De Amsterdamse treinreiziger, forens of
langeafstand, per boemel of flitstrein,
maakt bij voorkeur gebruik van Pierre
Cuypers’ meesterwerk, het CS. (In mei
2000 omgedoopt tot Station Amsterdam
Centraal).

D

eze niet weg te denken afsluiting
van het stadscentrum was rond 1860
de oorzaak van een felle strijd. De
opkomst van de trein droeg bij aan de
robuuste stadsontwikkeling in de ‘tweede
Gouden Eeuw’ van de stad. Er moest
een hoofdstation komen, maar waar? Er
dienden zich twee serieuze mogelijkheden
aan: de toenmalige Leidsepoort en een
aangeplempt stationseiland in het IJ. We
weten hoe dit conflict is uitgepakt; 130
jaar geleden werd het station onder
enorme publieke belangstelling voor verkeer opengesteld. Hiermee werd het havenfront weliswaar afgesloten van open
water, maar daar stond tegenover dat
de oude stad niet werd doorsneden met
spoorlijnen.
Drie architecten waren bij dit imponerende project betrokken. Het
ontwerp was van P.J.H. Cuypers, die
samen met A.L. van Gendt (later o.a.
van het Concertgebouw), het stationsgebouw realiseerde. L.J. Eijmer
bouwde de stationskap waarop hij
het gevleugelde gouden wiel plaatste, internationaal symbool van de
spoorwegen.
Er is één constante waar Station
Amsterdam Centraal mee behept
is: vanaf de opening is er altijd
weer aan verbouwd, vertimmerd,
toegevoegd en gemoderniseerd. De
doorsnee reiziger zal zich er niet
zo van bewust zijn, maar er hebben
veel ingrijpende veranderingen
plaatsgevonden: de oorspronkelijke
drie perrons werden geleidelijk uitgebreid tot vijftien, waarvan er zes
werden verlengd zodat er meer en

Centraal Station
langere treinen konden komen zoals de
Thalys en de Eurostar; de stationshal werd
fors verbreed; er werd een voetgangerstunnel
van het VVV-gebouwtje tot in de stationshal
aangelegd die 25 jaar later weer verdween
vanwege de metroaanleg; de rijweg die
vlak voor het station liep werd verplaatst
naar de oostelijke en westelijke zijden
en sluiten aan op een ondergrondse weg,
de Michiel de Ruytertunnel; de midden-,
oost- en westtunnels werden verbreed
en gemoderniseerd, roltrappen en liften
werden toegevoegd. Er zijn twee tunnels
bijgekomen, de IJ-passage en de Amstelpassage, die toegankelijk zijn zonder
OV-chipkaart. Deze passages met luxe
winkels vormen extra verbindingen tussen
het Damrak en het IJ. Beide monden uit in
de IJ-hal, een tweede gelijkwaardige entree
van het station met winkels en veel horeca.
Daar vindt men op de eerste verdieping,
onder een grote glazen boogkap, het
busstation. Recentelijk kwam er een fraaie

tunnel bij, de Cuyperspassage, alleen
toegankelijk voor voetgangers en fietsers,
met 46.000 wandtegels en als blikvanger de
uitvarende 17e eeuwse haringvloot.
De voorzijde van het station is ook grondig
aangepakt. Het werd afgesloten voor autoverkeer en het hele gebied rond het stationseiland wordt het exclusieve terrein
van voetgangers, fietsers en trams. Verder
is de Cuyperstrap in voorbereiding, een
roltrap die de stationshal verbindt met de
centrale metrohal. Een ander omvangrijk
project is de in aanbouw zijnde ‘grenspost’
met douane en paspoortcontrole die de
directe verbinding met Londen, immers
buiten het Schengengebied, mogelijk zal
maken.
Zo blijft het CS alsmaar in beweging.
Men zou zelfs kunnen zeggen dat dit iconische gebouw symbool staat voor de onophoudelijke transformatie van de stad.

© Ingrid de Groot

Hans Bergmans
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Trends in ons eigen toerisme
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plek ruimschoots op, ook in literair opzicht.
Enthousiast is Maria met name over de
literaire kwaliteiten van jonge schrijvers
uit Niger. Hun boeken vinden ook gretig
aftrek bij mensen die zich willen ‘inlezen’
als voorbereiding op een expat-bestaan daar.
Het tweede thema is de reis als eenzame
‘queeste’, vaak als verwerking van een persoonlijke crisis. Een mooi voorbeeld is
Sporen naar de horizon, geschreven door
Bastiaan Brink, een jonge musicus. Een
leuke ontwikkeling vindt Maria dat er
tegenwoordig zoveel reisverslagen van
stoere jonge vrouwen bij zijn; overbekend
is het boek van zeilmeisje Laura over haar
solozeiltocht rond de wereld, aanbevolen
in dit genre zijn ook de boeken van de
‘ontembare wereldreizigster’ Iris Hannema.

Tekst onder de brug over de Singel: Terugkomen is niet hetzelfde als blijven
Ina Wilbrink

Gaat het positieve reisadvies van Lonely Planet, editie 2020, het
bezoek aan onze stad tot nieuwe hoogten opstuwen? Daar
kunnen we het dan volgend jaar weer over hebben, maar in dit
eindejaarsnummer kijken we eerst eens naar de andere kant van
de toeristische medaille, onze eigen reislust en de bestemmingen
die we daarvoor kiezen.

E

n waar hebben ze daar beter zicht op dan bij de Literaire
Reisboekhandel Evenaar? Maria Bastiaens handelt er samen
met Marre van Dantzig al haast 30 jaar in reisboeken en
wereldliteratuur. Twee jaar geleden uitgeweken vanuit de steeds
drukkere en duurdere 9 Straatjes naar het compacte winkelpandje
hoek Singel/Korsjespoortsteeg, hebben ze de trends en thema’s in
de belangstelling van het publiek in de Amsterdamse binnenstad
goed in beeld. Rond de drie belangrijkste heeft Maria als
voorbereiding op ons gesprek al een stapeltje boeken klaargelegd.
We beginnen bij de fascinatie voor Afrika; in de jaren negentig
toen ze begonnen met de winkel stond een land als Mali sterk
in de belangstelling. Vooral de boeken van Maryse Condé liepen
als een trein, maar de interesse in het land werd ook versterkt
door de karakteristieke lemen architectuur. Door de politieke
ontwikkelingen raakte het land later uit beeld als reisbestemming,
maar landen als Senegal, Gambia, Ghana en Nigeria vulden die

Helemaal van deze tijd is de trend van
bezinning op het mondiaal toerisme. De
literaire uitwerking door Ilja Leonard Pfeiffer
in Grand hotel Europa mag hier natuurlijk niet ontbreken. Wie het
eigen aandeel daarin wil heroverwegen, vindt een praktische
uitwerking in How to be a better tourist van Johan Idema. Toegespitst
op Amsterdam is er ook de handzame Untourist Guide. Leuk om
eigen logees op andere ideeën te brengen dan de geijkte attracties.
Graven ze met zulke boeken op de duur niet hun eigen graf als
reisboekhandel, is mijn slotvraag aan Maria. Maar die vrees is
volgens haar ongegrond. Juist als mensen wat selectiever worden
in hun reisgedrag is een goed boek de ideale metgezel, of je nu echt
of vanuit de leunstoel de wereld bereist.
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Komen en
gaan in
vroegere
tijden
Els Willems

Druk is het op het Damrak.
Veel mensen komen vanaf
het Centraal Station, gaan
het stadshart in en gaan
weer weg naar het
Centraal Station.

Amsterdam was een kenniscentrum. Men was nieuwsgierig, ging
eropuit, ontdekte nieuwe gebieden, mensen en vaarroutes. De
nieuwste informatie werd door cartografen op kaarten en globes
verwerkt. Het wemelde toen van concurrerende boekhandelaren,
uitgevers en drukkers. Vrijheid van drukpers maakte de kennis
toegankelijk. Gabri van Tussenbroek beschrijft in Amsterdam
in 1597, de bezigheden van drukker Cornelis Claesz, die een
boekwinkel had bij de Oudebrugsteeg aan het tegenwoordige
Damrak 36. In de huidige horeca op die plek zal niemand beseffen
dat daar zo lang geleden belangrijke drukpersen stonden.
Cornelis Claesz draaide overuren. Hij was nog bezig met het verslag
van de Indiëvaart van De Houtman, toen de Noordpoolvaarders
onverwacht terugkwamen van Nova Zembla, nog in poolkleding
met mutsen van vossenbont. Het scheepsjournaal van Gerrit de Veer
over hun barre, mislukte tocht en overwintering, kreeg voorrang,
met tekeningen van Het Behouden Huys en van gevechten met
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ruk? Vierhonderd jaar
geleden was het in
datzelfde gebied veel
drukker. Amsterdam was
het centrum van de wereld
en door immigratie nam de
bevolking explosief toe. De kades lagen overvol met houtstapels en
andere goederen van verre, de mensen krioelden er tussendoor. Aan
het Damrak zag men de masten van de vele kleinere beurtschepen,
die daar kort mochten liggen en daarbuiten, aan het open IJ-front,
zeilden de grote schepen af en aan met overzeese handel.

beren. Er kwam ook een Latijnse en een Franse versie. Claesz
drukte almanakken, zeekaarten van de Baltische zee tot aan de
Levant, boeken over de hele wereld, maar ook bladmuziek.
Het Blaeu Erf verwijst naar die andere cartograaf, die wereldberoemd
werd met zijn Atlas Maior, honderden kaarten en gedetailleerde
beschrijvingen van de hele bekende wereld. Zijn drukkerij in
de Gravenstraat werd in een vriesnacht in februari 1672 totaal
verwoest, de drukpersen, de koperplaten en een juist gedrukte
Spaanse vertaling van de Atlas Maior. Er was wel vaker brand, al
mochten ambachtslieden uitsluitend bij daglicht werken, niet bij
kaarslicht en ondanks bouwvoorschriften over daken, luifels en
brandladders De bestuurders waren echter ook toen al beter in
gedogen en in het maken van regels, dan in het handhaven ervan.
In Amsterdam in de wereld beschrijft Mariëlle Hageman de vele sporen die Amsterdammers achterlieten in de wereld. En omgekeerd,
in onze buurt, wijzen het bestaan van bijvoorbeeld het WestIndisch Huis, het Zuid-Afrikahuis, de Groenlandse Pakhuizen en
de Ronde Lutherse kerk op internationale contacten.
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