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19de eeuw Panoramaschilderingen als publiekstrekkers

Nova Zembla
aan de Plantage
Het Panoramagebouw in de Amsterdamse Plantage was de
voorloper van de Imaxbioscoop: je stapte binnen in een
geschilderde illusie die je 360 graden omringde. Geen panorama
maakte zoveel indruk als Nova Zembla van Louis Apol.
Frits Slicht en Koen Kleijn
AMSTERDAM
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→ Nova Zembla, geschilderd door Louis Apol, was
de laatste klapper van het
Panoramagebouw. Het
affiche is van Ben Wierink.
FOTO LOUIS APOL

anoramagebouwen
bestonden al langere
tijd, overal in Europa.
Ze waren populair en
trokken vaak veel publiek. In Amsterdam
hebben er in de loop
van de 19de eeuw
zeker zes gestaan. Op
21 december 1880 ging
aan de Plantage Middenlaan het Panoramagebouw open, dat onmiddellijk een echte volksattractie werd. Grote man achter de PanoramaMaatschappij was Gerard Frederik Westerman
(1807-1890), medeoprichter en eerste directeur
van Artis.
Architect Isaac Gosschalk (1838-1907) nam het
Panorama van Parijs aan de Champs-Élysées als
voorbeeld, maar voegde er een royaal voorgebouw aan toe. Het cirkelvormige gebouw, met
een diameter van 40 meter en een hoogte van
vijftien meter, droeg bovenop de koepel de Amsterdamse keizerskroon. Om ruimte te maken
moest een deel van de Nieuwe Prinsengracht –
die toen nog doorliep tot aan het Entrepotdok –
worden gedempt.
Bij de opening op 21 december 1880 was de
pers lovend over zowel het gebouw als het eerste
panorama, Het Beleg van Haarlem door Pierre
Tétar van Elven. Al snel volgde de kritiek: er
zaten historische en topograﬁsche fouten in het
schilderij, het perspectief klopte niet, de rol van
Kenau Simonsdochter en haar vrouwenleger
werd betwist en de vijf meter hoge ﬁguren waren veel te groot. Een deel van de voorstelling
werd in 1882 overgeschilderd: Kenau Simons-

dochter verdween volledig uit de schildering.
Behalve de grote Panoramazaal in de koepel
was er in het voorgebouw ook een kunstzaal
voor tijdelijke tentoonstellingen. Daar waren in
1892 De Boomgaard, De Slaapkamer, Middagrust en Café de Nuit van Vincent van Gogh te
zien, twee jaar na zijn overlijden.
De echte trekkers waren natuurlijk de enorme
panorama’s van 115 meter lang en 15 meter hoog.
Het succes van het Panoramagebouw was groot:
het eerste jaar kwamen er 80.000 bezoekers.
Het eﬀect van de panorama’s was dan ook erg
sterk; het waren vroege voorlopers van de blockbusters in de hedendaagse Imaxprojectie. De
bezoeker stond midden in het cirkelvormige
panorama. Op de grond voor het schilderij werd
de illusie verder versterkt met ‘sfeerelementen’
– denk aan het Panorama Mesdag in Den Haag,
waar anno 2020 nog altijd echt duinzand ligt,
met gras, visnetten, een mand en een verdwaalde klomp.

Volksvermaak
De verwoesting van Pompeï – een doek met een
gewicht van 7000 kilo, vervaardigd door Ernst
Witkamp en Nicolaas van der Waay – was in
januari 1887 het tweede panorama. In 1889 volgde Het Panorama van Scheveningen van Hendrik Willem Mesdag, dat als een van de weinige
panoramaschilderijen bewaard is gebleven.
Jeruzalem, over de kruisdood van Jezus van Nazareth op Golgotha, trok veel minder publiek.
Het Algemeen Handelsblad vond het ding ‘erg
ordinair’, maar het bleef er jaren hangen.
De matige ontvangst maakte duidelijk dat de
toekomst niet per se zonnig was voor het stilstaande panoramabeeld. Binnen enkele jaren
groeide de bewegende ﬁlm uit tot een ﬁkse concurrent. Een rol speelde ook dat de panorama’s

De enorme schilderingen
waren 115 meter lang
en 15 meter hoog
De panorama’s kregen al
snel fikse concurrentie
van de bewegende film

