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E
ind vorig jaar liep Tom

van der Geugten (62) voor

het eerst door het oude

waterpompstation, vlak bij

de oprit van de A28. In

1912 werd het door de gemeente

Amersfoort gebouwd om in de

groeiende vraag naar schoon

drinkwater te voorzien. Het ge-

bouw kreeg door de jaren heen

twee uitbreidingen. In de jaren

tachtig verloor het zijn functie en

werd het grote gebouw tot kan-

toorruimte verbouwd. In 2014 ves-

tigde SAP Letselschadeadvocaten

zich in het rijksmonument.

Van der Geugten werd door zijn

schoonzoon Sander de Lang, die er

werkzaam is als advocaat, door het

pand rondgeleid en voelde meteen

een intuïtieve liefde voor het ge-

bouw. ,,De verschillende hoogtes

en bouwstijlen brachten mij in ver-

warring, maar wekten ook mijn

nieuwsgierigheid. Ik wilde het ge-

bouw graag begrijpen en inzichte-

lijk maken.’’

Als cultuurhistoricus ging hij op

zoek naar informatie over het ge-

bouw, maar kon hier nauwelijks

iets over vinden. Hij stelde de di-

rectie van SAP voor om zelf onder-

zoek te doen naar de geschiedenis

van het gebouw en er een publica-

tie over te schrijven. Het boekje

‘Van water tot SAP, geschiedenis

van het pompstation in Amers-

foort’ werd afgelopen voorjaar tij-

dens de officiële opening van het

kantoor van SAP gepresenteerd.

Vooral de imposante voorgevel im-

poneert Van der Geugten. ,,Die

gevel is uniek. Bij het begin van

mijn onderzoek vroeg ik me af

waarom de architect voor die

hoogte heeft gekozen. En waarom

die opmerkelijke lange ramen?’’

Antwoorden op zijn vragen vond

hij op een onverwachte plek: de in

vergetelheid geraakte eerste voor-

gevel.

Eenvoud
Het oorspronkelijke pompstation

werd gebouwd in een stijl die ken-

merkend was voor veel industriële

gebouwen uit begin vorige eeuw:

een combinatie van neo-klassieke

vormen en eenvoud. Vernieuwend

was de sobere uitstraling van de

voorgevel door het gebruik van één

soort baksteen. Bijzonder was de

hoge voorgevel met kerkachtige

ramen en het ontbreken van een

ingang aan de voorzijde. ,,Er werd

voor gekozen om door de grote

ramen de pompen zichtbaar te

maken. Dat idee is nu ook voortge-

zet. Als je door de voorgevel kijkt

zie je achter bureaus mensen wer-

ken.’’

Het geeft ook goed weer dat in een

eeuw tijd het industriële werken

heeft plaatsgemaakt voor de zake-

lijke dienstverlening.

Toen in de jaren dertig de ge-

meente besloot tot uitbreiding,

werd tegen de oude voorgevel het

nieuwe gebouw geplaatst. Het con-

cept van de oorspronkelijke gevel

werd wel overgenomen in het

nieuwe ontwerp. Want door de za-

kelijk expressionistische stijl kreeg

het gebouw weliswaar een andere,

meer krachtiger uitstraling, maar

het bleef zijn indrukwekkende

hoogte behouden. De grote ven-

sters kwamen ook weer terug, hoe-

wel die niet langer associaties met

kerkramen opriepen. In een beton-

nen lijst kwamen halfronde beton-

nen kolommen met daartussen

hoge raampartijen. Door de sym-

metrie en de kolommen kreeg het

zo eerder de uitstraling van een

Griekse tempel.

Hoe imposant ook, Van der Geug-

ten vindt het doodzonde dat de

oorspronkelijke gevel er niet meer

is. ,,De eerste gevel vond ik estheti-

scher en die bouwstijl zie je bijna

nergens meer.’’

Toch denkt hij dat als de gevel

straks gereinigd is, het pompsta-

tion wel de blikken van de voorbij-

rijdende automobilisten zal weten

te vangen. ,,Het blijft een fascine-

rend gebouw, zeker nu aan de

voorzijde een hoog hek is wegge-

haald en het oorspronkelijke talud

langs de voorgevel gereconstrueerd

is.’’

Maar een echt juweel vindt de en-

thousiaste cultuurhistoricus het

transformatorhuisje dat in 1936 bij

het pompstation werd geplaatst en

nog steeds gebruikt wordt voor dis-

tributie van elektriciteit. ,,Het ge-

bouw heeft een vierkant vloerop-

pervlak, maar als je er voor staat

zul je dat niet vermoeden. De ar-

chitect heeft er door inspringingen

en hoogteverschillen een spannend

gebouw van gemaakt. Het ontroert

me dat iemand de moeite heeft ge-

nomen om van een niet noemens-

waardig gebouwtje zoiets moois te

maken.’’

‘Van water tot SAP’, over de ge-
schiedenis van het pompstation,
is te lezen via www.sapadvoca-
ten.nl en als boek te leen bij de
Bibliotheek Eemland.

Pompstation
inoudeglorie

Z Tom van der Geugten bij de neoclassicistische voorgevel van het voormalige waterpompstation aan de
Hogeweg, nu een advocatenkantoor. De historicus schreef een boekje over de geschiedenis. FOTO ANITA MOOI

Het oude waterpompstation aan de Hogeweg in
Amersfoort is voor architectuurliefhebbers een ge-
bouw om van te likkebaarden. Historicus Tom van der
Geugten deed onderzoek naar de historie van het
meer dan een eeuw oude pand, sinds kort eigendom
van SAP advocaten.

Jan Carel van Dijk bezit een uit-
gebreide collectie boeken, docu-
menten, prentbriefkaarten en
memorabilia. In zijn verzameling
staat één onderwerp centraal:
Amersfoort. Met deze rubriek
biedt de echte Keientrekker de
lezer een kijkje in zijn keuken.

Tot het einde van de vorige eeuw

werd de Eemhaven gekenmerkt

door sterke fabrieksgeuren. Pas

met de sluiting van de COVA in

2000 kon men in de buurt weer

voluit ademen. De luchtjes waren

dan ook niet altijd even aange-

naam, vooral als het een menge-

ling van essences van Polak en

bier van de Phoenix Brouwerij be-

trof. Eén bedrijf had echter lange

tijd een wat minder vervelende

uitstoot. Dat was de brood- en

banketfabriek van Meursing, die

zorgde dat het er vaak naar Brus-

selse Kermis rook. Dit bedrijf

werd in 1885 geopend op de plek

waar nu het ‘glazen huis’ van de

Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed staat. Het pand dat Meur-

sing daar betrok was eerder in ge-

bruik bij een linnenweverij.

Oprichter Wicher Hooite Meur-

sing beschikte over voldoende ka-

pitaal en diens tweede zoon stak

in Amersfoort graag de handen

uit de mouwen. Verder had het

bedrijf de tijd mee, zodat de zaken

groots konden worden aangepakt.

De eerste gasgestookte oven bakte

in het begin vooral brood, dat op

een mechanisch voortbewegende

band langzaam gaarde. Daarbij

kwam het goed uit dat de toenma-

lige gemeentelijke gasfabriek

slechts door het spoor van Meur-

sing gescheiden was.

Reeds enkele jaren na de oprich-

ting waren er al zo’n vijftig men-

sen in dienst en vele soorten

brood vonden hun weg naar de

klant. Ook bijzondere variëteiten,

zoals het in 1911 geïntroduceerde

Engelse ‘Carr’ Moutbrood dat vol-

gens sommige medici extra heil-

zaam was voor de spijsvertering.

Langzaam werd de broodproduc-

tie echter afgebouwd, vooral

omdat vrouwen met lage lonen

geen nachtdiensten meer moch-

ten draaien. Daarvoor in de plaats

kwamen koek en banket. Op den

duur werd er zo’n beetje alles ge-

maakt: van lange vingers tot pe-

pernoten. Aan de mooie sluitze-

gels is dat deels te zien. Steevast

stond de Koppelpoort er fraai op

afgebeeld. Uiteindelijk kwamen

de producten ook in de super-

markten terecht, hetgeen geen ge-

makkelijke opgave bleek.

Aanvankelijk daalde het perso-

neelsbestand, dat ooit zo’n 200

mensen telde, door automatise-

ring, maar later miste het bedrijf

ook de aansluiting met de markt.

Zelfs reclameartikelen werden ou-

bollig, zoals een dominospel met

afbeeldingen van Ot en Sien of de

diverse speldjes. Introductie van

bijvoorbeeld vezelrijke medicinale

koekjes Tarrolax hielp niet echt.

In 1984 nam Bolletje Meursing

over.

ZHet waterpompstation in 1920. In de jaren dertig onderging het
pand een verbouwing. Rechts de portierswoning. FOTO ARCHIEF EEMLAND
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