
Beeld J.P. Coen 
J.P. Coen is in onze tijd omstreden. Hij was 

verantwoordelijk voor een zeer groot aantal moorden op 

inwoners en leiders van huidig Indonesië. De maatschappij 

dient daar transparant over te zijn. De Beurs van Berlage 

wil daar zeker geen misverstand over laten bestaan en 

keurt de misdaden af.

Beurs van Berlage is een gesammtkunstwerk. Alle 

beelden, decoraties en kunst zijn in opdracht van 

Berlage ontworpen en aangebracht door toen bekende 

kunstenaars. De inhoud en het thema van al die kunst 

sluit aan bij kwatrijnen geschreven door de dichter Albert 

Verweij. In veel gevallen waren de thema’s van de kunst 

haar tijd ver vooruit. Zo is veel terug te vinden over de 

rechten voor de arbeiders en over de emancipatie van de 

vrouw.

De visie van Berlage over hoe volkeren met elkaar dienen 

om te gaan komt misschien het best tot uiting in de 

gevelsteen aan de westgevel van de Beurs van Berlage 

waaronder de tekst luidt: “De aard wordt straks een: De 

Volkeren zijn als groepen van d’eenen bond  die heel haar 

bol beheerscht. Door land, door zee streeft trein, streeft 

vloot om ’t zeerst. Naar ’t wisselend doel waarheen ze 

elkander roepen”.

Op die gevelsteen is een grote diversiteit van mensen te 

zien, die in grote harmonie en gelijkwaardigheid afgebeeld 

zijn.

Op de hoeken van het gebouw plaatste Berlage 

standbeelden van bekende historische figuren, uitkijkend 

over dat deel van de stad. Coen was als zeevaarder de 

figuur die uitkeek over de zee. Overigens wordt zijn naam 

op de gevel niet vermeld, maar de aangebrachte lijfspreuk 

laat hier geen misverstand over bestaan.

De architectuur, de inrichting en alle kunstuitingen van De 

Beurs van Berlage vormen een onlosmakelijk geheel en 

zijn een voorbeeld van de tijdgeest aan het begin van de 

twintigste eeuw. Juist vanuit die optiek en het complete 

beeld dat Berlage schetst, kiezen wij ervoor het geheel niet 

aan te tasten. Daarmee ontkennen wij niet dat keuzes en 

inzichten van toen, in de huidige tijd anders zijn.
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