregeld moesten worden, waren het plaatsen van kiosken voor ticketverkoop
op de openbare weg net buiten het tentoonstellingsterrein, de brandveiligheid op de tentoonstelling,
het organiseren van muziekuitvoeringen elders in de stad ter promotie van de tentoonstelling,
vuurwerkvergunningen, en het regelen van schenkvergunningen in de lokaliteiten op het terrein.181 De
gemeente nam echter ook daadwerkelijk deel aan de tentoonstelling. B&W had voor de categorie
‘Hygiëne’ een expositie ingezonden van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, met “statistieken,
graphische voorstellingen, photografphieën op den dienst betrekking hebbende.”182 Het is onduidelijk
waarom de gemeente hiertoe had besloten, maar mogelijk diende de inzending om de goede
volksgezondheid in Amsterdam tentoon te spreiden en dus de hoofdstad als stad met hoge
welzijnsstandaard te presenteren.
Hoewel de gemeente zich bewust was van het imago van de stad (zie hoofdstuk 3), was het
haar met name te doen om de economische voordelen voor de stad en haar inwoners. Men zag de
tentoonstelling vooral als inkomstenbron voor de gemeentekas. Die houding van de gemeente werd
ook bekritiseerd. In Het Geïllustreerd Politienieuws verscheen een spotprent waarin de tentoonstelling
gepresenteerd werd als uitkomst voor de gemeentefinanciën (afbeelding 5). Inderdaad hield de
gemeente het nodige aan de tentoonstelling over. Weliswaar werden de terreinen kosteloos ter
beschikking gesteld, men bleef huuropbrengsten ontvangen omdat de Vereniging HotelwezenTentoonstelling de huursom van de Amsterdamse IJsclub overnam.183 Voorts werd er belasting
geheven op publieke vermakelijkheden; dat gold zowel de tentoonstelling als geheel als enkele
individueel betaalde attracties op de tentoonstelling. Daarnaast verkreeg de gemeente inkomsten van
de AOM en inkomsten uit gasverbruik. Tegelijkertijd maakte de gemeente geen kosten: alle onkosten,
zelfs de vergoedingen voor controleurs en brandweerlieden op het terrein – die dus niet elders ingezet
konden worden – werden door de Vereniging Hotelwezen-Tentoonstelling betaald.184 Met schatte de
inkomsten uit belastingopbrengsten voor enkel toegangstickets al op circa ƒ33.000,-, terwijl de extra
inkomsten uit tramtickets en gasverbruik ook ruim ƒ45.000 zouden bedragen. Daarin waren de
opbrengsten uit belastingen op individuele attracties nog niet meegerekend. Voorts werden ook
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andere publieke vermakelijkheden, zoals Artis, het Panopticum of het Panorama, meer bezocht dan in
andere jaren, met name door buitenlanders, wat ook weer inkomsten voor de gemeente opleverde.185
Een tweede argument dat voorafgaand aan de tentoonstelling werd aangehaald om de
gemeente van het belang der tentoonstelling te overtuigen, was dat het de werkgelegenheid in
Amsterdam ten goede zou komen. Het comité zou zo veel als mogelijk streven naar de inzet van enkel
Amsterdammers op de tentoonstelling. Inderdaad had het comité van uitvoering bepaald dat er geen

Afbeelding 5: ‘De aanstaande Tentoonstelling, een uitkomst voor Amsterdam’s financiën?’ in Het
Geïllustreerd Politienieuws van 11 april 1895. Links de uitgemergelde Amsterdamse stedenmaagd, op
wier jurk ‘Gemeentebegrooting 1895’ staat. Rechts Calisch en Le Grand met een uitnodigend gebaar
naar de tentoonstelling.
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werklieden in dienst genomen mochten worden die niet minstens twee jaar in Amsterdam
woonden.186 Reeds in maart 1895 waarschuwden werkliedenverenigingen dat werklieden van buiten
Amsterdam niet moesten komen in de hoop door de toegenomen bedrijvigheid rondom de
tentoonstelling werk in de hoofdstad te vinden. Aan ruim drieduizend Amsterdamse werklozen kon op
die manier werk worden verschaft. Dat gold niet alleen de opbouw van de tentoonstelling; ook tijdens
de tentoonstelling was het merendeel van diegenen die in dienst waren als kelner(in), knecht,
werkman, verko(o)p(st)er, winkeljuffrouw of bediende – taken waarvoor niet per se kennis van de
onderneming vereist was – afkomstig uit Amsterdam.187
De subcommissie voor werkverschaffing die het uitvoerend comité had aangesteld om de
werkliedenstroom te monitoren– liet al vóór aanvang van de tentoonstelling weten dat zij niets meer
kon betekenen voor werklozen die nog geen baan hadden gevonden.188 Dat lijkt positieve
berichtgeving, maar achteraf beklaagde zich voorzitter der commissie en tevens gemeenteraadslid Piet
Nolting dat de tentoonstelling niets voor werklozen had gedaan.189 Volgens Nolting hadden via zijn
subcommissie slechts 60 tot 80 werklozen een baan gevonden, de rest werd door het comité
geweigerd. Calisch ontkende dat ten stelligste. Hij hield vol dat er duizenden Amsterdammers werk
hadden gevonden en dat de weigeringen een gevolg waren van onredelijke eisen of dronkenschap van
werklieden.190 De verblijfsregisters – waarin alle exposanten met hun personeel werden opgenomen –
lijken Calisch’ opvatting te bevestigen, hoewel die enkel inzicht bieden in tentoonstellingspersoneel,
niet in de gegevens van werknemers in dienst van aannemersbedrijven voor de opbouw en afbraak
van de tentoonstelling. Dit was de groep waarover Nolting zich het meest beklaagde. Opvallend is wel
dat de kwestie pas na sluiting van de tentoonstelling in een polemiek werd uitgevochten, terwijl deze
zich reeds voor de tentoonstelling opende (maart 1895) afspeelde. Niettemin lijkt de tentoonstelling
dus een uitkomst voor de gemeente te zijn geweest in de (tijdelijke) bestrijding van de werkloosheid.
De subcommissie werd na de werkliedenkwestie omgevormd tot subcommissie voor
bevordering van werkliedenbezoek. Thomas Cook had in zijn essay ‘Why should working man visist the
exhibtion?’ uit 1851 reeds gewezen op de voordelen die werklieden zelf hadden bij het bezoeken van
een tentoonstelling, maar hij merkte ook op dat de stad van hun bezoek profiteerde.191
Werkliedenbezoek zorgde voor een andere, extra groep toeristen die hun geld (of dat van het bedrijf
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waarvoor ze werkten) in Amsterdam spendeerden, hoewel dat nooit grote bedragen waren. Het
werkliedenbezoek zorgde echter vooral voor de promotie van Amsterdam als dagtripbestemming voor
de arbeidersklasse. In een tijd dat zij zich dit door democratisering van toerisme door goedkopere
reisopties steeds meer kon veroorloven, was dat profijtelijk voor de stad.192 Men had daarom voor
aanvang al gepleit voor de zondagsopenstelling van de tentoonstelling, omdat dat de vrije dag van
arbeiders was. Sterker nog, de HSM maakte het reizen nog goedkoper door een speciaal tarief voor
werklieden te bieden, terwijl het uitvoerend comité op sommige dagen twee werklieden toeliet op
één ticket.193 Andere vrije dagen hadden de meeste beroepsgroepen niet; het verlenen van
verlofdagen was dan een gunst van de werkgever.194 Wel betaalden veel werkgevers een uitje naar de
tentoonstelling in arbeidstijd; het bezoeken van de wereldtentoonstelling gold als educatief en
tegelijkertijd als deugdzame ontspanning.
Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt; in kranten werd bericht over
werkliedenbezoeken en verschenen dankbetuigingen van werklieden aan hun werkgevers voor het
uitje.195 In het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland zijn de kosten van personeelsbezoek
uitstekend bewaard. Uit de stukken is daarom goed op te maken wat een dergelijke organisatie ter
beschikking wilde stellen en hoeveel een werkman gemiddeld uitgaf op de tentoonstelling. De dijkgraaf
van Rijnland verleende toestemming voor het bezoek, zolang de totale kosten niet hoger waren dan
ƒ175,- à ƒ200,-.196 Dat werd bij lange na niet gehaald. Uit declaraties van het personeel blijkt dat de
totaalsom van de reiskosten, entreegelden en consumpties gemiddeld zo’n ƒ3,80 per persoon bedroeg;
omgerekend naar huidige maatstaven is dat bijna €55,-, destijds was het twee à drie daglonen.197 Een
werkman zal dus geen diner op de mailboot genoten hebben. Enkele hogergeplaatste personeelsleden
declareerden ƒ6,-.198 Dit waren dus geen hele grote bedragen, maar gezien zij vaak in groten getale
kwamen – de Leidsche Katoenfabriek De Heyder & Co. kwam met 1400 werklieden – zal het in de vorm
van belastingen toch een behoorlijke bate voor de gemeentekas van Amsterdam hebben opgeleverd.

Een financieel debacle
Hoe profijtelijk de tentoonstelling ook geweest moge zijn voor Amsterdamse ondernemers –
waaronder hotel- en vervoerswezen – en de gemeentelijke overheid, voor de initiatiefnemers was de

192

Eric G.E. Zeulow, A history of modern tourism (Londen, 2016), 53-54 en 94-95.
‘Nieuwsberichten’, Nieuwe Vlaardingsche courant (5 juni 1895), 2; F. Foekens, ‘Wereld-Tentoonstelling’, het
nieuws van den dag (4 september 1895), 8.
194
A. Hessels, Vakantie en vakantiebesteding sinds de eeuwwisseling (Assen, 1973), 67-78 en 104-109.
195
‘De Tentoonstelling’, De Telegraaf (27 juli 1895), 3; ‘Dankbetuiging’, De Maasbode (22 september 1895), 4.
196
Archief Hoogheemraadschap van Rijnland, archiefnr. 1.1.2, Hoogheemraadschap van Rijnland (1858-1958),
inv.nr. 4014, brief van dijkgraaf waterschap aan ingenieur waterschap, 3 augustus 1895.
197
J.A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (Nijmegen, 1976), 286-290.
198
Ibidem, declaraties personeelsleden van kosten bezoek wereldtentoonstelling Amsterdam.
193

61

onderneming veel minder lucratief. De leden van het uitvoerend comité werden behoorlijk in
financiële verlegenheid gebracht. Calisch deelde bij de laatste vergadering van de vereniging mede dat
de tentoonstelling eindigde met een aanzienlijk deficit. Dat tekort werd door enkele bestuursleden
bijgepast, maar zij wilden liever geen cijfers gepubliceerd hebben. Hoewel dat tegen de statuten inging,
ging de vergadering akkoord. Het is daarom onmogelijk te reconstrueren waarom men zoveel verlies
heeft geleden en hoeveel het verlies bedroeg.199
Vermoedelijk had de loterij, die tijdens de tentoonstelling georganiseerd werd, een groot
aandeel in het negatieve saldo. Het comité had ruim achtduizend prijzen voor verloting aangekocht,
met als hoofdprijs een gouden zuil ter waarde van ƒ100.000,-.200 Men kon al meedoen door een lot van
ƒ0,50 te kopen, waarvan er anderhalf miljoen te koop waren. Omdat de lotenverkoop achterbleef,
werd de trekking in eerste instantie uitgesteld van november naar januari. Uiteindelijk bleken er echter
bij trekking (13-18 januari 1896) niet meer dan een half miljoen verkocht te zijn.201 Hoewel de eerste
prijs uiteindelijk viel op een lot “toebehoorende voor een deel aan het syndidaat [sic] voor de uitgifte
der loterij, voor een ander deel aan de Vereeniging Hôtelwezen-Tentoonstelling”, zorgde dit
onverwachte voordeel er niet voor dat de opbrengsten van de loterij de kosten dekte.202 De situatie
moet menig Amsterdammer bekend in de oren geklonken hebben, vooral zij die betrokken waren bij
de organisatie van de wereldtentoonstelling in 1883. Ook toen zorgde de “teleurstellingsloterij” voor
financiële en imagoproblemen.203
Over de tentoonstellingsfinanciën ontspon zich ook nog een juridische strijd. Contractueel was
vastgelegd dat alle leden der financiële commissie en één (anonieme) buitenstaander, die vrijwillig
betrokken was bij de organisatie, gelijk zouden delen in voordelen of onkosten. Ieder zou dus een
zesde van de gelden betalen, die elke contractant zou uitgeven voor de vereniging. Calisch beweerde
een merkelijke som van ruim 277 duizend gulden uitgegeven te hebben en verlangde dus van ieder
één zesde deel daarvan terug. Het niet-lid van de financiële commissie weigerde te betalen, omdat
Calisch niet duidelijk kon maken dat hij dat bedrag ook daadwerkelijk aan de tentoonstelling had
uitgegeven. De financiële stukken, die dat konden bewijzen, ontbraken. De rechter stelde Calisch in
1900 in het ongelijk en veroordeelde zijn curator (Calisch was inmiddels overleden) tot het betalen van
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de proceskosten.204 Dergelijke kwesties, alsmede de gebrekkige financiën en het onbevredigende
resultaat, maakten van een (wereld)tentoonstelling niet het meeste aantrekkelijke middel voor
stadspromotie. Het deed ene Jan van Amstel bij de dood van Calisch opmerken dat hij een dergelijke
tentoonstelling als middel voor vreemdelingenvertier volstrekt niet zou terugwensen, “haar kleefden
vele en grote gebreken aan.”205
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Hoofdstuk 3: Een moderne wereldstad?
De imagovorming van Amsterdam in tekst en beeld
Het was voor het uitvoerend comité belangrijk dat Amsterdam gepresenteerd werd als een stad die
het bezoeken waard was, omdat een van de doelen van de tentoonstelling was om het
vreemdelingenverkeer naar de stad te bevorderen en daarmee Amsterdam (en Nederland) op de kaart
te zetten. Hierin speelde zowel de historie van de stad als moderne ontwikkelingen een rol. Amsterdam
moest zich kunnen meten met andere Europese hoofdsteden. De wereldtentoonstelling van 1883 was
al een bescheiden stap in die richting, maar in 1895 was het absoluut een doel om het “bestaan van
eigenlijk ook nog maar provinciestad” eindelijk af te sluiten.206 Omdat het evenement waarschijnlijk
een grote stroom toeristen zou aantrekken, werd het gezien als uitstekend instrument voor
stadspromotie. In dit hoofdstuk zal de relatie tussen de wereldtentoonstelling en het aanzien van de
stad Amsterdam centraal staan, waarin de tegenstelling tussen nostalgisch verleden en modern heden
steeds naar voren kwam. Hierin is aandacht voor de strategieën die het uitvoerend comité en andere
stakeholders gebruikten om Amsterdam te afficheren, welke beelden van de stad daarbij geschapen
werden en hoe de reacties van bezoekers (in de media) waren. Want, zo schreef men in het
begeleidende toeristische boekje, “Amsterdam is voor de ontvangt der vreemdelingen klaar, voor de
ontvangst der strangers en der foreigners, van landgenoot en buitenlander.”207

Amsterdam op zoek naar nieuwe moderniteit
Discussies over welke beelden men naar buiten moest communiceren waren niet nieuw. Zoals Maurice
Boer aantoonde, was de tegenstelling tussen oud en nieuw al sinds 1883 een terugkerend thema in
discussies over het gewenste imago.208 Publicist P.N. Muller (1859-1941) had in 1889 reeds geageerd
tegen de benaming ‘wereldstad’, daar Amsterdam op gebied van handel, scheepvaart en nijverheid
niets voorstelde, noch als stad van weelde en vermaak. Het was slechts uiterlijke schijn; Amsterdam
was niet modern, maar had alleen een bekoorlijke oude binnenstad.209 De wereldtentoonstelling kon
juist laten zien dat Amsterdam wél modern was. In de presentatie van de wereldtentoonstelling van
1895 koos het uitvoerend comité ervoor om continu het moderne karakter ervan te benadrukken.
Zoals in het eerste hoofdstuk al aan de orde kwam, reageerde men daarop in de buitenlandse pers
aanvankelijk enthousiast. Enkele bijzondere elementen – die de wereldtentoonstelling deden afwijken
206
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van eerdere tentoonstellingen – werden daarin uitgelicht. Dit waren stuk voor stuk moderne
elementen die de vooruitgang tentoonspreidde. Kenmerkend waren het elektrische restaurant – dat
overigens uiteindelijk niet in de bronnen is terug te vinden – en de mailboot in het waterbassin, die
gepresenteerd werden als de “twee groote aantrekkingspunten van de tentoonstelling.”210 Amsterdam
kreeg hierdoor ook het imago van een moderne stad; een wereldstad die in volle culturele ontwikkeling
was. De technologische vooruitgang die men wilde presenteren, waarin elektriciteit als modernste
energiebron een belangrijke rol speelde, maakte dat de tentoonstelling iets moest worden “dat te
Amsterdam noch nicht da gewesen ist.”211 Het moest een tentoonstelling worden die fin-de-sièclewaardig was. Men toonde een enigszins paradoxaal beeld: men presenteerde Amsterdam moderner
dan de stad op dat moment eigenlijk was. Het gold hier dus een enigszins futuristisch ideaalbeeld.
Nu was de presentatie van innovatie en technologische vooruitgang in wezen de kern van elke
wereldtentoonstelling, waarvan de Parijse wereldtentoonstelling van 1889 wellicht het hoogtepunt
was.212 Maar het uitvoerend comité wilde Amsterdam toch doen afwijken. Dat deed het door het
nationale en koloniale karakter van eerdere wereldtentoonstellingen los te laten en de Amsterdamse
tentoonstelling zo internationaal mogelijk te presenteren. Op eerdere wereldtentoonstellingen waren
de tentoonstellingshallen per deelnemende natie ingericht, waardoor landen de kans kregen hun eigen
‘nationale vitrines’ in te richten.213 Het uitvoerend comité koos er echter voor om de
tentoonstellingshallen thematisch in te richten en bewoog daarmee weg van de nationalistische
insteek van eerdere wereldtentoonstellingen.214 De verschillende categoriën (zie bijlage II) waren ook
zodanig breed dat men eigenlijk niet meer van een specialistische tentoonstelling kon spreken. Hoewel
men in de promotie voor de tentoonstelling wel sprak van het eervol wedijveren tussen naties, legde
het comité de nadruk door deze keuze op het overkoepelende internationale karakter ervan. Het
thema, zo verklaarde het comité, benadrukte juist het belang daarvan, want het kenschetste de geest
van het einde der eeuw “waarin het Hotel- en Reiswezen dermate tot ontwikkeling is gekomen, dat
het aanknoopen van handel- en industriëele relaties over de geheele wereld om zoo te zeggen geen
moeilijkheid meer oplevert.”215
Daarnaast had het uitvoerend comité geen specifieke aandacht voor koloniale retoriek.
Eerdere laat-negentiende-eeuwse tentoonstellingen hadden vaak een sterke imperiale inslag, waarbij
men etnologische exposities als kernattractie van de tentoonstelling presenteerde. Kenmerkend
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waren bijvoorbeeld de villages negrès op de Parijse wereldtentoonstellingen en bij uitstek ook de
Amsterdamse tentoonstelling van 1883, die zelfs als specifiek koloniale tentoonstelling gold.216 In de
plannen voor de Wereldtentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen werd daarover met geen woord
gerept, terwijl nog in de ontwerpfase nota bene het Congodorp van de Antwerpse
wereldtentoonstelling in 1894 volop in het nieuws was.217 De Wereldbazar moest juist een dergelijke
benadering voorkomen. Deze moest gelden een “bont toneel van de vreedzaam samenlevende
menschenrassen, in hun rijke verscheidenheid toch als broeders levend in één huis.”218 Van een aparte
‘oriëntaalse wijk’, zoals in Antwerpen aanwezig was, was dan ook geen sprake; de wereldbazar moest
daadwerkelijk een mengelmoes worden. Dat wil overigens niet zeggen dat koloniale inzendingen
geweigerd zouden worden; men had er op voorhand alleen geen aandacht voor. Daarmee week het
uitvoerend comité reeds sterk af van eerdere tentoonstellingen.
De organisatie presenteerde Amsterdam op deze manier als een sterk internationaal
georiënteerde stad; een stad die vreemdelingen, van waar ook, welkom zou heten en waarin
internationalisme de boventoon over nationalisme voerde. De praktijk bleek echter weerbarstiger. Het
comtité had zich het recht voorbehouden om af te wijken van de bepaling dat de voorwerpen
gerangschikt zouden worden zonder inachtneming van de nationaliteit der inzenders, en moest dat
uiteindelijk ook doen. De gehele tentoonstellinghallen waren tóch per nationale afdeling ingericht. Van
een werkelijk internationale expositie was weinig sprake. Het is niet geheel duidelijk waarom het
uitvoerend comité hier toch voor heeft gekozen. Mogelijk was deze wens er vanuit het buitenland of
was het omwille van praktische redenen dat de tentoonstelling toch per natie werd ingericht. Dat
laatste ligt voor de hand, omdat veel buitenlandse inzendingen pas later arriveerden. Zo opende de
Franse afdeling pas eind juni officieel, de Italiaanse nog later. Ook het koloniale aspect was niet
afwezig. De Belgische kunstenaar Henri Langerock was met zijn diorama “De Duisternis van Afrika” –
waarmee hij in Antwerpen al furore had gemaakt – prominent vertegenwoordigd op het terrein. Op
die manier van presenteren van deze “Congo-negers” kwam overigens wel kritiek, maar getuige de
ruim 90.000 bezoekers was het toch een populaire attractie.219 Op de mailboot werd ook de rijsttafel
verkocht – wellicht zelfs voor het eerst op grote schaal in Nederland.220 Rijsttafelen was een duidelijk
indisch gerecht. Het comité mocht dan kolonialisme niet willen benadrukken, men stond het in de
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exploitatie wel toe. Hoe dan ook maakte Amsterdam op deze manier de zo gewenste reputatie van
internationaal georiënteerde vredesstad niet geheel waar.

Oud-Holland als historische tegenstelling
Ook op een ander punt week het comité af van eerdere wereldtentoonstellingen, namelijk bij het
ontwerp van het nagebouwde stadje Oud-Holland. Dit onderdeel van de tentoonstelling contrasteerde
zeer sterk met de tentoongestelde moderniteit in de andere tentoonstellingsgebouwen. In OudHolland deed men – bijna letterlijk – een stap terug in de tijd. Aan dit meest kenmerkende aspect en
architectonische hoogstandje van de tentoonstelling heeft naast Breman ook Willem Kromhout, de
winnaar van de Architectura-prijsvraag, een belangrijke bijdrage geleverd. Het idee voor het
nagebouwde zeventiende-eeuwse stadje was overgenomen van architect Isaac Gosschalk (18381907), die in 1894 een Oud-Amsterdam propageerde, en van het nagebouwde marktplein op de
Wereldtentoonstelling van Voedingsmiddelen van 1887. Het idee was absoluut niet uniek, gezien
eerdere tentoonstellingen ook al nagebouwde stadjes kenden, zoals Oud-Londen (1884), OudEdinburgh (1886), Oud-Manchester (1887), Oud-Wenen (1893) en Oud-Antwerpen (1894) en later ook
Oud-Berlijn (1896), Oud-Stockholm (1897) en Oud-Parijs (1900) het licht zagen.221
Het uitvoerend comité besloot echter niet tot een Oud-Amsterdam, maar een Oud-Holland,
en dat was wel een afwijkende keuze. Op eerdere wereldtentoonstellingen werd een glorieverleden
van de organiserende stad gepresenteerd (met uitzondering van Oud-Wenen in Chicago). In 1895 koos
het comité er echter voor om meer dan alleen Amsterdam in het dorpje op te nemen. Die keuze werd
bewust gemaakt, omdat men zich, zoals gezegd, ten doel had gesteld om niet alleen Amsterdam op de
kaart te zetten, maar ook Nederland als reisbestemming aantrekkelijk te maken. Calisch had dat in zijn
openingsrede reeds benadrukt. Tijdens de openingsceremonie had ook generaal-majoor Arnold
Nicolaas Jacobus Fabius (1855-1921), die gedurende de tentoonstelling als burgemeester van OudHolland fungeerde, enkele dichtregels voorgedragen waarin vooral het verleden van Nederland (al dan
niet Holland) – en niet Amsterdam – bejubeld werd.222 Voorts moet ook in overweging genomen
worden dat het uitvoerend comité niet uit louter Amsterdammers bestond. Sterker nog, slechts twee
comitéleden kwamen oorspronkelijk uit Amsterdam en een groot deel woonde ook ten tijde van de
wereldtentoonstelling niet in de hoofdstad (een tijdelijk verblijf vanwege de tentoonstelling niet
meegerekend). Het idee was dan ook afkomstig van Zwollenaar Breman, die het opperde omdat
anders “zoveele andere typische gebouwen uit alle orden van ons land zouden [zijn] gemist.”223
221
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Het stadje kende dus een verscheidenheid aan gebouwen. Ruim twintig Nederlandse steden
en dorpen waren vertegenwoordigd, het overgrote merendeel Hollands of Zeeuws. De meest
opvallende uitzondering was de monumentale toegangspoort, blikvanger bij binnenkomst, die
gemodelleerd was naar de Nijmeegse kerkboog (afbeeldingen 6a en 6b). Andere gebouwen waren
afkomstig uit Alkmaar, De Rijp, Delft, Dordrecht, Egmond, Enkhuizen, Goes, Haarlem, Heemstede,
Hoorn, Kampen, Middelburg, Oudewater, Poeldijk, Utrecht, Veere, Zaltbommel en Zwolle. Veruit het
grootste deel van de gebouwen was echter toch afkomstig uit Amsterdam, dan wel een
‘fantasiegebouw’ gemodelleerd naar afbeeldingen uit het Amsterdamse prentenkabinet. Het meest
prominente gebouw van Oud-Holland was een reconstructie van het oude Amsterdamse stadhuis, dat
in 1652 was afgebrand. Omdat Amsterdam zo nadrukkelijk vertegenwoordigd was en het voor de
toerist relatief eenvoudig was om in Oud-Holland ook de nog bestaande grachtenpanden van de
hoofdstad te herkennen, schiep men in Oud-Holland vooral een historisch beeld van Amsterdam.

Afbeelding 6a: De stadspoort van Oud-Holland

Afbeelding 6b: De huidige Nijmeegse kerkboog

Het verschilde per stad welke periode men wilde laten zien. Zo presenteerde Oud-Londen de
stad van vóór de Great Fire in 1666, was herleefde men in Oud-Antwerpen de late middeleeuwen en
renaissance en zag men in Duitsland het Berlijn van 1650 terug. In Oud-Holland werd uiteraard de
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gouden eeuw geëvoceerd, hoewel men daarin niet zo strikt was. Zo had men tussen de zeventiendeeeuwse geveltjes ook een negentiende-eeuwse façade laten staan en waren enkele fantasiegebouwen
weliswaar gemodelleerd naar de gouden eeuw, maar hier en daar versierd met modernere
toevoegingen.224 Men beperkte zich echter niet alleen tot architectuur. Heel Oud-Holland werd een
toneel, waarop zich re-enactment van het verleden afspeelde. Het dorpje kende een eigen
burgemeester, een eigen krant, er werden kluchten opgevoerd, men liep in historische kleding, men
paste de taal aan op het zeventiende-eeuwse Nederlands en er werden zelfs officiële geschiedenissen
van het fictieve dorp geschreven.225 Dat was overigens niet nieuw aan Oud-Holland. Op eerdere
wereldtentoonstellingen gebeurde dit ook tot in detail. Dit theatrale aspect van de tentoonstelling is
door auteurs als De Jonge en Stieber reeds uitvoerig besproken.226
Het effect van een dergelijke presentatie van stad en land op het imago van Amsterdam blijft
echter onderbelicht. In de promotie van Amsterdam stond het evoceren van een nostalgisch verleden
immers lijnrecht tegenover het benadrukken van moderniteit. Toch kon men het effectief gebruiken
in het verhaal van Amsterdam als moderne wereldstad. Ten eerste koos men bewust voor een groter
plaatje dan enkel de stad Amsterdam, maar met toch een grote nadruk op de hoofdstad. Dat had als
effect dat Amsterdam als het ware een verlengstuk werd van het hele land. Wie zich het imago van
een wereldstad wil aanmeten, doet er goed aan om te beginnen met aan te tonen dat de stad in staat
is het hele land te vertegenwoordigen en tentoon te spreiden. Met de keuze voor ‘Oud-Holland’ in
Amsterdam was dit effect sterker dan met enkel een ‘Oud-Amsterdam’.
Ten tweede lijkt de sterke nadruk op het verleden enigszins paradoxaal wanneer men
moderniteit en vooruitgang wil tonen, maar het historische element was juist onmisbaar. Zoals Katja
Zelljadt voor Berlijn aantoonde, was de moderne stedelijke identiteit nauw verbonden met begrip van
het stedelijke verleden: “The Old Berlin section was essential as a necessary historical counterpoint to
highlight the 1896 Industrial Exhibition modernizing theme and its bolstering of Berlin’s cosmolopitan
and civic identity (…).”227 Voor Amsterdam gold hetzelfde. Een bezoek aan een ‘andere wereld’ – OudHolland – waarin men zich in het verleden waande, benadrukte des te sterker hoe modern Amsterdam
was. De bewust gekozen ouderwetse gasgloeilampverlichting stak bijvoorbeeld schril af tegen de
moderne elektrische verlichting die buiten het stadje zo prominent getoond werd, hoewel ook
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SAA, archiefnr. 15030, bibliotheek, inv.nr. 129125, Wereldtentoonstelling 1895 Amsterdam. Bewerkt naar
officieele gegevens (Amsterdam, 1895), 9-13.
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Oud-Hollandt’s Nieustydinghe; Idem, inv.nr. 134460, De klucht van de slempers.
226
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Zelljadt, ‘Presenting and consuming the past’, 328-329. Vgl. Stieber, ‘Historische sensatie’, 19-23. Stieber
benadrukt ook de tegenstelling tussen modern en nostalgisch, maar brengt een net andere nuacne aan,
namelijk dat het nostalgische beeld als geruststelling moest dienen in een tijd van snelle veranderingen.
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gloeilampen bij lange na niet zeventiende-eeuws waren.228 Tot slot toonde Oud-Holland ook hoe
bezienswaardig de hoofdstad verder nog was. In tegenstelling tot Berlijn had Amsterdam wél een
aansprekend verleden, waarvan in de stad nog zeer veel terug te zien was. Die sfeer werd door OudHolland opgeroepen en nodigde zo ook uit tot het bezien van de stad.

Affiches en reclamemateriaal
Die dichotomie tussen oud en modern die op het tentoonstellingsterrein zelf tot het uiterste was
doorgetrokken, kwam ook terug in het drukwerk voor de tentoonstelling. In de eerste reclameposter,
waarop de beroemde kar van Braakensiek te zien was (afbeelding 7), werd die tegenstelling nog eens
sterk benadrukt. De afbeelding toonde een zeer primitieve vorm van hotel- en reiswezen – een huifkar
– maar in de achtergrond doemden de grote tentoonstellingsgebouwen op. De beeltenis had, gelijk
Oud-Holland, een sterk nostalgisch en ouderwets karakter, maar in de symboliek verwees de plaat juist
naar de moderne stad Amsterdam. Dat herkenden ook contemporaine recensenten. Zo maakte de
Hoorsche Courant dat duidelijk in een verhaal gecreëerd rondom de afgebeelde boer, die zogenaamd
afkomstig was uit “den een of anderen achterhoek van Europa.” Bij het naderen van de

Afbeelding 7: Officiële reclameposter voor de Wereldtentoonstelling door Johan Braakensiek
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Journalisten becommentarieerden deze keuze ook. Z vonden ook dat patentolie en vetkaarsen voor een nog
waarheidsgetrouwer beeld gezorgd zouden hebben. Zie Linda Gompelman, Oud-Hollandt op de
wereldtentoonstelling van 1895 in Amsterdam. Publieksgeschiedenis avant la lettre (Masterscriptie
Publieksgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam, 2013), 13-15.
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tentoonstellingsgebouwen “met hun torens en poorten in al den glans der moderne kunst”, twijfelde
de boer of hij moest voortgaan. Onterecht, volgens de recensent:
“Uw vehikel uit de voorwereld is in zijn soort even interessant als de meest gecompliceerde
locomotief: het wekt herinneringen op, lokt tot vergelijken uit….. Rijd door, vriend, ook voor uw
karretje is plaats!”229

De recensent van de Leeuwarder Courant vatte de symboliek bondig samen: “Juist door den
eenvoud van conceptie wordt de volle aandacht van den beschouwer gevestigd op het hoofd-idéé
(…): een overzicht te geven van de vorderingen die het hôtel- ren reiswezen in den loop dezer
eeuw gemaakt hebben.”230
Niettemin werd Braakensieks prent om onbekende redenen vanaf 1 april 1895 vervangen
door een ander affiche. Met de nieuwe poster gooide het comité het over een andere boeg. In
plaats van het tonen van een nostalgisch tafereel om associatief het moderne karakter van
tentoonstelling en stad te benadrukken, werden nu juist de modernste ontwikkelingen afgebeeld.
Het idee bleef echter hetzelfde: Amsterdam presenteren als een stad van moderniteit. Op de plaat
(afbeelding 8) was de Amsterdamse stedenmaagd prominent afgebeeld, herkenbaar aan het
wapen van de stad op haar kroon en op het schild in haar rechterhand. De maagd als
verpersoonlijking van Amsterdam werd populair vanaf 1883, toen voor de wereldtentoonstelling
een beeld van haar bij de ingang van het Vondelpark werd geplaatst.231 De rest van de plaat
toonde de moderne ontwikkelingen: een wereldkaart – die het internationale karakter aangaf –
een stoomtrein, een stoomschip – dat aan de vlaggen te zien van de Verenigde Staten naar
Nederland voer, waarmee nogmaals het internationale karakter werd benadrukt – verschillende
reiskoffers en een moderne Baedeker-reisgids. De stedenmaagd onthaalde en tooide de
moderniteit met haar lauwerkrans. Amsterdam afficheerde op deze manier sterk met zijn
moderne karakter.
In

kleiner

reclamedrukwerk

voor

de

tentoonstelling

werd

vooral

het

tentoonstellingsterrein getoond, en wel het prominente hoofdgebouw. In dergelijke kleinere
reclamefolders ging er minder aandacht uit naar de locatie van de tentoonstelling, maar werd net
zo min het thema benadrukt. Het is bij dit soort flyers onduidelijk of ze van het uitvoerend comité
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‘De Tentoonstelling in Amsterdam’, Hoornsche courant (24 maart 1895), 3.
Mart. L. Liket, ‘Wereldtentoonstelling van Hôtel- en Reiswezen. I.’, Leeuwarder Courant (24 december 1894),
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De iconografie bestond al veel langer. Reeds in 17e eeuw pronkte in het stadhuis (Paleis op de Dam) een
beeld van de stedenmaagd. Zie Arie Jan Gelderblom, ‘De maagd en de mannen. Psychokritiek van de
stadsuitbeelding in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: Arie Jan Gelderblom, Mannen en maagden in
Hollands tuin. Interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781 (Amsterdam, 1991), 78-93;
Rebecca van Beem, ‘De stedenmaagd in al haar glorie’, Desipientia – zin & waan 15:1 (2008), 36-39.
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Afbeelding 8: Tweede officiële reclameposter voor de Wereldtentoonstelling. De tekenaar is
onbekend, de prent is gedrukt bij drukkerij Holdert & Co.

uitgingen. Zo bevatte een tentoonstellingsflyer met het hoofdgebouw op de achterkant een
prijslijst voor thee van de Gebroeders Snel op de Warmoesstraat.232 Mogelijk was dit een initiatief
van deze ondernemers. Desalniettemin waren de Gebroeders Snel volgens de officiële catalogus
niet aanwezig als exposant of verkoper op de tentoonstelling. Vermoedelijk betrof het hier
daarom een souvenir, waarop men op de achterkant (tegen betaling) een advertentie kon laten
plaatsen. Een vergelijkbaar geval, met dezelfde voorkant, bevatte reclame voor de bodega Aux
Caves de France aan de Kalverstraat, evenmin op de tentoonstelling aanwezig, met dien verschil
232

SAA, archiefnr. 10097, Col. SAA: tekeningen en prenten, inv.nr. 1471, reclamedrukwerk met afbeelding van
het hoofdgebouw van de Wereldtentoonstelling. Op verso een prijslijst voor thee. 1895.
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dat de naam van de bodega ook op de voorkant prijkte. Deze gevouwen flyer had op de achterkant
ook nog een afbeelding van het eerste tentoonstellingsaffiche met de vermelding ‘souvenir’. 233
Indien men dergelijke souvenirs verkreeg bij het verlaten van de tentoonstelling, is het begrijpelijk
dat het drukwerk reclame bevatte van ondernemers die niet per se op de tentoonstelling
aanwezig waren, maar wel graag toeristen zagen langskomen bij hun onderneming in de stad.

Souvenirs van de tentoonstelling
Naast dergelijk reclamedrukwerk verschenen er van de tentoonstelling ook zeer veel foto’s en
schetsen. Het uiterlijk van de wereldtentoonstelling is daarom van opbouw tot afbraak goed
gedocumenteerd (zie bijlage III). Veel van deze foto’s en prenten zijn in souvenirs en
herinneringsboekjes verschenen. Zulke consumptiesouvenirs waren een relatief nieuw
verschijnsel. Ze verlengden de ervaring van de tentoonstelling zowel in het individuele als
collectieve geheugen.234 Souvenirs waren vaak niet alleen een herinnering aan de tentoonstelling,
maar ook aan de stad Amsterdam. Ze kunnen daarom een inzicht bieden in hoe te tentoonstelling
bijdroeg aan de promotie van de stad. Het bekendste souvenir uit 1895 was een klein
leporelloalbum met negen schetsen van de tentoonstelling (waaronder afbeelding 7).235 Hoewel
dit souvenir opvallend veel schetsen van Oud-Holland bevatte en dat daarmee een zeer
belangrijke plaats op de tentoonstelling toedichtte, bevatte het verder geen verwijzingen naar de
stad Amsterdam.
Interessanter is een serie prentbriefkaarten die op het tentoonstellingsterrein verkocht
werden. Het gebruik van zulke kaarten voor souvenir- of reclamedoeleinden was voor Nederland
sowieso innovatief; tot 1892 hadden de posterijen namelijk een monopolie op de uitgifte van
geïllustreerde briefkaarten. Er verschenen twee series met prentbriefkaarten. Enerzijds drukte
N.J. Boon, die ook in Oud-Holland aanwezig was, een serie kaarten met enkel afbeeldingen van
de tentoonstelling. Anderzijds – en van groter belang voor het imago van de stad – verscheen van
de Electrische Drukkerij te Amsterdam een serie van ten minste 27 verschillende kaarten die
afbeeldingen van de stad en de tentoonstelling combineerde.236 Dit gebeurde steeds op dezelfde
manier, met twee afbeeldingen links- en rechtsboven en linksonder een ronde afbeelding. Stieber
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SAA, archiefnr. 30576, Col. SAA: tentoonstellingen, inv.nr. 118, souvenir van ‘Aux Caves de France’, 1895.
Silla, ‘Chicago World’s Fair’.
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SAA, archiefnr. 30576, Col. SAA: tentoonstellingen, inv.nr. 118, leporelloalbum ‘Souvenir
Wereldtentoonstelling 1895’.
236
Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten, ‘Electrische Drukkerij, Amsterdam’,
<https://www.prentbriefkaarten.info/electrische-drukkerij-amsterdam.html> [geraadpleegd 13-06-2019]. Er
zullen ongetwijfeld meer dan 27 afbeeldingen gedrukt zijn; het is immers onwaarschijnlijk dat de
stadschouwburg slechts op één kaart verscheen (zie tabel). De Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten
blijft op zoek naar aanvullingen op de serie.
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refereerde al eerder aan deze prentbriefkaarten, met een voorbeeld dat zowel het marktplein van
Oud-Holland als een blik op de Oudezijds Voorburgwal (ter hoogte van de Korte Niezel) toonde.
Ze benadrukte de “terloopse nevenschikking van een eigentijds stadsbeeld aan de ene kant met
een eigentijdse imitatie van een historisch beeld aan de andere.”237 Het pittoreske beeld van de
Oudezijds Voorburgwal is volgens Stieber net als Oud-Holland bedoeld om een sensatie van
geschiedenis te creëren en de pragmatische moderniteit weg te laten. Ze gaat dan echter voorbij
aan de verschillende selecties van beelden op andere briefkaarten in de serie, waarin wel degelijk
het moderne karakter werd benadrukt, zoals de inventarisatie van de Vereniging Documentatie
Prentbriefkaarten duidelijk maakt (tabel 1).
#
1
2
3
4
5
6

Afbeelding linksboven
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Nieuwmarkt

Afbeelding linksonder
Man aan tafel
Man aan tafel
Man aan tafel
J. Seelig, Rokin 4
Société des Bronzes, Kalverstraat 73
Continental Bodega Company, OudHolland
American Hotel
J.P. Kluijskens, Nieuwendijk 116, 118
Reuzenolifant
Reuzenolifant
Reuzenolifant

7
8
9
10
11

Nieuwmarkt
Nieuwmarkt
Amstel
Amstel
Amstel

12

Amstel

13
14
15
16

Amstel
Centraal Station
Centraal Station
Centraal Station

17
18
19

Centraal Station
Marktplein Oud-Holland
Marktplein Oud-Holland

Continental Bodega Company, OudHolland
American Hotel
Meisje op klompen
Meisje op klompen
Photographie Société Anonyme,
Koningsplein 1
American Hotel
Vrouw met stoel
Vrouw met stoel

20
21
22
23
24
25
26
27

Marktplein Oud-Holland
Marktplein Oud-Holland
Marktplein Oud-Holland
Marktplein Oud-Holland
Marktplein Oud-Holland
Paleis op de Dam
Paleis op de Dam
Paleis op de Dam

W. Beien & Co., Damrak 24
H. Pollen Jr., Leidschestraat 96
J. Seelig, Rokin 4
American Hotel
Dikker & Co., Kalverstraat 93
American Hotel
American Hotel
Société des Bronzes, Kalverstraat 73

Afbeelding rechtsboven
Fisslthaler, Oud-Holland
Stoomschip Prins-Hendrik
Hoofdgebouw Tentoonstelling
Hoofdgebouw Tentoonstelling
Hoofdgebouw Tentoonstelling
Stadsschouwburg
Hoofdgebouw Tentoonstelling
Hoofdgebouw Tentoonstelling
Fisslthaler, Oud-Holland
Oosterdok
De Gruyter’s Stores, Leidschestr.
38, 40; Keizersgr. 455-561.
Oosterdok
Stoomschip Prins Hendrik
Fisslthaler, Oud-Holland
Hoofdgebouw Tentoonstelling
Hoofdgebouw Tentoonstelling
Hoofdgebouw Tentoonstelling
Gracht Oudezijds Voorburgwal
De Gruyter’s Stores, Leidschestr.
38, 40; Keizersgr. 455-561.
Gracht Oudezijds Voorburgwal
Gracht Oudezijds Voorburgwal
Gracht Oudezijds Voorburgwal
Gracht Oudezijds Voorburgwal
Gracht Oudezijds Voorburgwal
Fisslthaler, Oud-Holland
Gracht Oud-Holland
Gracht Oud-Holland

Tabel 1: Afbeeldingen op prentbriefkaarten van de Electrische Drukkerij, overgenomen van de Vereniging Documentatie
Prentbriefkaarten. De nummering is voor de duidelijkheid aangepast. Met donkerbruin zijn afbeeldingen van de tentoonstelling
gemarkeerd, met geelbruin tafereelafbeeldingen. Bij ‘moderne’ voorstellingen is stippelarcering aangebracht.
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Het overzicht maakt direct duidelijk dat elke kaart minimaal één afbeelding van de
tentoonstelling bevatte. Bovendien was op enkele briefkaarten een tafereelafbeelding afgebeeld, die
volgens Stieber gebruikelijk was bij laatnegentiende-eeuwse verbeeldingen van Amsterdam.238 Van de
tentoonstelling verschenen zeven verschillende voorstellingen, van de stad acht, met daarnaast nog
enkele – vermoedelijk gesponsorde – afbeeldingen van Amsterdamse winkels. Interessant is de
volledige mengelmoes van nostalgische en moderne elementen, zowel in de voorstellingen van de
wereldtentoonstelling als van de stad. Er was vrijwel altijd – maar niet uitsluitend – sprake van
minimaal één oud en één modern beeld. Dat was waarschijnlijk een bewuste keuze; men poogde zo
het veelzijdige van Amsterdam te benadrukken.
Bij beelden van de tentoonstelling stonden het hoofdgebouw en de mailboot als moderne
elementen lijnrecht tegenover verbeeldingen van Oud-Holland. Bij de stadsbeelden was dat niet
anders. Terecht merkte Stieber op dat de Oudezijds Voorburgwal een enigszins nostalgisch premodern
beeld schiep – hoewel de skyline de in 1887 geopende neobarokke Sint-Nicolaaskerk toonde. Hetzelfde
kan gezegd worden van de beelden op de Amstel met zicht op Waterlooplein – dat pas in 1882
ontstond na demping van de Leprozengracht – de Nieuwmarkt en het Oosterdok, zonder
stoomschepen. Ook al waren sommige van deze stadsbeelden pas in recente tijd ontstaan, ze toonden
vooral schilderachtige taferelen die het verleden evoceerden. Daarnaast bestonden er echter bij
uitstek moderne verbeeldingen, die ook de recente ontwikkelingen op het gebied van hotel- en
reiswezen belichaamden: het Centraal Station, het American Hotel en het verkeersgewoel bij het Paleis
op de Dam, waarvoor trams langstrokken (afbeelding 9). Bovendien waren de winkeletalages zeker
geen toonbeeld van nostalgie, maar juist van stedelijke ontwikkeling, met moderne winkels zoals de
eerste messenfabriek (Beien & Co.), een horlogerie (J.P Kluijskens), gefabriceerde confectiekleding (J.
Seelig) en een grote magazijnwinkel (De Gruyter’s Stores).
Indien men de gehele serie souvenirs bekijkt, werd de moderniteit dus juist níet weggelaten,
zoals Stieber veronderstelde, maar werd deze nu net getoond.239 Contrasterende elementen zoals
pittoreske beelden van Amsterdam of beelden van Oud-Holland werkten enerzijds versterkend –
vergelijkbaar met Oud-Holland op de tentoonstelling – en gaven anderzijds het bezienswaardige van
Amsterdam aan, dat zo zijn rijke geschiedenis toonde. Amsterdam werd gepresenteerd als, wederom,
een wereldstad die een lange geschiedenis kende maar zeker ook bij de tijd was. Het duidelijkst werd
dat in het beeld van het Paleis op de Dam: een bezienswaardig zeventiende-eeuws gebouw werd
geflankeerd door moderne tramrails. Toch was dit niet het meest succesvolle beeld van modern
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Amsterdam – waar in andere Europese steden reeds elektrische trams reden, deden in Amsterdam de
paardentrams (tot 1900) nog dienst.
Op de tentoonstelling waren nog tal van andere souvenirs verkrijgbaar, maar dit waren
voornamelijk souvenirs die enkel herinnerden aan de tentoonstelling zelf. Niettemin waren dit vaak
souvenirs van Oud-Holland, zoals foto’s van Guy de Coral, die zijn winkel daar gevestigd had. Daarnaast
waren er ook bij op verschillende plekken munten als souvenir te verkrijgen. Sommigen daarvan waren
van een specifieke attractie, zoals het doolhof te Oud-Holland of de Franse exposant Coupier Fils &
Douart, die bronzen voorwerpen tentoonstelde. De meeste munten waren echter algemener, ofwel
van Oud-Holland (met marktplein of gracht), ofwel van de wereldtentoonstelling als geheel. Die laatste
toonde op de voorkant het hoofdgebouw en op de achterkant een afbeelding van de eerste
reclameplaat, de man met kar. Voorts was er ook een bouwplaat van Oud-Holland, uitgegeven door
N.J. Boon (te Oud-Holland), waarmee men het bruggetje aan het eind van het grachtje kon nabouwen
(zie bijlage III). De grote aandacht voor Oud-Holland in de souvenirs is enigszins opvallend, maar
begrijpelijk wanneer in acht wordt genomen dat Oud-Holland fungeerde als zogenaamd echt bestaand
dorp, dat daarom zijn eigen souvenirs uitgaf. Bovendien was het een van de grootste attracties van de
tentoonstelling.

Afbeelding 9: Souvenir prentbriefkaart van de Electrische Drukkerij, met het Paleis op de Dam, het grachtje van Oud-Holland
en de Société des Bronzes aan de Kalverstraat. De afbeelding van het Paleis toont ook monument De Eendracht (bijgenaamd
‘Naatje van de Dam’) dat in 1856 opgericht werd ter herinnering aan de Tiendaagse Veldtocht. Het raakte als snel in verval
en werd in 1914 na verlegging van de tramsporen verwijderd.
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Amsterdam voor toeristen
Naast het beeldmateriaal dat hierboven genoemd is, waren en voor toeristen nog andere manieren
waarop Amsterdam op de tentoonstelling gepresenteerd werd. Dat betrof een tweetal nieuwigheden
uit de negentiende eeuw. Enerzijds was dat het gebruik van het panoramaperspectief, het zien van de
stad vanaf een hoger, verder standpunt of zelfs vanuit de lucht. Luchtreizen was iets van de
moderniteit, zelfs van de toekomst, en hoewel de luchtballon al ruim honderd jaar bestond was het
kijken vanuit de lucht eind negentiende eeuw voor grootste deel van de bezoekers nog steeds erg
nieuw. Luchtbeelden van Amsterdam waren al langer bekend, maar het ging hier om het zelf beleven
van een panoramaperspectief.240 Men kreeg de positie van een externe toeschouwer met een andere,
nieuwere manier van kijken.241 Anderzijds ging het om het gebruik van de reisgids. De negentiende
eeuw zag de opkomst van de reisgids, met als belangrijkste representanten de Britse reisgidsen van
John Murray en de Duitse reisgidsen van Karl Baedeker, maar rondom tentoonstellingen werden vaak
speciale kleine gidsjes voor de tentoonstellingsstad uitgegeven. In 1883 was dat voor Amsterdam
veelvuldig gebeurd en ook in 1895 verscheen er voorafgaand aan de tentoonstelling een gids voor
vreemdelingen in Amsterdam.
Het stadsbeeld van Amsterdam werd bepaald door de nauwe straatjes en grachten met de
Dam als centrale punt. Men had de demping van het zuidelijk deel van het Damrak pas recent
uitgevoerd; het noordelijk deel van het Rokin was nog niet gedempt. Toeristen en inwoners van de
stad kenden deze beelden vanaf de grond, vanuit een zogenaamde interne positie. Het uitvoerend
comité wilde iets nieuws bieden. Naar voorbeeld van de wereldtentoonstellingen in Parijs (1889), met
de Eiffeltoren, en Chicago (1893), waar men in een reuzenrad en door middel van een lift bezoekers
een ander perspectief wilde bieden, werd op het Amsterdamse tentoonstellingsterrein een
panoramisch beeld geboden. In de twee hoge torens van het hoofdgebouw waren liften aangebracht,
een hydraulische en een elektrische, die bezoekers tot ruim veertig meter hoogte bracht.242 Men
overzag daarmee niet alleen de tentoonstelling, maar ook de stad. Het comité wilde zo een nieuw
stadsbeeld tonen, waarbij niet per se het getoonde modern aandeed, maar de manier waarop dat
gebeurde. Bovendien overzagen toeristen zowel het oude centrum als de nieuwbouw buiten de
Singelgracht in één oogopslag, waarmee de vermenging van oud en modern in de hoofdstad expliciet
gevisualiseerd werd.
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Ook in de Reuzenolifant kon men tot vergelijkebare hoogte komen, maar het uitzicht was
vanuit daar veel minder fraai, te meer omdat de torens van het hoofdgebouw het uitzicht op de stad
deels blokkeerden. Breman had de torens speciaal ontworpen met het doel om vergezichten te kunnen
verschaffen, hoewel ook het tentoonstellen van moderne lifttechniek belangrijk was. Overigens is het
de vraag of dat idee van Breman kwam: hoewel Kromhouts winnende ontwerp niet werd uitgevoerd,
bevatte het wel liften in de torens van zijn hoofdgebouw en werkte Kromhout onder Breman mee aan
de tentoonstelling.243 Het nieuws van den dag liet blijken dat het een nieuw beeld van de stad gaf:
“Vooral het gezicht over de stad van dit punt uit is eigenaardig.”244 De eerder genoemde Frederik van
Oordt sprak van een “mooi uitzicht of liever overzicht van (…) de stad Amsterdam.”245
Op het tentoonstellingsterrein was nog een manier om de stad vanuit de lucht te bekijken –
een die het comité reeds vroeg (november 1894) had vastgelegd. De Belgische vliegenier Denys was
met zijn Ballon Captif¸ een luchtballon aan een kabel, aanwezig. De luchtballon steeg zelfs tot 300
meter hoogte op – althans dat beweerde men; de kranten hielden het op zo’n 100 à 150 meter.246 Ook
van de ballonvaart verschenen gelijkaardige reacties over de stad. Zo schreef een journalist van het
Algemeen Handelsblad: “Men bemerkt eerst in hoogere sferen hoe mooi het eigenlijk beneden is. Het
tentoonstellingsterrein met de talrijke gebouwen en gebouwtjes verdwijnt geheel in de massa van de
groote stad.”247 Vervolgens omschreef hij het panorama van Amsterdam en liet hij doorschemeren dat
een avondtochtje, met uitzicht op de verlichte stad, wellicht nog mooier zou zijn geweest. Al deze
panoramabeelden waren uitdrukkelijk bedoeld om Amsterdam te bekijken. Het ging om de promotie
van de stad, niet die van het evenement zelf. Door de markante blik op de stad kwam immers niet de
herinnering aan de tentoonstelling, maar de herinnering aan de stad voorop te staan.
De markante Amsterdamse gebouwen die de bezoekers vanuit de lucht of vanuit de torens
konden zien, werden ook op een andere manier aan de man gebracht. Voorafgaand aan de
tentoonstelling, in november 1894, verscheen een Algemeene inleiding en beschouwing van
landgenoot en vreemdeling, geïllustreerd door Johan Braakensiek. Het boekje werd uitgegeven in het
Nederlands, Duits, Frans en Engels, zodat het beschikbaar was voor toeristen uit alle windstreken. Het
was niet alleen een inleiding op de tentoonstelling, maar ook een mini-reisgidsje voor Amsterdam.
Gelijk Oud-Holland – dat niet alleen Amsterdam tentoonstelde, maar heel Nederland – besteedde de
reisgids naast de hoofdstad ook aandacht aan Nederland. Maar evenals in Oud-Holland lag de nadruk
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sterk op de hoofdstad. Naast de 45-pagina’s tellende inleiding en beschouwing van Amsterdam vielen
de schamele acht pagina’s voor de rest van het land behoorlijk in het niet. Het was dus de stad die met
name toeristen moest trekken. Al voordat men overging tot een beschrijving van de stad maakte het
boekje duidelijk dat Amsterdam nu echt meedeed als wereldstad, door de vergelijking met 1883 te
trekken: “En Amsterdam heeft toilet gemaakt. In 1883 was ze nog niet gereed. Toen lag de stad voor
bruggenbouw, buizenaanleg, asphalteering enz. overhoop.”248
Een volwaardige reisgids was het overigens niet. Men omschreef het zelf als een handleiding
die belangstelling voor Amsterdam en Nederland moest wekken. Men gaf daarom slechts een “flauwe
schets” van Amsterdam en verwees voor veel monumenten naar “de gewone inlichtingen
dienaangande in de reisboekjes.”249 Belangrijk was vooral het internationale aanzien van Amsterdam
te benadrukken en tegelijkertijd te laten zien hoe gevarieerd in aanbod de stad eigenlijk was. De
tentoonstelling nam daarin een belangrijke plaats in, maar Amsterdam stond volgens de schrijvers als
stad op zich ook sterk: “De tentoonstelling zal dragen een bijzonderen stempel en daarop komt ’t aan,
al zou Amsterdam ’t meer dan eenige stad kunnen ontberen.”250 Het was die bijzonderheid die een
prominente plaats in het boekje innam. Men vergeleek Amsterdam daarom graag met andere
wereldsteden. Dat bleek al in de openingszinnen van het hoofdstuk over Amsterdam:
“Parijs, Weenen en Berlijn mogen getuigen van meer pracht, Londen en New-York de bezoekers
overweldigen door hare grootschheid, Amsterdam met hare 450,000 inwoners, behaagt door haar
karakteristieken aanleg, door hare niet overdrukke gezelligheid, door hare verscheidenheid in
behaaglijke vergezichten, zoowel in de oude centra als in de nieuwste stadsgedeelten.” 251

De laatste passage benadrukte ook wederom de verbondenheid tussen het oude Amsterdam en de
moderne stadsuitbreiding. Men beklemtoonde hiermee dat Amsterdam geen nabootsing van een
andere stad wilde zijn, dus ook geen ‘Venetië van het Noorden’, zoals de stad nogal eens genoemd
werd: “Amsterdam is zich zelf, wil zichzelf zijn.”252
Amsterdam schonk de toerist dus een verrassende aanblik; het was een stad die men nergens
vergelijkbaar kon vinden. Men bevestigde daarom “de spreekwoordelijk geworden opmerking, dat
Amsterdam zelf het merkwaardigste van Amsterdam is.”253 Dat had te maken met de grachtgordel, de
vestingwerken (“een van de sterkste ter wereld”), de moerasbodem, de handelsgeest en het
handelsverkeer en nog vele andere kleinere zaken. Men noemde Amsterdam ook nadrukkelijk een
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wereldstad en wel een goed ontwikkelde, zindelijke stad, waarbij de meeste andere wereldsteden
enigszins vuil afstaken. De rest van het boekje probeerde interesse in de stad op te wekken door de
meest aantrekkelijke bestemmingen te bespreken. Amsterdam was immers bovenal bezienswaardig.
Men schreef het werk daarom “opdat de lezer overtuigd worde, dat als voor het bezoek van een
vreemde stad een tentoonstelling een voorwendsel mocht zijn, dit voorwendsel bij uitstek kan dienen
voor het schoone Amsterdam.”254 Overigens benadrukte men wel dat men een dergelijk voorwendsel
niet zou beamen, daar de tentoonstelling alleen al de reis waard was.
Enkele toeristische bestemmingen werden in het bijzonder uitgelicht. Het ging hierbij met
name om plaatsen die golden als aparte toeristische attractie; voor het stadsgezicht, met kerken,
grachtenpanden, markten en andere monumenten verwees men immers naar bestaande reisgidsen.
Bijzondere aandacht was er daarom voor het Paleis op de Dam, het Paleis voor Volksvlijt, het
Rijksmuseum, Artis, het Panoramagebouw en enkele wijken zoals de Joodse wijk en de Jordaan. Het
Paleis op de Dam en het Rijksmuseum toonden de rijke geschiedenis in beeldhouw- en schilderkunst.
Tegelijkertijd was het Rijksmuseum ook een pontificaal negentiende-eeuws toonbeeld van nationale
trots. Het Paleis voor Volksvlijt en het Panoramagebouw vertegenwoordigden juist het moderne
karakter van de stad. Het Paleis toonde de moderne architectuur en industriële vooruitgang. Het
Panoramagebouw was als kunstzaal gericht op panoramavoorstellingen, die in de negentiende eeuw
bijzonder populair waren. Voor Artis gold min of meer hetzelfde. Het was, naast een plaats voor
uitspanning en vermaak, vooral toonaangevend door de wetenschappelijke insteek, de bijbehorende
zoölogische en etnologische musea en het aquarium, dat internationale belangstelling genoot.
De aandacht voor de Jodenbuurt en de Jordaan wijken was opvallend. Beide wijken golden niet
als het toonbeeld van vooruitgang – een beeld dat in de Algemeene beschouwing zelfs werd bevestigd.
Men sprak van onaanzienlijke, slecht geplaveide en modderige straten, waar ondragelijke stank
heerste. Ook zou met name de Jodenbuurt erg onveilig zijn.255 Het werkje schetste een geenszins
aantrekkelijk beeld van beide wijken. Het contrast met de eerder beschreven grandeur, rijke
geschiedenis en moderne ontwikkeling kon haast niet groter. Toch waren juist deze wijken voor
toeristen het bezoeken waard. Vanaf de jaren 1880 kwam dit zogenaamde slumming als toeristische
activiteit op. Het was nauw verbonden met het idee van de kosmopolitische metropool. Men
benadrukte graag de interne heterogeniteit van de stad. Deze verschillen toonden de rijkdoom aan
contrasten van het stadleven en werden gebruikt om juist het kosmopolitische karakter te

254
255

Ibidem, 28.
Ibidem, 56-60.

80

onderstrepen. Deze diversiteit droeg bij aan het aantrekkelijk maken van de stad als geheel tot
toeristische bestemming.256
Deze verschillen werden vaak geografisch toegeschreven aan specifieke stadsdelen, in dit geval
dus de Jodenbuurt en de Jordaan. De wijken representeerden de typische Amsterdamse handelsgeest,
die in de rijke stadsdelen niet meer zichtbaar was. Het waren allebei bedrijvige wijken, vol ijver en
werkzaamheid van werklieden, neringdoenden en kleinere ambtenaren. Ook dat was Amsterdam –
een ondernemende stad waarin plaats was voor iedereen. Deze uitgebreide verhandeling over deze
volkswijken was nieuw; in toeristische gidsen geschreven naar aanleiding van de wereldtentoonstelling
in 1883 vinden we zulke beschrijvingen niet – hooguit enkele vermeldingen van deze volksbuurten.
Kennelijk had slumming destijds nog niet zijn intreden in Nederland gedaan. Het gaf wel een bepaalde
mate van zelfverzekerdheid aan. Terwijl in 1883 dergelijke beschrijvingen wellicht nog niet
beantwoorden aan het ideaalbeeld van een wereldstad (in wording) – ze zouden juist een
onderontwikkeld beeld kunnen oproepen – was men in 1895 overtuigd dat de volksbuurten juist
onderdeel waren van de Amsterdamse identiteit als wereldstad.
Een verdere vergelijking met 1883 toont nog enkele accentverschillend aan. De Algemeene
beschouwing kopieerde namelijk grote stukken tekst letterlijk uit het in 1882 bij Tjomme van Holkema
verschenen boekje Amsterdam. Gids met platen, waarvan de inleiding geschreven was door Martin
Kalff (1848-1897). Kalff was in 1895 ook betrokken bij de tentoonstelling als lid van de commissie voor
Oud-Holland. De eerder genoemde quote die Amsterdam vergeleek met andere wereldsteden, was
ten dele letterlijk uit de Gids overgenomen:
“Parijs, Weenen en Berlijn mogen van meer pracht getuigen; Londen en New-York mogen hun
bezoekers overweldigen door hunne grootte en grootschheid, Amsterdam met zijn grachten en toren
spant de kroon in schilderachtigen aanleg en kenschetsende volksbuurten.” 257

Weliswaar werden hier de volksbuurten benoemd, de gids ging daar niet verder op in. Een vergelijking
met 1895 leert dat het accent verlegd werd; in dat jaar was niet langer de schilderachtigheid
kenmerkend, maar de levendigheid en de verscheidenheid van de stad, waarin ook de nieuwe wijken
werden meegenomen. Tekenend voor de zelfverzekerdheid van de wereldstad was dit vertrouwen in
het eigen imago. Voor 1883 schreef men dat het “niet ten onrechte [was dat] Amsterdam wel eens het
Venetië van het Noorden genoemd [wordt]”, in 1895 ontkende men die vergelijking ten stelligste.258
Verdere vergelijking leert dat veel van de beschrijvingen van gebouwen vrij letterlijk zijn
overgenomen, maar dat men ook in die gevallen hier en daar delen heeft toegevoegd. Zo liet men de
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kans niet onbenut om bij de beschrijving van het Paleis op de Dam te benadrukken dat het gebouw
“getuigt van de welvaart en den kunstzin der natie, die ruim twee eeuwen geleden het tot Stadhuis in
het leven riep.” Hiermee legde de beschrijving wederom het accent op de Amsterdamse geschiedenis
van het gebouw, waarin het gehele land vertegenwoordigd was. Een gelijkaardige passage ontbrak in
1882. In sommige gevallen ging het ook om een andere woordkeus. Zo vertelden beide boekjes dat
het Paleis voor Volksvlijt oorspronkelijk een ‘monsterhalle’ moest zijn, met een permanente, doch
aangroeiende en afwisselende tentoonstelling van alle voorbrengselen der nijverheid. Het had een
toonbeeld van industriële ontwikkeling moeten zijn. In 1882 schreef men dat “dat denkbeeld evenwel
geen bijval [bleek] te vinden.”259 In 1894 was men veel minder stellig: “Maar dit voornemen kon niet
worden verwezenlijkt.”260 Een dergelijke beschrijving hield het denkbeeld – namelijk het
tentoonspreiden van de vooruitgang – overeind, wat minder afdeed aan het moderniteitsstreven van
Amsterdam. Al met al wees men de toerist in het begeleidende boekje dus zowel op het moderne
Amsterdam als op zijn rijke geschiedenis. Tussen de regels door las men, zeker in vergelijking met 1883,
een stad die zichzelf als wereldstad aan durfde te prijzen.

Reacties op de tentoonstelling
In het voorgaande zijn verschillende manieren waarop middels de wereldtentoonstelling werd
gepoogd bij te dragen aan de beeldvorming van Amsterdam als wereldstad de revue gepasseerd. De
praktijk wees echter uit dat dat streven niet altijd verwezenlijkt kon worden. De tentoonstelling was in
de ogen van veel toeristen en journalisten namelijk niet geslaagd. Die mening over de tentoonstelling
had ook haar weerslag op de beeldvorming over de stad Amsterdam. De tentoonstelling had immers
een visitekaartje voor de stad moeten zijn. De uitingen van bezoekers over het mislukken van de
tentoonstelling gaven ook blijk van de verbondenheid die het evenement had met de stad. Reacties
van bezoekers bieden daarom ook inzicht in de manier waarop de wereldtentoonstelling gebruikt werd
als instrument ter bevordering van de stadspromotie van Amsterdam. In de komende twee paragrafen
zal daaraan aandacht worden besteed.
De eerste negatieve reacties klonken al bij de opening van het evenement. Het terrein was nog
niet af en bij sommige onderdelen duurde het nog weken zo niet maanden voordat ze gereed waren.
Dat kwam het comité op de nodige kritiek te staan. In De Amsterdammer trok ene E.N. Nuijé fel van
leer tegen dat manco. In zijn ervaring was er bij aanvang niet meer te zien dan een hoopje pakkisten
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en slechts sporadisch een enkele mooie etalage, tussen de “troosteloze eenzaamheid dier ledige
loodsen.” Volgens Nuijé was er sprake van een gemiste kans om direct indruk te maken:
“Als zoo’n tentoonstelling nu eens geheel klaar was geweest bij de opening, zou je ten minste één keer
in je leven iets totaal nieuws, iets émotioneels, etwas nie dagewesens, hebben gehad, maar neen! Ze
is natuurlijk weer doodgewoon in een staat van verregaande on-afheid.”261

De kritiek van Nuijé werd breed gedeeld. Zo verscheen in De Kroniek een spotprent van Antoon
Molkenboek (1872-1960) waarop de genodigden van de opening geconfronteerd werden met dichte
kisten, daarop gewezen door Calisch (afbeelding 10). Een vergelijkbare prent verscheen in Het
Geïllusteerd Politienieuws, met als treffend onderschrift: “Mr. Calisch tot de autoriteiten: Dat wij u
ontvangen te midden der werkzaamheden, geschiedt om u te overtuigen van de kracht van den arbeid
bij de uitvoering van grootsche ondernemingen” (afbeelding 11).262

Afbeelding 10: ‘Wereldtentoonstelling van Hotel- en Reiswezen’ door Antoon Molkenboer. Het onderschrift luidt: ‘Na
de opening. De genoodigden bezichtigen de Tentoonstelling.’ Links onderin wijst Calisch de
hoofdwaardigheidsbekleders naar ‘zijn’ tentoonstelling.
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Afbeelding 11: ‘De opening der Tentoonstelling’ in Het Geïllustreerd Politienieuws. Calisch
staat helemaal rechts afgebeeld.

De kritiek was niet verwonderlijk. De uitstraling van Nederland en van Amsterdam waren
eerder beschouwd als kernpunten van de tentoonstelling en het imago beider stond daarom op het
spel. Begrijpelijkerwijs was een halfbakken tentoonstelling geen goed affiche voor de stad. De vele
hoogwaardigheidsbekleders, ook vanuit het buitenland, zullen met enigszins gefronste wenkbrauwen
hebben gekeken naar de grandeur die de opening kende, die sterk contrasteerde met de povere
aanblik van het tentoonstellingsterrein. Desondanks waren de buitenlandse media over het algemeen
positief.263 Alleen in Oostenrijk schreef het Neues Wiener Tagblatt dat de tentoonstelling mislukt was,
temeer omdat zij vier weken(!) na opening nog niet gereed was.264
Het was niet alleen de onafheid van de tentoonstelling die vraagtekens opriep. De gehele
inrichting had volgens kritieken meer het karakter van een kermis dan waarlijk een
wereldtentoonstelling. Een journalist van de Middelburgsche Courant achtte het evenement de
toevoeging ‘wereld-‘ onwaardig. Dat wilde echter niet zeggen dat de tentoonstelling niet het bezoeken
waard was, omdat er zeker interessante dingen te zien waren.265 Het Rotterdamsch Nieuwsblad
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schreef enigszins ironisch: “De eenige fout die hun [het comité] kan worden ten laste gelegd en dat is
eigenlijk slechts een foutje, dat men hen niet mag aanrekenen is, dat zij deze kermis
‘Wereldtentoonstelling’

genoemd

hebben.”266

Er

werd

spottend

gesproken

over

een

‘wereldteleurstelling’, maar dat vond de journalist niet terecht. Als kermis was het evenement immers
uitmuntend geslaagd. Ook Frederik van Oordt sprak over de “wereldtentoonstelling te Amsterdam
alias Groote Kermis.”267 De vergelijking met een kermis was niet nieuw; in 1883 waren die kritieken er
ook geweest.268
Na afloop van de tentoonstelling zwollen de kritieken opnieuw aan. Dat had niet alleen te
maken met het kermisachtige karakter van het evenement, maar ook met grieven onder exposanten,
die bij afbraak onverwacht hoge vervoerskosten voorgeschoteld kregen. Het comité was daarin
volgens kritieken weinig flexibel, oneerlijk en had zelfs druk uitgeoefend. De Kölnische Zeitung
(geciteerd in De Tijd) sprak daarom naar analogie van maffiapraktijken van ‘Sicilië te Amsterdam’.269 In
de pers was het oordeel over het algemeen dus niet positief. De Zaanlandsche Courant vatte het
samen: “Niemand zal betwisten dat de (…) ‘Wereldtentoonstelling van Amsterdam’, zooals ze later
met niet weinig pretentie is genoemd, – tot zekere hoogte een faillure is geweest.”270 Men was van
mening dat de tentoonstelling ver onder het niveau van de Antwerpse tentoonstelling van 1894 was
gebleven. Omdat veel buitenlandse bezoekers beide tentoonstellingen hadden bezocht, was dat het
meest logische vergelijkingspunt. Ook vond men de wereldtentoonstelling onder doen voor die van
1883, ondanks dat ook die niet volledig succesvol was verlopen. Men weet de mislukking vooral aan
het feit dat de voorbereidingstijd veel te kort was. Het Algemeen Handelsblad schreef daarover: “De
ernstige grief, welke in de eerste plaats Amsterdammers tegen de commissie ogen opperen, is dat ze
op geen enkele wijze haar tentoonstelling voorbereidde.”271
Mede door deze opmerkingen trok burgemeester Vening Meinesz zijn handen van de
onderneming af. Weliswaar was de gemeente (net zo min als de landelijke regering) niet officieel in
zee gegaan met de tentoonstelling, Vening Meinesz had wel het erevoorzitterschap aanvaard. In
augustus had hij nog benadrukt dat hij bij een diner “niet zozeer als Eere-Voorzitter dan wel als
burgemeester van Amsterdam wenschte te spreken.” Hij dankte toen de exposanten, die bijdroegen
“om den naam van Amsterdam op te houden.”272 Na een klacht bij de gemeenteraad over de hoge
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tarieven, na afloop van de tentoonstelling, hield Vening Meinesz in de raadsvergadering vol dat het
een privaatrechtelijke zaak betrof en dat hij erevoorzitter was “omdat hij het hoofd der gemeente is,
maar niet in zijn qualiteit als zoodanig.”273
Men bediscussieerde ook wat de tentoonstelling had gedaan voor de reputatie van de stad. In
die discussie werd voornamelijk gerefereerd aan de ontevreden exposanten, niet zozeer aan het
kermisachtige karakter van de tentoonstelling. Gemeenteraadsleden Willem Hovy (1840-1915) en Piet
Nolting spraken beiden van het handhaven van de goede reputatie van Amsterdam, Cornelis Blooker
(1852-1912) had het over de eer van de stad.274 Nolting beweerde zelfs dat de tentoonstelling geen
voordeel, maar juist nadeel voor de stad opleverde. Vening Meinesz hield de boot echter af wanneer
het de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur betrof. De gemeenteraad trok zich de reputatie
van de stad dus wel aan, de burgemeester wilde echter geen gezichtsverlies lijden.
Als gevolg van de kritiek rees ook de vraag of de landelijke overheid de onderneming niet had
moeten sponsoren, terwijl verschillende landelijke politici wel zitting namen in het erecomité.275 De
gevolgen van de tentoonstelling werden daarom zelfs in de Tweede Kamer besproken, bij de
beraadslagingen over de staatsbegroting van 1896. Het was voor het eerst dat het particuliere
evenement in de Kamer ter sprake kwam. De regering was van mening dat de tentoonstelling geen
officieel karakter had, maar vond dat zij wel belangstelling mocht tonen in een onderneming die kon
leiden tot “bevestiging van internationale betrekkingen” en die “de hoofdstad des Rijks aan velen
arbeid en verdiensten zoude verschaffen.”276 Arnold Kerdijk (1846-1905), Tweede Kamerlid namens
Amsterdam, ageerde hier echter fel tegen. Hoewel hij zich met name uitsprak tegen de betrokkenheid
van ministers als erecomitéleden, die zelfs toen de kritiek over de vervoerskosten aanzwol nog de
loftrompet bliezen, vond hij ook dat de ‘zogenaamde tentoonstelling’ slecht afstraalde op Nederland
en Amsterdam. Het was volgens Kerdijk een “publieke vermakelijkheid; en wel voor het grootste deel
van de grofste en minste soort. Het was een kermis, en nog wel allesbehalve een fijne kermis.”277 Hij
noemde het derhalve een “in geen enkel opzichte eervolle bladzijde in de jongste geschiedenis der
hoofdstad” en zette het evenement af tegen de wereldtentoonstelling van 1883, die wel “hoogst
verdienstelijk werk” had opgeleverd.278
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Premier en minister van Buitenlandse Zaken Joan Röell (1844-1914) vond Kerdijks verwijten
niet gerechtvaardigd. Hij argumenteerde enerzijds dat het resultaat van de wereldtentoonstelling van
1883 onbevredigend was, anderzijds dat men in het buitenland helemaal niet zo ontstemd was over
de tentoonstelling, maar deze juist hulde bracht. Voorts vonden veel journalisten de aanval van Kerdijk
ver over de schreef. Röell ging echter niet in op de gevolgen voor de beeldvorming van de hoofdstad.279
Reacties daarop kwamen er wel in de media. Zoals reeds gezegd was zowel in de Nederlandse als
buitenlandse pers de overtuiging dat Amsterdam een stad was die zeer bezienswaardig was. Het
mislukken van de tentoonstelling kon het imago van de stad volgens die opvatting weinig schaden.
Wat dat betreft voldeed men aan wat de uitgesproken wens was in het toeristische gidsje: de
tentoonstelling zorgde voor “drijfkracht tot: ‘in die stad ga ik de tentoonstelling van 1895 zien.’”280 Dat
wil echter niet zeggen dat men de overtuiging ook deelde dat Amsterdam nu een wereldstad van
formaat was, terwijl de tentoonstelling dat beeld wel poogde te communiceren.

De balans voor Amsterdam
De reacties op de tentoonstelling straalden ook af op de stad Amsterdam. De wereldtentoonstelling
had immers het stadsimago van Amsterdam in de waagschaal gesteld. Na afloop van de tentoonstelling
werd daarom de balans opgemaakt. Bezienswaardig was de stad al, ze was alleen ingeslapen en niet
erg levendig. Dat paste niet bij een wereldstad van formaat. Met de tentoonstelling beoogden
verschillende stakeholders dat te veranderen, maar het is de vraag of zij daarin zijn geslaagd. Uit de
directe reacties is niet een op een af te leiden of de tentoonstelling de beeldvorming van Amsterdam
ten goede was gekomen. Over het algemeen bleef men van mening dat Amsterdam een bezoek waar
was, ondanks de kermisachtige tentoonstelling. Het reeds genoemde Neues Wiener Tagblatt schreef
bijvoorbeeld dat dat “Amsterdam eine Stadt von so sonderbarer Eigenart [ist], daß ihr selbst die
Welaustellung keinen Schaden zufügen kann.“281 Een journalist van de Middelburgsche Courant deelde
die mening over de stad, maar niet over de tentoonstelling: “in elk geval vormt de tentoonstelling eene
aantrekkelijkheid te meer voor een bezoek aan de reeds op zich zelve zoo aangename en
bezienswaardige hoofdstad van ons land.”282 Bij dit soort reacties lag de nadruk op de nostalgische,
schilderachtige kanten van de stad.
Een wereldstad was echter niet enkel bezienswaardig, maar kende ook een moderne
toeristische infrastructuur en moest dus in staat zijn een evenement als de wereldtentoonstelling
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fatsoenlijk op poten te zetten. Daarin had de stad tekortgeschoten. Men vond dat het voorlopig niet
verstandig was om een wereldtentoonstelling in de hoofdstad te organiseren. De eerder genoemde
Kölnische Zeitung kwam tot de conclusie dat door de slechte ervaringen van de exposanten “een
internationale tentoonstelling te Amsterdam in de naaste en verre toekomst tot de onmogelijkheden
behoort.”283 De Amsterdammer maakte zich zorgen over het beeld dat buitenlanders zich hadden
gevormd over Nederlanders en Amsterdammers door de “eenigszins feestelijk gearrangeerden
rommel” die werd uitgegeven voor ‘wereldtentoonstelling.’284 Grote wereldsteden zoals Londen of
Parijs slaagden er wel in een fatsoenlijke wereldtentoonstelling te organiseren; Amsterdam was daar
kennelijk niet toe in staat. Wat dat betreft kon de stad zich nog niet met de groten meten.
Dat wil echter niet zeggen dat een wereldtentoonstelling geen geschikt instrument was om de
stadspromotie te bevorderen. De Amsterdammer had het evenement als zodanig nog niet
afgeschreven. Velen hadden immers, ondanks het kermisachtige karakter en het onvolwaardige
tentoonstellingsgehalte, genoten van het evenement. Het vreemdelingenverkeer was sterk bevorderd
en het evenement maakte Amsterdam tot een levendige stad. De redactie raadde het comité daarom
het volgende aan: “doe het dus nog eens over en wisch door een schitterend resultaat de herinnering
van deze gelukte mislukking uit.”285 Een soortgelijke mening was Jan van Amstel (zie hoofdstuk 2) ook
toegedaan. Hij bejubelde het initiatief van het uitvoerend comité. De tentoonstelling had gediend als
bevordering van het vreemdelingenverkeer en had Amsterdam een levendig imago gegeven. Van
Amstel beklaagde zich in 1899 nog over de dufheid van de stad en hoopte dat er mannen zoals Calisch
zouden opstaan om de stad tot leven te wekken – zij het niet door een wereldtentoonstelling.286 De
tentoonstelling toonde op die manier dus júist dat Amsterdam een moderne stad was, waar altijd iets
te doen was; helaas was dat beeld volgens Van Amstel slechts tijdelijk.
Niet alleen was Amsterdam geen wereldstad omdat het geen grootschalige tentoonstelling op
touw kon zetten, ook verschillende andere diensten (die mede voor de organisatie van een
tentoonstelling nodig waren) hadden nog hun tekorten. Zoals reeds geconstateerd was het hotelwezen
wellicht wel gemoderniseerd, maar had het nog niet de juiste capaciteit. Ook de elektrificatie van het
tramwezen was in 1895 nog niet begonnen, terwijl andere wereldsteden dat al voltooid hadden. Naar
aanleiding van de wereldtentoonstelling werd daar echter wel over nagedacht, getuige de
hoteluitbreidingen en tramverbeteringen in de jaren 1895-1900. Ook andere zaken werden na de
tentoonstelling onder de loep genomen. De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid organiseerde vanaf november 1895 een reeks voordrachten, waarin ze de voornaamste
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takken van openbare dienst in een wereldstad behandelde, zoals de telegraafdienst, de post- en
pakketdienst, het brandwezen, de reinigingsdiensten en de verlichting.287 Ook de toegenomen
onveiligheid in de stad, die gedurende de tentoonstelling zichtbaar werd, maakte het Amsterdamse
politiecorps erop attent dat het nog niet voldeed “aan de eischen die men in een wereldstad stellen
moet.”288
De tentoonstelling en Amsterdam werden ook nog het onderwerp van verschillende revues,
die tijdens en na afloop van de tentoonstelling werden opgevoerd. Van de hand van Philip Paërl (1857
– 1921) verscheen nog tijdens het evenement het stuk Naar de Tentoonstelling, waarin onder andere
de clowns ‘Breemanus’, ‘Kaalik’ en ‘Napie de Groot’ voorkwamen. In het stuk passeerden alle affaires
en misstanden van de tentoonstelling de revue en werd Amsterdam neergezet als zedeloze stad.289
Toen andere revueschrijvers ook de tentoonstelling als onderwerp namen, stapte Paërl daarvan af,
maar hij behield dezelfde thematiek. Niet geheel toevallig opende hij het seizoen 1896 met de opvolger
Eene Wereldstad?, waarin volgens toneelcriticus J.H. Rössing betwijfeld werd “of veel wat in
Amsterdam gebeurt wel groot en echt is.”290 Volgens de revue voldeed Amsterdam nog niet aan het
beeld van een wereldstad.
Ook revueschrijver August Reyding (1863-1930) bekritiseerde de tentoonstelling. Hij had zelf
zitting gehad in de commissie voor Oud-Holland en werkte in die hoedanigheid mee aan de speciaal
voor Oud-Holland geschreven Klucht van de slempers. In zijn revue Maandaghouders (afbeelding 12)
nam hij de wereldtentoonstelling en het zogenaamd moderne Amsterdam op de hak. In het stuk
moesten enkelen tentoonstellingstoeristen overnachten in het Rijksmuseum, omdat alle hotels vol
zaten. Reyding benoemde hier het grote capaciteitsprobleem, waarmee het Amsterdamse hotelwezen
kennelijk nog steeds kampte. Vervolgens kwamen de personen op het schilderij Schuttersmaaltijd ter
viering van de Vrede van Munster van Bartholomeus van der Helst uit 1648 tot leven. Schutterskapitein
Cornelis Jan Witsen vroeg de Engelse toeriste Miss Fay vervolgens: “Vertelt U mij nu eens, hoe ik
Amsterdam het best kan bekijken?” Miss Fay liet de compagnie vervolgens Oud-Holland (en de rest
van de tentoonstelling) bezoeken, want daar etaleerde zich “de stad op zijn gunstigst.”291 Kennelijk
toonde de huidige stad volgens Reyding geen gunstig beeld en zag men daar niet de moderniteit. Juist
in de historische vervalsing van Oud-Holland en de moderne tijdelijke tentoonstellingsgebouwen
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moest Amsterdam zijn ontwikkeling tonen. De wereldtentoonstelling werd een idealere versie van
Amsterdam dan Amsterdam zelf was.292 De stad mocht dan nog geen wereldstad zijn, de
tentoonstelling deed men wel realiseren dat ze ernaar op weg was. Er was daarvoor nog wel werk aan
de winkel.

Afbeelding 12: Affiche voor Maandaghouders van August Reyding, getekend door Johan Braakensiek
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Conclusie
“Juist de herinnering (…) aan de tentoonstelling van 1895, die ‘volgens de verzekering van bevoegde
zijde, allicht door de expositie van 1908 in de schaduw zal worden gesteld’, leidt er in dubbele mate
toe op ons tellen te passen, ten einde de stad Amsterdam niet ten tweede male bloot te stellen aan
een fiasco.”293

In 1906 werden er opnieuw plannen gemaakt om in 1908 een grote internationale tentoonstelling, zo
niet wereldtentoonstelling, in Amsterdam te organiseren. De Amsterdamse correspondent van de
Nieuwe Rotterdamsche Courant (hier geciteerd in de Leeuwarder Courant) trok hier fel tegen van leer
en herinnerde de lezer daarbij aan de wereldtentoonstelling van 1895. Volgens de correspondent was
die tentoonstelling “een mislukking, waarover men zich voor elken vreemdeling had te schamen” en
een die leidde tot “een bespotting van stad en land, door ieder vreemdeling, die er op in vliegt.”294 Elf
jaar na dato was de herinnering aan de tentoonstelling van 1895 nog niet uitgewist. De journalist was
ervan overtuigd dat het evenement niet had bijgedragen aan de stadspromotie van Amsterdam;
sterker nog, het straalde volgens hem juist negatief af op het stadsimago. Of het nu door deze
opvatting kwam of niet, de voorgenomen internationale tentoonstelling in 1908 heeft uiteindelijk geen
doorgang gevonden. De reactie van de journalist toonde aan dat men zich zeer bewust was van de
invloed van een groot evenement, zoals de wereldtentoonstelling van 1895, op de beeldvorming van
de stad.
Dit onderzoek heeft zich gericht op de relatie tussen wereldtentoonstellingen en
stadspromotie.

Centraal

stond

daarin

de

vraag

op

welke

manier

de

Amsterdamse

wereldtentoonstelling van 1895 gebruikt werd als instrument ter bevordering van de stadspromotie
van Amsterdam. In het onderzoek is daartoe aandacht besteed aan de verschillende stakeholders die
betrokken waren bij de wereldtentoonstelling, de manier waarop zij daaraan bijdroegen of daarvan
profiteerden en de wijze waarop zij zich op of middels de wereldtentoonstelling presenteerden. Deze
elementen gaven inzicht in hoe het evenement bijdroeg aan stedelijke ontwikkeling en de
beeldvorming van steden; twee nauw verwante aspecten van stadspromotie. Voorts gaf het onderzoek
ook inzicht in de ontwikkeling van het toeristische imago van Amsterdam; de stad wilde zich immers
op de kaart zetten als wereldstad.

Stakeholders en stadspromotie
Een van de doelen van de wereldtentoonstelling was om het vreemdelingenverkeer naar Amsterdam
en Nederland te stimuleren. Dit onderzoek maakte duidelijk dat hoewel men pretendeerde om het
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gehele land te promoten, de merkelijke nadruk lag op de stad Amsterdam. De tentoonstelling zelf was
weliswaar een attractie op zich, die kon rekenen op vele bezoekers, maar men wilde ook uitdrukkelijk
de stad Amsterdam op de kaart zetten als internationaal georiënteerde, levendige wereldstad, die
aantrekkelijk was voor toeristen. Het ging daarbij niet alleen om het imago van de stad, maar ook om
de toeristische infrastructuur en de stimulans voor bepaalde sectoren in de stad. Stedelijke
ontwikkeling en stadpromotie gingen hand in hand. Daartoe waren verschillende stakeholders bij het
evenement betrokken. Het uitvoerend comité coördineerde de organisatie, maar ten behoeve van
stadspromotie speelden allerlei andere belanghebbenden een rol.
Bij de eerste organisatie was niet alleen het uitvoerend comité betrokken, maar ook de
Hotelhoudersbond en al snel ook de gemeente Amsterdam. Waar het uitvoerend comité duidelijk
inzette op bevordering van het vreemdelingenverkeer, was het de Hotelhoudersbond vooral te doen
om het horecabranche te versterken. Tegelijkertijd was de gemeenteraad vooraleerst geïnteresseerd
in de bate die het evenement de aan de gemeentelijke financiën kon opleveren en de voordelen die
het kon leveren voor Amsterdamse werklieden. De gemeenteraad trok zich het stadsimago van
Amsterdam wel aan, maar pas gedurende en na afloop van de tentoonstelling. De raad zette zich
daarvoor op voorhand niet actief in. Voorts raakten gedurende de wereldtentoonstelling verschillende
andere stakeholders betrokken bij het evenement. Het ging hierbij om exposanten op de
tentoonstelling, maar ook verschillende Amsterdamse sectoren in het horeca- en reiswezen. Zij
hadden verschillende belangen. In de eerste plaats ging het hen om winst voor en promotie van de
eigen onderneming, maar dat straalde in verschillende mate ook af op het stadsimago van Amsterdam
als geheel.
Alvorens te reflecteren op de beeldvorming over Amsterdam als geheel, is het van belang te
benadrukken dat stadspromotie zich ook op lager en concreter niveau afspeelde, zoals al duidelijk
werd bij de theorievorming over het concept stadspromotie. Op het laagste niveau ging het om de
promotie van de wereldtentoonstelling als individueel product. Op de tentoonstelling lag de nadruk
sterk op Amsterdam; het merendeel van de exposanten en winkeliers was afkomstig uit de hoofdstad,
Oud-Holland had een besliste focus op Amsterdam en in souvenirs en reclamemateriaal werd de
tentoonstelling sterk aan de stad gekoppeld. Amsterdamse ondernemers kwamen vooral uit het
centrum, maar ook de nieuwe wijken waren vertegenwoordigd op de tentoonstelling. Op een iets
breder niveau speelde stadspromotie zich af binnen een cluster van gerelateerde diensten. Deze zijn
vooral in het tweede hoofdstuk aan de orde gekomen. De verschillende Amsterdamse sectoren
gebruikten de tentoonstelling voor hun eigen promotie. Ze speelden een belangrijke rol in de
toeristische infrastructuur van de stad. Zoals Gold en Gold reeds aangaven, was hier sprake van urban
entrepreneuralism. Verschillende belanghebbenden hadden baat bij bevordering van het
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vreemdelingenverkeer naar de stad. Ze droegen daarom bij – al dan niet enkel voor hun eigen
onderneming of sector – aan de stadspromotie van Amsterdam.
Tot slot gold de tentoonstelling ook als manier om de stad Amsterdam als geheel aan te prijzen.
Het ging hierbij bijvoorbeeld om de nieuwe manier van het bezichtigen van de stad, door geboden
panoramaperspectieven, en vooral ook om de toeristische gids die vanwege de tentoonstelling
verscheen, maar vooral als doel had om de stad Amsterdam aan te prijzen. Niettemin moet in
ogenschouw genomen worden dat alle drie de voornoemde niveaus op verschillende niveaus
bijdroegen aan het toeristische imago van de stad. Zoals Gold en Gold al benadrukten was
stadspromotie middels een grootschalig evenement immers altijd een optelsom van de verschillende
stakeholders. Gold en Gold gingen er echter uit van een eenduidige beeldvorming. Dit onderzoek heeft
echter uitgewezen dat er geen sprake was van één beeld van de stad.

Het toeristische imago van Amsterdam
Een tweetal elementen stonden centraal in stadspromotie van Amsterdam. Enerzijds ging dat om het
karakter van een provinciale stad dan wel wereldstad, anderzijds om het benadrukken van de
historische versus de moderne aspecten van de stad. Hier was overigens niet per se sprake van
enerzijds-anderzijds; de twee waren nauw ineengestrengeld. Het uitvoerend comité wilde middels de
wereldtentoonstelling laten zien dat Amsterdam nu toch echt een moderne wereldstad was. Daartoe
zette het verschillende middelen in. Dat begon al met de keuze voor de benaming
‘wereldtentoonstelling’ in plaats van ‘internationale tentoonstelling’. Ook werd in de aankondiging
gekozen voor een focus op de moderne elementen van de tentoonstelling. Voorts was de
tentoonstelling sterk kosmopolitisch ingericht; men poogde de tentoonstelling en daarmee de stad
een nationale grenzen overstijgend karakter te geven, door internationalisme de boventoon te laten
voeren in het ontwerp van de tentoonstellingshallen en de Wereldbazar. Ook in de affiches voor de
tentoonstelling kwam deze mondiale signatuur van de stad terug, net als in de begeleidende
toeristische gids, die vooral de verscheidenheid van Amsterdam wilde tonen.
Niet alleen door het uitvoerend comité werd dat mondiale imago opgehouden, het kwam ook
terug bij andere stakeholders. Het grootste deel van de exposanten van de Amsterdamse afvaardiging
kwam uit het centrum van de stad – het deel dat ook voor toeristen aantrekkelijk moest zijn. Voorts
bestond de afvaardiging van Amsterdam voornamelijk uit kunstnijverheid en luxueuze
consumptiegoederen. Men kreeg Amsterdam zo te zien als een stad met hoge culturele ontwikkeling;
met het belle-époquekarakter dat andere wereldsteden – Parijs voorop – in deze tijd zo kenmerkte.
Ook de Grand Hotels presenteerden zich als groot, modern en internationaal. De tentoonstelling
maakte echter duidelijk dat de hotelvoorziening in de hoofdstad nog niet voldeed voor een wereldstad
van formaat. De houding van de gemeente(raad) was ambiguer; deze trok zich de reputatie van de
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stad wel aan, maar het was onduidelijk welke reputatie men precies voor ogen had: Amsterdam als
opkomende wereldstad of Amsterdam als schilderachtige, bezienswaardige stad. Dat laatste imago
had de stad reeds ruim voor de wereldtentoonstelling opgedaan.
Naast het streven om het imago van een wereldstad te verkrijgen was er spanning tussen het
benadrukken van historische en moderne elementen van de stad. Een wereldstad had weliswaar
beide, maar in het presenteren van de stad kon men bepaalde elementen uitlichten. Volgens Maurice
Boer lag de nadruk bij de tentoonstelling van 1895 op de geschiedenis en ook Ad de Jong had OudHolland exemplarisch voor de Nederlandse toeristische presentatie genoemd, maar dit onderzoek
heeft uitgewezen dat die conclusies niet zo gemakkelijk getrokken kunnen worden. Oud-Holland was
weliswaar de grootste attractie van de tentoonstelling, waar vooral een historisch beeld van
Amsterdam geschapen werd, het stadje diende tegelijkertijd als tegenhanger van de moderne
stedelijke identiteit, die daardoor benadrukt werd. Een gelijkaardige functie had de eerste
reclameplaat. Op de tweede reclameposter werd juist de moderniteit sterk aangezet. In souvenirs,
zoals de prentbriefkaarten, en toeristische informatie probeerde men beide elementen te belichten.
De toeristische beeldvorming van Amsterdam kreeg hierdoor een enigszins dubbelzinnig
karakter. Door Oud-Holland werd het schilderachtige en nostalgische van Amsterdam geaccentueerd,
de rest van de tentoonstelling en de daaromheen uitgegeven promotie- en herinneringsmaterialen
leken dit karakter juist enigszins af te schudden. Dat werd nog versterkt door het benadrukken van de
moderniteit van andere stakeholders die zich de tentoonstelling aantrokken. Amsterdamse hotels
poogden te laten zien dat zij bij de tijd waren, winkeliers toonden – zowel als exposant op het terrein
als in de winkeletalage – de modernste ontwikkelingen. De nadruk lag dus niet enkel op de
geschiedenis. Toch heeft Boer wel een punt wanneer men de reacties op de tentoonstelling en de stad
in ogenschouw neemt. De meeste aandacht ging daarin naar Oud-Holland, wat als een van de weinig
geslaagde onderdelen van de tentoonstelling gold. Voorts omschreef men Amsterdam vooral als
‘bezienswaardig’. Hoewel men daarbij niet vermeldde waarom dat zo was, is het aannemelijk dat het
hier ging om de bekende schilderachtigheid van Amsterdam – de bekende nostalgische beelden die
bijvoorbeeld de prentbriefkaarten prominent sierden. Hoe zeer men ook probeerde zich een breder
imago aan te meten, de wereldtentoonstelling van 1895 herbevestigde dat Amsterdam in de eerste
plaats gold als pittoresk. Men was er niet volledig in geslaagd om Amsterdam als ‘wereldstad’ te
presenteren, maar de tentoonstelling maakte wel duidelijk dat de stad wel naar dat etiket op weg was.

Negentiende-eeuwse stadspromotie heroverwogen
Aan de hand van de Amsterdamse wereldtentoonstelling en de gevolgen daarvan voor de
stadspromotie van de stad, kunnen uitspraken gedaan worden over de relatie tussen
wereldtentoonstellingen en stadspromotie in haar algemeenheid. Vooraleerst daar enkele conclusies
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over te trekken, moet hier eerst teruggekeerd worden naar de huidige stand van het onderzoek. Als
uitgangspunt heeft hier de definitie van Gold en Gold gegolden. Zoals reeds gezegd was ook bij de
Amsterdamse wereldtentoonstelling sprake van het urban entrepreneurialism dat zij centraal stelden
in hun analyse. De vier elementen die Gold en Gold onderscheidden – producers, content, media en
audience – zijn ook aantoonbaar aanwezig bij stadspromotieprocessen. In dit onderzoek waren er tal
van producers, namelijk de verschillende stakeholders, die met verschillende content – de
verschillende soorten drukwerk – hun boodschap probeerden over te brengen. Zij deden die met name
via kranten en tijdschriften, maar ook via eigen uitgaven. Samen vormden deze kanalen de media. Ook
is in dit onderzoek aandacht geweest voor de audience. Dit publiek werd voornamelijk gevormd door
bezoekers van de tentoonstelling, maar dat bestond uit verschillende groepen, zoals dagjesmensen,
arbeiders, politici of journalisten.
Dit onderzoek maakt echter zeer duidelijk dat stadspromotie middels grootschalige
evenementen niet stopt bij de theorie die Gold en Gold hanteerden. De vier elementen zijn weliswaar
onderdeel van stadspromotieprocessen, ze dekken niet de hele lading. Het belangrijkste dat bij Gold
en Gold mist – iets waar Boer met betrekking tot Amsterdam wel aan refereerde – is meer aandacht
voor de inhoud van de boodschap, die in lijn met de andere elementen message genoemd zou kunnen
worden. Een wereldtentoonstelling had altijd een bepaalde boodschap. Dat ging primair om het
tentoonspreiden van vooruitgang, maar daarnaast communiceerde het evenement ook een
boodschap over de stad. In het geval van Amsterdam betrof dat het benadrukken van het
kosmopolitische van de stad, het aangeven dat het een wereldstad was. Die boodschap was ook niet
eenduidig; verschillende elementen kregen dan weer meer of minder aandacht in de beeldvorming
van de stad.
Terecht merkten Gold en Gold wel op dat de producers de stad als een veelzijdig product
beschouwden, waarin de belangrijkste waardering berust op de onderscheidende voordelen die de
stad in kwestie zou hebben. Niettemin gingen zij van een specifieke set van deze voordelen uit. Dit
onderzoek toonde echter aan dat er niet altijd zo’n duidelijke set was. In het geval van Amsterdam
werden historische en moderne elementen door elkaar heen gebruikt en zeker niet op een eenduidige
manier. Dat had ook veel te maken met de verschillende belangen van stakeholders. De horecabranche
was er veel aan gelegen te laten zien dat zij met de modernste ontwikkelingen meeging, omdat zij in
de eerste plaats winstmaximalisatie nastreefde. Het uitvoerend comité combineerde juist moderne
met historische elementen, om uiteindelijk toch het beeld van een moderne wereldstad te kunnen
scheppen. De gemeenteraad was er juist veel aan gelegen om de eigen economische ontwikkeling te
stimuleren. Het was niet zo zeer tegen een kosmopolitischere uitstraling, maar het moest de eigen
inwoners in de eerste plaats ten goede komen. Er was dus nooit sprake van één stadsimago of één en
hetzelfde belang bij een wereldtentoonstelling.
95

Het is niet verwonderlijk dat Gold en Gold bovenstaande overwegingen minder in hun
onderzoek hebben betrokken. Zij hebben zich, net als bijvoorbeeld Maurice Roche met betrekking tot
zijn mega-events, voornamelijk gericht op tentoonstellingen waarin de (nationale of lokale) overheid
een sterk coördinerende rol had. Dat was in Amsterdam niet het geval. Dit onderzoek bewijst daarom
ook dat stadspromotie veel complexer was als een dergelijke regulerende factor ontbrak. Tot slot moet
in aanvulling op de huidige opvattingen over wereldtentoonstellingen en stadspromotie de sterke
verwevenheid tussen stedelijke ontwikkeling en stedelijk imago benadrukt worden. Gold en Gold
benadrukten met urban agenda vooral de stedelijke ontwikkeling, maar niet de gevolgen voor de
beeldvorming van een stad. In dit onderzoek is aandacht geweest voor de bevordering van de
toeristische infrastructuur, waaronder de voordelen van een tentoonstelling voor de hotels,
restaurants, winkeliers en reiswezen, en de stadsuitbreiding, zoals de exposanten uit nieuwe
stadsdelen. Niet alleen zorgde de tentoonstelling voor economische voordelen voor deze sectoren en
daarmee tot ontwikkeling van de stad, ze straalde op die manier ook af op het karakter van Amsterdam
als een (ontwikkelde) wereldstad. Het stadsimago van Amsterdam werd dus ten dele bepaald door
economische voordelen (of financieel aantrekkelijke vooruitzichten) die de tentoonstelling bracht.

Tot besluit
Of de wereldtentoonstelling te Amsterdam in 1895 nu geslaagd was of niet, en of het beeld van
Amsterdam als wereldstad nu overgebracht werd of niet, vaststaat dat de tentoonstelling sowieso een
grote bezoekersstroom naar Amsterdam heeft getrokken. In de meest elementaire vorm zorgde een
wereldtentoonstelling dus sowieso voor een bepaalde manier van stadspromotie: zij trok immers vele
vreemdelingen naar de stad, die zich hoe dan ook buiten het tentoonstellingsterrein begaven, al was
het enkel om naar het terrein te komen. In dit onderzoek is echter zeer duidelijk geworden dat een
wereldtentoonstelling veel meer mogelijkheden bood om stadspromotie op verschillende vlakken te
bevorderen. Het inzetten van een dergelijk grootschalig element wierp voor een stad zeker zijn
vruchten af, zelfs als de tentoonstelling zelf niet al te veel lof kon oogsten. Wereldtentoonstellingen
anno nu wekken wellicht niet meer zo veel opzien als hun negentiende-eeuwse tegenhangers en ze
genereren zeker relatief minder media-aandacht, promotie van de gaststad staat centraler dan ooit,
zoals dat ook het geval is bij grote sportevenementen of recentelijk nog bij de discussie over de
Nederlandse gaststad van het Eurovisiesongfestival. Deze promotiedoelstelling deed zich dus echter in
de negentiende eeuw al voor en de wereldtentoonstelling van 1895 was daar een schoolvoorbeeld
van.
Toch

is

de

‘andere’

wereldtentoonstelling

(laat

staan

de

nog

kleinschaligere

voedingsmiddelententoonstelling van 1887) in Nederland lang niet zo bekend als de tentoonstelling
van 1883. Naast de bijdragen aan het onderzoek naar negentiende-eeuwse toeristische stadspromotie
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hoopt dit onderzoek daarom ook te hebben laten zien dat de Wereldtentoonstelling voor het Hotelen Reiswezen een complex en interessant evenement was, dat goed gedocumenteerd is en tamelijk
uniek was in Nederland. Het is daarmee ook een prachtige casus voor een gevarieerd scala aan
historisch (vervolg)onderzoek, waaronder onderzoek naar de ontwikkeling van toerisme binnen
Nederland. Als stadspromotiemiddel had de tentoonstelling zeker haar effect. Tegenwoordig heeft
Amsterdam een dergelijk evenement niet nodig. De stad wordt juist overspoeld door toeristen en men
poogt buitenlanders naar andere delen van Nederland te bewegen. Hoe anders waren de zaken in
1895; weliswaar had men enige aandacht voor de rest van het land, Amsterdam stond zeer
nadrukkelijk centraal. De wereldtentoonstelling moest toerisme genereren. Zoals Calisch het in 1895
in zijn openingsrede al verwoordde: het werd “eene onderneming die, op solide basis, tienduizenden
en nog eens tienduizenden zou doen stroomen naar Amsterdam.”295

295

‘Opening der Wereldtentoonstelling’, Algemeen Handelsblad (12 mei 1895), 1.
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Bijlage I: Leden van het uitvoerend comité der wereldtentoonstelling
President
Nicolaas Arnold Calisch werd geboren op 26 november 1858
te Amsterdam als zoon van de joodse commissionair Lion
Salomon Calisch en diens vrouw Sara Praeger. Nicolaas
Arnold was de derde van de in totaal zeven kinderen. Het
gezin bewoonde ten tijde van zijn geboorte een pand op
Prinsengracht 483, maar is meermaals binnen Amsterdam
verhuisd. Vanaf december 1875 studeerde Calisch Rechten
aan de Universtiteit Leiden en in 1881 promoveerde hij aan
de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over het
handelsregister. Calisch trouwde in 1886 met de Arnhemse
Dorothea Dina Estelle Hijmans (1865-1899), van wie een
portret van de Amsterdamse impressionistische schilder Isaac Israëls bekend is. Calisch was werkzaam
als advocaat en procureur vanuit zijn kantoor te Amsterdam, eerst op Rokin 98, later aan de
Keizersgracht. Hij hield zich voornamelijk bezig met handelsmerken en handelsrecht en was tevens
plaatsvervangend kantonrechter. Voorts was Calisch actief investeerder en aandeelhouder bij
meerdere ondernemingen, bestuurslid van de ‘Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging’ en bestuurslid
van de liberale kiesvereniging ‘Burgerplicht’, waarvan hij zich in 1887 door onenigheid afscheidde en
met enkele anderen de radicale kiesvereniging ‘Amsterdam’ oprichtte. Deze werd in de loop van 1895
ontbonden. Hij was meermaals verkiesbaar voor verschillende colleges, maar werd nooit
vertegenwoordiger. Calisch kende Napoleon Le Grand van het bestuur van de ‘Volksbond, Vereeniging
tegen Drankmisbruik’, waarbinnen ook Foeke Foekens en Evert Breman actief waren. Voor zijn bijdrage
aan de Wereldtentoonstelling van 1895 ontving Calisch enkele Nederlandse en buitenlandse
onderscheidingen. Na de tentoonstelling wierp Calisch zich nog enkele malen op als pleitbezorger van
het welslagen van de tentoonstelling, wat leidde tot een aantal felle polemieken in de krant. Na 1895
trok hij zich uit het politieke leven terug, maar bleef publiek actief. Hij was betrokken bij meerdere
evenementen en verenigingen, waaronder de ‘Nederlandsche Toneelvereniging’ en het
Mannenzangkoor ‘Orpheus’. Op 20 juni 1899 overleed zijn echtgenote. In augustus van datzelfde jaar
vertrok Calisch om onbekende redenen voor tijdelijk verblijf naar Oostende, waar hij op 18 augustus
onverwachts overleed. Het gerucht ging dat hij vanwege financiële redenen een eind aan zijn leven
had gemaakt, maar mogelijk overleed hij ook aan gezondheidsproblemen. Hij leed aan diabetes en was
na het overleden van zijn vrouw sterk vermagerd. Het echtpaar was kinderloos gebleven. Daarom
verscheen in 1903 vanwege zijn onbeheerde nalatenschap nog een dagvaarding in de kranten die
rechthebbenden opriep zich te melden.
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Vicepresidenten
Wilhelmus Eligius Ignatius (Willem) Schut werd vermoedelijk in 1843
geboren in Den Haag als zoon van Henricus Schut en Wilhelmina
Christina Schrijver. In de bronnen is over Schut vrij weinig terug te
vinden. Hij was als logementhouder te Arnhem aanwezig bij de eerste
ledenvergadering van de Nederlandse Hotelhoudersbond in 1890,
waarop hij tot bestuurslid verkozen werd. In hetzelfde jaar trouwde hij
met Barbara Cornelia van Didden. In 1894 werd hij voorzitter van de
bond (toen wederom woonachtig in Den Haag), wat hij tot 1904 bleef.
Hij was in 1893 lid van de commissie van de Hotelhoudersbond (met
Warndorff) die het idee van een hotelwezententoonstelling moest onderzoeken. Hij werd later ook
bestuurslid, maar maakte geen deel uit van Le Grands eerste voorlopige commissie. Uit
krantenberichten blijkt dat hij in 1895 was woonachtig was in Amsterdam, hoewel dat in de
bevolkingsregisters niet is terug te vinden. Na de tentoonstelling is hij teruggekeerd naar Den Haag.
Na zijn aftreden als voorzitter van de Hotelhoudersbond in 1904 werd hij benoemd tot ere-voorzitter.
In 1906 was hij lid van het erecomité van de Internationale Bakkerijtentoonstelling te Amsterdam. Hij
overleed op 19 maart 1911 te Arnhem.

Geert van Mesdag werd geboren als zoon van apotheker Gilles van
Mesdag op 6 november 1863 te Groningen, waar hij ook zijn jeugd
doorbracht. Tussen 1880 en 1883 studeerde hij in Amsterdam,
maar keerde daarna weer terug naar Groningen. In 1889 stapte hij
over naar het bekende cacaobedrijf C.J. van Houten en Zoon in
Weesp. Een jaar later trouwde hij met Hermine Martha Maxwils
(1870-1951). Vanaf 1893 was hij mede-eigenaar van de
cacaofabriek, wat hij bleef tot 1938. In die hoedanigheid werd hij
ook al vroeg betrokken bij de Wereldtentoonstelling van 1895,
waarop Van Houten uiteraard aanwezig was. In 1898 verhuisde
Van Mesdag met zijn gezin van Weesp naar Hilversum. Van Mesdag
was in Hilversum zeer maatschappelijk betrokken. Zo droeg hij bij aan de oprichting van een
ambachtsschool in de stad, was hij voorzitter van de Hilversumse Spaarbank en was hij betrokken bij
armenzorg, het concertgebouw, de manege en nog vele andere ondernemingen in Hilversum. Ook
daarbuiten was hij actief. Zo was hij president-commissaris van Philips te Eindhoven en liet hij politiek
van zich horen, eerst als gemeenteraadslid (1915-1919), later als lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland. Van Mesdag overleed op 7 november 1939 in Hilversum.
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Secretaris
Op 10 maart 1861 kwam Foeke Foekens ter wereld in Harlingen als zoon van zeehandelaar Jan Foekens
en diens vrouw Maria Johanna van der Vliet. In 1877 verhuisde hij naar Amsterdam, vermoedelijk voor
een studie, in 1880 verder naar Leiden. Hij woonde vervolgens ook nog tijdelijk in het Zuid-Hollandse
Zoeterwoude, maar keerde in 1888 terug naar Amsterdam. Hoe hij betrokken is geraakt bij de
Wereldtentoonstelling is niet geheel duidelijk, maar hij was al lid van Le Grands eerste voorlopige
commissie, waarvan hij zelfs voorzitter was. Hij kende Le Grand, Breman en Calisch waarschijnlijk ook
van de Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik. In ieder geval wierp hij zich direct op als een
ijverig secretaris en voerde vlotte correspondenties met betrokkenen. Nog tijdens de
wereldtentoonstelling, op 24 oktober 1895, trouwde hij met Conradine Suzanne Jeanette van Wessem
(1870-1943). Het echtpaar kreeg later minstens twee dochters. Net als andere leden van het comité
van uitvoering was Foekens ook actief als investeerder, aandeelhouder of commissaris van een aantal
NV’s. Over het latere leven van Foekens is niet veel bekend. In 1907 was hij in ieder geval nog
woonachtig in Amsterdam, in 1922 woonde hij te Bloemendaal en was hij inmiddels ‘zonder beroep’.
Hij verhuisde datzelfde jaar nog naar Den Haag, waar hij de rest van zijn leven zou wonen. Zowel Foeke
Foekens als zijn vrouw overleed op 25 mei 1943 in Den Haag.

Penningmeester
Karel Adolf van der Weide werd op 18 september 1862 geboren te Dokkum als zoon van dokter en
verloskundige Lambert van der Weide en Ottloline Bernardine Escher. Zijn oudste broer was twintig
jaar ouder dan Karel Adolf. Het gezin heeft tijdens zijn jeugd in verschillende plaatsen in Friesland
gewoond, maar later ook in Middelburg. Van de Weide verhuisde in 1888 naar Apeldoorn, waar hij
zich vestigde met Snelpersdrukkerij ‘Erica’ als boekdrukker en uitgever. In (met name regionale)
kranten van de jaren daarop zijn regelmatig advertenties van zijn bedrijf terug te vinden. Hij werd
eveneens secretaris van Apeldoornse afdeling van de vrijzinnige kiesvereniging “Veluwe”. Voorts
belandde hij nog in een korte polemiek in de kranten over de manier van ontvangst en hulde aan
prinses Sophia der Nederlanden (vrouw van de groothertog van Saksen-Weimar). In 1891 trouwde hij
te Enschede met Johanna Melster (1867-1952), waarmee hij twee kinderen kreeg. In 1892 verhuisde
het echtpaar naar Amsterdam waar hij directeur werd van de Electrische Drukkerij en
Kantoorboekenfabriek, waar ook zijn filiaal te Apeldoorn onder kwam te vallen. Hij werd voorts ook
kortstondig directeur-uitgever van De Telegraaf. Ook van Van der Weide is onbekend hoe hij exact bij
de tentoonstelling betrokken is geraakt, maar hij was lid van de eerste voorlopige commissie. Na de
tentoonstelling werd hij vanwege zijn verdiensten wel Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ging
zich ook steeds meer met de inzet van werkkrachten in de koloniën bemoeien. Rond 1900 verhuisde
hij terug naar Apeldoorn, maar hij was vanwege zijn astma vaak in het buitenland. Zo verbleef hij
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enkele maanden in het Britse Torquay. Hij bleef wel betrokken bij het thema van de
Wereldtentoonstelling, daar hij in 1903 penningmeester werd van de Nationale Bond voor
Vreemdelingenverkeer in Nederland. Die functie moest hij vanwege gezondheidsproblemen enige
jaren later neerleggen. In 1908 was hij nog betrokken bij een Landbouwtentoonstelling in Apeldoorn.
De laatste jaren van zijn leven trok hij meermaals (alleen) naar Nederlands-Indië, waar hij op 8 januari
1911 overleed.

Commissaris van Exploitatie
Op 21 september 1857 werd Napoleon (Nappie) le Grand
geboren te Leeuwarden, als zoon van de joodse kruidenier
Heiman Mozes le Grand en zijn vrouw Betje Neumark. Zijn vader
overleed toen hij veertien was, waarna het gezin naar
Amsterdam vertrok. Le Grand ging in de leer als meubelmaker en
richtte daarin zijn eigen bedrijf op. Ook was hij actief als
binnenhuisarchitect. Le Grand bleef echter verbonden met
Friesland en belastte zich in 1883 bijvoorbeeld met een
inzamelingsactie voor de vissersramp van Paesens-Moddergat,
waarvoor hij alle Friezen in Amsterdam opriep te doneren. Ook
zette hij zich als jood in voor het Centraal Israëlisch Weeshuis.
Samen met Bernard Vos startte hij in 1886 de firma Vos & Le
Grand, die zich specialiseerde in de handel en het vervaardigen van luxe meubels, tapijten en
aanverwante artikelen. Tot en met 1900 zou de firma actief blijven. Le Grand kende Nicolaas Arnold
Calisch van het bestuur van de Amsterdamse afdeling der Volksbond, Vereeniging tegen
Drankmisbruik. Ook architect Evert Breman en secretaris Foeke Foekens waren hierbinnen actief. Voor
zijn bijdrage aan de tentoonstelling werd Le Grand benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Voorts was zijn eigen firma ook op de tentoonstelling aanwezig. In 1897 trouwde hij met Abigael
Veronika Pinkhof (1875- 1961). Le Grand bleef actief als vernieuwend meubelmaker en leidde zijn
beide zonen ook daartoe op. In 1901 opende hij ’t Modelhuis, waarin moderne interieurs uitgestald
waren, met veel buitenlandse invloeden. Le Grands atelier vergaarde veel bekendheid en nog was in
de jaren twintig zeer succesvol. Ook was hij betrokken bij meerdere tentoonstellingen en grote
projecten zoals de inrichting van de stadsschouwburg. Hij overleed op 6 juni 1932 te Amsterdam.
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Overige bestuursleden
Er wordt nergens vermeld welke ‘H. Warendorff’ betrokken was bij
de wereldtentoonstelling, maar het betreft vrijwel zeker (Caspar
Johann) Heinrich Warndorff, die op 15 oktober 1843 geboren werd
in het Duitse Hasselüne (Nedersaksen). Over zijn vroege leven en
opleiding is niets bekend. De eerste vermelding is zijn huwelijk met
Antonia Johanna Cornelia Spies (1841-1875) in 1873 te Breda. Spies
overleed twee jaar later, waarna Warndorff in 1876 te ’sHertogenbosch hertrouwde met Alijda Paulina Hendriks (1851-1927).
Zij kregen samen vier kinderen. In 1881 wordt hij vermeld als
logementhouder te Tilburg als hij met drie anderen de een
vennootschap opricht, ter exploitatie van het Tilburgse hotel ‘De Zwaan’. Die vennootschap werd in
1884 ontbonden. Intussen was Warndorff in 1882 verhuisd naar ’s-Hertogenbosch, waar hij eveneens
logementhouder was. In 1890 duikt Warndorff weer op in de bronnen, wonende te Amsterdam, omdat
hij directeur werd van het bekende Bible Hotel. In 1892 werd hij genaturaliseerd tot Nederlander en
in hetzelfde jaar werd hij lid van de Hotelhoudersbond. Hij was direct betrokken bij het idee van de
hotelwezententoonstelling. Wellicht ging het idee om de wereldtentoonstelling te organiseren van
hem uit, daar hij ook bij Le Grands eerste voorlopige commissie hoorde. Hij bleef tot sluiting van het
Bible Hotel (in 1910) directeur. In 1901 werd hij voorzitter van de Kamer van Arbeid voor het
Logements- en Koffiehoudersbedrijf. Tot slot werd hij in 1906 voorzitter van de Hotelhoudersbond,
wat hij bleef tot zijn overlijden op 5 maart 1911 te Amsterdam.

Evert Breman werd op 28 april 1857 geboren te Zwolle. Zijn
vader,

Willem

Frederik

Breman,

had

aldaar

een

aannemersbedrijf. Na diens jonge overlijden in 1875 (op 46-jarige
leeftijd). In 1881 vertrokken hij en zijn broer Co (de latere
kunstschilder) naar Amsterdam. Hij ging aan het werk als slachter
en volgde zijn bouwkundeonderwijs ’s avonds. Zijn eerste
vermelding in een krantenartikel stamt uit 1883. Een van de
tekeningen

die

het

nieuwe

verenigingslokaal

van

het

genootschap Architecture et Amicitia versierde was van zijn hand.
Hij trouwde in 1887 met Martha Maria Neumeijer (1857-1938), waarmee hij twee kinderen kreeg. In
de jaren tachtig zijn meerdere vermeldingen in de kranten te vinden waarin Breman woonhuizen
aanbesteed. Zijn doorbraak kwam in 1888 met een markant gebouw op de Reguliersbreestraat.
Breman was lid van de voorlopige commissie die Le Grand bij elkaar had geroepen. Reeds in 1893 had
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hij plannen voor de tentoonstelling ontworpen, die later (met enige kleine wijzigingen) ook ten uitvoer
zijn gebracht. Voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook
na de tentoonstelling bleef hij actief als architect. Zo ontwierp hij in 1901 een schouwburg op het
Rembrandtplein (voltooid 1902), die in 1943 afbrandde. Ook de heropbouw van het theater Variété
Flora aan de Amstelstraat (1903) en het Lloyd Hotel (1918) waren van zijn hand. Daarnaast bleef hij
betrokken bij tentoonstellingen en feestelijkheden, met name in het Paleis voor Volksvlijt. In zijn
laatste jaren was hij werkzaam in het hypotheekwezen. Breman overleed op 24 oktober 1926.

Naast Calisch was Abraham Hendrik van Nierop de enige
andere geboren Amsterdammer in het uitvoerend comité. Hij
kwam 16 september 1852 ter wereld in de hoofdstad als zoon
van advocaat Asser Salomon van Nierop en jonkvrouw Rachel
Salvador. Over zijn jeugd en opleiding is niet veel bekend, maar
in 1881 promoveerde hij te Leiden in de rechtswetenschap en
werd hij even later beëdigd als procureur en advocaat in
Amsterdam. Hij vergaarde bekendheid met zijn overzicht van
naamloze vennootschappen in Nederland, dat hij samen met E.
Baak in 1882 voor het eerst samenstelde. Van Nierop raakte
bevriend met Calisch in de kiesvereniging ‘Burgerpligt’ en de ‘Nederlandsche Zuid-Afrikaanse
Vereeniging’. Van Nierop werd actief in het verzekerings- en hypotheekwezen. In 1887 trouwde hij
met Anna Enthoven (1861-1953), met wie hij drie kinderen kreeg. In 1889 richtte hij de Algemene
Waarborg-Maatschappij en de Hypotheekbank voor Nederland op, waarvan hij tot 1921 directeur
bleef. Vanwege zijn betrokkenheid als commissaris van Hotel Adrian en vriendschap met Calisch werd
hij uitgenodigd als lid van het uitvoerend comité der tentoonstelling. Van Nierop was de enige die niet
reeds in Le Grands voorlopige commissie deelnam (of daarvoor al betrokken was). In dezelfde periode
was zijn oudere broer Frederik Salomon van Nierop gemeenteraadslid en statenlid voor Noord-Holland
(later ook Eerste Kamerlid). Na de tentoonstelling bleef hij actief in de hypotheekwereld, maar
verhuisde naar de omgeving Den Haag (lange tijd in Overveen). In de oorlogsjaren was hij bestuurslid
(later voorzitter) van de ‘Vereeniging der Directeuren van Hypotheekbankwezen’. In 1921 droeg hij zijn
levenswerk, de Hypotheekbank voor Nederland, over aan zijn zoon. Van Nierop overleed op 30 april
1930 te Baarn.

Willem Carel de Vos werd op 19 maart 1857 in Haarlem geboren. Zijn vader, Gualtherus de Vos, was
wijnhandelaar van de firma G. de Vos & Co. Over zijn jeugd is verder weinig bekend. De eerste
vermelding is zijn huwelijk met E.M. de Boer in 1885. Uiteindelijk ging hij zijn vader achterna. In 1887
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werd hij oprichter van ‘De Nederlandsche Wijnhandel’; vermoedelijk nam hij toen ook het bedrijf van
zijn vader over, daar die volgens de archieven in zijn laatste levensjaren (hij overleed in 1892) ‘zonder
beroep’ was. In de hoedanigheid van wijnhandelaar raakte hij betrokken bij de tentoonstelling. De
bodega’s van de Haarlemse firma ‘De Vos & Co.’ op de tentoonstelling waren inzendingen van Willem
Carel de Vos. Net als Le Grand en Van Mesdag was De Vos dus met zijn eigen onderneming
vertegenwoordigd op de tentoonstelling. Na de tentoonstelling was hij betrokken bij de organisatie
van allerhande evenementen, zoals de Koninginnedagvieringen, sportfeesten en Frans-Halsfeesten,
allemaal te Haarlem, waar hij zijn gehele leven heeft gewoond. Op 7 augustus 1900 overleed De Vos
plotseling na een kort doch heftig ziekbed in zijn woonplaats.
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Bijlage II: Classificatie der wereldtentoonstelling
Groep
I. Bouwkunst

II. Vervoermiddelen

III. Algemeene Nijverheid

IV. Nijverheid der Voedingsmiddelen

V. Rivier- en Zeevisscherij
VI. Hygiène

Klasse
A. Plannen en inrichtingen van Hotels
B. Plannen en inrichtingen van Café’s
C. Bouwmaterialen
D. Plannen en modellen van schepen
E. Plannen en modellen van spoorwegbouw
A. Te land
Spoorwegcoupés, locomotievenbouw
Electrische trams, stoomtrams, paardentrams
Rijtuigen, omnibussen, vrachtkarren, transportwagens, wagen,
bewogen door andere krachten dan door paarden
Rijwielen en fabricage daarvan
B. Te water
Stoomschepen, scheepsbouw
Modellen en teekeningen van schepen met electrische drijfkracht
Modellen en teekeningen van schepen met andere drijfkracht
C. Luchtvaart
Luchtballons voor topografische opname en voor militaire
doeleinden
Ballons Captif
A. Ambeublementen voor Slaapkamers en Eetzalen
B. Ambeublementen voor Salons, Rook-, Conversatie- en
Leeszalen
C. Diverse Meubelen voor Hotels, Café’s Restaurants
D. Diverse Meubelen voor Mailschepen, Wagons etc.
E. Piano’s en andere muziekinstrumenten
F. Porcelein en Aardewerk
G. Glaswerk
H. Tafelversiering
I. Messen, Vorken etc.
J. Keukengereedschappen en IJzerwerk
K. Linnen en Katoenen Lijnwaden
L. Dekens, Spreien, Matrassen etc.
M. Diverse Reisbehoeften
N. Touwslagerij
O. Zeildoekfabricage
P. Zadelmakerij
Q. Kleeding, Schoeisel, Pelterijen
R. Papierfabricage
A. Vaste voedingsmiddelen en hunne grondstoffen
B. Bereide en geconserveerde voedingsmiddelen
C. Wijnen, Likeuren, Spiritualiën. Bron- en Minerale wateren enz.
D. Scheepsprovisiën
E. Brouwerijen
F. Brandeijen
G. Suiker-, Brood- en Pastiebakkerijen
H. Cacao en Chocolade
I. IJsfabricage
A. Fabricage van netten
B. Inrichting van kunstmatige vischteelt.
A. Closets
B. Ventilatietoestellen
C. Wasch- en Toiletkamers
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VII. Machineriën

VIII. Verlichting

IX. Kunst-Nijverheid

X. Verwarming

XI. Geographische Afdeeling

XII. Volledige Inrichtingen

D. Badinrichtingen
E. Ontsmetting- en Reinigingsmiddelen
F. Filtreertoestellen
G. Waterleidingen
H. Onderzoek van Voedingsmiddelen
I. Genees- en Verbandmiddelen
A. Werktuigen ter voortbrenging van Elektriciteit voor beweging
en verlichting
B. Werktuigen ter voortbrenging van stoom
C. Werktuigen ter voortbrenging van heete lucht
D. Werktuigen ter voortbrenging van beweging door andere
middelen
E. Liften voor personen en goederen
F. Werktuigen voor Centrale Verwarming
G. Electrische Schellen, Brandsignalen, Telephonen, Telegraaf
H. Veiligheidssignalen
I. Sein- en Wisseltoestellen
A. Verlichting door elektriciteit
B. Verlichting door gas
C. Verlichting door kaarsen
D. Verlichting door petroleum en andere stoffen
E. Verlichting voor Slaap-, Huiskamers, Kantoren etc.
F. Verlichting voor Zalen, Vestibules, Trappen en groote ruimten
G. Verlichting voor Schepen, Spoorwagens en verdere
Reisgelegenheden
H. Toestellen van verlichting in de open lucht
I. Diverse apparaten voor verlichting
A. Tapijtfabricage
B. Plateelbakkerskunst
C. Boek- en Steendruk, Plaatdrukkerij, Zineographie, Photografie
D. Houtsnijkunst
E. Beeldhouwkunst
F. Kristal- en Glasfabricage
G. Kamerversiering
H. Decoratieve schilderkunst
I. Weverijen
J. Spinnerijen
K. Behangselpapieren
L. Diamantbewerking
A. Kachels, Haarden, Calorifères
B. Centrale verwarming door water, stoom en lucht
C. Verwarming voor Slaapkamers
D. Verwarming voor Zalen en groote ruimten
E. Verwarming voor Mailschepen, Spoorwagens en verdere
vervoermiddelen
F. Diverse hulpmiddelen voor verwarming
G. Steenkolen en verdere brandstoffen
A. Reis- en Plaatsbeschrijving
B. Kaarten, Reisgidsen etc.
C. Astronomische- en Topografische Instrumenten
A. Volledige keuken
B. Volledige dienkamer met toestellen voor reiniging van
vaatwerk, poetsen en slijpen van verschillende voorwerpen
C. Inrichtingen voor het behandelen der Wasch etc.
D. Inrichtingen voor Zuivelbereiding
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XIII. Veiligheidsmiddelen

XIV. Verdedigings- en jachtwapenen
voor den reiziger en den toerist

XV. Assurantie

XVI. Diversen

E. Inrichtingen ter conserveering van Groenten etc.
F. Inrichtingen voor Patissier, Confiseur
G. Broodbakkerijen
H. Slagerijen
I. Inrichting van verschillende Hotel-vertrekken
J. Inrichting van scheepskajuiten
K. Inrichting van wagons, restauratiewagons etc.
L. Inrichting van eene volledige drukkerij
A. Sluitingen
B. Vuurvrije kasten
C. Reddingsmiddelen bij brandgevaar
D. Blusschingsmiddelen
E. Remtoestellen
F. Vuurpijltoestellen
G. Reddingsbooten
H. Reddingsmiddelen bij stranding etc.
I. Wapenen
A. Schietwapenen en blanke wapenen, oude en nieuwe luxe
wapenen, kruit, kogels, hagel, patronen, enz.
B. Netten, strikken, vallen enz.
C. Accesoires : geweerkisten, patroontasschen, enz. enz.
A. Statistieken, Tabellen en Tarieven van Brandassurantie
B. Statistieken, Tabellen en Tarieven van Levensverzekering
C. Statistieken, Tabellen en Tarieven van Verzekering tegen
diefstal en inbraak
D. Statistieken, Tabellen en Tarieven van verzekering tegen
waterleidingschade
E. Statistieken, Tabellen en Tarieven van Verzekering tegen
ongelukken
F. Statistieken, Tabellen en Tarieven van Verzekering tegen
besmettelijke ziekten
G. Statistieken, Tabellen en Tarieven van Verzekering tegen
werkeloosheid
H. Statistieken, Tabellen en Tarieven van Pensioenverzekering
A. Tabak, Sigaren, Sigaretten, rookersbenoodigdheden etc.
B. Parfumeriën, Toiletartikelen
C. Luxeartikelen
D. Lectuur
E. Illustratiën

NB oorspronkelijk was afdeling XIV de afdeling ‘Tuinbouw’, met de volgende klassen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Plannen en Teekeningen van Tuinen
Perken
Sierplanten
Groenten- en vruchtenkweekerij
Serrebenoodigdheden
Versieringen voor huis en tuin

Later werd de ‘Afdeeling Tuinbouw’ een apart gebied op het tentoonstellingsterrein, waardoor
inschrijvingen daarvoor niet onder de aparte afdelingen voor landen vielen.
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Bijlage III: De wereldtentoonstelling gevisualiseerd

Afbeelding a: De Mailboot met links de Wereldbazar en rechts twee paviljoens, de meest linkse van Blooker Cacao. Rechts op
de achtergrond torent de Reuzenolifant boven het terrein uit.

Afbeelding b: uitzicht op het Hoofdgebouw, met meerdere ingangen. Daarvoor in het midden de muziekkiosk,
daaromheen enkele paviljoens, waaronder Restaurant Royal, Bierbrouwerij ‘de Amstel’. Rechts vooraan het
paviljoen van de Lijm- & Gelatinefabriek te Delft. Rechts in de verte de contouren van de Westerkerk, links in de
achtergrond, naast de hoofdingang, de verdwenen Koepelkerk (1884-1972).
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Afbeelding c: De Mailboot met rechts de Wereldbazar. Daarachter de achterkanten van de huisjes van OudHolland. In de achtergrond het Rijksmuseum. De ingang van het tentoonstellingsterrein, een eenvoudig hek,
bevond zich op de laan die onder Rijksmuseum doorliep.

Afbeelding d: De tentoonstelling tijdens de opening. Op de voorgrond het sportterrein, daarachter de Reuzenolifant in de
steigers. Daaromheen meerdere paviljoens, herkenbaar zijn de Utrechtse sigarenfabrikant Smulders (links), Perry’s
Reuzenkoffer (zwarte doos midden links) en de Saksische Worstfabriek van Unger uit Chemnitz (witte gebouw midden).
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Afbeelding e: Links de façade van het Hoofdgebouw, rechts de mailboot, in het midden het plein rondom de muziektempel.
Helemaal middenin de Nijmeegse Poort, de ingang van Oud-Holland. Onderaan de start van de Roetsjbaan. In de
achtergrond het Rijksmuseum, achter Oud-Holland zijn de contouren van het Paleis voor Volksvlijt zichtbaar.

Afbeelding f: Marktplein van Oud-Holland. Het markante gebouwtje links was afkomstig uit Haarlem en was een
bierfcafé. Daarnaast een lager gebouwtje afkomstig uit Goes. In het spitse gebouw daarnaast, ‘het huis met de druiven’,
verkocht ‘Jan Toeback’ sigaren en tabak; helemaal in de hoek was ‘In den oolijcken Kookelaer’, waar Bambergs
Wondermenschenhoofd te zien was. Direct rechts van de hoek was Fisslthalers Café. Helemaal rechts (half op de foto) de
Dordtse poort, de uitgang van Oud-Holland.
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Afbeelding g: Ingang van Oud-Holland en begin van ‘het grachtje’. De Nijmeegse poort met dubbele boog is
duidelijk herkenbaar. Rechts daarnaast staat een gebouwtje uit Zaltbommel; links om de hoek, het tweede
gebouw, is een poortje uit Enkhuizen.

Afbeelding h: Einde van ‘het grachtje’ van Oud-Holland. Links de toegang tot het marktplein, in het midden de
toegang tot het binnenhofje op het marktplein. Het poortje links was een reproductie van het beurspoortje op de
Vijgendam (nu Dam). Dit pittoreske beeld van Oud-Holland werd ook als souvenir-bouwplaat uitgegeven.
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