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De Emmabankprijsvraag te Schiedam: een eigenaardige kwestie 

 

Onder deze kop publiceerde het 

Rotterdamsch Nieuwsblad op 19 

september 1934 een artikel [1]. Het 

artikel gaat over het Schiedamse 

initiatief tot de oprichting van een 

herdenkingsmonument voor de 

overleden koningin-regentes Emma. 

Over dit project is indertijd nogal wat te 

doen geweest. Eén van de betrokkenen 

was Emil Alexander, de broer van mijn 

opa. Diverse krantenartikelen bevatten 

genoeg informatie om er een mooi 

verhaal van te maken [2, 9]. 

 

Constant Emil Alexander 

Constant Emil Alexander (A1.1.3.1.2) studeerde af als bouwkundig ingenieur. In 1929 

kreeg hij een aanstelling als architect bij Gemeentewerken in Schiedam, waar hij later  

werd benoemd tot onderdirecteur. Onder zijn leiding kwamen onder andere tot stand de 

brandweerkazerne aan de Singel, het zusterhuis van het Gemeente Ziekenhuis aan de 

Nassaulaan, de openbare Jan Ligthartschool aan het Frans Halsplein en had hij de regie 

over de verbouwing van het St. Jacobs Gasthuis. 

 

Herdenkingsmonument voor Emma 

Na het overlijden van koningin-regentes Emma 

op 20 maart 1934 werden er in Nederland alom 

initiatieven genomen tot het oprichten van 

herdenkingsmonumenten ter nagedachtenis aan 

de geliefde vorstin. Zo ook in Schiedam. 

 

Het initiatief hiertoe werd afgekondigd tijdens de 

herdenkingsvergadering op 30 april 1934, de 

verjaardag van kroonprinses Juliana. De 

volgende dag werd hierover bericht in de krant: 

"Gisteren is door den burgemeester H. 

Stulemeijer, tijdens de herdenkingsvergadering 

in het Passage Theater gehouden, medegedeeld, 

dat door de Oranjevereeniging en de vereeniging 

De Princevlag een comité opgericht is, dat tot 

doel heeft te komen tot het stichten van een 

blijvend aandenken aan wijlen H.M. Koningin 

Emma. Het comité had zich voorgesteld dit 

aandenken, in den vorm van een monumentale 

Koningin-moeder Emma zu Waldeck-

Pyrmont [2] 

 

Rotterdamsch Nieuwsblad 19 september 1934 
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bank, aan het gemeentebestuur aan te bieden, met het verzoek de bank te plaatsen in 

of nabij het Julianapark." 

 

De precieze plannen en de wijze van financiering waren toen nog niet bekend. Ongeveer 

een maand later werd een inzamelingscommissie in het leven geroepen, die de 

benodigde gelden bijeen moest zien te krijgen. 

 

Prijsvraag 

Op 21 juni 1934 werd een uitnodiging aan Schiedamse architecten in de vorm van een 

prijsvraag in de krant geplaatst, om een ontwerp te vervaardigen "voor een 

monumentale herinneringsbank voor wijlen H.M. Koningin Emma, waarvan de plaats 

gedacht is in het Julianapark of op het terrein waar Burgemeester Knappertlaan en Ary 

Prinslaan ter zijde van het Julianapark samenkomen." 

 

De ontwerpen, die aan een nader aan te wijzen jury van deskundigen ter beoordeling 

zouden worden voorgelegd, moesten aan de volgende voorwaarde voldoen: "De 

ontwerpen moeten op een schaal 1:100 zijn getekend en vergezeld zijn van een 

perspectiefteekening, een bestek en een kostenbegrooting. Deze begrooting mag de som 

van f2000 niet overschrijden."  De sluitingsdatum voor inzending was bepaald op 7 juli 

1934. 

 

De gedachte was toen nog, dat de bank op de verjaardag van Koningin Wilhelmina, 31 

augustus 1934, onthuld zou worden. Ter voorbereiding van de festiviteiten, begon men 

eind juni alvast met het instuderen van het Emma-lied of Banklied, speciaal voor de 

gelegenheid geschreven en dat bij de onthulling ten gehore moest worden gebracht. 

 

Moeizame procedure 

Al spoedig lezen we echter, dat de inzendtermijn voor de ontwerpen van de bank is 

verlengd tot 1 augustus. Ondertussen is wel een aanvang gemaakt met het inzamelen 

van de benodigde gelden voor de realisatie van de bank. Dit geschiedde middels 

"inschrijvingsbiljetten, welke aan de burgerij zijn uitgereikt en waarop men kan invullen, 

hoeveel men wil bijdragen voor het tot stand komen van de Koningin Emmabank." 

 

Op 27 juli werd in de krant melding gemaakt van het feit dat het door "verschillende 

omstandigheden" niet mogelijk zal zijn de bank reeds op 31 augustus te onthullen. De 

onthulling werd verschoven naar "waarschijnlijk" 30 april 1935, de verjaardag van 

Prinses Juliana. Wat deze omstandigheden waren, wordt niet uit de doeken gedaan. 

 

In de loop van augustus en september verschenen opnieuw oproepen aan de burgerij 

van Schiedam om -alsnog- een financiële bijdrage aan de bank te leveren en werd er 

vergaderd om nadere plannen vast te stellen. Blijkbaar was de Schiedamse bevolking 

niet zo vrijgevig als men vooraf gehoopt had en was op dat moment slechts de helft van 

de benodigde 2000 gulden bijeengebracht. Derhalve werd er voor 22 september 1934 

een groots opgezette collecte aangekondigd. Deze collecte was bedacht in de vorm van 
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een optocht door de stad, waarbij op 27 stopplaatsen gemusiceerd zou worden terwijl 

collectanten huis aan huis geld ophaalden. 

 

Expositie van de ontwerpen en juryrapport 

De ingezonden ontwerpen voor de herdenkingsbank, werden op 14 en 15 september 

1934 geëxposeerd in de rechtervleugel van het voormalig St. Jacobs Gasthuis aan de 

Hoogstraat in Schiedam. Voor de gelegenheid werd de zaal met bloemen en vlaggen 

versierd.  

 

Er waren in totaal 17 ontwerpen binnengekomen. Op het moment van aanvang van de 

expositie was nog niet bekend welk ontwerp bekroond was. 

 

De uitslag: een probleem 

Op enig moment in de procedure was bepaald, dat de jury die de ontwerpen moest 

beoordelen, zou bestaan uit de Schiedamse Schoonheidcommissie. De ontwerpen 

werden blind door deze jury beoordeeld, dus zonder dat de naam van de ontwerpers 

bekend was. De jury bracht een rapport uit aan B. en W. van Schiedam. Dit rapport 

verscheen integraal in de krant. 

 

De jury, bestaande uit de Schiedamsche 
Schoonheidscommissie, heeft de eer Uw 
College hierbij uit te brengen het rapport 
betreffende de ter beoordeling in haar 
handen gestelde ontwerpen voor een 
Koningin Emmabank in het Julianapark te 
Schiedam. 
Het aantal inzendingen bedroeg 17, onder 
de motto's: "Aar"; "Bank"; "Eenvoud"; 
"Eerbied"; "E. H"; "En attendant"; "Ick 
dien"; "Maja"; "Marthjan"; "Monument"; 
"Oranje"; "Rust"; "74"; "Waldeck"; 
"Waldeck Pyrmont"; "Z." en "Zon". 
Voor de kwalitatieve beoordeling heeft de 
jury gemeend te moeten nagaan of de 
inzendingen voldeden aan de in het 
programma gestelde eischen, waarbij 5 
inzendingen bleken te zijn ontworpen voor 
een andere dan de in het programma 
voorgeschreven, plaats in het Julianapark. 
Deze inzendingen onder de motto's: 
"Bank"; "En attendant"; "Marthjan"; 
"Monument" en "Oranje", waarvan die 
onder motto "Marthjan", zoowel qua 
situatie als ontwerp, een zeer geslaagde 
en buitengewoon knap geteekende 
oplossing geeft, heeft de jury, als 
afwijkende van het programma, buiten 
mededinging beschouwd. 
Van de 12 overblijvende inzendingen 
welke wel voor mededinging in aanmer-
king kwamen, vielen bij eerste schifting af 

die onder de motto's "Aar"; "Eenvoud"; 
"Eerbied"; "Maja" en "Waldeck", welke alle 
min of meer, blijk gaven, dat het ontwerp 
der prijsvraag de krachten der ontwerpers 
te boven ging. 
Voor nadere beschouwing bleven aldus 
over de 7 inzendingen onder de motto's: 
"Ick dien"; "74"; "Waldeck Pyrmont"; 
"Zon"; "Rust"; "Z" en "E. H", in op-
klimmende lijn gerangschikt naar de mate 
van waardering, door de jury, volgens 
onderstaande motiveering, toegekend: 
M o t t o:  "I c k  d i e n". 
Op zeer eenvoudige wijze is aan het 
programma voldaan, doch daarmede het 
ontwerp niet tot een aantrekkelijk geheel 
gemaakt. 
M o t t o  "7 4": 
De gebogen vorm der bank is niet ge-
eigend voor de gegeven situatie en de 
centrale bloembak voor het gebruik een 
misgreep. Het geheel is onbevredigend. 
M o t t o:  "W a l d e c k  P y r m o n t". 
Betreffende de vorm geldt dezelfde op-
merking als voor motto "74". Mede met 
het oog op de kosten, is de toepassing van 
een klok niet bepaald van pas en het 
geheel overigens van een te bonte mate-
riaalkeuze. De vormgeving is niet onver-
dienstelijk. 
M o t t o  "Z o n": 
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De indeeling van de rechte bank in drie 
afgescheiden gedeelten is ongemotiveerd. 
Het ontwerp is niet onverdienstelijk, doch 
wat streng van lijn, en gedacht met veel 
toepassing van natuursteen, die 
verwezenlijking binnen de gestelde prijs 
niet aannemelijk maakt. Het teekenwerk 
is goed verzorgd. 
M o t t o:  "R u s t". 
Een ontwerp van behoorlijke vormgeving, 
van een wat sombere monumentaliteit, 
die beter tot haar recht zou komen op een 
begraafplaats, dan in de bestemde 
situatie. 
De bronsbekleeding van de steenen zit-
ting en rugleuning is niet alleen construc-
tief niet verantwoord, doch mede met het 
oog op de bouwkosten ontoelaatbaar. Als 
geheel niet onverdienstelijk, terwijl het 
teekenwerk valt te loven. 
M o t t o:  "Z". 
Een knap en aantrekkelijk ontwerp, ech-
ter in afmetingen en monumentaliteit van 
een allure, die in de gegeven situatie niet 
past. Het geheel getuigt van een groote 
tekenvaardigheid en vlotte vormgeving, 

die helaas de bedoeling der prijsvraag, ook 
ten aanzien van de bouwkosten, voorbij 
streeft. Als inzending zeer verdienstelijk 
werk. 
M o t t o:  "E. H.". 
Een ontwerp, dat geheel binnen de perken 
van het gegeven is gebleven, wat tot een 
vormgeving heeft geleid, die op 
eenvoudige wijze met de bizondere 
situatie rekening houdt. Het geheel is van 
een beheerschte soberheid die aan de 
omgeving zich aanpast. Bij uitvoering zou  
vereenvoudiging van de ornamentatie wel 
aanbeveling verdienen. Het teekenwerk en 
de voordracht van het geheel is goed 
verzorgd. 
Op grond van bovenstaande besloot de 
jury met algemeene stemmen de prijs toe 
te kennen aan de inzending onder het 
motte "E. H.", als tot volle bevrediging 
beantwoordend aan de bedoeling van het 
onderwerp der prijsvraag, ingevolge 
waarvan werd overgegaan tot opening van 
de betrokken naambrief. 
 

 

Het openen van deze "naambrief" echter stelde de jury voor een verrassing: 

 

De ontwerper bleek te zijn de heer ir. C.E. 
Alexander, b.i. te Schiedam, die, hoewel 
zich volstrekt afzijdig en afwezig 
hebbende gehouden van de werk-
zaamheden van de jury, toch als lid der 
Schoonheidscommissie officieel tot de jury 
behoort. Aangezien het lidmaatschap der 
jury mededinging behoort uit te sluiten, is 
de jury van oordeel, dat de heer 

Alexander niet voor toewijzing van den 
prijs in aanmerking kan komen. 
Daar de overige inzendingen volgens een-
stemmig oordeel der jury niet voor 
bekroning in aanmerking komen, adviseert 
de jury uw college in deze geen prijs toe te 
kennen. 
 
 
 

De krant gooit vervolgens nog wat olie op het vuur door te stellen, dat zij de 

"noodzakelijkheid om de Emmabank persé in het Julianapark te plaatsen" niet inziet. 

 

De controverse: pijnlijke momenten 

Twee dagen later, op 17 september, volgde een uitgebreid artikel in de krant over de 

gang van zaken rond het ontwerp van de Emmabank. De krant maakt melding van 

enkele feiten omtrent de locatiekeuze, de ontwerpwedstrijd en het juryoordeel. Deze 

nadere toelichting op de voorgeschiedenis geven inzicht in waarom de hele gang van 

zaken omtrent het herdenkingsmonument vertraging heeft opgelopen. 
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Onderkop artikel Schiedamse Courant 17 september 1934 

 

Vooraleerst blijkt, dat vlak na het uitschrijven van de prijsvraag de Permanente 

Prijsvraag Commissie (P.C.C.) van de Bond van Nederlandse Architecten (N.B.A.) 

gedreigd heeft met een boycot. Onder deze druk zijn de voorwaarden van de prijsvraag 

veranderd. Zo werd er onder andere een prijs van 100 gulden beschikbaar gesteld, 

kwam er een voorwaarde met betrekking tot het aandeel van de winnaar bij de 

uitvoering van het werk en werden er eisen aan de jury gesteld. 

 

De voorwaarden voor de prijsvraag werden aangepast. In de oorspronkelijke prijsvraag 

was de locatie voor de bank nog globaal beschreven als "in of nabij het Julianapark". In 

de nieuwe voorwaarden kwam men met een nauwkeurige plaatsbepaling: "het laantje, 

evenwijdig aan de Penninglaan, bij de drie banken". In de tussentijd echter waren reeds 

ontwerpen binnengekomen die uitgingen van de eerste vage locatiebepaling. Zoals al uit 

het juryrapport bleek, zijn deze ontwerpen afgekeurd. 

 

De gemeentelijke Schoonheidscommissie was verzocht als jury op te treden. Over het 

juryrapport merkt de krant op, dat dit vreemd geadresseerd is. B. en W. van Schiedam 

hadden immers formeel niets met de prijsvraag te maken. De burgemeester was 

weliswaar erevoorzitter van het stichtingscomité, maar dat leek bij de prijsvraag 

helemaal uitgeschakeld. 

 

Vervolgens gaat de krant in op het feit, dat er veel discussie ontstaan is over deelname 

aan de prijsvraag door een lid van de Schoonheidcommissie. De krant schuift het 

bezwaar terzijde, dat de jury de hand van een collega in het ontwerp zou hebben 

herkend. De krant werpt op dat de heer Alexander niet betrokken is geweest bij de 

jurering en bovendien heeft de jury besloten, om elke vorm van partijdigheid uit te 

sluiten, de prijs van 100 gulden niet toe te kennen. 

Dit wil overigens niet zeggen dat de krant het eens was met de keuze van de jury voor 

het beste ontwerp. Of liever gezegd, met de motivatie voor de afwijzing van andere 

ontwerpen. De krant is van mening dat het stichtingscomité, dat uiteindelijk moest 

oordelen over de bouw van het monument, geen enkele morele verplichting had het 

oordeel van de jury te aanvaarden en het ontwerp te laten uitvoeren. 

 

Mocht het stichtingscomité hiertoe wel overgaan, dan wil de krant toch nog wel even de 

locatie ter discussie stellen. De bank zou voor de burgerij, die de bank ook bekostigde, 
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makkelijk toegankelijk moeten zijn en niet in een afgesloten parkje moeten staan. 

Bovendien paste de sfeer van het parkje ook helemaal niet bij de bank. 

Volgens de krant was de meest ideale locatie voor het monument het plantsoen op de 

hoek van de Nassaulaan en de Burgemeester Knappertlaan. "Daar behoort de Koningin 

Emmabank te komen!". 

 

Aanbesteding en uitvoering 

De geplande collecte op 22 september vond plaats. Er namen vier muziekcorpsen deel 

en ook de vendelaars van de Princevlag. Collectanten waren herkenbaar aan een oranje 

band om de arm met het opschrift "Emmabank". Naar verluid heeft deze collecte slechts 

28,08 gulden opgeleverd. Het resterende bedrag is uiteindelijk opgehoest door het 

Schiedamse bedrijfsleven en diverse instanties [4]. 

 

 
Het Julianapark in Schiedam met de locatie van de Emmabank [8] 

 

Ondanks al het gedoe over de ontwerpwedstrijd, de winnaar daarvan en de locatie van 

de bank, besloot het stichtingscomité dat het winnend ontwerp uitgevoerd zou worden 

op de locatie in het Julianapark. 

De bouw van de bank werd aanbesteed. Een drietal plaatselijke aannemers werd hiertoe 

uitgenodigd. Het werk werd gegund aan de firma Heijnsbroek en Leenderts. 
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Geheel in de traditie van de geschiedenis van de bank kwam er kritiek op de 

aanbesteding en wel van de Vereeniging van Bouwvakpatroons. Deze betreurde het dat 

voor de aanbesteding in eerste instantie slechts twee aannemers onderhands waren 

benaderd en vervolgens een derde aan wie het werk gegund was. De vereniging "spreekt 

er haar leedwezen over uit, dat waar de geheele burgerij is uitgenoodigd voor dit doel bij 

te dragen, niet in veel ruimere zin aan de daarvoor in aanmerking komende patroons de 

gelegenheid is geboden daarnaar in te schrijven". 

 

Onthulling 

Eind februari 1935 waren de voorbereidingen voor de feestelijke onthulling reeds in volle 

gang, hoewel de bouw van de bank nog niet begonnen was. Omtrent de voorgenomen 

onthullingsdatum van 30 april werd dan ook nog steeds een slag om de arm gehouden. 

Alle verenigingen van Schiedam werden wel alvast opgeroepen aan het geplande defilé 

deel te nemen. 

 

De beoogde datum werd gehaald en op 1 mei 1935 werd in de krant uitgebreid verslag 

gedaan van de feestelijke onthulling. Honderden mensen waren op de been, waarvan 

velen al een uur voor de aanvangstijd van 6 uur aanwezig waren. Voor het officiële 

gedeelte was een plankier gebouwd en er was een microfoon zodat iedereen de 

toespraken goed kon horen. De belangstelling van de pers was enorm, er waren talloze 

persfotografen en ook de filmploeg van Polygoon was aanwezig. 

 

 

Foto van de onthulling in het Rotterdamsch Nieuwsblad 1 mei 1935 [9] 
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Onder de genodigden bevonden zich o.a. -inmiddels- oud-burgemeester Stulemeijer en 

een vertegenwoordiger van de koningin in de persoon van generaal jonkheer Sickinghe. 

Verder waren alle plaatselijke politici en mensen met vooraanstaande functies van de 

partij. Ook de ontwerper van het monument, Emil Alexander, zijn vader August die de 

beeltenis van Koningin Emma op het monument vervaardigde, de schrijver van het 

Banklied de heer Boer en de uitvoerders van het project, de heren Heijnsbroek en 

Leenderts ontbraken niet. Na het zingen van het Wilhelmus hield oud-burgemeester en 

voorzitter van het erecomité H. Stulemeijer een toespraak. 

 

Vervolgens werd de bank onthuld door het wegtrekken van een vlag, die op het 

verhoogde gedeelte van het monument was aangebracht. Het Banklied werd gezongen 

en de bank werd overgedragen aan de gemeente Schiedam, gevolgd door een toespraak 

van waarnemend burgemeester Houtman. Vervolgens werd een oorkonde getekend en 

werd deze in een loden koker ingemetseld in een holte boven het reliëf. Hierna volgden 

nog meer toespraken. Aansluitend werd een defilé afgenomen bij het monument. Tot 

slot was er nog een feestelijke optocht door Schiedam waaraan verschillende 

verenigingen deelnamen. 

 

Op 3 juni 1935 werd het Emmabank-comité ontbonden. Vanaf 1935 vond er jaarlijks op 

2 augustus, de verjaardag van koningin Emma, een kranshechting plaats bij het 

monument door de Schiedamse afdeling van het Nationaal Jongeren Verbond, de 

Oranjevereniging en de Princevlag. 

 
Het kunstwerk 

 

De Emmabank in het Julianapark, november 2008 (Foto: Wim Schelberg) [4] 
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Tot zover de spraakmakende 

geschiedenis van de totstandkoming van 

het monument. Het is tijd om stil te 

staan bij het kunstwerk zelf. Een 

beschrijving van het monument is 

opgenomen in het krantenartikel met het 

verslag van de onthulling: 

"Nadat de vlag, die zich aan het 

verhoogde linker gedeelte van de bank 

bevond, door den oud-burgemeester was 

weggetrokken, toonde zich het 

monument in zijn sobere, blanke 

schoonheid aan de aanwezigen. Wat het 

eerst opvalt is de harmonie tusschen de 

horizontale bruine bank, rechts 

afgesloten door het tegelmuurtje met het 

opschrift, en verticale lijnen van het 

slanke, rijzige linkergedeelte. De bank 

zelf is van teakhout, de betegeling van 

Scandinavische ijzeraarde-tegels. 

Het hooge linkerdeel is bekroond met een bronzen rand. Daaronder is aangebracht een 

kroon en nog een tegel lager het in zandsteen uitgevoerde haut-relief van wijlen H.M. de 

Koningin-Moeder, met het onderschrift Emma. Links van het relief en doorlopend op de 

andere zijde zijn tegels met uitgebeitelde poppetjes, welke een symbolische voorstelling 

van het Nederlandsche volk geven." 

 

Het reliëf met het portret van Emma is ontworpen en uitgevoerd door "den bekenden 

beeldhouwer" August Alexander uit 's-Gravenhage, de vader van de ontwerper van het 

monument. 

 

In het kader van de Open Monumentendagen in 2008, hield Rob Dijkstra een lezing over 

de Emmabank op locatie in het Julianapark [5]. Over het monument als kunstwerk zei hij 

het volgende: "De vormgeving en bouwvorm van het bankontwerp was voor die tijd 

modern en strak te noemen." 

 

In 1997 kreeg het Julianapark een opknapbeurt. Ook de Emmabank werd gerestaureerd. 

       

Restauratie van de Emmabank door Kamp & van Gulik [7] 

 

Het reliëf met de beeltenis van koningin 

Emma - August Alexander [5] 
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In 2015 heeft het Julianapark andermaal een opknapbeurt ondergaan. Toen wij in 

januari 2016 een bezoek aan het park brachten, was de restauratie van de Emmabank 

nog niet afgerond en troffen wij een kaal betonnen monument aan zonder tegeltjes. Op 

de website van het bedrijf dat de restauratie uitvoert, Bouwburo Vitruvius [10],  lezen 

we het volgende: 

"Het Emmamonument heeft door brandschade en mechanische schade veel van zijn 

oorspronkelijke karakter verloren. In een vorige restauratie is het tegelwerk vervangen 

voor een tegel die een andere maatvoering heeft dan het origineel. Middels oude foto’s 

wordt de maatvoering weer gereconstrueerd en de juiste tegel gezocht. Het tegelwerk 

wordt vervolgens compleet vervangen. [...] Op de werkzaamheden aan het 

Emmamonument na zijn alle onderdelen in april 2015 opgeleverd." 

 
Emmabank zonder tegels, januari 2016 (eigen foto) 
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Overzicht artikelen Schiedamsche Courant: 

Datum Pagina Kop - onderkop 

01-05-1934 p. 1/6 Stadsnieuws - De verjaardag van Prinses Juliana - Herdenkingsdiensten - 

Openingsrede van de Burgemeester 

01-05-1934 p. 2/6 Een Emma-bank? In of nabij het Julianapark. 

23-05-1934 p. 3/6 De Emma-bank. De plannen. 

29-05-1934 p. 2/4 Oranjevereeniging Schiedam. Voorbereidingen voor Koninginnedag. 

21-06-1934 p. 2/6 Koningin-Emmabank. Een prijsvraag. 

28-06-1934 p. 2/6 Zangavond Princevlag. 

07-07-1934 p. 2/6 De Emmabank. 

09-07-1934 p. 4/4 Advertentiën - Prijsvraag Koningin Emma-Bank. 

23-07-1934 p. 2/4 De Koningin Emma-bank. 

25-07-1934 p. 2/6 Oranjevereeniging. Het programma voor 31 Augustus. 

01-08-1934 p. 2/6 De Koningin Emmabank. Geef uw bijdrage nu. 

10-09-1934 p. 2/6 Emmabank-comité. 

11-09-1934 p. 2/4 De Koningin Emmabank. Collecte op Zaterdag 22 september. 

14-09-1934 p. 2/6 De Koningin Emmabank. Expositie van de ontwerpen. 

15-09-1934 p. 1/6 De Koningin Emmabank. Tentoonstelling van de ontwerpen. 

17-09-1934 p. 2/8 De Koningin Emmabank en het Sterrebosch. 

17-09-1934 p. 5/8 De Koningin Emmabank. Pijnlijke momenten uit de voorgeschiedenis. Is de 

stichtingscommissie aan het bekroonde ontwerp gebonden? De eenig juiste plaats: 

Nassaulaan hoek Burgemeester Knappertlaan. 

19-09-1934 p. 2/6 De Koningin Emma-bank. Zaterdag collecte. 

19-09-1934 p. 2/6 Volkszangavond 

21-09-1934 p. 1/8 Koningin Emmabank-comité. Enkele bizonderheden. 

20-02-1935 p. 2/6 "De Princevlag"  Algemene vergadering 

26-02-1935 p. 2/4 Onthulling der Koningin Emmabank Op den verjaardag van Prinses Juliana 

27-02-1935 p. 1/6 De Koningin Emmabank. Critiek op de wijze van aanbesteding. 

28-02-1935 p. 2/6 Gemeenteraad - Aanvullingsagenda 

09-03-1935 p. 2/6 Oranjevereeninging - Jaarvergadering 

28-03-1935 p. 2/8 De onthulling van de Koningin Emmabank. Op 30 April. 



De Emmabank: een eigenaardige kwestie - v.2016.02.13 © Jolanda Alexander 12 

06-04-1935 p. 3/6 Oranjegarde. 

20-04-1935 p. 1/8 De Princevlag. 

20-04-1935 p. 2/8 Emmabank Comité. 

27-04-1935 p. 2/6 Onthulling Koningin Emma-bank. Orde maatregelen. 

30-04-1935 p. 2/4 Prinsessedag. Waardige viering van den 26sten verjaardag van H.K.H. Prinses 

Juliana. 

01-05-1935 p. 1/6 Onthulling Emmabank. Het eerste gedenkteeken in Nederland ter nagedachtenis 

van wijlen H.M. de Koningin-Moeder. 

11-05-1935 p. 1/6 Passagetheater (Polygoon) 

04-06-1935 p. 2/6 Koningin Emmabank-comité. Ontbonden. 

26-06-1935 p. 4/6 Advertentie - Stadsgezichten 

31-07-1935 p. 2/4 Kranslegging. In het Julianapark. 

03-08-1935 p. 2/6 Kranslegging. Ter gedachtenis van H.M. de Koningin Moeder. 

31-12-1935 p. 

14/16 

Jaaroverzicht - Varia 

25-04-1936 p. 2/6 Oranjevereeniging - ledenvergadering 

03-08-1938 p. 1/12 

p. 2/12 

Kranshechting Koningin Emmabank 

27-07-1939 p. 2/6 Agenda - Schiedam 

03-08-1939 p. 2/6 Kranshechting  Aan de Emma-bank in het Julianapark. 

04-08-1939 p. 3/6 Ingezonden - Sluitingstijd Julianapark 

19-08-1939 p. 2/8 Het verlichte Julianapark. Een concert. 

 

 

Overzicht artikelen andere kranten: 

Datum Krant Kop - onderkop 

25-05-1934 Het Vaderland Een Koningin Emmabank te Schiedam 

25-05-1934 De Banier Een Koningin Emmabank te Schiedam 

19-09-1934 Rotterdamsch Nieuwsblad De Emmabankprijsvraag te Schiedam Een eigenaardige 

kwestie 

27-02-1935 Het Vaderland Onthulling van de Koningin Emmabank te Schiedam 

26-04-1935 Rotterdamsch Nieuwsblad De Koningin Emmabank te Schiedam 

26-04-1935 Het Vaderland Koningin Emmabank te Schiedam 

26-04-1935 Algemeen Handelsblad Koningin Emmabank te Schiedam 

01-05-1935 Rotterdamsch Nieuwsblad Onthulling van de Koningin Emmabank te Schiedam 

01-05-1935 Nieuwsblad van het Noorden Koningin Emmabank te Schiedam Gisteren onthuld 

01-05-1935 Algemeen Handelsblad Koningin Emma-bank Plechtigheid te Schiedam 

01-05-1935 Nieuwe Tilburgsche Courant (foto van de onthulling) 

01-05-1935 Het Vaderland Onthulling Koningin Emmabank te Schiedam 

01-05-1935 De Tijd Koningin Emmabank onthuld In het Julianapark te Schiedam 

01-05-1935 Nieuwsblad van Friesland In het Julianapark te Schiedam.. 

02-05-1935 Rotterdamsch Nieuwsblad De Emmabank te Schiedam 

 


