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Eiffeltoren al 125 jaar symbool van Parijs 

 

Wie aan Parijs denkt, denkt aan de Eiffeltoren. De iconische toren had eigenlijk na twintig jaar 

afgebroken moeten worden. Maar nu bestaat de Eiffeltoren 125 jaar. 

 

Wereldtentoonstelling van 1889 

 

De Eiffeltoren kwam er ter ere van de Wereldtentoonstelling van 1889, tevens de honderdste 

verjaardag van de Franse Revolutie. Frankrijk wilde iets bijzonders presteren: de hoogste toren ter 

wereld bouwen. Medewerkers van Gustave Eiffel – Maurice Koechlin en Emile Nouguier – maakten 

een ontwerp. Gustave Eiffel kocht dat ontwerp van hen en diende het in. Het ging om een 

toegangspoort voor de tentoonstelling in de vorm van een gigantische toren van ijzer en staal. Het 

ontwerp werd gekozen en de toren is ook vernoemd naar Gustave Eiffel, 

terwijl hij enkel de aannemer was die de toren gebouwd heeft. De 

Eiffeltoren werd op 31 maart 1889 ingewijd en op 6 mei 1889 officieel 

geopend. 

 

Praktisch nut 

 

De Eiffeltoren bestaat uit 18.038 ijzeren stukken; die moesten aan elkaar 

gemaakt worden met klinknagels. In januari 1887 begon de bouw waarbij 

op sommige momenten wel 250 man aan het werk was. In maart 1889 

was de toren klaar, ruim twee jaar na het begin van de bouw. Het 

oorspronkelijke plan was dat de Eiffeltoren na twintig jaar weer afgebroken 

zou worden. Maar door de plaatsing van radioantennes kreeg het stalen 

bouwwerk praktisch nut. Dat leidde ertoe dat het mocht blijven staan en de 

kans kreeg om uit te groeien tot het onbetwiste symbool van de Franse 

hoofdstad. De toren is nu wereldberoemd, want voor veel mensen geldt: 

wanneer ze aan Parijs denken, denken ze aan de Eiffeltoren. De Fransen 

noemen de toren vaak hun ‘ijzeren dame’.  

 

De hoogste en de meest bezochte 

 

De Eiffeltoren is nog steeds – uitgezonderd televisietorens – de hoogste van Europa. Tot 1930, het 

jaar waarin het Chrysler Building in New York gebouwd werd, was het monument zelfs de hoogste 

toren ter wereld. De Eiffeltoren is 317 meter hoog, inclusief antennes 324 meter. Er zijn drie etages, 

die alle drie bezocht kunnen worden: de eerste etage bevindt zich op 57 meter hoogte, de tweede 

etage op 115 meter en de derde etage op 276 meter. In 2002 werd het 200 miljoenste kaartje 

verkocht. De Eiffeltoren is op dit moment het meest bezochte monument ter wereld. In het vorige jaar 

bezochten voor het eerst in de geschiedenis meer dan 7 miljoen mensen de toren. 

 

Internetexpositie 

 

Het jubileum wordt niet bepaald uitbundig gevierd. Op een website is wel een ‘internetexpositie’ met 

fotoseries van de toren. Er is onder andere een fotoserie over het jaar 1900. Dat was een belangrijk 
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jaar in de geschiedenis van de Eiffeltoren, omdat de toren toen gemoderniseerd werd. Naast de 

expositie is er ook een publieke quiz op de Facebookpagina van de Eiffeltoren. 

 


