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HENDRIK JAN WOLTER
Tussen 1895 en 1899 studeerde de 
kunstschilder Hendrik Jan Wolter (Amsterdam 
1873 - Amersfoort 1952) aan de Académie 
des Beaux-Arts en het Institut Supérieur in 
Antwerpen. Hierna keerde hij terug naar 
Nederland. In 1904 ontving Wolter de Willink 
van Collenprijs. Wolters werk is niet makkelijk 
met een bepaalde stijlnaam te duiden. 
Vanwege zijn fenomenaal gebruik van licht- 
en kleur noemt men zijn stijl wel neo-
impressionisme en luminisme, maar hij ging 
vooral zijn eigen weg.

DE LONDENSE 
TOWER BRIDGE
Michel Bakker

D
it keer staat in de serie ‘Bruggen in de kunst’ de Tower Bridge in Londen centraal. 

De brug is interessant omdat deze destijds zo’n markant negentiende-eeuws 

bouwwerk was en nog steeds een toeristische attractie is. Benjamin Crisler, 

journalist bij de New York Times, schreef in 1938: “De Engelsen hebben drie unieke en 

waardevolle instituten die wij Amerikanen moeten ontberen: Magna Carta,  

Alfred Hitchcock en de Tower Bridge.”

2 H.J. Wolter
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Voor en na de Eerste Wereldoorlog werkte 
Wolters veel in Engeland, in de graafschappen 
Cornwall en Yorkshire in het bijzonder. Een 
andere favoriete schilderplek was Londen, aan 
de oevers van de rivier de Theems.
Hij schilderde er vele gezichten van de 
Theems, met soms ook een Londense brug 
op de achtergrond. Op een van zijn doeken 
maakt de iconische Tower Bridge deel uit van 
het decor. (Zie fig.3)

TOWER BRIDGE
In de tweede helft van de negentiende eeuw 
leidde de economische ontwikkeling van het 
East End van Londen tot de aanleg van een 

nieuwe verkeersbrug over de Thames. Vanaf 
1877 boog een Special Bridge and Subway 
Committee zich over de vraag hoe die brug 
vorm te geven. In 1884 besloot men tot de 
bouw van een basculebrug.
Vijf grote aannemersbedrijven waren bij de 
bouw betrokken, met in totaal 432 
werklieden. Sir John Wolfe Barry was 
hoofdingenieur en Sir Horace Jones de 
architect. De verlangde doorvaartwijdte 
stelde men op 61 m, de doorvaarthoogte op 
41 m. Als stijlwens stond ‘Gotisch’ vermeld. 
Twee basculebruggen van elk 1.000 ton 
verrezen tussen magistrale torens van 65 m 
hoogte. Aan beide zijden kwam een 

hangbrug naar een lagere toren. De totale 
lengte van de brug beloopt daarmee 240 m. 
Rivierpijlers van ongeveer 17.000 ton beton 
funderen de hoofdtorens. De staalconstructie 
van de torens is bekleed met Portlandsteen 
en graniet uit Cornwall. Na het overlijden van 
de stadsarchitect Jones in 1887 nam George 
D. Stevenson het werk over. Onder zijn leiding 
kreeg de afwerking meer stijlelementen van 
wat de Engelsen ‘Victorian Gothic’ noemen. 
Het bracht de brug in ieder geval voor het 
oog in harmonie met de aan de noordzijde 
nabijgelegen Tower of Londen, waar de brug 
zijn naam aan ontleent.

3 Theems met de Tower Bridge op de achtergrond

Hij schilderde er vele gezichten van de Theems,  

met soms ook een Londense brug op de achtergrond
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EXHIBITION
De 44 m boven de rivier (bij hoogwater) 
gelegen voetpaden tussen de torens (zie fig. 
4) van de brug zijn sinds 1982 deel van de 
Tower Bridge Exhibition. Daarvóór waren ze 
maar liefst zeventig jaar gesloten omdat ze 
zich hadden ontwikkeld tot plekken waar 
prostituees en zakkenrollers actief waren. De 
Exhibition bevindt zich verder in de torens en 
in de Victoriaanse machinekamers en vertelt 
aan de hand van films, foto’s en voorwerpen 
de geschiedenis van de brug. In de 
machinekamers bij de zuidelijke opgang tot 
de brug staan nog steeds de oorspronkelijke 
stoomwerken alsmede delen van de oude 
hydraulische machinerieën (zie fig. 5).
Bijzonder aan de oorspronkelijke aandrijving 
was de op zwaartekracht functionerende 
energieopslag. Sinds 1974 wordt de brug nog 
altijd hydraulisch aangedreven, maar nu met 
elektrisch aangedreven pompsystemen.

Vroeger waren er nogal wat signaleringen in 
gebruik om aan te geven dat de brug ging 
openen. Overdag gebeurde dat met 
semaforen met rode tekens of met een bel. 
’s-Nachts werkte men met groene en rode 
lichten. En bij de legendarische Londense mist 
klonk er bovendien een luide gong. Deels zijn 
deze systemen nog te bewonderen in het 
brugmuseum.
In 2019 passeerden 40.000 personen de 
Tower Bridge (auto’s, fietsers en 
voetgangers); de brug opende 725 keer.  
De Bridge House Estates, een trust(fonds), 
beheert vijf Londense bruggen waaronder 
Tower Bridge. Schepen hoeven niet voor de 
passage te betalen.

ANEKDOTES
De geschiedenis van de brug bevat ook tal 
van bijzondere anekdotes. Zo was in 1952 een 
Lijn-78 dubbeldekker al een eind op weg naar 
het midden van de brug toen deze openging. 
Per ongeluk had de bel niet geklonken en de 
hekken waren ook niet gesloten. De chauffeur 
Albert Gunter nam een kloek besluit en gaf 
plankgas. Na een zweefvlucht over een gat 
van 0,91 m en een val van 1,8 m op het nog 
lage, noordelijke wegdek stond de bus weer 
op de wielen. Niemand was ernstig gewond 
en Albert kreeg een beloning van maar liefst 
£ 10,- voor zijn heldendaad!

In 1977 wilde de autocolonne van de 
Amerikaanse president Bill Clinton de 
brugpassage nemen. De president was iets te 
laat vertrokken van het restaurant ‘Le Pont de 
la Tour’ waar hij met premier Tony Blair had 
geluncht. Het zeilschip Gladys was echter wel 
op de afgesproken tijd aanwezig en de 
brugwachter opende voor haar volgens 
schema de brug. Het voorste deel van de 
presidentiële colonne was toen al aan de 
andere kant. Bill Clinton, waarschijnlijk in ‘The 
Beast’, stond voor een open brug. Voor hem 
– en voor de beveiliging – een zeldzaam 
oponthoud!

Tot slot, Wolters’ schilderij van de rivier de 
Theems met de Tower Bridge op de 
achtergrond hangt in het Museum Flehite in 
Amersfoort. Daar is het in al zijn glorie te 
zien.

DE STICHTING
De ‘Stichting Vrienden van de schilder  
H.J. Wolter’ is opgericht in 1992. Bij de 
oprichting heeft de Stichting zich ten doel 
gesteld de bekendheid van het werk van 
Hendrik Jan Wolter te vergroten. De Stichting 
beschikt over het auteursrecht op de werken 
van Wolter en heeft tijdens haar bestaan 
verschillende publicaties over het werk van de 
schilder ondersteund.
■

Met dank aan: Wolter Wefers Bettink,  
Olga van der Klooster
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