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Afb Hoofdstuk 1 (1.1-1.13) 



Afbeelding 1.1. Johan van der Spruijt, Gezicht op de Delftse poort vanaf de landzijde, 1783. De Delftse poort
werd na 1768 naar ontwerp van de architect Pieter de Swart gebouwd en gold als de belangrijkste poort aan de
landzijde van de stad. Het stond op een kruispunt van land- en waterwegen. Op de achtergrond is de Hofpoort
zichtbaar, gebouwd in 1777 naar ontwerp van Liborij Dallon. [GAR RI 508, CD 109-9]

Afbeelding 1.2. Johan van
der Spruijt, Gezicht op de
Delftse poort vanaf de
stadzijde, 1783. Rechts een
gezicht op de Rotterdamse
Schie met op de voorgrond
de Galerijbrug. [GAR RI
507, CD 109-8]



Afbeelding 1.3. Detail afbeelding 1. Een bedelaar was in het
straatbeeld van de Hollandse stad ongewenst. Wellicht plaatste
Van der Spruijt de bedelaar dan ook bewust buiten de poort.



Afbeelding 1.4. H. Keun, Gezicht op het Diaconiehuis op de hoek van de Nieuwe gracht en het Spaarne in

Haarlem, 1771. Het diaconiehuis werd in 1768 gebouwd om voortaan zo veel mogelijk bedeelden intern te

verzorgen in plaats van deze zorg aan particulieren uit te besteden. Groot voordeel was dat de bedeelden in het

gebouw konden participeren in eenvoudige arbeid. Zo leerden zij niet alleen te werken, maar kon de instelling

profiteren van de verkoop van de producten. [GAH Kennemer atlas]

Afbeelding 1.5. H, Schouten, gezicht op het nieuwe werkhuis, ca 1783. Het Nieuwe Werkhuis in Amsterdam

werd in 1778 gebouwd om bedelaars en werkelozen te interneren en aan de arbeid te zetten. [GAA, scan Schmidt

2006, p. 144]



Afbeelding 1.6. G. Groenewegen, Gezicht op Rotterdam met links de Admiraliteitswerven, 1798. [GAR RI 147]

Afbeelding 1.7. R. van Bol’es, Kaart van Schiedam en omliggende heerlijkheden, detail, 1772. [GAS, scan Van

der Feijst 1975, afb. 30]



Afbeelding 1.8. Zinnebeeld van de stad Schiedam, detail van de kaart van Rutger van Bol’es van Schiedam en

omliggende heerlijkheden, 1770. De stedenmaagd wordt vergezeld door Mercurius, de god van de handel. Aan

haar voeten liggen enkele tekeningen met onder andere een inrichting voor het destilleren van de jenever (zie

detail). Aan de linkerzijde is de scheepvaart afgebeeld en aan de rechterzijde is de stad Schiedam zichtbaar (zie

detail). [GAS]

Details



Afb. 1.9. S. Fokke, titelprent van J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen,
voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterije, gilden en regeeringe, [Octavo, 13
banden] Amsterdam 1760-1768, band 1 (1760). [Bibliotheek Universiteit Utrecht]

Afb. 1.10. In de toelichting wordt Amsterdam beschreven als een samenleving die beschermd werd door wijze
wetten, voorspoed kende door handel en vrijheid door handvesten en privileges. De stedenbouwkundige pracht
van de stad werd in de prent verbeeld door drie tekeningen van de ‘Hoofdgebouwen’ – stadhuis, beurs en de
Oude kerk – aan de voeten van de stedenmaagd, waardoor de stad kon ‘pralen’ aan het IJ. [Bibliotheek
Universiteit Utrecht]



Afbeelding 1.11. Plaquette in 1777 geplaatst ter herinnering aan het herstel van de grote sluizen in Delfshaven na

de grote stormvloed van 1775 in opdracht van het stadsbestuur van Delft. [GAR XXXI-108]

Afbeelding 1.12. Poortje bij het Burgerweeshuis in Leiden,

1774. De kosten voor het houwen en aanbrengen van de

familiewapens van de burgemeesters, pensionaris en

secretaris werden door deze stadsbestuurders zelf betaald.

[Detail foto RAL, 1014583]



Afbeelding 13. De Neksluis of Naakte sluis bij Leiden, ca 1788. Het vroedschapslid Gualterus Blok gebruikte de

reparaties aan deze sluis in 1779/1780 als voorbeeld voor de wijze waarop de publieke werken van de stad

verwaarloosd werden. De reparaties namen niet minder dan twee jaar in beslag ‘hetgeen elders binnen weinige

maanden zou zijn voltooid geweest’. [RAL]
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Afb Hoofdstuk 2 (2.1-2.11) 



Afbeelding 2.1. Stadstimmerwerf aan de Korte Haven

in Schiedam. [Scan Van der Feijst 1975]

Afbeelding 2.2. J. Koster, stadstimmerhuis van Rotterdam, 1759. In 1746 werd het stadstimmerhuis voorzien van

een uniforme gevel langs de havens. Links de toegang naar de werven van de admiraliteit. Beide instellingen

profiteerden van de directe ligging aan de Maas voor de aanvoer van materialen. [GAR CD-98-4]



Stadsbestuur

Scheidslijn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stedelijk Bouwbedrijf

Hoofdlijn Aansturing: Secundaire lijn van aansturing:

Verantwoording:

Figuur 2.3. Schematische voorstelling van de hiërarchie binnen het stedelijk bouwbedrijf. Per stad verschilden

echter de precieze verantwoordelijkheidsverdeling. Hoe groter het bouwbedrijf hoe groter de differentiatie in

ambten en functies. De magistraat en de ambtsdragers van de fabricage behoorden overigens ook tot de

vroedschap.



Afbeelding 2.4. Bepaling over de keuze van thesaurieren fabrieksmeesters in het regeringsreglement van Gouda,
1750. [SMH Stadsarchief Gouda 1311-1815, 28 (Vroedschapsresoluties 1777-1779), bijgebonden ‘reglement op
het begeven van de volgende stadtsampten en commissien, gearresteert bij de vroedschap der stadt Gouda den 15
september 1750’]

Afbeelding 2.5. Kaart van Leiden met de indeling van de zogenaamde ‘Bonnen’. Ook andere steden kenden

verdere onderverdelingen in buurten, kwartieren e.d. [RAL]



Afbeelding 2.7. Instructie voor de opperfabriek van Haarlem, 22 juli 1748. Deze instructie was onderdeel van

een reorganisatie van het stedelijk bouwbedrijf van Haarlem. De instructie werd in druk uitgebracht zodat deze

aan alle relevante personen en instellingen kon worden overhandigd. De eerste artikelen zijn gewijd aan de

verplichtingen van de onderfabriek om het personeelsbestand zo klein mogelijk te houden. In principe moest het

bouwbedrijf van 15 november tot 15 februari moest het bouwbedrijf ‘stilstaan’, een besparende maatregel die

ook in andere steden van kracht was. [GAH bibliotheek, 43-003739 M]



Afbeelding 2.8. Titelblad van de instructie van de stadsmeestertimmerman van Leiden, bijeengebonden met de

instructies voor de stadsmeestermetselaar en de meesterknecht, alsmede de reglementen voor de werklieden

binnen het stedelijk bouwbedrijf. Deze bundel werd in 1732 gegeven aan de thesaurier extraordinaris Abraham

Hoogenhouck en moest telkens aan de opvolgende thesaurier extraordinaris worden doorgegeven. Op deze wijze

beschikten de opeenvolgende thesaurieren telkens over de exacte werkvoorschriften binnen het bouwbedrijf.

Achterin deze bundel werden belangrijke besluiten aangaande het bouwbedrijf genoteerd. [RAL 501A

Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -meesterknecht en

werkgasten van de werf, 1732)]



Afbeelding 2.10. J. van Eck, Stadswoning van directeur Abraham van der Hart aan de stadsmetseltuin, 1810.

[GAA, scan Van Swigchem 1965, afb. 1]

Afbeelding 2.11. Kantoor van directeur Abraham van der Hart. [Scan Van Swigchem 1965, afb. 2]
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Afb Hoofdstuk 3 (3.1.-3.11) 



Afbeelding 3.1. H. Kobell, gezicht van de overstrooming der sluis te Delfshaven, ’s avonds, den 14den
november 1775, 1775. De stormvloed van 1775 gaf in heel Holland en de Republiek veel overlast. De
overstroming van de sluizen in Delfshaven leidde tot een grootscheeps onderzoek naar de veiligheid ervan en
uiteindelijk tot een totale reconstructie. De kosten van zeer groot, maar vanwege de grote belangen voor de
veiligheid van het achterliggende land konden deze niet achterwege worden gelaten. Een loterij moest een deel
van de kosten dekken. [GAR CD-144-38]



Jaar Inkomsten Uitgaven Thesaurier
extraordi-
naris

% Jaar Inkomsten Uitgaven Stads-
fabriek

Aanbeste-
dingen

%

1740 283 582 258 770 46 075 17,8 1769 318 636 313 685 49 084 26 363 24,0
1741 287 735 251 887 54 075 21,5 1770 276 276 274 213 35 320 31 749 24,5
1742 254 780 244 658 58 075 23,7 1771 274 338 273 312 32 131 33 745 24,1
1743 278 554 249 070 54 075 21,7 1772 273 042 261 615 36 421 7 643 16,8
1744 245 603 248 423 49 075 19,8 1773 271 144 270 993 42 179 14 698 21,0
1745 267 276 237 025 46 575 19,4 1774 265 604 259 282 42 867 12 481 21,3
1746 245 151 244 274 48 075 19,7 1775 276 357 271 022 46 380 10 525 21,0
1747 ? ? 50 075 1776 269 231 262 144 55 667 15 758 27,2
1748 215 267 255 601 43 075 16,9 1777 261 066 270 521 58 231 8 563 24,7
1749 ? ? 44 075 1778 ? 293 469 46 260 13 469 20,4
1750 393 748 301 648 44 075 14,6 1779 262 939 299 154 46 260 27 348 24,6
1751 ? ? 73 075 1780 301 525 280 274 56 970 30 653 31,3
1752 293 938 296 397 60 075 20,3 1781 307 834 296 832 37 495 32 350 23,5
1753 ? ? 51 075 1782 286 903 293 832 37 696 33 061 24,1
1754 302 568 297 535 53 075 17,8 1783 284 235 291 361 40 332 35 929 26,2
1755 245 286 249 315 55 075 22,1 1784 248 925 267 606 28 057 36 215 24,0
1756 255 217 259 106 59 075 22,8 1785 287 861 296 843 31 378 37 488 23,2
1757 277 418 272 696 46 075 16,9 1786 249 470 271 122 18 771 20 984 14,7
1758 ? 255 350 43 075 16,9 1787 349 197 272 972 34 840 9 466 16,2
1759 ? ? 54 075 1e dept. 2e dept. Aanbeste-

ding

1760 273 012 264 616 56 075 21,2 1788 354 977 352 943 26 500 23 000 11 863 17,4
1761 249 678 256 490 56 075 21,9 1789 497 795 452 791 30 500 18 500 - 10,8
1762 254 776 254 490 56 075 22,0 1790 390 395 336 680 36 000 22 000 6 256 19,1
1763 266 390 266 896 70 075 26,3 1791 330 805 277 045 33 000 17 000 - 18,0
1764 254 023 280 359 72 075 25,7 1792 338 281 308 647 44 037 17 000 - 19,8
1765 294 628 282 735 74 075 26,2 1793 295 938 274 971 53 000 14 250 - 24,5
1766 319 382 295 606 64 075 21,7 1794 298 106 278 017 43 500 19 562 - 22,7
1767 285 287 309 702 66 075 21,3 1795 340 658 399 531 42 000 23 102 - 16,3
1768 269 018 268 828 46 075 17,1 1796 268 891 349 235 31 525 12 100 - 12,5

Figuur. 3.1. Inkomsten, uitgaven en uitgaven aan de stadsfabricage in Leiden (1740-1796). De uitgaven aan de
stadsfabricage maakten in deze periode gemiddeld 20,9 procent uit van de totale uitgaven.

De genoemde percentages zijn slechts een benadering. De vermelde bedragen zijn namelijk fgeleid van de
rekening van de thesaurier ordinaris van de stad. De uitgaven op de rekening thesaurier extraordinaris tot 1768
waren iets hoger omdat de inkomsten van de thesaurier extraordinaris al van het totaal van de uitgaven was
afgetrokken.

Na 1768 vermeldt de rekening van de thesaurier ordinaris de aanbestedingen. Het vermelde percentage na 1768
betreft de som van de uitgaven aan de fabriek en de aanbestedingen afgezet tegen de totale uitgaven van de stad.

Na 1788 vermeld de rekening de uitgaven aan de commissies van het departement van de fabricage (1e

departement) en het departement van de straten, plantsoenen e.d. (2e departement) apart. De vermelde
percentages in deze periode betreffen de som van de uitgaven aan deze twee departement en de eventuele
aanbestedingen afgezet tegen de totale uitgaven.



Jaar Inkomsten Uitgaven Stads-
fabriek

% Jaar Inkomsten Uitgaven Stads-
fabriek

%

1740 288 318 388 950 174 301 44,8 1769 681 644 636 861 216 469 34,0
1741 303 090 506 588 236 854 46,8 1770 917 230 923 148 192 469 20,8
1742 324 143 395 960 170 247 43,0 1771 383 596 642 495 211 436 32,9
1743 316 746 356 421 190 964 53,6 1772 794 955 881 497 193 861 22,0
1744 335 958 281 535 137 221 48,7 1773 803 013 666 934 180 977 27,1
1745 391 311 375 245 120 869 32,2 1774 512 441 484 587 149 787 30,9
1746 422 182 284 562 120 325 42,3 1775 498 899 454 374 147 024 32,4
1747 486 224 344 023 141 342 21,1 1776 494 045 462 293 148 366 32,1
1748 637 154 571 527 120 557 21,1 1777 570 043 540 784 182 496 33,7
1749 382 682 315 452 109 058 34,6 1778 479 218 455 632 179 921 39,5
1750 394 282 317 786 110 015 34,6 1779 486 133 522 436 187 103 35,8
1751 407 982 267 416 116 487 43,6 1780 526 423 517 889 178 133 34,4
1752 350 356 282 445 111 184 39,4 1781 766 926 774 292 206 652 26,7
1753 347 905 302 987 121 331 40,0 1782 1 100 118 1 094 783 202 634 18,5
1754 3864 90 281 881 110 618 39,2 1783 750 551 694 719 197 616 28,4
1755 348 697 269 668 123 249 45,7 1784 539 737 581 063 205 546 35,4
1756 351 339 283 736 138 326 48,8 1785 656 575 808 417 184 752 22,9
1757 456 871 481 848 142 858 34,1 1786 722 889 540 973 169 419 31,3
1758 500 756 464 462 139 335 30,0 1787 698 876 680 515 177 092 26,0
1759 470 501 447 745 141 585 31,6 1788 638 573 601 891 205 233 34,1
1760 460 068 475 566 166 521 35,0 1789 773 686 824 039 187 624 22,8
1761 533 795 458 639 144 580 31,5 1790 1 040 492 824 039 221 405 26,9
1762 518 093 475 325 154 062 32,4 1791 643 218 699 032 193 515 27,7
1763 511 670 484 219 145 003 29,9 1792 644 872 599 501 190 078 31,7
1764 554 072 504 859 161 532 32,0 1793 678 177 634 967 181 646 28,6
1765 541 470 542 384 162 218 29,9 1794 595 677 557 167 178 829 32,1
1766 518 188 507 611 183 985 36,2 1795 1 060 498 1 049 154 281 903 26,9
1767 504 039 536 272 202 741 37,8 1796 920 073 914 117 246 893 27,0
1768 505 017 641 790 178 181 27,8 1797 856 131 848 280 200 539 23,6

Figuur 3.3. Inkomsten, uitgaven en uitgaven aan de stadsfabricage in Rotterdam (1740-1797). De uitgaven aan
de stadsfabricage maakten in deze periode gemiddeld 32,8 procent uit van de totale uitgaven. [Bonke 1996,
tabel 37, p. 172-173]



Afbeelding 3.4. I. van der Star, de voormuur van de Delftse Stadsdoelen en Anatomie, ca. 1776. De tekening
toont de bestaande situatie in 1776. De linkerpoort gaf toegang tot de stadsdoelen, de rechterpoort tot de
anatomie. De muur helde over en de ornamenten dreigden naar beneden te vallen. Het complex diende geheel
gerenoveerd te worden. [GAD]

Afbeelding 3.5. I. van der Star, goedgekeurde tekening voor de veranderingen aan de voormuur van de Delftse
stadsdoelen en Anatomie, ca 1776. De werkzaamheden aan de doelen en anatomie werden gefaseerd uitgevoerd.
De tekeningen dienden als richtlijn voor alle toekomstige werkzaamheden. Van der Wall noteerde op te tekening
dan ook uitgebreide aanwijzingen voor de uitvoering, zodat geen twijfel bestond over hetgeen al was besloten
[GAD]



Afbeelding 3.6. I. van der Star, voorstel tot verandering van de ingang van de stadanatomie met hergebruik van
het poortje en beeldhouwwerk afkomstig van de voormuur, met aantekeningen van Van der Wall, ca 1776.
[GAD]



Afbeelding 3.7. I. van der Star, bestaande gevel met de ingang naar de stadsdoelen, ca 1776. [GAD]

Afbeelding 3.8. I. van der Star, goedgekeurde gevel met aanpassing van de ingang naar de stadsdoelen door
hergebruik van het beeldhouwwerk afkomstig van de voormuur van het complex, ca 1776. [GAD]



Afbeelding 3.9. Vergelijking van het aantal werklieden binnen de modderwerken onder opzichter Jacob van
Breda (1765), directeur-generaal Cornelis Rauws (1771) en directeur-generaal Jacob Eduard de Witte (1776).
Deze vergelijking werd bij het onderzoek naar mogelijke malversaties door De Witte opgesteld. De thesaurieren
ordinaris toonden zich verbaasd over de toename van personeelsbestand. [GAA 5031 Archief burgemeesters,
stukken betreffende de ambten en officiën, 113 (Stukken betreffende het ontslag van De Witte, 1777)].



Artikel 16: de aannemer moet verdagt zijn dat er omtrend deeze werken booven den prijs der

aanneming geene declaratie weegens bijgevalle werk, verbeetering, of onder wat naam of tijtel

het zoude moogen weezen, zal moogen worden gedaan, maar dat hij al wat tot dit werk behoort

alware derzelver bijzonder melding in deeze vergeeten of nagelaaten, in volle ordre ten

genoegen van heren besteederen of derzelver ordres hebbende, voor den prijs van aanneeming

(boven welke niet betaald zal worden) zal moeten leeveren en maaken en waaromme de

gegadigden tot de inschrijving wel speciaal worden verzogt en vermaand de Haverbrugge waar

op dit gebouwe geplaatsts zal worden op te neemen en alle de deelen van dit bestek oplettend na

te denken en naauwkeurig te overweegen of zij op den inhoud van dit bestek eenige

zwaarigheijd of teegenbedenking mogten hebben, of iets mogten opmerken dat hierin niet is

vermeld en egter noodig waare, of dat anders en op eene beetere wijze voor het werk zoude

kunnen gemaakt worden, in welke gevallen een ijder zig kan addresseeren bij degeene aan

welke het opzigt over de werken deezer stadt is aanbetrouwd, en dat wel ten spoedigste en ten

laaste tot acht daagen voor de besteeding ten einde dit bestek na die remarques als het dienstig

word geoordeelt, zouden kunnen worden geamplieerd of veranderd, zullende de aanneemer

door de aanneeming worden aangemerkt dit bestek in allen deelen te approbeeren en voor

voldoende te erkennen, en diensvolgens gehouden zijn het gemelde werk met derzelver

aanhooren in eene goede gesteldheid en volkoome ordre te maaken en op te leeveren, en zal hij

zoo na de aanneeming eenige twijffeling mogt ontstaan, zig zonder eenige teegenzegging

moeten onderwerpen aan de uitlegging en order, die de heeren besteeders daar omtrend geeven

zullen, en zal ook de aanneemer als het hun weledel groot achtbaarheden zullen requireeren, tot

prestatie en voldoening van den inhoud van dit bestek moeten stellen twee suffissante borgen

ten genoegen van hoogstderzelve welke borgen ieder haarzelve nevens den aanneemer onder

renunciatie van alle beneficien moeten verbinden.

Figuur 3.10. Dit artikel uit het bestek voor de bouw van de Korenbeurs is een voorbeeld van de manier waarop
Van der Wall trachtte meerwerk en de bijhorende onvoorziene kosten te voorkomen. In het artikel worden
geïnteresseerde aannemers verplicht zelf na te gaan of er zaken in het bestek over het hoofd zijn gezien.
Eventueel kan dit leiden tot aanvullingen op het bestek. Nadat de aanbesteding echter definitief is
overeengekomen komen alle onvoorziene kosten voor rekening van de aannemer. Bovendien is de interpretatie
van het bestek dan voorbehouden aan de opdrachtgever, in dit geval de burgemeesters of hun
vertegenwoordigers. [GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883 (bestekken aanbestedingen 1775-1794), bestek
Korenbeurs 1775.]



Afbeelding 3.11. J. Smit, Ontwerp voor het kappenplan het diaconiehuis, Haarlem 1768. Tijdens de uivoering
leidden veranderingen in de plannen door Jan Smit tot conflicten met de aannemers van het timmerwerk.
Hierdoor werd de afwikkeling van de bouw bemoeilijkt. [GAH]
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Afb Hoofdstuk 4 (4.1-4.19) 



Afbeelding 4.1. J. van der Streng, ontwerp voor de verbouwing van de hoofdvleugel van het Oudeliedenhuis in

Amsterdam, 1754. Dit ontwerp werd door burgemeester P. Rendorp afgekeurd en vervangen door een eigen

ontwerp. [GAA, scan Schmidt 2006 p. 37]

Afbeelding 4.2. Het Oudeliedenhuis uit 103 afbeeldingen van de wijdvermaarde koopstad Amsterdam. Alle naar

het leeven getekend, Amsterdam 1787. [Scan Schmidt 2006 p. 21]



Afbeelding 4.3. Tekening voor de verbouwing van de galerijvleugel van het Oudeliedenhuis in Amsterdam, ca

1754. Rendorp maakte ontwerpen voor de gevels van de vier vleugels rondom de binnenplaats. In eerste instante

was er slechts sprake van de verbouwing van de hoofdgevel. [GAA]

Afbeelding 4.4. J.-F. Blondel,opstanden van de voor en achtergevel van het vierde maison de plaisance, 1737.

Rendorp was bij zijn ontwerp van het Oudeliedenhuis duidelijk geïnspireerd door dergelijke Franse voorbeelden.

Ambachtsbazen, zoals Jan van der Streng, waren niet in staat ontwerpen van deze kwaliteit te leveren. Overigens

leverde de keuze van de burgemeester voor dergelijke architectuur ook kritiek op. Vooral buitenlanders vonden

de rijke uitvoering van de gevels niet in overeenstemming met de functie van het gebouw als sociale instelling.

[Scan Schmidt 1999, p. 23]



Afbeelding 4.5. Advertentie van het Goudse stadsbestuur waarin de vacature van de positie van opzichter over

de stadsgebouwen en werken bekend wordt gemaakt. De advertentie maakt niet duidelijk waaraan de kandidaten

moesten voldoen, daarvoor werd verwezen naar de instructie die op de secretarie van de stad ter inzage lag.

[Utrechtsche courant, 13 oktober 1777]

Afbeelding 4.6. Brand in de Amsterdamse stadschouwburg op 11 mei 1772. Bij deze brand kwam onder andere

Cornelis Rauws om het leven. Een aantal maanden eerder had hij in zijn capaciteit als directeur generaal der

stadswerken een verbouwing van de schouwburgzaal begeleid. Binnen een maand ontving het stadsbestuur

diverse sollicitaties van ingenieurs ‘met zeer ampele en voldoende testimonia’. Kennelijk was een positie in het

Amsterdamse stedelijk bouwbedrijf aantrekkelijker dan een carrière bij het geniecorps. [GAA]



Afbeelding 4.7. J. van Werven, onuitgevoerd ontwerp voor het woonhuis van de heer Snakenburg aan de

Steenschuur in Leiden, 1739. [RAL]



Afbeelding 4.8a-b. J.S. Creutz, ontwerp voor de buitenplaats Rhijnhof in Oegstgeest, 1774. [RAL, scan Von der

Dunk 1995, p. 109]

Afbeelding 4.9. J.E. de Witte, ontwerp voorgevel van het stadhuis van Groningen, 1774. [Archief Groningen,

scan Meischke 1959, p. 211]



Afbeelding 4.10. J. Berkman, prijsvraagontwerp voor het koorhek van de Sint Jan in Gouda, 1776, ingezonden

onder het motto ón devient sage par l’Etude’. Berkman was een Haags beeldhouwer en was al eerder

geraadpleegd over verfraaiingen in het interieur van de Sint Jan. [SMH Archief Hervormde Gemeente Gouda]

Afbeelding 4.11. H.J. Otten Husly, winnend prijsvraagontwerp voor het koorhek van de Sint Jan in Gouda, 1776,

ingezonden onder het motto ‘pour l’honneur’. Otten Husly was een vooraanstaand architect/stucwerker en won

behalve de prijsvraag voor het koorhek ook die voor de ontwerpen van het Groninger stadhuis (1774) en het

verenigingsgebouw van Felix Merites In Amsterdam (1787). [SMH Archief Hervormde Gemeente Gouda]



Afbeeldingen 4.12. en 4.13. Ontwerpen van L. Gunckel voor een nieuwe vleugel aan het stadhouderlijke

onderkomen aan het Binnenhof in Den Haag. Ca 1776 Deze opdracht werd uitgevoerd in opdracht van de Staten

van Holland, maar bij de uitvoering moest Gunckel zich natuurlijk rekenschap geven van de status en

verwachtingen van de stadhouderlijke familie en hun entourage. [NA 4.OPG, scan Schmidt 2006, p. 91, 94]



Afbeelding 4.14. Stadhouderlijke loge in de Amsterdamse schouwburg. Bij het bezoek van de stadhouderlijke

familie in 1768 bouwde Jan Smit als vaste timmerman van de schouwburg een tijdelijke ereloge in de zaal. Het

verslag dat de stadshistoricus Wagenaar schreef naar aanleiding van dit bezoek, schiep verwarring omtrent het

auteurschap van het ontwerp. Smit trad op dat moment op als architect en adviseur op bij de bouw van een nieuw

diaconiehuis in Haarlem. Om zijn Haarlemse opdrachtgevers gerust te stellen, plaatste Smit in de Haarlemsche

courant een bericht waarin hij alleen voor dit ontwerp verantwoordelijk was geweest. [GAA, scan Lottman 1978,

p. 134]

Afbeelding 4.15. Het uitstrooien van een pamflet ter verdediging van Jan Wagenaar tegen verdachtmakingen
door de timmerman Jan Smit, Amsterdam 1768. De uitgevers van Wagenaar lieten de goede naam van hun
auteur niet door een timmerman door het slijk halen en presenteerden een pamflet dat het gelijk van Wagenaar
moest bewijzen. Overigens ontkenden zij daarbij niet dat Smit de ontwerper van de loge was geweest. Smit
kreeg vooral veel kritiek te verduren vanwege diens vermeende ijdelheid. [GAA]



B

Afbeelding 4.16a-c. Enkele ontwerpen van Bourdet in Berlijn,

allen onuitgevoerd. A. Project voor de Gendarmenmarkt, 1774;

B. Project voor een Koninklijke bibliotheek, ca 1774; C. Project

voor een monument ter nagedachtenis van koning Frederik de

Grote, ongedateerd.

[Scan Brinckman 1910, tekeningen zijn vernietigd in de tweede

wereldoorlog]

Afbeelding 4.17. G. Giudici, Plattegrond van de Admiraliteitswerven in Rotterdam, 1785. [GAR 1113-1]



Afbeelding 4.18. G. Giudici, Ontwerp voor het hoofdgebouw bij de Admiraliteitswerven in Rotterdam, 1785.

Plattegrond van de begane grond en de gevel aan de zijde van de werven. De uitgestrekte gevel domineerde het

zicht op de stad aan de vanaf de Maas.[GAR RI-1113-9]

Afbeelding 4.19. G. Giudici, Ontwerp voor het hoofdgebouw bij de Admiraliteitswerven in Rotterdam, 1785.

Plattegrond van de eerste verdieping en de gevel aan de zijde van de Maas. [GAR 1113-10]
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Afb Hoofdstuk 5 (5.1-5.34) 



Afbeelding 5.1. C.Philips Jz, Plaat uit het zogenaamde Grachtenboek, Amsterdam 1766. [GAA]



Afbeelding 5.2. Keur van Amsterdam d.d. 24 januari 1732 tegen slecht onderhouden voorgevels van particuliere

huizen, om passanten te beschermen tegen vallende gevelelementen. De rooimeesters van de stad inspecteerden

de panden in de stad. De eigenaren moesten dit toestaan. [GAA]



Afbeelding 5.3. P. van Drongen, voorschriften voor de aanleg van ovens in een suikerrafinaderij in Leiden, 1732.

De ovens en schoorstenen werden, vanwege het brandgevaar, geplaatst langs de muren van de binnenplaats. Van

Drongen inspecteerde voorafgaand aan dit advies vergelijkbare inrichtingen in Rotterdam. [RAL]

Afbeelding 5.3. P. van Drongen, voorschriften voor de aanleg van ovens in een suikerrafinaderij in Leiden, 1732.

[RAL]



Afbeelding 5.5. A. van Aken (?), plantekening voor de demping van een deel van de Blaak en Leuvehaven om

een plein aan te leggen waarop een nieuw stadhuis kon verrijzen. Volgens de adviezen bood dit ook een

oplossing voor het gebrek aan marktruimte in de stad. [GAR 2002-888]

Afbeelding 5.6. A. van Swijndregt, Prospect van een plein met regelmatige bebouwing achter de Laurenskerk in

Rotterdam, ca 1758. Van Swijndregt sprak met zijn fraaie aquarellen van stedenbouwkundige projecten in de

Maasstad zeker tot de verbeelding. In 1765 zorgde hij er, met vergelijkbare middelen, voor dat de besluitvorming

rondom de Delftse poort werd aangepast en een nieuwe bouwlocatie werd gekozen. Dit ‘project’ werd niet in de

vergaderingen van het stadsbesuur besproken. Het maakt wel duidelijk dat in de stad gezocht werd naar de

mogelijkheid om nieuwe pleinen aan te leggen. [GAR CD-99-51]



Afbeelding 5.7. Keur van Amsterdam d.d. 27 januari 1740 over het berijden van de straten. [GAA]



Afbeelding 5.8. L. Schenk, Gezigt van de Stadt Leyden beroemt door syn Hooge Schoole geleege in Holland op

den verstopten Rijn, ca. 1725. De singels rondom Leiden golden als een belangrijk recreatief wandelgebied. Het

fraaie geboomte verstevigde de grond, bood schaduw aan de wandelaars en leverde uiteindelijk als hak- en

zaaghout ook geld op voor de stadskas. [RAL]



Afbeelding 5.9a. Horsman (?), twee alternatieve projecten voor de aanleg van de plantage in Schiedam, 1767.

Dit nieuwe stadspark was aangelegd om de stad te verfraaien en de burgers een aangenaam wandelgebied te

verschaffen. In latere jaren werd het park beschermd tegen de sterk vervuilende jeneverindustrie door een verbod

op de vestiging van mouterijen en branderijen. Bovendien werden bouwaanvragen voor eenvoudige woningen

hier afgewezen. Hierdoor creëerde het stadsbestuur rondom het park een min of meer exclusief woongebied.

[GAS 061012]

Afbeelding 5.9b. Naar I. Haastert, de plantage in Schiedam, ca. 1790. Op de achtergrond is de toren van het

Blauwhuis te zien. [Scan Van der Vlis 2005, p. 152]



Afbeelding 5.10. Kaart van Gouda met de vaarroutes en de sluizen die door de Staten van Holland werden

onderhouden.

Normale vaarroute: Mallegat- of Statensluis:

Alternatieve vaarroute: Donkere sluis:

Havensluis:



Afbeelding 5.11. C.J. van der Graaff, het IJsselfront van de stad Gouda, 1762. [NA 4.OPG G106]

Afbeelding 5.12. C.J. van der Graaff, benodigde dammen om de oude Mallegatsluis bij Gouda te herstellen,

1762. De contouren van een mogelijk aan te leggen nieuwe sluis zijn ook weergegeven. De Gecommitteerde

Raden van Holland vonden de extra kosten die een nieuwe aanleg met zich mee bracht te groot. Het Goudse

stadsbestuur slaagde er echter in de Staten van Holland te overtuigen van de noodzaak een tweede sluis aan te

leggen, zodat het scheepvaartverkeer tijdens de werkzaamheden niet gehinderd zou worden. [NA 4. OPG G106]



Afbeelding 5.13. C.J. van der Graaff, tekening van de nieuwe Mallegatsluis bij Gouda, dienende om nog enkele

werken aan te besteden, 1764. De strekking van de nieuwe sluis was minder gunstig dan in de oude situatie,

omdat de schepen op de IJssel een scherpere bocht moesten maken bij het in- en uitgaan van de sluizen. [NA

4.OPG G106]



Afbeelding 5.14. C.J. van der Graaff, Profiel van de nieuwe Mallegatsluis, 1762. [NA 4.OPG G106]

Afbeelding 5.15. C.J. van der Graaff, metingen van de grondgesteldheid ter plaatse van de nieuw aan te leggen

sluis, 1762. Een van de voordelen van herstel van de bestaande Mallegatsluis was het feit dat de grond daar al

had bewezen de zware sluisconstructie te kunnen dragen. Boringen op de nieuwe locatie wezen uit dat

achtereenvolgens een laag met klei en puin, een laag met ‘dary’ en een laag met klei volgden alvorens een

‘zwaare zand schol’ werd getroffen, waarop kon worden geheid. De tekening met de resultaten van de meting

was opgenomen op het profiel van de sluis (afb. 5.14) zodat inzichtelijk was hoe diep er voor de constructie

moest worden geheid. [4.OPG G106]



Afbeelding 5.16. R. van Bol’es, Kaart van Schiedam, 1772. [Scan Van der Feijst 1975, afb 30]

Korte Haven: A Buitensluis: D Sint Jacobsgasthuis: G

Lange Haven: B Binnensluis: E

Schie: C Plantage: F



Afbeelding 5.17. A. van Bol’es (toegeschreven), opmeting van de Buitenhaven met de oude en nieuwe

Buitensluis, ca. 1768. [GAS THA doos 229]

Afbeelding 5.18. A. van Bol’es (toegeschreven), opmeting van de Buitenhaven met de oude en nieuwe

Buitensluis, detail afbeelding 5.17, ca. 1768. De positie van de oude sluis is aangegeven, evenals die van de

nieuwe sluis. Hoewel de aanleg van een nieuwe sluis grote voordelen had voor de continuatie van het

scheepvaartverkeer tijdens de werkzaamheden, was de strekking van de nieuwe sluis minder gunstig. Het

stadsbestuur vreesde dat de werking van het spui zou verzwakken, waardoor de Buitenhaven zou verzanden. De

ingenieurs Pierlinck en Van der Graaff zagen geen werkelijke problemen, zolang er op de plaats van de oude

sluis een verlaat werd aangelegd. Hierdoor zou over de volle breedte van de haven kunnen worden gespuid. Op

advies van de stadsarchitect Arie van Bol’es werd dit verlaat uiteindelijk niet aangelegd. [GAS THA doos 229]



Afbeelding 5.19. Kaart met de Buitenhaven, de steenfabriek en de nieuwe en oude Buitensluis, 1769. Deze kaart

werd opgesteld door de landmeter van Schieland ter beoordeling van het geschil tussen de stad Schiedam en de

eigenaren van de steenfabriek over de afgraving van de grond die deze eigenaren pachtten. Deze afgraving was

noodzakelijk voor de aanleg van de aanvaarroute naar de nieuwe sluis. [GAS THA ongenummerd, doos 152]



Afbeelding 5.20. A. van Bol’es (toegeschreven), de nieuwe Buitensluis in Schiedam in plattegrond en

zijaanzicht, ca. 1768. Links de kruisende deuren voor de spui en rechts de kerende sluisdeuren naar de

Maaszijde. [GAS THA doos 228]

Afbeelding 5.21. A. van Bol’es (toegeschreven), nieuwe buitensluis, doorsnede ter hoogte van de omloopriolen

en het mechanisme om de kruisende sluisdeuren te sluiten en zijaanzicht, ca 1768. [GAS THA doos 228]



Afbeelding 5.22. A. van Bol’es (toegeschreven), nieuwe buitensluis, doorsnede van boven ter hoogte van de

sluisvloer, aanzicht van de kruisende sluisdeuren en dwarsdoorsnede ter hoogte van de omloopriolen, ca 1768.

[GAS THA doos 228]

Afbeelding 5.23. A. van Bol’es (toegeschreven), nieuwe buitensluis, plan voor de fundering, aanzicht van de

vleugels aan de zijde van de Buitenhaven, dwarsdoorsnede ter hoogte van het mechanisme om de kruisende

deuren te sluiten, ca. 1768. [GAS THA doos 228]



Afbeelding 5.24. Negentiende-eeuwse tekening van de oude Binnensluis in Schiedam. Volgens het opschrift

werd deze tekening gekopieerd van een tekening van de stadsarchitect Rutger van Bol’es, die verantwoordelijk

was voor de aanleg van de nieuwe Binnensluis in 1778. [GAS THA doos 169 A1-1]

Damstraat: A

Korte Haven: B

Lange Haven: C

Te slopen panden voor de aanleg van de nieuwe Binnensluis: D



Afbeelding 5.25. Negentiende-eeuwse tekening van de nieuwe Binnensluis in Schiedam. Volgens het opschrift

werd deze tekening gekopieerd van een tekening van de stadsarchitect Rutger van Bol’es, die verantwoordelijk

was voor de aanleg van de nieuwe Binnensluis in 1778. [GAS THA doos 169 A1-2]

Latere bouwlocatie van de Koopmansbeurs: A

Afbeelding 5.26. Negentiende-eeuwse tekening van de nieuwe Binnensluis in Schiedam. Volgens het opschrift

werd deze tekening gekopieerd van een tekening van de stadsarchitect Rutger van Bol’es. De sluis werd voorzien

van een vijftal sluisdeuren waardoor in iedere situatie kon worden geschut. De sluiskolk verbreedde zich in het

midden om zo veel mogelijk ruimte te bieden aan schepen. [GAS THA doos 169 A1-3]



Afbeelding 5.24. Negentiende-eeuwse tekening van de oude Binnensluis in Schiedam. Volgens het opschrift

werd deze tekening gekopieerd van een tekening van de stadsarchitect Rutger van Bol’es, die verantwoordelijk

was voor de aanleg van de nieuwe Binnensluis in 1778. [GAS THA doos 169 A1-1]

Damstraat: A

Korte Haven: B

Lange Haven: C

Te slopen panden voor de aanleg van de nieuwe Binnensluis: D



Afbeelding 5.25. Negentiende-eeuwse tekening van de nieuwe Binnensluis in Schiedam. Volgens het opschrift

werd deze tekening gekopieerd van een tekening van de stadsarchitect Rutger van Bol’es, die verantwoordelijk

was voor de aanleg van de nieuwe Binnensluis in 1778. [GAS THA doos 169 A1-2]

Latere bouwlocatie van de Koopmansbeurs: A

Afbeelding 5.26. Negentiende-eeuwse tekening van de nieuwe Binnensluis in Schiedam. Volgens het opschrift

werd deze tekening gekopieerd van een tekening van de stadsarchitect Rutger van Bol’es. De sluis werd voorzien

van een vijftal sluisdeuren waardoor in iedere situatie kon worden geschut. De sluiskolk verbreedde zich in het

midden om zo veel mogelijk ruimte te bieden aan schepen. [GAS THA doos 169 A1-3]



Afbeelding 5.27a. De sluizen bij Delfshaven, zoals vernieuwd in 1777. Links de schutsluis tussen de Schie en de

Kolk. Tussen de haven en de kolk lag nog een paar vloeddeuren, maar de deuren van de schutsluis waren voor de

bescherming van het achterland belangrijker. Deze lagen in de hoge zeedijk. [GAR CAT R-I-SCH-164A]

Afbeelding 5.27b. H. van Straalen, aftekening van de schutsluis van Delfshaven, 1777. Van Straalen was een

pupil van Johannes van der Wall aan de Fundatie van Renswoude van Delft. [GAR, Scan Okkema 1982 afb.

125]



Afbeelding 5.28. A. Kool naar C. Redelijkheid, Plan om de stad Rotterdam voor hoog water te beschermen,

1777. Het plan voorzag in de aanleg van sluizen in de havenmonden en de verhoging van de kades aan de Maas

om zo het water buiten te houden. [GAR 2002-909-2]



Afbeelding 5.29. A. Kool naar C. Redelijkheid, Sluizen in de monding van de Oude Haven, 1777. De aanleg van

dergelijke sluiswerken in de haventoegangen zou het scheepvaartverkeer sterk hinderen. Bovendien werd de

stroming in de havenmonden gehinderd, waardoor verzanding was te vrezen. Redelijkheid gaf de sluizen daarom

ook een spuifunctie en paste een variant op de kruisende deuren toe. [GAR 2002-909-7]

Afbeelding 5.30. A. Kool naar C. Redelijkheid, Alternatieve manieren om de kade langs de boompjes te

verhogen, 1777. [GAR 2002-909-8]



Afbeelding 5.31. Kaart behorend bij het rapport van C. Brünings, M. Bolstra en J. Engelman over mogelijkheden

om de verzanding in het IJ bij Amsterdam te verhelpen. Zij wilden twee hoofden aanleggen die de waterstroming

zouden doen afbuigen naar de stad om daar het slib los te woelen en met eb uit het IJ te voeren. Hierbij was ook

voorzien in het afgraven van de Paardenhoek, de landtong ten oosten van de stad, zodat meer water het IJ met de

vloed kon instromen. Steenstra wilde ook door middel van de aanleg van hoofden (deze zijn aangegeven in

Rood) het water dichter langs de stedelijke havens laten stromen, maar deze hoofden hadden een totaal andere

strekking. Bovendien wees hij het afgraven van het Paardenhoek af, omdat de ervaring bij rivieren leerde dat de

stroming het sterkst was bij versmallingen. De uitwerking van beide projecten was onzeker maar omdat de

kosten van Steenstra’s project lager waren, werd uiteindelijk de voorkeur gegeven aan zijn project. [NA]

Afbeelding 5.32. Plattegrond van de Donkere sluis in Gouda, 1778. Deze sluis werd voorzien van kruisende

deuren om de spui van de grachten zo krachtig mogelijk te maken. [NA 4.OPG G107]



Afbeelding 5.33. A. Grave, Plan voor verversing van het water in de grachten van Amsterdam, 1760. Dit project

is slechts een van vele die in de zeventiende en achttiende eeuw werden opgesteld. [Bakker 2007, p. 227]

Afbeelding 5.34. D. van der Boon, D. Vis, plan voor verbetering van de watermolen bij de Boshuizerwetering

om het vuile water uit de stad Leiden te malen, 1791. Deze verswatermolen moest voortaan geen vers water de

stad in malen, maar juist vuil water aan de stadsgrachten onttrekken. Het plan werd echter niet uitgevoerd, omdat

de kosten te hoog waren en de resultaten te onzeker. [RAL]




