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Hoofdstuk 1: Het beeld van de achttiende-eeuwse stad

1.1. Een poort en een bedelaar

In 1783 publiceerde de prentmaker Johan van der Spruijt een tweetal afbeeldingen van de Delftse poort in

Rotterdam.1 [Afb. 1.1] Deze poort was ruim tien jaar eerder gebouwd en gold als een van de fraaiste

Rotterdamse stadspoorten. Van der Spruijt plaatste het gebouw nadrukkelijk in zijn stedenbouwkundige

omgeving en toonde zowel de poort van de stadszijde als van de landzijde. De poort stond aan de belangrijke

toegangswegen over land en water in het noordelijke deel van de stad en markeerde daar het stedelijke autonome

gebied. Juist poortgebouwen waren voor de ruimtelijke uitdrukking van de identiteit en autonomie van de steden

van groot belang. Van oudsher maakte immers juist het recht om de stedelijke ruimte met een omwalling en met

poorten te omgeven en af te sluiten zelfstandige politieke en economische keuzes mogelijk en deze ook militair

verdedigbaar. De poort vormde de verbinding tussen een ‘binnenwereld’, bewoond en bestuurd door burgers en

ingezetenen, en een ‘buitenwereld’, van waaruit vreemdelingen – niet-burgers – de stad bezochten.2 Dit maakte

het ook mogelijk om de inkomende personen en goederen te controleren en te belasten. De architectuur van de

poortgebouwen moest, misschien wel meer dan bij andere publieke gebouwen, beantwoorden aan het zelfbeeld

van bestuurders, burgers en bewoners. In Rotterdam was dit, net als in andere steden, vooral een beeld van

macht en voorspoed. Bij de bouw van de Delftse poort was dan ook veel aandacht besteed aan de architectuur en

de plaatsing van het gebouw in de stedelijke ruimte.3 Aan de buitenzijde verwees de rustica in de Dorische

onderbouw naar de oorspronkelijke militaire functie van het poortgebouw. De halfzuilen aan de stadszijde waren

echter glad gelaten en verheerlijkten met de zinnebeeldige sculptuur het goede bestuur, dat de handel en

nijverheid in Rotterdam mogelijk maakte.4 [Afb.1.2]

Van der Spruijt stoffeerde zijn prenten van de Delftse poort met verschillende figuren. Opvallend is de

afbeelding van een bedelaar, die een wandelaar aanspreekt voor een aalmoes. [Afb. 1.3] Opvallend omdat in

Rotterdam strenge maatregelen van kracht waren, die bedelen in de straten moesten tegengaan. De Engelse

bezoeker Samuel Ireland merkte dan ook bij zijn bezoek aan de stad in 1789 op dat ‘a beggar is not suffered to

appear in the streets’.5 Alleen gedurende de weken van de Rotterdamse kermis mochten bedelaars zich in het

openbaar vertonen. Dit was typerend voor het repressieve beleid tegen dergelijke zichtbare uitingen van armoede

in de Hollandse steden. Volgens de regenten van het Amsterdamse werkhuis was de bedelarij ‘met de anderzints

wijze en beroemde politie dezer stad […] strijdig’.6 Amsterdam en Rotterdam hadden, net als andere Hollandse

1 Over Johan van der Spruyt, zie: U. Thieme, F. Becker, Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, 37 delen,
deel 31 (1937), p. 418; P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880, Den Haag 1981, p.
492.
2 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2006 (zesde druk),
p. 309.
3 G.H. Medema, ‘Pronken op de ongunstigste locatie van de stad: de Delftse poort te Rotterdam’, Bulletin KNOB
105 (2006) 5, p. 157-171; F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999, p. 229-
236. Zie paragraaf 6.2.1.
4 L. Hermans, Alles wat zuilen heeft is klassiek, classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland 1765-1850,
Rotterdam 2005, p. 81.
5 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p. 25.
6 GAA 231 Archief Marquette, 95 (stukken betreffende de bouw van het Nieuwe Werkhuis), ongedateerde
memorie van de regenten van het werkhuis aan de burgemeesters van Amsterdam.
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steden, in de tweede helft van de achttiende eeuw te kampen met een toenemende verarming onder de bevolking.

Dit hing samen met een structurele verandering in de economische structuur in de achttiende eeuw. Door

toenemende concurrentie van andere landen nam de omvang van arbeidsintensieve sectoren als de stapelmarkt

en de nijverheid af.7 De verarming van grote groepen in de Hollandse steden leidde tot spanning. Armoedezorg

was een belangrijk middel bij het handhaven van de openbare orde in de stad omdat deze alle sociale klassen aan

de maatschappelijke ordening bond.8 Op het moment dat de stadsbesturen er niet meer in slaagden deze zorg op

een voldoende niveau te houden, kon dit leiden tot anarchie en desintegratie van de stedelijke samenleving.

De prent van Van der Spruijt toont door de plaatsing van de bedelaar bij de poort – wellicht onbewust –

het contrast tussen enerzijds de gewenste façade van een – nog steeds – welvarende burgerlijke samenleving en

de armoede onder de bevolking. Monumenten als de Delftse poort werden –zoals gezegd – echter betekenisloos

als stedelijke besturen geen oplossing konden bieden aan het armoedeprobleem, omdat dit uiteindelijk de

stedelijke samenleving kon ondermijnen. De waarden van de stedelijke samenleving die de architectuur van de

poort tot uitdrukking wil brengen, zouden in dat geval geen enkele relatie meer hebben met de werkelijkheid en

verworden tot een karikatuur. Waarschijnlijk staat de bedelaar daarom nadrukkelijk buiten de stadspoort en

daarmee buiten de stedelijke samenleving. Dit maakt duidelijk dat Rotterdam dergelijke misstanden niet

tolereerde en hier tegen optrad. Ook andere stadsbesturen traden op wat onder meer resulteerde in de oprichting

van nieuwe armen- en werkhuizen op, waarin bedelaars en landlopers werden geïnterneerd en aan het werk

gezet. De zorg kreeg zo ruimtelijk uitdrukking in grote, monumentale instellingsgebouwen. De waarde van deze

bouwwerken, zoals het diaconiehuis in Haarlem (1767) en het Nieuwe werkhuis in Amsterdam (1778), voor de

stedelijke gemeenschap en de publieke ruimte lag echter niet zo zeer in de architectuur, zoals bij de Delftse

poort, of zelfs in de voorziening zelf, maar vooral in de verwijdering van deze personen uit het straatbeeld elders

in de stad.9 [Afb. 1.4, 1.5]

Een gebouw als de Delftse poort was een belangrijk uiterlijk teken waarmee burgers en ingezetenen

zich konden identificeren en waar bezoekers de betekenis van de stad aan kon afleiden. Rotterdam toonde zich

als een autonome, welvarende stad met een goed bestuur, maar was natuurlijk meer. De stad had behalve een

eigen bestuur ook een eigen gerechtelijk college. Rotterdam was bovendien in de achttiende eeuw uitgegroeid

tot de tweede havenstad in de Republiek met veel handel op Engeland, een actieve beurs, diverse markten en een

omvangrijke nijverheidstak. In de stad waren verder belangrijke regionale en militaire bestuursinstellingen

gehuisvest, onder andere van het hoogheemraadschap Schieland en de admiraliteit. [Afb. 1.6] Het stadsbestuur

was permanent vertegenwoordigd in deze colleges. Toch was Rotterdam in de stedelijke hiërarchie van Holland

slechts de eerste onder de kleine stemhebbende steden.10 Deze formele status, gebaseerd op traditie en oude

privileges, kwam echter niet meer overeen met de omvang van de Rotterdamse bevolking of economie, laat staan

7 J. de Vries, A.van der Woude, The First Modern Economy, Success, Failure, and Perserverance of the Dutch
Economy, 1500-1815, Cambridge 1997, in het bijzonder p. 279-295, 305-311, 318-324, 409-423, 436-457.
8 Volgens M. Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’, in: J.L.J.M. van Gerwen (e.a.), Studies over
zekerheidsarrangementen : risico's, risicobestrĳding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen,
Amsterdam 1998, p.51, speelde de armenzorg een niet onbelangrijke rol bij het handhaven van de openbare orde,
het functioneren van de arbeidsmarkt en als sociaal vangnet. Over de motieven achter armoedezorg in de
vroegmoderne tijd zie ook hoofdstuk 7.
9 F. Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers, Zwolle 2006, p. 145-189.
10 S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse Staat onder de Republiek, Amsterdam 1975, p. 44. De hiërarchie van
de Hollandse steden was als volgt: Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam,
Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnikendam, Medemblik
en Purmerend.
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met de politieke ambities van het stadsbestuur. De vormgeving van de Delftse poort, maar ook van andere

publieke bouwprojecten, was één middel om de werkelijke ambities van stadsbestuur en burgerij tot uitdrukking

te brengen.

De achttiende-eeuwse stad werd niet alleen door architectuur of steen bepaald. De aanwezigheid van

een sterke bevolkingsconcentratie ofwel de verkrijging van stadsrechten waren op zich onvoldoende om te

spreken over een stad of over stedelijkheid.11 Publieke voorzieningen waren belangrijke generatoren van

stadswording en stedelijke ontwikkeling. De stand van de industrie, handel en markten op lokaal en bovenlokaal

niveau was van belang, evenals de sociale voorzieningen op het gebied van gezondheids-, bejaarden- en

weeszorg. Maatregelen tegen bedelen, zoals hierboven besproken, waren alleen effectief als er alternatieven

voorhanden waren in de vorm van zorg, opvang of tewerkstelling. De mate en kwaliteit van een gedifferentieerd

stelsel van voorzieningen bepaalden mede het belang van de stad in de achttiende-eeuwse samenleving. Deze

sociale dimensie was voor de waardering van de stad van groot gewicht en bepaalde in belangrijke mate de

onderlinge hiërarchie van de steden.12 De voorzieningen werden fysiek tot uitdrukking gebracht in de publieke

bouwwerken. Een ander aspect van invloed op de eigentijdse waardering van de stad was mate waarin de steden

in staat waren macht en invloed uit te oefenen buiten het eigen stedelijke grondgebied, bijvoorbeeld door vaste

bestuursplaatsen in lokale en bovenlokale overheden zoals de provinciale staten, waterschappen of

admiraliteiten. Deze politieke invloed werd ruimtelijk zichtbaar gemaakt in de stadhuizen, maar ook in de

stedelijke logementen voor hun vertegenwoordigers in het provinciale bestuur in ’s-Gravenhage.

De stedelijke voorzieningen waren veelal geen verdiensten van de eigen tijd. De uitzonderlijke

economische en demografische groei van de Hollandse steden in de zestiende en zeventiende eeuw had tot een

toenemende complexiteit geleid van de stedelijke sociale structuur, de economie en de handel. Dit maakte toen

ook een betere regulering van de stedelijke samenleving noodzakelijk. Dit leidde tot uitbouw van

bestuursfuncties, oprichting van beurzen en markten en andere voorzieningen. Met het verdwijnen van de

katholieke kerk als publiek instituut, hadden de stadsbesturen, al dan niet in samenwerking met de hervormde

diaconieën, aan het einde van de zestiende eeuw de verantwoordelijkheid voor de – daarvoor vooral katholieke –

sociale instellingen overgenomen. De publieke taken werden steeds vaker in aparte gebouwen ondergebracht,

wat leidde tot een grotere differentiatie aan stedelijke gebouwen. Hierbij moet worden gedacht aan de bouw of

vernieuwing van stadhuizen, poortgebouwen, stadswallen, waaggebouwen, beursen, vleeshallen, vishallen,

boterhallen, militiegebouwen, arsenalen, geschutgieterijen, weeshuizen, ziekenhuizen en armenhuizen. De

stadsbesturen traden ook ordenend op om de diverse aanspraken op de stedelijke ruimte op elkaar af te stemmen.

Zij stelden regels voor gebruik en onderhoud, door middel van het uitvaardigen van keuren en verordeningen en

het organiseren van toezicht op de uitvoering daarvan.

Uitbreiding van het voorzieningenniveau of verfraaiing van de publieke gebouwen kon de status van de

stad verhogen. In de achttiende eeuw richtten de meeste steden zich echter met name op het behoud van de

bestaande structuren, hoewel sommige steden er in slaagden om hun voorzieningenniveau te verhogen, te

verbeteren of de gebouwen waarin zij waren ondergebracht te verfraaien. Deze zeventiende-eeuwse

verworvenheden bleven maatgevend voor de achttiende-eeuwse bestuurders en samenleving. Dit was al een

11 H. Engel, E. Gramsbergen, ‘Het eerste beursgebouw en de vorming van het centrum van Amsterdam’, Over
Holland 3 (2006), p. 59 (n. 16).
12 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2006 (zesde
druk), p. 321-323.
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ambitieus uitgangspunt, omdat in de zeventiende eeuw de meeste steden een dusdanige omvang, op economisch

gebied, bevolkingsgrootte en ook voorzieningenniveau, hadden bereikt dat – in retrospectief – een hoogtepunt

was in hun ontwikkeling.

De stedelijke gebouwen en werken, zo belangrijk voor de waardering van de steden, moesten worden

onderhouden en – eventueel – uitgebouwd. In deze studie wordt onderzocht op welke wijze Hollandse steden in

de achttiende eeuw de stedelijke ruimte op peil hielden. De nadruk ligt op de publieke architectuur, dat wil

zeggen die gebouwen en werken waaraan besluitvorming van het stadsbestuur of aan haar gelieerde

bestuurscolleges ten grondslag lagen en waarvan de financiering (grotendeels) voor rekening kwam van de stad.

Architectuur wordt hier in brede zin opgevat en omvat naast de civiele bouwprojecten ook de meer utilitaire en

infrastructurele werken. Bij de selectie van de steden is, behalve bij de aanwezigheid van geschikt

bronnenmateriaal, aansluiting gezocht met de eigentijdse waarderingsystemen. De (organisatie van de) publieke

werken in Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam en Schiedam worden vergeleken. Dit waren

stemhebbende Hollandse steden, behorend tot het Zuiderkwartier, een aparte bestuurlijke eenheid binnen de

Staten van Holland en West-Friesland. De onderzochte steden behoorden zonder meer tot de belangrijkste

Hollandse steden. Hun bestuurders maakten onderdeel uit van een omvangrijk politiek netwerk op lokaal en

provinciaal niveau. Deze steden kenden bovendien een vergelijkbaar voorzieningenniveau en beïnvloedden

elkaars ambities op ruimtelijk gebied. De nabijheid van belangrijke architectuurcentra als Amsterdam, Den Haag

en in mindere mate Rotterdam was hierop van invloed. De stedelijke ontwikkelingen op economisch gebied

waren geheel verschillend. Dit was van grote invloed op het stedelijk bouwbedrijf. Vooral de financiële positie

van de industriesteden Haarlem, Delft, Leiden en Gouda verslechterde, omdat de plaatselijke nijverheid door

internationale concurrentie, beschermingsmaatregelen op buitenlandse markten en veranderingen op de

consumptiemarkt hun concurrentiepositie verloren. In de handel was een verschuiving zichtbaar van de

arbeidsintensieve overslaghandel naar transitohandel. Doordat handelaren niet langer de waren via de eigen

havens doorverkochten, maar direct naar de afnemers vervoerden, nam de bedrijvigheid in de handelssteden af.

Dit betekende dat ook in Amsterdam en Rotterdam steeds meer stedelingen onvoldoende werk konden vinden.13

Zelfs Schiedam, dat door de jeneverindustrie een bloeiperiode doormaakte, kende diepe armoede onder de

bevolking.14

Voor de beantwoording van de centrale vraag hoe de achttiende-eeuwse stedelijke overheid vormgaven

aan de stedelijke ruimte bepaalde door de uitvoering van publieke bouwwerken, is een goed begrip noodzakelijk

van het apparaat dat hen daarbij ter beschikking stond. In studies naar de organisatie van de (Hollandse)

stedelijke bouwbedrijven ligt vaak de nadruk op tijden dat deze door een toename van de vraag naar

voorzieningen sterk groeiden, zoals aan het einde van de zestiende en in de zeventiende eeuw of op een periode

dat een stadsbouwbedrijf door een aansprekende architect of bouwmeester werd geleid.15 Ontwikkelingen in de

organisatie van de bouwbedrijven in de achttiende eeuw worden vaak geheel genegeerd of krijgen in verhouding

13 J. de Vries, A.van der Woude, The First Modern Economy; Success, Failure, and Perseverance of the Dutch
Economy, 1500-1815, Cambridge 1997, in het bijzonder p. 279-295, 305-311, 318-324, 409-423, 436-457.
14 G. van der Feijst, Geschiedenis van Schiedam, Schiedam 1975, p.132.
15 Momenteel bereidt G. van Essen een dissertatie voor waarin de organisatie van het stedelijke bouwbedrijf in
de zeventiende eeuw, in het bijzonder dat van Amsterdam en Groningen, nader wordt geanalyseerd. Hierin wordt
voor het eerst een vergelijkende analyse gepresenteerd van de organisatie van het stedelijk bouwbedrijf in de
zeventiende eeuw.
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slechts beperkte aandacht.16 Bovendien zijn het vaak studies van één stad, waardoor overzicht ontbreekt en

vergelijkingen niet kunnen worden gemaakt.

De beschrijving van de stedelijke bouworganisatie wordt gebruikt om de ruimtelijke ontwikkelingen

binnen de steden te onderzoeken, zonder daarbij te streven naar volledigheid. Er wordt een koppeling gemaakt

met contemporaine politieke, maatschappelijke en sociale vraagstukken. De inzet van architectuur in de meest

brede zin bij de oplossing van dergelijke vraagstukken, is – zeker voor de achttiende eeuw – slechts op beperkte

schaal onderzocht. Bij de beschrijving van de stedelijke ontwikkeling in de achttiende eeuw wordt deze

ruimtelijke dimensie zelfs vaak genegeerd. Het ontbreken van grote publieke bouwprogramma’s en

stadsuitbreidingen leidt tot de veronderstelling dat in de achttiende eeuw niet meer werd nagedacht over de

stedelijke ruimte en de inzet van architectuur bij het oplossen van actuele vraagstukken. De studie 1800,

blauwdrukken voor een samenleving besteedt bijvoorbeeld wel aandacht aan belangrijke aspecten en

ontwikkelingen binnen de armenzorg en de volksgezondheid, maar negeert de inzet daarbij van architectuur als

middel tot oplossing.17 Dit is vreemd omdat in de achttiende eeuw de instandhouding (en verbetering) van het

voorzieningenniveau steeds vaker een kwestie werd van het letterlijk overeind houden van de gebouwen en

bouwwerken waarin deze waren ondergebracht. Meer dan eens leidde juist de bouwvalligheid van publieke

gebouwen tot een evaluatie van de betekenis van de publieke voorziening voor de stedelijke gemeenschap en

vervolgens tot reorganisatie daarvan.

Bestudering van de organisatie van het onderhoud en vernieuwing van publieke werken biedt een

ingang tot de wijze waarop in de achttiende eeuw werd gedacht over begrippen als stad en stedelijkheid en over

het belang van de verschillende publieke functies en voorzieningen . Onder een vrijwel constante druk van

noodzakelijke kostenbesparingen moesten stadsbestuurders telkens nieuwe afwegingen maken. Door de

institutionele benadering van de publieke architectuurproductie worden de ruimtelijke en architecturale

ontwikkelingen in de achttiende eeuw nader geduid. Het biedt daarmee een andere invalshoek dan onderzoek

naar afzonderlijke bouwwerken of oeuvres van belangrijke bouwmeesters.18 Door de benadering vanuit het

stedelijk bouwbedrijf is het mogelijk om in de eeuw langere lijnen te trekken en ontwikkelingen in het denken

over de stad te duiden. Deze ontwikkelingen worden vooral bepaald door veranderende politieke en

economische omstandigheden. Bovendien is het, door de bestudering van meerdere steden, mogelijk onderlinge

16 Voor de onderzochte steden zijn de belangrijkste studies: C.A. van Swigchem, ‘De stadsfabriek in de tweede
helft van de achttiende eeuw’ in: R. Meischke e.a. (red.), Delftse studiën, een bundel historische opstellen over
de stad Delft geschreven voor dr. E.H. ter Kuile naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar in de
geschiedenis van de Bouwkunst, Assen 1967, p. 293-328; E. Pelinck, ‘De functionarissen belast met de zorg voor
de stadsbouwwerken te Leiden (1575-1818)’, Leids Jaarboekje, 59 (1967), p.59-76; P.J.M. de Baar, L.
Barendregt, H. Suurmond-van Leeuwen, Stadstimmerwerf, stadshulpwerf, stadswerf, Leiden 1986; H.W.
Werkman, Inventaris van het archief van het stadsfabriekambt later stadswerken en –gebouwen 1532-1811,
Gemeentearchief Amsterdam 5040 1982/1991; T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester.
Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan
Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) 3/4, p. 91-
114; C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart, architect/stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam
1965; H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje
10 (1922), p. 99-138; G. van der Feijst, 400 jaar stadstimmerwerf, van fabrieksmeester tot directeur
gemeentewerken, Schiedam 1981.
17 J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt, 1800, Blauwdrukken voor een samenleving, Den Haag 2001.
18 De belangrijkste zijn: F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999; C.A. van
Swigchem, Abraham van der Hart, architect/stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965; M.D.
Ozinga, Daniel Marot, de schepper van den Hollandschen Lodewijk XIV-stijl, Amsterdam 1938.



14

vergelijkingen te maken, zodat de betekenis, de achtergrond en de eventuele bijzonderheid van bepaalde

ruimtelijk ingrepen beter kan worden begrepen.

1.2. De Hollandse stad in beeld

Dezelfde stedelijke trots die de oprichting van gebouwen als de Delftse poort in Rotterdam mogelijk – en

wellicht zelfs noodzakelijk – maakte, creëerde ook vraag naar afbeeldingen: stedelingen identificeerden zich met

stedelijke gebouwen en stadsgezichten en verzamelden prenten daarvan. De prentuitgave van Van der Spruijt

stond dan ook niet op zichzelf. In deze tijd verschenen meerdere (series) prenten van de Delftse poort, maar ook

van andere publieke gebouwen en van straatgezichten. Topografische gezichten van de stad waren kennelijk

veelgevraagd, hoewel het genre van het stadsportret, zoals de stadsprofielen, dat in de zeventiende eeuw tot bloei

was gekomen, in de tweede helft van de achttiende eeuw veel minder werd beoefend.19 Vaak waren deze

verbeeldingen van stedelijke panorama’s onderdeel geweest van grote stadsplattegronden. De verkoop van

dergelijke plattegronden hing ook in de zeventiende eeuw samen met een zekere identificatie van burgers met de

eigen stad en haar verworvenheden. Het was wat dat betreft ook een uiting van stedelijke trots.20 De beslissing

van het stadsbestuur van Schiedam in 1772 om de opmetingskaart van de stadsarchitect en landmeter Rutger van

Bol’es (1720-1790) van de stad en omliggende heerlijkheden, in druk uit te brengen, ligt hier mee in het

verlengde, hoewel de kartering ook een administratieve en documentaire functie had. Het stadsbestuur droeg er

zorg voor dat de kaart op de juiste wijze aan de stadhouder werd aangeboden.21 De vroedschapsleden kregen

eveneens een exemplaar aangeboden. Op de gedrukte kaart werd de stad op verschillende manieren afgebeeld: in

plattegrond, maar ook als stadsportret en in de gedaante van de Schiedamse stedenmaagd die eerbewijzen van de

handel in ontvangst neemt. Aan haar voeten ligt onder anderen een tekening van een destilleerketel. Schiedam

maakte dankzij de jeneverindustrie haar eigen gouden eeuw door. [Afb. 1.7, 1.8]

De interesse bij stedelijke burgers en ingezetenen in verbeeldingen van de eigen stad vond ook weerslag

in de publicatie van een groot aantal stads- en streekbeschrijvingen. De historieschrijver Gerrit Willem van

Oosten de Bruijn verklaarde in de voorrede van zijn Haarlemse stadsbeschrijving van 1765 de grote

belangstelling voor dergelijke werken. Er bestond volgens hem een algemene behoefte bij gemeenschappen om

hun oorsprong te beschrijven.22 Een van de meest omvangrijke projecten was de uitgave van de Hedendaegsche

Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, een initiatief van de Amsterdamse uitgever Isaac Tirion

(1705-1765).23 Deze publicatie streefde volledigheid na in de registratie van de aanwezige kennis over het land,

19 D. Carasso, ‘Kroniek van het Amsterdamse stadsportret’ in: B. Bakker, E. Schmitz (red.), Het aanzien van
Amsterdam, panorama’s, plattegronden en profielen uit de Gouden Eeuw, Amsterdam 2007, p. 52-53, spreekt
over een late bloei in de periode 1685-1740.
20 B. Bakker, ‘De stad in beeld, het stadsportret als genre in de beeldende kunst’ in B. Bakker, E. Schmitz (red.),
Het aanzien van Amsterdam, panorama’s, plattegronden en profielen uit de Gouden Eeuw, Amsterdam 2007, p.
20.
21 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 20 (Vroedschapsresoluties 1771-1775), ongefolieerd 2 maart 1772, 6
maart 1772, 23 maart 1772.
22 G.W.van Oosten de Bruyn, De stad Haarlem, en haare geschiedenissen, in derzelver opkomst, aanwas,
vergrootingen, en lot-gevallen, Haarlem 1765, Haarlem 1765, voorrede p. 3.
23 T.Salmon, J. Wagenaar e.a., Hedendaegsche historie, of tegenwoordige staet van alle volkeren; in opzigte
hunner landsgelegenheit, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering,
konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en
andere zaken tot de natuurlyke historie dienende, Amsterdam 1729-1803. Gebruikt is een bewerking van de
delen 14 tot 18 (1742-1750) over Holland: C. Postma, Holland in vroeger tijd, 18de- eeuwse beschrijving van
steden en dorpen in Holland, Den Haag 1962-1964.
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de regio’s, de steden en de dorpen. Het bood tegenwicht aan lasterlijke, buitenlandse geschriften over de

Republiek en de aangeboden kennis zou de eigenwaarde en liefde voor het vaderland vergroten.24 Dit laatste past

ook in de toen actuele bespiegelingen over de betekenis van vaderlandslievendheid en burgerschap. Hierbij werd

door diverse auteurs de nadruk gelegd op de uitzonderlijkheid en kwetsbaarheid van de republikeinse vrijheden

die de burgers in de Republiek genoten. Zij koppelden daaraan de plicht van burgers en bestuurders zich actief in

te zetten om deze voorrechten ook in de toekomst te waarborgen.25 Waarschijnlijk werd om deze redenen in de

stadsbeschrijvingen veel aandacht geschonken aan de oorsprong van de stedelijke samenleving, in het bijzonder

op de stadsrechten en –privileges die de vrijheden van de burgers garandeerden. Kennis van de inhoud daarvan

was van groot belang. Ontevredenheid over de beperkte invloed op het stadsbestuur bij de burgerij leidde zelfs

een aantal keren tot afgedwongen publicatie. In 1748 eisten de Haarlemse burgerlijke schutterscompagnieën

bijvoorbeeld de uitgave van de stedelijke privileges, waarop in 1751 de publicatie volgde.26 In Leiden

publiceerde Frans van Mieris (1689-1763) in 1759 een vergelijkbaar werk.27 In beide steden volgden na verloop

van tijd ook nieuwe stadsbeschrijvingen, waarin de eigentijdse stedelijke samenleving werd verklaard aan de

hand van de historische ontwikkeling.28 Ook in andere stadsbeschrijvingen in deze tijd werden vaak belangrijke

historische documenten of afschriften van relevante besluiten integraal overgenomen. Sommige steden stelden

daartoe de archieven open voor vooraanstaande historici, die in sommige gevallen met de titel van

stadshistoricus werden begunstigd. De vaak omvangrijke werken vereeuwigden de verdiensten van de stad, haar

bestuurders en burgerij en vergrootten zo het aanzien van de stad. Niet voor niets is de monumentale

stadsbeschrijving van Amsterdam door stadshistoricus Jan Wagenaar (1709-1773), gepubliceerd tussen 1760-

1768, wel beschreven als het achttiende-eeuwse equivalent van het zeventiende-eeuwse Amsterdamse stadhuis.29

[Afb. 1.9, 1.10] In zekere zin was Wagenaars stadsbeschrijving nog van grotere monumentaliteit, omdat het

dertien delen tellende werk het omvangrijke voorzieningenniveau in de stad op politiek, militair, economisch en

sociaal gebied inzichtelijk maakte en daarmee het goede bestuur van de stad helderder voor ogen stelde dan

welke architecturale allegorie zou kunnen. Behalve in Haarlem, Leiden en Amsterdam verschenen ook voor

Delft (1729), Gouda (1714), Rotterdam (1789) en Schiedam (1778) afzonderlijke publicaties over de stad.30 De

kwaliteit was echter zeer verschillend.

24 E. Koolhaas-Grosfeld, ‘Van de tuin naar de wildernis. Over waardering voor de natuur en het landschap in
Nederland in de achttiende eeuw’ in: W. Loos, R. te Rijdt, M. van Heteren (red.), Langs velden en wegen, de
verbeelding van het landschap in de 18de en 19de eeuw, Amsterdam 1997, p. 58.
25 W. Velema, ‘Beschaafde republikeinen, burgers in de achttiende eeuw’ in: R.A.M. Aerts, H. te Velde (red.),
De stijl van de burger, over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen, Kampen 1998, p. 80-99;
W. Velema, ‘Ancient and modern virtue compared. De Beaufort en Van Effen on Republican Citizinship’,
Eighteenth-century studies 30 (1997) 4, p. 437-443; M. Prak, ‘Burghers, Citizins and popular Politics in the
Dutch Republic’, Eighteenth-century studies 30 (1997) 4, p. 443-448.
26 R. Dekker, Holland in beroering, oproeren in de 17de en 18de eeuw, Baarn 1982, p. 82. Handvesten,
privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden, aan de stad Haerlem en haare burgers verleend […], Haarlem
1751.
27 F. van Mieris, Handvesten, privilegien, octroyen, rechten en vrijheden […] der stad Leijden, Leiden 1759.
28 G.W. Oosten de Bruijn, De stad Haarlem… etc., Haarlem 1765; F. van Mieris, D. van Alphen, Beschrijving
der stad Leijden… etc., drie delen, Leiden 1762-1784.
29 W. Frijhoff, M. Prak, ‘Zelfbewuste stadstaat 1750-1813’ in: W. Frijhoff, M. Prak (red.), Geschiedenis van
Amsterdam, zelfbewuste stadstaat 1650-1813, Amsterdam 2005, p. 12-13. J. Wagenaar, Amsterdam in zijne
opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterije, gilden
en regeeringe, [Octavo, 13 banden] Amsterdam 1760-1768.
30 R. Boitet, Beschrijving der stadt Delft… etc., Delft 1729; J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas,
geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterije, gilden en regeeringe,
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De notie dat de steden meer waren dan een archief van historische rechten en privileges of een

verzameling stenen gebouwen, hoe belangrijk ook, blijkt uit de benadering van auteurs van stadsbeschrijvingen

van hun onderwerp. Reinier Boitets beschrijving van de stad Delft uit 1728 behandelde bijvoorbeeld

achtereenvolgens de oorsprong en opkomst van de stad, de groei van de stad, de regeringsvorm, de kerkelijke

geschiedenis, de oprichting van de kloosters en godshuizen in de stad, de transformatie van deze gestichten

vanuit het kerkelijke naar het politieke domein na de Reformatie en de oprichting van sociale en armenhuizen, de

belangrijke burgerlijke/economische instellingen zoals de schutterijen, hallen, markten, de plaatselijke kamer

van de V.O.C. en de wapenmagazijnen van de provincie Holland en de Generaliteit. Boitet eindigde met twee

hoofdstukken over de belangrijkste personen en kunstenaars uit de geschiedenis van de stad.31 In dat deel van

zijn beschrijving stelde Boitet dat ‘gelijk een lichaam zonder ziel, hoe schoon opgeschikt, van luttel waarde word

gerekent, even is een stad, hoe deftig die anders met gebouwen, kerken en kloosters pronkt, te achten, indien die

niet met een groot getal burgers en inwoonders bevolkt is, die de stad luister bijzetten, doen leven, en, met een

woord bevallig bezielen’.32 Boitet behandelde zo de historische, politieke, economische, sociale, culturele en

bouwkundige aspecten van de stad en haar samenleving. Voor hem bepaalden de diverse voorzieningen het

aanzien van Delft.

Boitets indeling van zijn stadsbeschrijving was zeker niet uitzonderlijk en lijkt op die van andere

auteurs. De waarde van de politieke, kerkelijke, economische en sociale instituties werd daarbij telkens bepaald

door hun functie binnen de stedelijke samenleving en niet door hun behuizing. De ‘dienst’ aan de stad was nu

eenmaal belangrijker dan de ‘sieraad’ die een fraai publiek bouwwerk aan de stad kon toebrengen. Enkel het nut

of vernuft ervan zette al luister bij aan de stad, haar bestuurders en haar bevolking. De beschrijving van de

afzonderlijke gebouwen werd daarom geïntegreerd in de beschrijving van de functie en de geschiedenis van de

stedelijke instelling die daar onderdak vond. Vaak werd volstaan met de opmerking dat een gebouw degelijk was

gebouwd, groot was of uitstekend op zijn functie was berekend, hoewel soms werd stilgestaan bij de

architectonische kwaliteiten. Ouderdom van een gebouw was op zichzelf ook een positieve kwaliteit als daarmee

de continuïteit binnen de stedelijke samenleving tot uitdrukking kwam. Een lange bestaansgeschiedenis hield

beloften in voor de toekomst.

De grotere representatieve waarde van het gedifferentieerde systeem van voorzieningen wordt ook

bevestigd door de reisbeschrijvingen van vreemdelingen, waarin vaak de belangrijkste publieke instellingen

werden opgesomd. Vaak negeerden of diskwalificeerden zij de architectuur van de publieke bouwwerken. Dit

was zelfs het geval voor Amsterdam, dat beschikte over de meeste en fraaiste publieke gebouwen in de

Republiek. Volgens de Engelsman Joseph Marshall, waren naast belangrijke Amsterdamse publieke gebouwen

en instellingen als het stadhuis (met de wisselbank), de beurs, de admiraliteit en de gebouwen van de V.O.C.,

vooral de havenwerken, de sluizen, enkele bruggen en de bastions met windmolens van belang.33 Marshall

beschreef ook het grote aantal armenhuizen, Hoewel hij de architectuur van deze instellingen ‘nothing’ vond,

Amsterdam 1760-1768; I. Walvis, Beschrijving der stad Gouda… etc., Gouda 1714; J. Kortebrandt, beschrijving
der stad Rotterdam … etc., Amsterdam 1789; J. Hey, De aangroei der stad Schiedam… etc., Schiedam 1778.
31 R. Boitet, Beschrijving der stadt Delft […], Delft 1729.
32 R. Boitet, Beschrijving der stadt Delft […], Delft 1729, p. 604.
33 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 64.
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was hij wel te spreken over de wijze waarop de stad haar armenzorg organiseerde.34 Dit komt overeen met de

notie van de Fransman Pierre Coste d’Arbonat dat de Hollandse steden en bouwwerken weliswaar een

aangename en welvarende indruk gaven, maar dat er van werkelijke schoonheid of grandeur geen sprake was. In

Amsterdam was het oog ‘toujours flatté mais jamais surpris par des monuments qui doivent distinguer une

capitale’.35

Uit de beschrijvingen van buitenlanders blijkt dat de waardering van de schoonheid van de steden niet

werd bepaald door individuele bouwwerken, maar eerder door het totale beeld van publieke en particuliere

gebouwen, straten, pleinen en voorzieningen. De architectuur kon vaak simpelweg de vergelijking met de

voorbeelden uit het eigen land niet doorstaan. De opmerking van Coste d’Arbonat over Amsterdam spreekt wat

dat betreft boekdelen: hij vergeleek de stad met hoofdsteden van koninkrijken, waar heel andere eisen aan

representatieve architectuur werden gesteld dan in een burgerlijke handelsstad. Buitenlandse bezoekers schreven

bewonderend over andere aspecten van de publieke ruimte in Holland, zoals de goed aangelegde bestrating, de

beplanting, de bruggen, de omvang (breedte) en regulariteit van straten en grachten, de stand van de particuliere

huizenbouw en – vooral – de waterbouwkundige werken. De waardering van Marshall voor de Amsterdamse

waterstaatkundige werken is wat dat betreft veelzeggend.36 Het waren juist deze waterwerken, waarin de

Hollanders alle andere naties in kunde overtroffen. Opvallend genoeg werden de waterbouwkundige werken juist

enigszins genegeerd door autochtone auteurs. In de stadsbeschrijving van Amsterdam werden dergelijke werken

wel behandeld, maar Wagenaar’s beschrijving van Amsterdam gevolgd in eene geregelde aanwijzing van de

sieraaden der publieke gebouwen dier stad, zeer dienstig voor alle liefhebbers der bouw-, beeldhouw en

schilderkunst maakte heel expliciet dat dergelijke werken niet interessant konden zijn voor bezoekers van de

stad.37 De doelstellingen van beide uitgaven liepen dan ook zeer uiteen.

De auteurs van de stads- en reisbeschrijvingen hielden rekening met de verwachtingen van hun publiek.

De autochtone schrijvers lijken objectief, maar toonden zich tegelijkertijd weinig kritisch. Net als de

prentmakers van stadsgezichten beperkten zij zich vaak tot de goede kanten van de stad en haar samenleving.

Zowel de prenten als de stadsbeschrijvingen weerspiegelden daardoor in zekere zin het gewenste beeld van hun

clientèle uit de stedelijke elite en burgerij. Net als buitenlandse bezoekers, hoewel die natuurlijk minder belang

hadden bij de creatie van een rooskleurig beeld, zochten zij vooral naar (her)bevestiging van het beeld van de

welvarende burgerlijke stadsgemeenschap. In een aantal gevallen zal de nadruk op vroegere welvaart en macht

in stadsbeschrijvingen ook verklaard kunnen worden uit het besef dat de werkelijke bloei van de stad al over

haar hoogtepunt heen was. Armoede en verval, reële problemen, speelden in de verbeelding van de achttiende-

eeuwse stad geen werkelijke rol. In het aanhangzel dat Daniël van Alphen in 1784 publiceerde op de

beschrijving van Leiden werd wel gesproken over het ‘gebrek aan handel en werk door het merkelijk afneemen

van onze fabrieken’ en de daarbij behorende verarming en afname van de stedelijke bevolking. Dit was echter

onderdeel van de toevoegingen op het lemma over het plaatselijke weeshuis en het armkinderhuis, die in 1776

34 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 64-66.
35 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p.248.
36 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 64.
37 Wagenaar’s beschrijving van Amsterdam gevolgd in eene geregelde aanwijzing van de sieraaden der publieke
gebouwen dier stad, zeer dienstig voor alle liefhebbers der bouw-, beeldhouw en schilderkunst, Amsterdam
1790, p. 71.
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om economische redenen waren samengevoegd.38 Opmerkelijk was de beschrijving van de stad Schiedam in de

roman Sarah Burgerhart uit 1782 van de schrijfsters Elizabeth Wolff (1738-1804) en Agatha Deken (1741-

1804). Zij lieten een kennis van het hoofdpersonage opschrijven: ‘ik kan niet zeggen, dat ik ooit een ongevalliger

plaats gezien heb dan het berookt Schiedam: een nare droevige rook, een een nog veel lelijker fijn Swart stof,

benemen het volstrekt al dat aangename, dat het, door zijne ligging, plantage, en fraaije gebouwen, moest ten

toon spreiden’.39 De roman gaf weer welke negatieve gevolgen de bloeiende jeneverindustrie had. Dergelijke

kritiek kwam in officiële stadsbeschrijvingen niet of nauwelijks aan de orde.

1.3. Een wezenlijk onderdeel van het bestuur

De supervisie over publieke werken en gebouwen behoorde, net als armenzorg, politie of gezondheidszorg, tot

de kerntaken van het stedelijke bestuur.
40

Stadsbestuurders zullen zich hierbij bewust zijn geweest van de idee

dat een mooie stad ook een goede stad was. De kwaliteit van de publieke stedelijke ruimte had directe weerslag

op de beoordeling van de stad, haar bestuur en haar samenleving. Er bestonden echter geen alomvattend

stedenbouwkundige plannen tot verbetering van de publieke ruimte, zoals deze wel werden opgesteld in andere

(monarchale) Europese naties. Daar ging het initiatief vaak uit van het centrale gezag.
41

Stedelijke verfraaiing,

als dit al in de Hollandse steden in de achttiende eeuw een doelstelling was, werd eerder ad hoc bereikt. De

voorwaarden daartoe werden van project tot project opnieuw vastgesteld.
42

Architectuur bleef niettemin ook in

de achttiende eeuw een belangrijk middel om welvaart en politieke ambities tot uitdrukking te brengen, zeker

voor steden met een gunstige economische ontwikkeling, zoals Rotterdam en Schiedam. De al genoemde Delftse

poort is daar een goed voorbeeld van. In andere gevallen is het veel minder gemakkelijk om politieke ambities

achter architectuurconcepten aannemelijk te maken. In de literatuur wordt wel gesuggereerd dat de terugkeer van

de classicistische vormentaal in de publieke architectuur van de achttiende eeuw politiek en moreel geïnspireerd

was en een (gewenste) terugkeer naar de republikeinse waarden van de zeventiende eeuw verbeeldde.
43

Het

teruggrijpen op een sober baksteen classicisme wordt echter ook in verband gebracht met de behoefte aan

38 F. van Mieris, D. van Alphen, Beschrijving der stad Leijden […] bevattende een aanhangzel tot de geestlyke
gebouwen, Leiden 1784, p. 83.
39 G. van der Feijst, Geschiedenis van Schiedam, Schiedam 1975, p. 150.
40 A. van Braam, ‘Bureaucratiseringsgraad van de plaatselijke bestuursorganisatie van Westzaandam ten tijde
van de Republiek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 460-469.
41 Zie bijvoorbeeld over vorstelijke pleinaanleg in Frankrijk en in Duitsland en de politieke betekenis daarvan
respectievelijk: A. Köstler, ‘Gloire und simplicité französischer Platzanlagen. Zur politischer Ästhtik der
Reimser Place Royale’, in: H. Hipp, E. Seidl (red.), Architektur als Politische Kultur, Philosophica Practica,
Berlijn 1996, p. 131-148; M. Engel, The Berlin Forum Fridericianum and the princely squares in 18th century
Germany, Dissertatie FU Berlin 2001.
42 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2006 (zesde
druk), p. 441-446.
43 E. de Jong, ‘“Eenvoudige grootheid”: Architectuur in Nederland 1765-1800, in F.Grijzenhout, C. van Tuyll
van Serooskerken (red.), Edele Eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800, Tentoonstellingscatalogus,
Zwolle 1989, p. 45-72; T.H. von der Dunk, ‘Hollandse herleving rond Amsterdam. de terugkeer van de Gouden
Eeuw in de architectuur van noordelijk Holland aan het einde van de 18e eeuw’, Holland 28 (1996) 2, p. 82-100;
T.H. vonder Dunk, ‘De Bataafse omwenteling en de bouwkunst. De betekenis van het jaar 1795 voor de
Nederlandse architectuur. Een eerste balans’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden, 111 (1996) 3, p. 314-343; T.H. von der Dunk, ‘Architectuur en regio in Nederland tussen 1750 en
1850 in het tijdperk van nationale eenwording’, De Negentiende Eeuw, 22 (1998) 3, p. 161-184; T.H. von der
Dunk, ‘Het patriotse bouwen. Een poging tot vaderlandlievende architectuur aan het einde van de achttiende
eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 113 (2000) 1, p. 5-29.
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besparing, zonder dat daarbij de gewenste monumentaliteit van de publieke gebouwen in het geding kwam.
44

De

verminderde mogelijkheden tot en de behoefte aan de ontwikkeling van grote programma’s voor publieke

gebouwen betekende niet dat er in de achttiende eeuw geen structurele aandacht was voor de vormgeving en

organisatie van de publieke ruimte. De Leidse stadsbestuurder Franciscus Gualterus Blok (1749-1812) beschreef

in 1786 ‘het maken en repareren der stadsgebouwen’ als ‘een der wezenlijkste hoofdonderwerpen […] voor een

welgeregeld toezicht der regeering’.
45

Het belang dat stadsbestuurders hadden bij een goede behartiging van de

publieke werken wordt ook bevestigd door de wijze waarop zij zich succesvolle projecten toe-eigenden door het

aanbrengen van hun familiewapens. [Afb. 1.11, 1.12] Een groot deel van de taken op gebied van de ruimtelijke

orde had in de achttiende eeuw echter vooral betrekking op het op peil houden van bestaande voorzieningen en

daarmee van de gebouwen waarin deze in de zestiende en zeventiende eeuw waren ondergebracht. Dit was op

zichzelf al een enorme opgave.

Blok had zijn analyse uit 1786 over het belang van het juiste behartiging van het stedelijk bouwbedrijf

geschreven naar aanleiding van geconstateerde gebreken. De burgerij en de ingezetenen van Leiden zagen

destijds vooral het verval van de publieke werken. Enkele jaren eerder waren bijvoorbeeld

herstelwerkzaamheden aan de Naakte of Neksluis over meer werkseizoenen uitgelopen, terwijl werken van

dergelijke omvang normaliter in één werkseizoen werden afgerond.
46

[Afb. 1.13] Dit debacle was des te

beschamender omdat het niet alleen aan de burgers het falende beleid voor ogen stelde, maar ook aan de

‘duizenden vreemdelingen’, die langs deze plek de stad bereikten of verlieten.
47

De fysieke aftakeling van de

stad wees op falend economisch beleid en op verkeerde besteding van publieke gelden. Uit Bloks woorden

spreekt eens te meer het besef dat de teloorgang in de Leidse stedelijke ruimte nauw samenhing met de

teloorgang van het prestige van de stad en van haar politieke vertegenwoordiging. Het was een graadmeter van

het succes van de stadsregering. Blok keerde zich daarbij tegen het ‘oude’ bestuur, dat zijn taken betreffende de

publieke werken had verwaarloosd. Blok, zelf overtuigd patriot, legde daar graag de vinger op.

Bloks overwegingen maken duidelijk dat het stadsbestuur zich door twee partijen voelde gecontroleerd:

de stedelingen en de niet-stedelingen ofwel de ‘vreemdelingen’. De eerste groep, bestaande uit burgers en

ingezetenen, had vaak geen directe invloed op de bezetting van bestuursposities. De belangrijkste bestuurlijke

posities in de stad waren door oligarchie voor hen afgesloten. Hooguit konden zij participeren in de diverse

stedelijke organisaties op kerkelijk, sociaal, economisch en veiligheidsterrein. Door het indienen van rekwesten

maakten zij wel hun wensen en klachten aan het bestuur kenbaar.
48

Op deze wijze beïnvloedden en

44 L. Hermans, Alles wat zuilen heeft is klassiek, classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland 1765-1850,
Rotterdam 2005, p. 172.
45 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1491 (Afschriften van rapporten, voorstellen en besluiten uit de
jaren 1703-1791 ter verbetering van de stedelijke financiën), kopie van rapport F.G. Blok, ongesigneerd; RAL
501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlagen ongefolieerd, rapport
gesigneerd F.G. Blok, ongedateerd. Gezien het verband met andere rapporten in deze bijlage moet worden
aangenomen dat dit rapport is gepresenteerd in een buitengewone vergadering d.d. 21 augustus 1786.
46 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5221 (Rapport Dirk van der Boon over de Neksluis en de
Neksluisbrug 1779).
47 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1491 (Afschriften van rapporten, voorstellen en besluiten uit de
jaren 1703-1791 ter verbetering van de stedelijke financiën), kopie van rapport F.G. Blok, ongesigneerd; RAL
501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlagen, rapport gesigneerd
F.G. Blok.
48 M. Prak, Republikeinse veelheid, democratische enkelvoud, sociale verandering in het Revolutietijdvak ’s-
Hertogenbosch 1770-1820, Nijmegen 1999, p. 26.



20

controleerden zij de stadsbestuurders, ook voor wat betreft de handhaving en de toegankelijkheid van de

stedelijke publieke voorzieningen. Hoewel de stadsbestuurders niet rechtstreeks werden verkozen, hadden de

burgers wel invloed. Zonder de steun van de burgerij viel de basis onder het gezag van het stadsbestuur weg. De

stadsbesturen ontleenden hun gezag daarom grotendeels aan de mate waarin zij er in slaagden de belangen van

de burgerij en ingezetenen te behartigen. De handhaving van de bestaande politieke, sociale en economische

structuren bepaalde daardoor mede de legitimatie van de uitgeoefende macht en gezag.
49

Zichtbaar falend

economisch en ruimtelijk beleid stelde het mandaat van de burgerij aan diezelfde stedelijke regering ter

discussie. Het onderhouden van de bestaande publieke gebouwen en werken was daarom al van groot belang,

vandaar dat Blok hier zo de nadruk op legde.
50

In 1774 werd de Leidse stadsbestuurders voorgehouden dat zij

het ‘ijssellijk geschreeuw der gantsche burgerij’ moesten vrezen, toen bleek dat zowel de kas als het gebouw van

het burgerweeshuis in zo slechte staat verkeerde, dat ineenstorting van zowel de organisatie als het gebouw reëel

was.
51

Het tehuis was door de verarming in de stad in de problemen geraakt en het gebouw was door een brand

in 1768 beschadigd.

De tweede groep critici betrof de ‘vreemdelingen’, de bezoekers van buiten de stad en bestuurders van

concurrerende steden. Bij de besluitvorming gaven de stadsbesturen er blijk van dat zij rekening hielden met het

oordeel van niet-stedelingen. Het stadspark dat het Schiedamse stadsbestuur in 1766 liet aanleggen verhoogde in

hun ogen het ‘decorum’ van de stad en wekte volgens hen bovendien de ‘admiratie van verscheijde

vreemdelingen’.
52

Stadsbesturen besteedden veel aandacht aan de wijze waarop hun stad zich aan bezoekers

presenteerde. Op druk bezochte locaties, langs doorgaande wegen of bij poorten, was het hen er veel aan gelegen

om de staat van de publieke gebouwen en particuliere huizen en bedrijfspanden op peil te houden. In Haarlem en

Leiden werden daarom maatregelen genomen tegen de ongecontroleerde sloop van particuliere gebouwen. Daar

was alle aanleiding toe: in Haarlem werden tussen 1743 en 1807 1214 panden afgebroken terwijl in Leiden

tussen 1750 en 1800 meer dan 540 huizen werden gesloopt.
53

In Delft werd in 1773 gekozen om extra geld te

investeren in de bouw van een nieuwe korenbeurs op de Haverbrug, ondanks het feit dat even geschikte en

goedkopere bouwlocaties voorhanden waren. De extra investing was gerechtvaardigd omdat verplaatsing van de

bedrijvigheid eenvoudig kon leiden tot ‘het leedig staan van veel huijsen aldaar en het merkelijk verval van die

voor vreemdelingen zeer in het oog loopende buurt’.
54

Deze buurt lag namelijk direct achter de Waterslootsche

poort, een van de belangrijkste toegangen tot de stad.

Door de haperende stedelijke economieën en de afnemende werkgelegenheid drukten de lasten van de

diverse voorzieningen zwaar op de stedelijke begrotingen. Dit betekende dat voor steden die – net als Leiden – te

maken kregen met sterke demografische krimp, de kosten voor het onderhoud van de stedelijke voorzieningen

49 M. Weber, Gezag en bureaucratie, geredigeerd en ingeleid door prof. dr. A. van Braam, Rotterdam 1972,
p.61, 74-79.
50 Het gezag van bestuurder is gebaseerd op afspraken – ook stilzwijgende – met de bestuurden, zie ook: C.W.
Vroom, Bureaucratie, het veelzijdig instrument van de macht, Alphen a/d Rijn 1980, p. 131.
51 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), fol. 41verso 22
februari 1774. Zie ook paragraaf 7.3.1.
52 GAS I.I. Archief stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-1782),
ongefolieerd 15 februari 1781. GAS I.I. Archief stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779),
fol. 89verso 19 maart 1777.
53 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2006 (zesde
druk), p. 315.
54 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883 (Bestekken aanbestedingen 1775-1794), ongefolieerd rapport en
consideratien van commissarissen tot het werk der fabricagie omtrend het stichten van een Korenbeurs, artikel 8.
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door een steeds kleinere groep stedelingen moest worden opgebracht. Afbouw van het stedelijke

voorzieningenniveau was echter, zoals gezegd, geen optie, omdat dit de verworvenheden van de burgerij en

stadsbewoners zou aantasten. De enige weg die stadsbesturen openstond was het zoeken naar besparingen door

efficiëntere uitvoering.

1.4. De Hollandse stad in onderhoud

Een goed onderhouden stad vereiste een succesvol georganiseerde stedelijke bouworganisatie. Iedere stad

beschikte over stedelijke bouwbedrijven, die de bouw en het onderhoud van de publieke gebouwen en werken

onder toezicht van het stadsbestuur vormgaven. De kosten van deze bouworganisatie en van het onderhoud van

de gebouwen en werken maakten een wezenlijk onderdeel uit van de totale begroting.
55

De arbeidsorganisaties

van de stedelijke bouwbedrijven behoorden zonder meer tot de grootste binnen de steden. Voortdurend werd

nagedacht over de juiste organisatie en over een kostenefficiënte wijze van onderhoud van de stedelijke ruimte.

Stadsbesturen keken daarbij met interesse naar de organisatievormen in andere steden. De organisatiestructuren,

zoals deze in de zeventiende eeuw waren uitgekristalliseerd, bleven daarbij lange tijd maatgevend. Deze bleken

echter op de langere termijn onvoldoende toegerust om oplossingen te bieden aan de achttiende-eeuwse

problematiek waarbij de financiële mogelijkheden om de publieke werken en voorzieningen te onderhouden

afnamen.

De ontwikkelingen en de institutionalisering in de organisaties van de stedelijke bouwbedrijven kunnen

worden beschreven en geanalyseerd vanuit bureaucratiseringtheorieën. Bureaucratisering houdt de groei en de

taakuitbreiding van dat apparaat in.
56

Binnen de theorievorming wordt de bureaucratie als een rationele

organisatievorm beschreven. Vaak wordt de opkomst van de bureaucratie in verband gebracht met de noodzaak

tot fiscale hervorming om oorlogen te kunnen financieren.
57

Op het niveau van de lokale overheden was het juist

de vermeerdering van de publieke voorzieningen en diensten die de behoefte aan alternatieve meer rationele

organisatiestructuren stimuleerde.
58

Dit was zeker het geval met de organisaties van de stedelijke bouwbedrijven,

die in de zestiende en zeventiende eeuw sterk in omvang toenamen. Complexe, grote bouwprojecten, zoals

stadsuitbreidingen, aanleg van een omwalling of bouw van een belangrijk publiek gebouw, waren, mede

vanwege de grote financiële belangen, vaak aanleiding om het stedelijke bouwbedrijf te reorganiseren of uit te

breiden. Hiertoe was een hiërarchisch gestructureerde stedelijk bouworganisatie met verschillende lagen van

verantwoording en controle noodzakelijk. Dit behoorde tot de rationaliserings- en moderniseringsprocessen die

inherent waren aan bureaucratisering binnen een overheidsorganisatie. De ontwikkelingen binnen de organisatie

55 Zie paragraaf 3.1.
56 F.P. Wagenaar, ‘Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen’, de
sociëteit van ’s-Gravenhage (1587-1802) een onderzoek naar bureaucratisering, dissertatie Leiden 1997, p. xvii.
57 F.P. Wagenaar, ‘Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen’, de
sociëteit van ’s-Gravenhage (1587-1802) een onderzoek naar bureaucratisering, dissertatie Leiden 1997, p. xiii-
xiv, n. 54. Wagenaar verwijst naar de studies van J.W. Koopmans naar bureaucratisering binnen de Staten van
Holland ten tijde van de Opstand: J.W. Koopmans, De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van
hun functies en organisatie in de periode 1544-1588, Den Haag 1990.
58 M. Weber, Gezag en bureaucratie, geredigeerd en ingeleid door prof. dr. A. van Braam, Rotterdam 1972, p.
172-178; J.C.A. Raadschelders, Plaatselĳke bestuurlĳke ontwikkelingen 1600-1980 : een historisch-
bestuurskundig onderzoek in vier Noord-Hollandse gemeenten, Dissertatie Leiden 1990, p. 55-99, 161-232.
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van de publieke bouwbedrijven worden dan verklaard vanuit de behoefte binnen het bestuur en de stedelijke

maatschappij om bepaalde voorzieningen gemeenschappelijk te organiseren.
59

De behoefte aan efficiëntie en kostenbesparing leidde ook in de achttiende eeuw tot verdere

rationalisering binnen de stedelijke bouwbedrijven. Dit was ook noodzakelijk omdat het in toenemende mate

problematisch werd voor stadsbesturen om greep te houden op de eigen stedelijke bouworganisaties, die een

geheel eigen dynamiek vertoonden. Stadsbestuurders klaagden bijvoorbeeld over de eigengereidheid waarmee de

ambtenaren binnen de bouwbedrijven te werk gingen. De gewenste aanpassingen leidden tot verdere

bureaucratisering van de arbeid binnen de bouworganisaties, door het verstevigen van de hiërarchische structuur

en een verplichte schriftelijke verantwoording. De processen binnen de organisatie werden steeds verder

geformaliseerd. De grote financiële belangen bij de organisatie van het stedelijke bouwbedrijf en de omvang van

de arbeidsorganisatie verklaren het proces van bureaucratisering in deze segmenten van de stedelijke overheid.

De ontwikkelingen in de organisatie van het stedelijke bouwbedrijf in de Hollandse steden worden hier

geanalyseerd aan de hand van de dimensies van bureaucratie en bureaucratisering, zoals: continue

bestuurswerkzaamheid; formele regels en procedures; vaste en gespecialiseerde ambten; hiërarchisch

georganiseerde ambten; ambtsuitoefening met schriftelijke stukken; ambtsuitoefening met ter beschikking

gestelde middelen; aanstelling zonder eigendomsrecht op het ambt; rationele discipline en controle.
60

Zij worden

vooral gebruikt als handvatten voor de interpretatie van de ontwikkelingen binnen deze organisatie. Bij de

vergelijking van de ontwikkelingen binnen de organisatie van de stedelijke bouwbedrijven wordt rekening

gehouden met de problemen in interpretatie die onvermijdelijk optreden bij de toepassing van dit moderne

begrippenapparaat op een vroeg-moderne organisatiestructuur.
61

Hoofdstuk 2 vergelijkt de formele organisatie van de stedelijke bouwbedrijven zoals deze in de

zeventiende eeuw tot stand was gekomen en in de achttiende eeuw verder werd ontwikkeld. Hierbij worden de

bestuurlijke, ambtelijke en arbeidsorganisatie onderscheiden en vergeleken. De verschillende instructies voor

bestuurlijke ambtsdragers, ambtenaren, werklieden en arbeiders worden tegen elkaar afgezet, waardoor een beeld

ontstaat van de verdeling van verantwoordelijkheden over de hoofdonderwerpen binnen de bouwbedrijven:

administratie; toezicht, onderhoud en bouw van publieke werken; toezicht op materialen en gereedschap;

toezicht op werkpersoneel. De verplichtingen omtrent het (architectuur)ontwerp was in de instructies voor de

ambtenaren slechts van ondergeschikt belang. De bepaling van de formele, door het stadsbestuur gewenste

organisatiestructuur dient als uitgangspunt bij de beoordeling van de functionering van het bouwbedrijf in de

praktijk. De instructies werden in de achttiende eeuw steeds specifieker.

59 J. Markoff, ‘Governmental Bureaucratization: General Processes and an Anomalous Case’, Comparative
Studies in Society and History, 17 (1975) p. 480. Markoff spreekt hier over a theory of system needs als een van
de verklaringen voor het ontstaan van bureaucratisering.
60 Deze kenmerken, afkomstig van de socioloog Max Weber, zijn vaker voor de analyse van ontwikkelingen
binnen overheidsorganisaties te analyseren, zie: A. van Braam, ‘Bureaucratiseringsgraad van de plaatselijke
bestuursorganisatie van Westzaandam ten tijde van de Republiek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p.
457-483; F.P. Wagenaar, ‘Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage
alleen’, de sociëteit van ’s-Gravenhage (1587-1802) een onderzoek naar bureaucratisering, dissertatie Leiden
1997, p. 200-217.
61 Zoals beschreven door D.J. Roorda, A.H. Huussen jr, ‘“Das heft in der Hand und geld im Kasten”,
Historische beschouwingen over vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa’, Tijdschrift voor Geschiedenis
90 (1977) p. 305-307.
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De behoefte aan formalisering van de organisatiestructuur verklaart mede de diverse reorganisaties van

stedelijke bouwbedrijven die in de onderzochte steden werden doorgevoerd. Deze reorganisaties staan in

hoofdstuk 3 centraal. Vanwege de nauwe samenhang met de stedelijke economie wordt dit hoofdstuk ingeleid

met een analyse van het belang van de uitgaven aan de publieke werken en bouworganisatie binnen de stedelijke

begrotingen. De reorganisaties in de verschillende steden worden geïntegreerd behandeld, om meer inzicht te

krijgen op de daarmee nagestreefde doelen. Er blijkt geen sprake van een eenduidige ontwikkeling, maar eerder

van deelprocessen met onderlinge overeenkomsten en verschillen. De stadsbesturen streefden op allerlei

manieren naar betere controle over de bouworganisaties en daarmee over de financiën, wat leidde tot verdere

bureaucratisering. In een aantal gevallen werd geprobeerd de eigen bouworganisaties zo goed als geheel af te

schaffen door de aanbesteding van alle werkzaamheden aan publieke gebouwen en werken. Op langere termijn

bleek een bepaalde mate van bureaucratie noodzakelijk om de publieke werken op een juiste manier te

onderhouden. Hierbij moeten echter de toenmalige beperkte rationaliseringskansen binnen de

overheidsstructuren in acht worden genomen.62 Vaak bleven namelijk de traditionele werkverhouding en –

methoden bepalend, ondanks dat deze irrationale kenmerken hadden. Hierbij kan worden gedacht aan de

verdeling van uitvoeringstaken tussen bestuurders en ambtenaren.

De kwaliteit van (het onderhoud van) de publieke ruimte was afhankelijk van de aansturing vanuit het

stadsbestuur en de inzet en de kwalificaties van de bouwkundige specialisten. Het succes van de formele

organisatie van het stedelijke bouwbedrijf hing nauw samen met de personele bezetting van de sleutelposities

binnen de organisatie. Bijzondere kennis en/of interesse voor architectuur bij individuele stadsbestuurders kon

bepalend zijn voor de totstandkoming van bouwprojecten of voor veranderingen in de organisatie van publieke

bouwbedrijven. Het succes om bekwame bouwkundige adviseurs in te schakelen, was van even groot – zo niet

groter – belang. In hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe stedelijke overheden dergelijke adviseurs aantrokken en

welke professionele kwaliteiten binnen de bouwsector voorhanden waren. Bij gebrek aan centrale opleidingen

ontbrak een homogene beroepsgroep waaruit de stadsbesturen konden werven. Hierdoor was het vaak

problematisch voor stadsbesturen om precies de benodigde functievereisten te formuleren. De veranderingen in

de organisatiestructuren van het publieke bouwbedrijf creëerden echter ook een behoefte aan andere dan slechts

bouwkundige kwaliteiten bij de belangrijkste ambtenaren binnen de publieke bouwbedrijven. Binnen deze

geledingen zijn in de tweede helft van de achttiende eeuw dan ook aanzetten zichtbaar naar een zekere

professionalisering. Stadsbesturen benoemden in toenemende mate niet-traditionele kandidaten op sleutelposities

binnen de bouwbedrijven. Deze ontwikkelingen binnen de ambtelijke lagen van stedelijke bouwbedrijven zijn

echter lastig te plaatsen binnen bestaande theorieën over professionalisering. Hierin worden aan een professie

eisen gesteld zoals een beroepsgebonden identiteit, een eigen opleiding en deskundigheid en controle over de

beroepsuitoefening door collega’s.63 Dit zijn echter kenmerken waarvan in de achttiende eeuw nog geen sprake

kon zijn. Dit is ook goed zichtbaar inde verhouding tussen het bestuur en de bouwkundige: de bestuurders

maakten op basis van de adviezen telkens eigen afwegingen die soms haaks stonden op de adviezen van de door

hen geraadpleegde deskundigen. De ambtelijke adviseurs hadden zich op dat punt nog onvoldoende

62 D.J. Roorda, A.H. Huussen jr, ‘“Das heft in der Hand und geld im Kasten”, Historische beschouwingen over
vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977) p. 305.
63 H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw, een streven naar erkenning en macht, Den Haag
1980, p. 4. Lintsen ontleent zijn definitie van professie uit P. Perucci, J.E. Gerstl, Profession without Community,
Engineers in American Society, New York 1969; E. Swart, Krijgsvolk, Militaire professionalisering en het
ontstaan van het Staatse Leger, Amsterdam 2006, p. 19.



24

geëmancipeerd ten opzichte van de bestuurders. Pas in de negentiende eeuw, toen gereguleerde opleidingen met

gestandaardiseerde eindtermen en eigen vakorganisaties ontstonden, kon hiervan sprake zijn.64 In de literatuur

wordt het begrip professionalisering voor de vroeg-moderne tijd dan ook wel in meer relatieve zin gebruikt,

waarbij het wordt verklaard vanuit de behoefte aan meer professionaliteit.65 In die zin staat het in nauw verband

met de modernisering, rationalisering en bureaucratisering binnen de publieke bouwbedrijven. Dit wijst wel

vooruit op ontwikkelingen in de negentiende eeuw binnen de bouwkundige beroepen. De professionalisering

binnen de organisatie van waterstaat in deze periode, maakt bijvoorbeeld aannemelijk dat daar, net als binnen de

stedelijke bouwbedrijven, al langer behoefte bestond aan beter geschoold personeel.66 Door de decentrale

overheidsorganisatie van de Republiek en de provincie Holland was het in de achttiende eeuw echter niet

mogelijk dit door onderwijs of examinering te organiseren. Op het gebied van het landmeter bestond wel een

officiële admissie na een examen door het Hof van Holland, maar dit had te maken met de juridische betekenis

van opmetingen van gronden.67

De ontwikkelingen binnen de stedelijke bouwbedrijven in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn

informatief over de wijze waarop de stedelijke overheden trachten te komen tot het optimale onderhoud van de

publieke ruimte, zonder daarbij hun verantwoordelijkheid voor een sluitende stedelijke begroting uit het oog te

verliezen. De problemen bij de organisatie van de stedelijke bouwbedrijven hing samen met de problemen bij het

overeind houden van de publieke voorzieningen in de stad. De in de achttiende eeuw gekoesterde façade van de

welvarende burgerlijke stad vertoonde steeds meer scheuren. Hierboven is al beschreven dat de kwaliteit van

onderhoud van de stedelijke publieke ruimte nauw verbonden was met het aanzien van het stadsbestuur en de

stedelijke bevolking. Het aspect van representatie van achttiende-eeuwse publieke architectuur in het algemeen

en stedelijke architectuur in het bijzonder is in de literatuur al meermalen beschreven vanuit het perspectief van

machtsrepresentatie. Een belangrijk thema daarbinnen is het verband tussen architectuurstijl en eigentijdse

politieke ontwikkelingen.68 Hier wordt bijvoorbeeld een direct verband gelegd tussen patriottisme – in zowel

politieke als vaderlandslievende zin – en de keuze voor classicistische architectuur. Classicistische gebouwen uit

deze tijd worden zo geduid als merktekens van een bepaalde politieke en maatschappelijke stroming binnen de

Republiek die streeft naar erkenning en (behoud van) macht.

Bij de bespreking van het publieke ingrijpen in de stedelijke ruimte in hoofdstukken 5, 6 en 7 zal niet

specifiek worden ingegaan op de theorieën over de architectuurstijl als uitdrukking van politieke achtergrond of

64 C.P. Krabbe, Ambacht, kunst, wetenschap, bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880),
Zwolle/Zeist 1998.
65 E. Swart, Krijgsvolk, Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse Leger, Amsterdam 2006, p.
19.
66 H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw, een streven naar erkenning en macht, Den Haag
1980.
67 E. Muller, K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen a/d Rijn 1989, p. 17. Zie
ook paragraaf 4.4.1.
68 E. de Jong, ‘“Eenvoudige grootheid”: Architectuur in Nederland 1765-1800, in F.Grijzenhout, C. van Tuyll
van Serooskerken (red.), Edele Eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800, Tentoonstellingscatalogus,
Zwolle 1989, p. 45-72; T.H. von der Dunk, ‘Hollandse herleving rond Amsterdam. de terugkeer van de Gouden
Eeuw in de architectuur van noordelijk Holland aan het einde van de 18e eeuw’, Holland 28 (1996) 2, p. 82-100;
T.H. vonder Dunk, ‘De Bataafse omwenteling en de bouwkunst. De betekenis van het jaar 1795 voor de
Nederlandse architectuur. Een eerste balans’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden, 111 (1996) 3, p. 314-343; T.H. von der Dunk, ‘Architectuur en regio in Nederland tussen 1750 en
1850 in het tijdperk van nationale eenwording’, De Negentiende Eeuw, 22 (1998) 3, p. 161-184; T.H. von der
Dunk, ‘Het patriotse bouwen. Een poging tot vaderlandlievende architectuur aan het einde van de achttiende
eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 113 (2000) 1, p. 5-29.
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voorkeur. De nadruk op stijl zou de aandacht bij voorbaat beperken tot de zogenaamde ‘schone architectuur’

ofwel tot de enkele gebouwen die voldoen aan de (classicistische) architectuurregels. Architectuur is echter meer

dan stijl alleen. Goede architectuur wordt immers gekenmerkt door de organisatie van functies in de plattegrond,

door de aandacht voor aspecten van licht en hygiëne en vooral door de functie die een bouwwerk in de stedelijke

samenleving vervult. Het belang van alle publieke gebouwen en bouwwerken voor de representatie van

stadsbestuurders en de stedelijke samenleving lijkt daarom voor het begrip van de betekenis en inzet van

architectuur in steden van groter interesse. De vraagstelling over de wijze waarop de stedelijke overheid vormgaf

aan de stedelijke ruimte vraagt zelfs om deze brede benadering van de architectuur. De benadering vanuit de

representatie van architectuur heeft in deze studie dan ook vooral betrekking op de continuïteit van de bestaande

machtsverhoudingen in een samenleving, zoals deze zijn beslag krijgt in het fysieke onderhoud en de uitbouw

van de alle publieke voorzieningen in de stad. Het gaat daarbij om de totale publieke bouwopgave, waaronder

ook de belangrijke infrastructurele werken. Hierboven is al beschreven dat stadsbestuurders zich daarbij

gecontroleerd wisten door de eigen burgers, ingezetenen en vreemdelingen. Vanuit theorieën over architectuur

en machtsrepresentatie lijkt een typologische benadering van publieke gebouwen – voor de burgerlijke steden

vooral de stadhuisbouw – echter meer gebruikelijk.69

Beperking tot analyse van bouwprojecten op het niveau van de architectuurstijl vernauwt de

mogelijkheden tot interpretatie van de ontwikkelingen binnen de stedelijke bouwbedrijven. De reorganisaties

worden dan al te snel in verband gebracht met slechts een behoefte binnen de stadsbesturen aan betere publieke

architectuur.70 Binnen de publieke bouwbedrijven is echter even veel, of zelfs meer, aandacht voor zaken als de

stedelijke waterstaat en infrastructuur. In de hoofdstukken 5, 6 en 7 worden daarom de belangrijkste categorieën

bouwwerken binnen de steden behandeld: de infrastructurele werken, de publieke gebouwen en de gebouwen

voor sociale zorg. Dit zijn de werken waarover binnen de belangrijkste stedelijke bestuursorganen werd besloten.

Hierin is niet op voorhand een hiërarchie aangebracht tussen de categorieën gebouwen en bouwwerken en wordt

zowel aandacht gegeven aan nieuwbouw, onderhoud en soms zelfs afbraak. De genoemde categorieën

bouwwerken vroegen niet alleen om een andere soort expertise, waarvoor verschillende specialisten ter

beschikking stonden, maar werden ook op een eigen manier beoordeeld. Hierdoor specificeert het de algemene

constateringen in hoofdstuk 4 over de selectie van deskundige adviseurs binnen de stedelijk bouwbedrijven. In

de hoofdstukken over ruimtelijke ingrepen wordt een analyse gegeven van de doelstellingen die de stadsbesturen

met de verschillende ruimtelijke ingrepen wilden bereiken. De nadruk ligt eerder op de functie die het gebouw

voor het stadsbestuur en de stedelijke samenleving vervulde dan op de verschijningsvorm. Wanneer mogelijk

worden de verschillende ingrepen in de onderzochte steden met elkaar vergeleken.

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste ontwikkelingen binnen de stedelijke ruimte en de stedelijke

bouworganisatie afgezet tegen ontwikkelingen in het buitenland en in de negentiende-eeuwse publieke

69 Vergelijk: B. Kündiger, Fassaden der Macht: Architectur der Herrschenden, Leipzig 2001; H. Hipp, E. Seidl
(red.), Architektur als Politische Kultur, Philosophica Practica, Berlijn 1996.
70 C.A. van Swigchem, ‘De stadsfabriek in de tweede helft van de achttiende eeuw’ in: R. Meischke e.a. (red.),
Delftse studiën, een bundel historische opstellen over de stad Delft geschreven voor dr. E.H. ter Kuile naar
aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst, Assen 1967, p. 293-328; T.H.
von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis Rauws
(1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het
Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) ¾, p. 91-114; T.H. von der Dunk, ‘“Hij kan zeer wel
spreeken en weet goed sijn agting onder sijn volk te behouden”, Cornelis Redelykheid en de selectie van een
stadsarchitect voor Zwolle in 1777’, Overijsselse Historische Bijdragen 113 (1998), p. 104-134.
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bouworganisaties.71 Er wordt aansluiting gezocht met onderzoek naar de betekenis van Lodewijk Napoleon

(1778-1846) voor de ontwikkeling van een nationale ruimtelijk beleid in de negentiende eeuw.72 De

vooraanstaande positie van de steden, en daarmee van de stedelijk bouwbedrijven en de daar aanwezige

specialisten, werd in deze periode overgenomen door de nationale politiek. De nationale organisatie van de

publieke ruimte opende wegen tot vernieuwing en verbetering van de publieke bouworganisatie, hoewel

daarvoor waarschijnlijk al aanzetten zijn te signaleren in de achttiende eeuw.

71 Hierbij wordt vooral aangesloten bij het onderzoek van: I. de Jager, Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met
publieke werken in Amsterdam 1851-1901, Rotterdam 2002; H.E.M. Berens, W.N. Rose 1801-1877, stedenbouw,
civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001.
72 E. Starkenburg bereidt een dissertatie aan de VU voor over de invloed van Lodewijk Napoleon op de vorming
van een nationaal ruimtelijke beleid.
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Hoofdstuk 2. Het stedelijke bouwbedrijf in de achttiende eeuw

2.1. De erfenis van de zeventiende eeuw

In 1772 werd in opdracht van de Delftse burgemeesters een rapport opgesteld over mogelijke hervormingen en

bezuinigingen in het stedelijke bouwbedrijf van Delft en Delfshaven. Het rapport schetste het ontstaan van de

stedelijke bouwbedrijven, die zouden zijn opgericht uit onvrede over een praktijk waarbij de uitvoering van

stedelijke publieke werken aan particuliere bazen werden gegund. Inhaligheid van deze bazen leidde tot slecht

werk voor hoge prijzen. Het rapport beschreef dat de stedelijke overheden daarom overgingen tot de aanstelling

van ‘vaste knegts van allerleij ambagt, onder het bestier van eene fabrijk of bouwmeester staande’ en voortaan

zelf de benodigde bouwmaterialen aankochten. De stadsbesturen waren namelijk ‘van oordeel […] dat dit tot

merckelijcke menage strecken zoude’.73

Het rapport simplificeerde de ontwikkelingen van de Hollandse stedelijke bouwbedrijven vanaf het

einde van de zestiende eeuw enigszins, maar lijkt in hoofdlijnen niet onjuist. Het gaat wel voorbij aan de

uitzonderlijke groei die de (Hollandse) steden en het stedelijke overheidsapparaat in deze periode ondergingen.

Een reorganisatie van het beheer van de publieke gebouwen kon niet uitblijven in een periode waarin

economische en demografische expansie de stadsuitbreidingen in Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Leiden

noodzakelijk maakten.74 De toename van de stedelijke bevolking noopte tot betere regulering, ook van de

stedelijke ruimte. De complexiteit van de stedelijke sociale structuur nam immers ook toe. De overheidsdiensten

die taken op het gebied van bestuur, politie, economie, handel, sociale zorg e.d. waarnamen werden steeds vaker

in aparte gebouwen gehuisvest. Hierdoor nam het aantal publieke gebouwen en werken sterk toe en werd het

publieke gebouwenbestand gedifferentieerd.75

De expansie van de stedelijke ruimte, de uitbreiding van het gebouwenbestand en het aanbod van

diensten door het stadsbestuur waren alleen mogelijk door een vestiging en verbetering van administratieve en

ambtelijke diensten voor het onderhoud en de aanleg van de publieke werken. Steden beschikten al lang over

organisaties voor het onderhoud van de belangrijke stedelijke gebouwen en werken. In Amsterdam werd tussen

1413 en 1444 een college van thesaurieren aangesteld aan wie de administratie en het beheer van de publieke

werken werd opgedragen.76 De aanleg van stadsmuren, de bouw van een nieuw stadhuis of een kerk was vaak

aanleiding om een of meer bestuurders te committeren tot het bestuurlijke toezicht op de uitvoering en

onderhoud van deze werken. Dergelijke commissies kregen al snel een permanent karakter. Zoals het Delftse

rapport beschreef werd de uitvoering van de werkzaamheden eerst overgelaten aan particuliere bazen die door

een tijdelijke aanstelling of door aanneming bij de werken werden betrokken en werden in de loop van de

zestiende eeuw dergelijke bazen steeds vaker in vaste dienst genomen.

73 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport betreffende de stadsfabricage 1772).
74 Over de stadsuitleg van Amsterdam, Leiden en Haarlem, zie: E. Taverne, In ’t land van belofte in de nieue
stadt: Ideaal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek 1580-1680, Maarssen 1978, p. 112-176, p. 177-
237, p. 279-402. Over de stadsuitleg van Rotterdam: H. Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden,
stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795, Amsterdam 1996, p. 23-54. Over de stadsuitbreidingen van
Amsterdam in de zeventiende eeuw bereidt J.E. Abrahamse momenteel een dissertatie voor.
75 De toename van de bemoeienis van de stedelijke overheden met het welzijn van de stad werd ook
geconstateerd door J.C.A. Raadschelders, Plaatselĳke bestuurlĳke ontwikkelingen 1600-1980 : een historisch-
bestuurskundig onderzoek in vier Noord-Hollandse gemeenten, dissertatie Universiteit Leiden 1990, p. 16-17,
55-99.
76 W.F.H. Oldewelt, ‘De boekhouding van Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum 1970, p. 12.
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De organisatiegraad van het stedelijke publieke bouwbedrijf was aan het einde van de zestiende en het

begin van de zeventiende eeuw onvoldoende om aan de groeiende taken en nieuwe projecten afdoende vorm te

geven. Niet alleen de gebouwen van de stad, maar ook de infrastructurele werken, zoals vestingwerken,

(water)wegen, bruggen, kades, sluizen en havens, werden verbeterd en in aantal en omvang uitgebreid. Om dit

omvangrijke taakgebied op het terrein van de ruimtelijke orde te kunnen behartigen en de controle over de

uitvoering en vooral ook de uitgaven te optimaliseren, was de oprichting en reorganisatie van de eigen stedelijke

bouwbedrijven noodzakelijk. Er waren gekwalificeerde architecten en bouwmeesters nodig, die de architectuur

van de stedelijke bouwprojecten op een juiste wijze konden vormgeven. De steden slaagden er door goede

arbeidsvoorwaarden en prestigieuze bouwopdrachten vaak in de best gekwalificeerde specialisten (soms op

projectbasis) aan zich te binden. De stedelijke bouwbedrijven waren hierdoor tot ver in de zeventiende eeuw

leidend in de ontwikkeling van de architectuurcanon in de Republiek. Meesters, werklieden en arbeiders uit de

verschillende ambachten van de bouwnijverheid, zoals timmerlieden, metselaars, beeldhouwers, stratenmakers,

smeden, loodgieters, leidekkers en schilders, maar ook zogenaamde ‘modderlieden’, die de grachten en havens

baggerden, werden in vaste dienst genomen.

Bij de reorganisaties kreeg ook het bestuurlijke toezicht de aandacht. Dit was noodzakelijk om

voldoende controle over de stedelijke bouwbedrijven te behouden.77 Vanuit het stadsbestuur werden leden

gecommitteerd om het toezicht over het bouwbedrijf voor een bepaalde tijd vorm te geven. Voor de goede

directie vanuit het stadsbestuur waren gedifferentieerde en hiërarchisch opgezette bouw- en bestuursorganisaties

met verschillende verantwoordingslagen nodig. Deze controle was niet alleen gewenst om de juiste uitvoering

van de werken te garanderen, maar ook om toezicht te kunnen houden op de juiste besteding van stedelijke

gelden. In Leiden en Amsterdam bewogen de uitgaven aan de publieke werken gedurende de zeventiende eeuw

zich rond twintig procent van de totale uitgaven.78 Het opzetten van organisaties onder eigen beheer was dus

vanuit een financieel en organisatorisch oogpunt interessant.

De steden kochten zelf de benodigde bouwmaterialen. Voor de werkorganisaties werden speciale

gebouwen en terreinen als werk- en opslagplaatsen ingericht, de zogenaamde stadswerven of – ‘winkels’. [Afb.

2.1] Om de aanvoer van materiaal te vergemakkelijken en de overlast voor omwonenden te beperken lagen deze

werk- en opslagplaatsen vaak dicht bij belangrijke waterwegen en aan de randen van de stad. Ook werd hier vaak

een vergaderkamer ingericht voor de vertegenwoordigers van het stadsbestuur die belast waren met het toezicht

op het bouwbedrijf. In 1733 liet het Rotterdamse stadsbestuur het timmerhuis, gelegen aan het maasfront bij de

Admiraliteitswerven, vernieuwen.79 Hierbij werden onder andere de opslagruimte vergroot en de vergaderzaal

van de leden van het stadsbestuur belast met het toezicht op het stedelijk bouwbedrijf vernieuwd. Deze laatste

was namelijk zo vochtig dat het voor het bewaren van de charters en papieren ongeschikt was geworden.80 Toch

was het in 1746 noodzakelijk het gebouw aan de zijde van de haven geheel af te breken en te vernieuwen.

77 Voor een diepgaande analyse van de ontwikkeling van het stedelijke bouwbedrijf in de zeventiende eeuw
wordt verwezen naar de dissertatie van Gea van Essen aan de Universiteit Utrecht.
78 Zie meer specifiek paragraaf 3.2.
79 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 52 (Vroedschapsresoluties 1731-1733), fol. 214 6 januari 1733, fol. 244 3
februari 1733.
80 GAR 1.01. Stadsarchief Rotterdam, 53 (Vroedschapsresoluties 1733-1735), fol. 43 3 augustus 1733, fol. 53 25
augustus 1733.
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Hierbij werd aangesloten bij de verbouwing van 1733 door ‘hetselve te brengen onder eene geven en selfde

vassade als net nieuwe gedeelte van het timmerhuijs’.81 [Afb. 2.2]

De bouwopdrachten van de stadsbesturen namen aan het einde van de zeventiende eeuw drastisch af.

Vaak ontbrak simpelweg de noodzaak om grote bouwprogramma’s te ontwikkelen, omdat inmiddels

ruimschoots in de behoefte aan nieuwe gebouwen en stedelijke ruimte was voorzien. Een andere bepalende

ontwikkeling was de stagnatie van de economische en demografische groei. De Hollandse steden gingen gebukt

onder een toenemende schuldenlast, die werd veroorzaakt door de kosten van oorlogsvoering en de

opeenstapeling van renten voor leningen. De gevolgen van oorlogsvoering waren vaak nog lang voelbaar in de

stedelijke begroting. Het Haarlemse stadsbestuur weet bijvoorbeeld in 1748 de oorzaak van zijn toenmalige

financiële problemen aan het Rampjaar 1672, waarin de geallieerde strijdkrachten van Frankrijk, Engeland,

Münster en Keulen de Republiek aanvielen.82 Door het gebrek aan nieuwe bouwopdrachten in het laatste kwart

van de zeventiende eeuw lag binnen de stedelijke bouwbedrijven de nadruk steeds meer op onderhoud en

handhaving van de bestaande gebouwen en structuren. Het talent van de zeventiende-eeuwse architecten en

aannemers, dat juist door de omvangrijke overheidsopdrachten tot ontwikkeling was gekomen, verloor zo de

stimulans en bescherming van de stedelijke opdrachten en aanstellingen. Het initiatief in de architectuur

verschoof van de publieke naar de particuliere bouwsector. Deze verschuiving luidde het begin in van, wat in de

literatuur wel is beschreven als het ‘architectenloze tijdperk’ gedurende de eerste helft van de achttiende eeuw.83

De stadsbesturen beschikten niet langer over eigen architectuurontwerpers en waren voor belangrijke opdrachten

aangewezen op externe deskundigen. Bouwprojecten waren veeleer een product van een samenwerking van

diverse goedgekwalificeerde bouwbazen.

Het verdwijnen van ontwerpende ‘architecten’ uit de stedelijke bouwbedrijven wordt mede gestaafd

door enkele ontwikkelingen in de bouwbedrijven van Leiden en Amsterdam. In 1666 besloot het Amsterdamse

stadsbestuur dat het aantal werklieden van het bouwbedrijf moest worden beperkt tot een omvang noodzakelijk

voor de onderhoudswerkzaamheden. Nieuwe werken werden voortaan aanbesteed. In de daaropvolgende jaren

werd gestreefd naar verdere beperking van de staf van het stedelijk bouwbedrijf. Bij het overlijden van Daniël

Stalpaert (1615-1676), die de bouwkundige leiding over het stedelijke bouwbedrijf voerde, besloot het

stadsbestuur dan ook dat deze post niet langer nodig was. Voortaan traden alleen de stadsbazen, de

ambachtsmeesters die de leiding gaven over de diverse onderdelen van het bouwbedrijf, nog als bouwkundige

adviseurs van het stadsbestuur op.84 In Leiden hief het stadsbestuur op 2 april 1703, als onderdeel van een

algemeen bezuinigingsplan, de positie van de ‘stadsarchitect’ op.85 Deze honoraire positie werd bekleed door

Jacob Roman (1640-1715), die in 1681 als stadsmeestertimmerman in Leidse dienst was getreden maar na 1689

81 GAR 1.01. Stadsarchief Rotterdam, 73 (Vroedschapsresoluties 1746-I), fol. 133verso 27 juni 1746;
GAR 1.01. Stadsarchief Rotterdam, 74 (Vroedschapsresoluties 1746-II), fol. 6verso 14 juli 1746.
82 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1747-1748), fol. 35 30 mei 1748.
83 R. Meischke e.a., Huizen in Nederland, Amsterdam, Zwolle 1995 p. 76, F. Schmidt, ‘Het architectenloze
tijdperk, ambachtslieden en amateurs in de achttiende eeuw’, Bulletin KNOB 104 (2005) 5, p. 138-161.
84 G. van Essen, ‘Daniël Stalpaert (1615-1676) stadsarchitect van Amsterdam en de Amsterdamse stadsfabriek in
de periode 1647-1676’, Bulletin KNOB 99 (2000) 4, p. 101-121.
85 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1491 (Afschriften van rapporten, voorstellen en besluiten uit de
jaren 1703-1791 ter verbetering van de stedelijke financiën), resolutie van de vroedschap d.d. 2 april 1703.
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als architect en bouwmeester in dienst van koning-stadhouder Willem III werkzaam was geweest.86 Met Roman

verdween de laatste hooggekwalificeerde architect die de stad Leiden in de zeventiende eeuw aan zich had

verbonden.87 Zijn ontslag maakt duidelijk dat het stadsbestuur niet verwachtte in de nabije toekomst een beroep

te moeten doen op een ontwerpend architect. Voor de onderhoudstaken kon worden volstaan met de benoeming

van bekwame ambachtslieden als stadsmeestertimmerman en –metselaar. De versobering binnen de stedelijke

bouwbedrijven was ook zichtbaar in andere steden. In Gouda werd in 1702 een groot deel van de

stadswerklieden ontslagen, waarna het stedelijke bouwbedrijf met een minimale bezetting werd uitgeoefend.88 In

Delft werd in 1726 een vergelijkbaar besluit genomen.89 Ondanks dergelijke veranderingen, bleven de

organisatiestructuren, die zich in de voorgaande eeuw afdoende hadden bewezen, grotendeels gehandhaafd. De

werkvoorschriften binnen de bouwbedrijven werden in de eerste helft van de achttiende eeuw vrijwel

ongewijzigd overgenomen van zeventiende-eeuwse voorbeelden. Pas aan het begin van de tweede helft van de

eeuw bleken verdergaande veranderingen van de organisatiestructuur van de bouwbedrijven noodzakelijk omdat

stadsbestuurders ontevreden waren over de kwaliteit van het geleverde werk en vooral met de hoge kosten van

het onderhoud. Veranderende verwachtingen ten aanzien van de publieke bouwbedrijven maakten reorganisaties

toen noodzakelijk.

2.2. Betrokkenheid bij de publieke werken

De stedelijke bouworganisaties stonden indertijd bekend onder benamingen als ‘de stadsfabriek’, ‘de

stadsfabricage’ of ‘het stadsfabrieksambt’. Deze terminologie werd tot in de negentiende eeuw gehanteerd. De

term ‘stadsfabriek’ is echter verwarrend omdat dit ook – in allerlei variaties – werd gebruikt voor de

ambtsdragers of ambtenaren binnen het bouwbedrijf of voor de werk- en opslagplaatsen van de bouwbedrijven.

In het vervolg zal hier alleen ‘stadsfabricage’ of ‘fabricage’ worden gebruikt als synoniem voor (de

werkzaamheden binnen) het stedelijke bouwbedrijf.

De organisatie van de stadsfabricage in Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam en

Schiedam kende grote overeenkomsten maar ook verschillen op zowel het bestuurlijke, het ambtelijke als het

uitvoerende niveau.90 In alle onderzochte steden was het bestuurlijke toezicht op de (uitgaven aan de)

stadsfabricage toevertrouwd aan specifieke ambtsdragers of –colleges, die verantwoording aflegde aan de

magistraat (het dagelijks bestuur) en de vroedschap (het algemeen bestuur). Administratief was de stedelijke

bouworganisatie nauw verbonden met het toezicht op de stedelijke financiën. Een ambtelijke en uitvoerende

organisatie gaf de bouwproductie en het onderhoud van de stedelijke gebouwen en werken vorm. Aan het hoofd

86 K. Bosma e.a. (red.), Bouwen in Nederland 600-2000, Zwolle 2007, p. 249-250, 317-323, 360; W. Kuijper,
Dutch Classicist Architecture, a survey of Dutch architecture, gardens and Anglo-Dutch architectural relations
from 1625 to 1700, Delft 1980, p. 178-187.
87 Leiden maakte voor haar bouwopdrachten gebruik van vooraanstaande architecten-bouwmeesters, zowel in
stedelijke dienst als op projectbasis, zie: G. Steenmeijer, Tot cieraet ende aensien deser stede: Arent van ’s-
Gravesande architect en ingenieur (ca 1610-1662), Leiden 2005; I. Lambrechtsen-van Essen, De stadspoorten
van Leiden en stadsbouwmeester Willem van der Helm (ca 1628-1675), Leidse Historische Reeks 9, Leiden
1994; J.J. Terwen, K.A. Ottenheym, Pieter Post (1608-1669) architect, Zutphen 1993, p. 186-190, 195-197.
88 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 4216 (Register vroedschapsresoluties over stedelijke financiën,
fabricage en ambtverdeling in de periode 1747-1794, 1794), fol. 11verso extract vroedschapsresoluties d.d. 13
juli 1772. In dit commissierapport wordt verwezen naar de resolutie van het Goudse stadsbestuur aangaande de
stadswerklieden op 16 oktober 1702.
89 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport betreffende de stadsfabricage 1772).
90 A. Van der Woud, Het lege land, ruimtelijke ordening van Nederland 1798-1748, Groningen 1987, p. 375.
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van de bouwbedrijven stonden over het algemeen goed opgeleide bouwkundigen. Zij zetten de besluiten van het

stadsbestuur om in concrete uitvoering en oefenden tegelijkertijd grote invloed op die besluitvorming omdat zij

als belangrijkste adviseurs optraden. Deze ambtenaren gaven op hun beurt leiding aan de lager geplaatste

ambtenaren en aan de werk- en arbeidslieden. [Fig. 2.3] De omvang van de stedelijke ruimte, de

gebouwenvoorraad en de behartigde (ruimtelijke) taken bepaalden de omvang van het bouwbedrijf. De stedelijke

bouworganisaties waren bovendien gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw aan veranderingen

onderhevig door hervormingen en reorganisaties.

In het bovenstaande is gesproken over ambten, ambtsdragers, ambtcolleges en ambtenaren. Deze

terminologie wordt gemankeerd door het ontbreken van een eenduidige betekenis, helemaal als deze begrippen

in een historische context worden geplaatst. Tijdens het ancien régime kon iedere bekleder van een ambt of

‘officie’ ambtenaar worden genoemd.91 Dit betekende dat ook bekleders van regeringsambten, zoals de

stadsbestuurders, als ambtenaar konden worden aangeduid. Bovendien waren het bestuurlijke en ambtelijke

taakgebied nog niet helder van elkaar gescheiden. Bureaucratisering stond op een relatief laag peil, waardoor

veel uitvoerende taken door (stads)bestuurders werden behartigd.92 Door de onheldere scheiding van

taakgebieden zijn vergelijkingen met hedendaagse ambten en functies – zoals met een wethouder of directeur

van publieke werken – weinig specifiek. Voor de diverse gehanteerde ambts- en functieaanduidingen is daarom

niet getracht gelijkluidende of hedendaagse titels te introduceren. Dit wekt slechts de schijn dat deze posities in

alle gevallen hetzelfde waren.

Om inzicht te krijgen op de overheidsambten en -posities in de vroegmoderne periode wordt in de

literatuur wel een scheiding gehanteerd tussen regentenambten en dienende ambten. Met de regentenambten

worden de ambten binnen de stedelijke regering en de besturen van de stedelijke instellingen, zoals weeshuizen,

armenhuizen en de schutterij, bedoeld. In de steden vormden de vroedschap of raad het hart van de stedelijke

regering. In naam vertegenwoordigden zij de stedelijke bevolking maar deze had geen invloed op hun

benoeming. De omvang van deze vroedschapscolleges verschilde per stad en hield al lang niet meer verband met

de grootte van de stad of haar bevolking.93 Voor de verkiezing in de vroedschap golden vereisten voor leeftijd,

religie en welstand en eenmaal gekozen leden hadden in principe zitting voor het leven. De vroedschap verkoos

zelf haar nieuwe leden. Het lidmaatschap gaf toegang tot diverse andere ambten. Zo konden vaak alleen

vroedschapsleden worden gekozen tot de burgemeesters- en schepenambten, de zogenaamde ‘magistraat’. Deze

magistraatsambten waren belast met het dagelijkse bestuur en met de rechterlijke macht. Samen vormden zij het

‘gerecht’ of de ‘wet’ en waren verantwoordelijk voor de stedelijke wetgeving. De verkiezing van de magistraat

kwam over het algemeen toe aan de vroedschap of aan de stadhouder als vertegenwoordiger van de landsheer. In

Amsterdam kwam het recht van de burgemeestersverkiezing echter toe aan de zogenaamde ‘grote oudraad’,

91 O. Vries, ‘Geschapen tot een iedrs nut. Een verkennend onderzoek naar de Noordnederlandse ambtenaar in de
tijd van het Ancien Régime’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 328-329.
92 M. Prak, Republikeinse veelheid, democratische enkelvoud, sociale verandering in het Revolutietijdvak ’s-
Hertogenbosch 1770-1820, Nijmegen 1999, p. 26. Zijn opmerking dat de bureaucratiseringsgraad in Den Bosch
laag was is ook toepasbaar op de meeste Hollandse steden.
93 In de onderzochte steden was in de periode 1750-1795 de omvang van de vroedschapsvergaderingen als volgt:
Haarlem, 32 leden; Delft, 40 leden; Leiden, 40 leden; Amsterdam, 36 leden; Gouda, 28 leden; Rotterdam, 24
leden; Schiedam, 24 leden. In Delft en Leiden werd de vroedschap ook wel al Veertigraad aangeduid, naar het
aantal leden.
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bestaande uit oud-burgemeesters en oud-schepenen.94 Verkiezing in de magistraat werd vaak bepaald door de

anciënniteit van de zitting binnen de vroedschap. Voor de verkiezing van de Haarlemse burgemeesters waren

bijvoorbeeld voorwaarden gesteld over een minimumleeftijd en een minimaal aantal vroedschapjaren.95 De

oudste en meest ervaren vroedschappen bezetten daardoor de burgemeestersambten. De magistraatsambten

waren ambulatoir, dat wil zeggen dat de bekleders na afloop van de ambtsperiode (meestal van een of twee jaar)

het ambt neerlegden en pas na een bepaalde tijd weer verkiesbaar waren. Normaliter keerde het ambt telkens

terug, waardoor de magistraatsambten slechts binnen een beperkte groep vroedschapsleden circuleerden. In de

periodes dat zij niet herkiesbaar waren kregen zij andere regentenambten toebedeeld.

De regentenambten omvatten behalve de magistraatsambten ook de zogenaamde subalterne ambten.

Daarmee worden de ‘collegiën en commissiën’ bedoeld waarvan het benoemingsrecht bij de vroedschap of de

magistraat lag.96 Deze categorie is minder eenduidig dan de magistraatsambten en omvat zowel de ambten die

alleen openstonden voor vroedschapsleden als de ambten waarvoor andere (notabele) burgers in aanmerking

kwamen. De ambten die belast waren met de controle over de stedelijke bouwbedrijven behoren tot deze

categorie. In de onderzochte Hollandse steden waren deze ambten bovendien alleen toegankelijk voor

vroedschapsleden.97 Voor de leiding over de diverse stedelijke en kerkelijke instellingen werden ook burgers

benoemd, maar het was niet ongebruikelijk om in belangrijke instellingsbesturen een vast aantal

vroedschapsleden te benoemen.98

Bij de dienende ambten moet worden gedacht aan professionele ambtenaren met een ‘bediening’, dat

wil zeggen een vaste dienstbetrekking tot de (stedelijke) overheid. De stadspensionarissen en- secretarissen, ook

wel aangeduid als de ‘ministers’, bekleedden de belangrijkste bedieningen binnen de steden. Zij assisteerden het

stadsbestuur vaak bij zaken aangaande het stedelijk bouwbedrijf. In Delft werd bijvoorbeeld het

onderzoeksrapport over de organisatie van het bouwbedrijf in 1772 onder andere door de twee stadssecretarissen

opgesteld.99 Onder de dienende ambten vallen ook de bouwkundigen die de leiding gaven aan het bouwbedrijf en

het stadsbestuur adviseerden over bouwkundige aangelegenheden. In het vervolg worden voor de

regentenambten – magistraat en subaltern – de termen ambtsdrager(s) en ambt(en) gebruikt, en worden de

dienende ambten aangeduid als ambtelijke posities en de bekleders daarvan als ambtenaren.100

94 J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen,
kerkenstaat, schoolen, schutterije en regeeringe, [Octavo, 13 banden] Amsterdam 1760-1768, band 12 (1768), p.
65-66.
95 G.F. van der Ree-Scholtens, Deugd boven geweld, een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995, Hilversum
1995, p. 147-151.
96 O. Vries, ‘Geschapen tot een ieders nut. Een verkennend onderzoek naar de Noordnederlandse ambtenaar in
de tijd van het Ancien Régime’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 328-329.
97 E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795, (Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam
V), Rotterdam 1973, p. 293, vermeldt een uitzondering: Jacob Ysbrands (1665-1749) fungeerde in 1709 als
Rotterdams fabrieksmeester een jaar voor zijn benoeming in de vroedschap. Hij diende Rotterdam echter van
1692 tot 1709 als stadssecretaris.
98 M. Prak, Republikeinse veelheid, democratische enkelvoud, sociale verandering in het Revolutietijdvak ’s-
Hertogenbosch 1770-1820, Nijmegen 1999, p. 22-27. Prak spreekt hier over de theorie van het corporatisme in
een sociale en institutionele zin: de participatie van brede lagen van de burgerij in het bestuur van de stad bood
enig tegenwicht tegen de oligarchiesering van de hoogste bestuursmacht binnen de stad.
99 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport betreffende de stadsfabricage 1772); zie ook paragraaf 2.1.
100 J.G. Smit, ‘De ambtenaren van de centrale overheidsorganen der Republiek in het begin van de zeventiende
eeuw’, Tijdschrift voor geschiedenis 90 (1977), p. 379. Smit maakt eveneens onderscheid tussen ambtenaren, als
personen die voor hun inkomen grotendeels afhankelijk zijn van hun positie, en ambtsdragers, die vaak maar
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Naast bestuurlijke en ambtelijke invloed werd de stadsfabricage in beperkte mate beïnvloed door de

stedelijke burgers. Individuele burgers of groepen belanghebbenden konden zich met petities tot het stadsbestuur

wenden voor gewenste aanpassingen of vernieuwingen in de stedelijke ruimte. Op 16 december 1776 werd

bijvoorbeeld in de Rotterdamse vroedschap een rekwest van een groot aantal handelaren en fabrikanten

besproken om maatregelen tegen de overlast van overstromingen in de zogenaamde waterstad, dat buiten de

zeedijken was gelegen en in open verbinding met de Maas stond.101 In 1775 en 1776 leidden hoge waterstanden

namelijk tot veel overlast in dit deel van de stad. Het stadsbestuur liet daarop mogelijke oplossingen

onderzoeken. In 1782 vroegen afgevaardigden van de Schiedamse afdeling van de Oeconomische Tak aan haar

burgemeesters toestemming een prijsvraag uit te schrijven voor de oprichting van een nieuwe Koopmansbeurs in

de stad. Dit initiatief werd door het stadsbestuur overgenomen en uiteindelijk kwam het nieuwe gebouw in 1790

gereed. Overigens moet worden opgemerkt dat in het bestuur van de Oeconomische Tak ook stadsbestuurders

waren vertegenwoordigd, waardoor de grens tussen burger- en overheidsinitiatief soms lastig valt te trekken.102

2.2.1. de bestuurlijke organisatie van het stedelijke bouwen

Vroedschap en de magistraat

De vroedschappen voerden het algemeen bestuur aangaande de stedelijke financiën en belastingen en bepaalden

de positie van de steden binnen de provinciale politiek. Voor wat betreft de publieke werken van de stad moesten

alle belangrijke, ingrijpende en/of kostbare veranderingen in de stedelijke bouworganisaties of de stedelijke

ruimte aan de vroedschap worden voorgelegd. De vroedschappen benoemden de ambtsdragers die met het

toezicht op de stedelijke bouwbedrijven werden belast. Zij lieten zich bij ingewikkelde of ingrijpende

besluitvorming adviseren door onderzoekscommissies. Deze commissies bestonden vaak uit de oudste

vroedschapsleden eventueel aangevuld met de stadspensionaris en/of de -secretaris. Over het algemeen werden

de adviezen van dergelijke commissies door de vroedschap letterlijk opgevolgd. Het was bovendien niet

ongebruikelijk dat dergelijke commissies een permanent karakter kregen. Schiedam kende een college van

gecommitteerde vroedschappen dat permanent belast was met onderzoek naar de stedelijke financiën en de

‘stedes besoigniën’. Dit college kreeg in de loop der tijd ook bijzondere bevoegdheden op het gebied van de

openbare werken.103 De gecommitteerde vroedschappen hielden bijvoorbeeld het toezicht op alle

aanbestedingen.

Volgens de stadsbeschrijving van Leiden door Simon van Leeuwen hadden de plaatselijke

burgemeesters ‘het beleid ende gebied in alle stadssaaken soo wel het bewind van des stadsgoederen ende

innekomen als den welstand en de bewaringe van de stad betreffende’.104 Dit komt overeen met de zeggenschap

van de burgemeesters over het bouwbedrijf en de publieke werken in de andere steden. De burgemeesters hadden

tijdelijk een functie beoefenden en daarvoor wellicht honorering ontvingen, maar die daarvan niet afhankelijk
waren.
101 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 134 (Resolutie van de vroedschap 1776-II), fol. 120verso 16 december
1776; zie ook paragraaf 5.3.2.
102 T.H. von der Dunk, ‘De bouw van de beurs’, Scyedam 24 (1998) 3, p. 85-87; zie ook paragraaf 6.3.2.
103 K. Heeringa, Inventaris op de oud archieven der gemeente Schiedam, Schiedam 1908/2004, p. 12-13; G. van
der Feijst, 400 jaar stadstimmerwerf, van fabrieksmeester tot directeur gemeentewerken, Schiedam 1981, p. 16.
104 S. van Leeuwen, Korte besgrijvinge van het Lugdunum Batavorum, nu Leijden, Leiden 1672, p. 121. De
Leidse burgemeesters oefenden deze taak uit in samenwerking met de schepenen in het colleges van de ‘wet’ of
het ‘gerecht’. Dergelijke colleges bestonden ook in andere steden, maar waren daar niet nadrukkelijk bij de
besluitvorming over het stadsfabricage betrokken.



34

vaak het benoemingsrecht van de ambtelijke posities binnen het bouwbedrijf hoewel in Haarlem, Gouda,

Rotterdam en Schiedam de benoemingen van de belangrijkste ambtenaren door de vroedschap werden

goedgekeurd. In Amsterdam werden deze door de ‘kleine oudraad’ goedgekeurd. Deze vergadering van oud-

burgemeesters kwam gewoonlijk eens in het kwartaal bijeen en werd – onder andere – geraadpleegd over

werkzaamheden aan de publieke werken.105 De burgemeesters konden de besluitvorming eenvoudig

manipuleren, omdat zij het dagelijkse bestuur voerden en als eerste kennis namen van de lopende zaken. Zij

beoordeelden zelf of projecten of hervormingen van het bouwbedrijf van dien aard waren dat deze in de

vroedschap moesten worden gebracht. De agenda en de besluitvorming binnen de vroedschap werd zo in

belangrijke mate door de burgemeesters bepaald. De macht van de burgemeesters en oud-burgemeesters werd

bovendien vergroot door officiële en officieuze vergaderingen van oud-burgemeesters en oud-schepenen. In

Haarlem en Leiden bestonden officieuze vergaderingen van deze zogenaamde ‘consulairen’, waar voorstellen

werden besproken voor deze in de vroedschapsvergadering werden gebracht.106 De (oud-)magistraten bepaalden

zo effectief de besluitvorming. In Amsterdam voorzag de officieel ingestelde vergadering van de oudraad in

vergelijkbare behoefte.107 Pas in de jaren tachtig van de achttiende eeuw bevrijdden enkele vroedschappen,

beïnvloed door de groeiende behoefte aan burgerparticipatie, zich van de dwingende aansturing van de

burgemeesters. In Delft en Leiden leidde dit tot meer inspraak en toezicht vanuit de vroedschap op de stedelijke

begroting, waar de publieke bouwbedrijven een belangrijk onderdeel van uitmaakten.

Opperfabriek, havenmeesters, thesaurieren en fabrieksmeesters

Binnen de stadsbesturen waren aparte ambtsdragers belast met de administratie van de inkomsten en uitgaven

van de stad. Deze subalterne ambten werden in Holland aangeduid als thesaurier(en).108 De uitgaven aan de

stadsfabricage maakten een substantieel deel uit van de totale uitgaven van de stad. In alle onderzochte steden

was deze rekening daarom afgescheiden van de overige administratie, wat de controle over de uitgaven

vergemakkelijkte. De benaming van deze ambtsdragers verschilde van stad tot stad. Leiden en Amsterdam

kenden respectievelijk de thesaurier extraordinaris en thesaurieren ordinaris, waarmee de nauwe samenhang met

de stedelijke financiën en met de thesaurieren, die de overige financiële administratie voerden, werd

uitgedrukt.109 Het taakgebied van de Leidse thesaurier extraordinaris en Amsterdamse thesaurieren ordinaris

beperkte zich echter niet tot de financiële administratie van het bouwbedrijf. Het omvatte ook het algemene en

dagelijkse toezicht over de stedelijke gebouwen en werken, het stedelijke bouwbedrijf en de betrokken

ambtenaren. Dit onderdeel van het taakgebied kwam in de andere steden tot uitdrukking in de benaming van het

105 J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen,
kerkenstaat, schoolen, schutterije en regeeringe, [Octavo, 13 banden] Amsterdam 1760-1768, band 12 (1768), p.
95.
106 G.F. van der Ree-Scholtens, Deugd boven geweld, een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995, Hilversum
1995, 147-151; R.C.J. van Maanen, inventaris van het stadsarchief van Leiden 1574-1816, Leiden 1986, p. XI;
M. Prak, Gezeten burgers, de elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 44.
107 K. Heeringa, Inventaris op de oud archieven der gemeente Schiedam, Schiedam 1908/2004, p. 12-13.
108 O. Vries, ‘Geschapen tot een ieders nut. Een verkennend onderzoek naar de Noordnederlandse ambtenaar in
de tijd van het Ancien Régime’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 330.
109 In Leiden heette de ambtsdrager die belast was met de administratie van de stedelijke inkomsten thesaurier
ordinaris. In Amsterdam werden de ambtsdragers die zich met de administratie van een aantal belastingen (onder
andere de ‘ordinaris verponding’) bezig hielden juist weer thesaurieren extraordinaris genoemd, zie, J.Wagenaar,
Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat,
schoolen, schutterije en regeeringe, [Octavo, 13 banden] Amsterdam 1760-1768, band 12 (1768), p. 142.
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ambt(scollege): in Haarlem van sprak men van opperfabriek en in Rotterdam en Schiedam over

fabrieksmeesters. Deze titels, afgeleid van de stadsfabricage zelf, werden soms tot ‘fabriek’ afgekort. In Gouda

werd een middenweg bewandeld met de titel ‘thesaurier fabrieksmeester’.110 In Delft heetten de ambtsdragers

havenmeesters, een verwijzing naar de taken op het gebied van het onderhoud van de waterwegen en aan de

stadshavens in Delfshaven. Het toezicht van de Delftse havenmeester omvatte echter ook het toezicht over alle

stedelijke gebouwen en werken.111 In Schiedam waren de administratieve en toezichtstaken gesplitst. De stad

kende een thesaurier extraordinaris voor de financiële administratie en een fabrieksmeester voor het toezicht van

het stadsbouwbedrijf.

Sommige steden beschikten over colleges van thesaurieren, fabrieksmeesters of havenmeesters. Het

Amsterdamse college van thesaurieren ordinaris was het grootst en varieerde in de tweede helft van de

achttiende eeuw van vier tot zeven leden.112 Gouda en Rotterdam beschikten over respectievelijk twee en drie

fabrieksmeesters. De Haarlemse opperfabriek, de Leidse thesaurier extraordinaris en de Schiedamse

fabrieksmeester opereerden alleen. In Haarlem functioneerde nog een penningmeester van de fabriek, die de

betaling van onder andere de lonen van de stadsarbeiders waarnam. Meerhoofdig toezicht, zoals in Amsterdam,

Gouda en Rotterdam, had als voordeel dat de toezichtstaken konden worden verdeeld, waardoor specialisatie

mogelijk was, terwijl de leden konden overleggen en elkaar controleerden. Bovendien werden de vergaderingen

genotuleerd waardoor een kennisbestand aan opvolgers kon worden doorgegeven. In het beste geval konden de

leden afwisselend af- en aantreden, waardoor een zekere continuïteit in ervaring was verzekerd. Delft kende ook

twee havenmeesters, maar deze hadden een eigen, ruimtelijk afgebakend werkterrein waarbij de een de

gebouwen en werken in de stad zelf en de ander de gebouwen en werken in Delfshaven onder zijn toezicht had.

Overleg of samenwerking was daardoor op voorhand niet noodzakelijk.

De ambten van thesaurieren, fabrieksmeesters en havenmeesters werden jaarlijks door de vroedschap

gekozen of gecontinueerd. Net als de magistraatsambten, waren de ambten ambulatoir en rouleerden tussen de

leden van de vroedschap. De periode waarin het ambt werd waargenomen varieerde, gewoonlijk van een tot drie

jaar. In Leiden mocht het ambt vervolgens twee jaar niet meer worden waargenomen. In Gouda stond deze

termijn officieel op zes jaar.113 Dergelijke roulatiesystemen voorkwamen monopolisering van de soms financieel

lucratieve ambten maar boden ook een zekere bescherming tegen frauduleuze handelingen. Het nut van de

ambten was zeker niet onomstreden: in Haarlem en Leiden werden de ambten van opperfabriek en thesaurier

extraordinaris in 1748 en 1768 zelfs afgeschaft. Na verloop van tijd keerde dit specifieke bestuurlijke toezicht

echter in een andere vorm weer terug. Zo benoemde de Haarlem vroedschap twee ‘commissarissen over de

stadswerken’ in 1754 terwijl Leiden in 1787 twee fabricagecommissies in het leven riep.114

110 In Dordrecht sprak men van de ‘thesaurier der reparatiën’, zie: H. Nusteling, ‘De stadsfinanciën: maatstaf van
welvaart’ in: W. Frijhoff e.a. (red.), Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813, Hilversum 1998, p. 117.
111 In Amsterdam en Schiedam droegen juist de ambtsdragers/ambtenaren die toezicht hielden op het laden,
lossen en berging van de schepen deze titel.
112 Gebaseerd op: GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 7 (lijsten van
regeringspersonen 1625-1750) ; GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de
officiën, 8 (lijsten van vroedschapsleden en andere regeringspersonen o.a. 1751-1792).
113 Zie: J.J. de Jong, Met goed fatsoen, de elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780, Amsterdam 1985, p.
326-383. In meerdere gevallen werd het ambt slechts een jaar uitgeoefend en binnen de zes jaar wederom
toegewezen, bijvoorbeeld bij Jacob Boon die thesaurier fabrieksmeester was in 1768 en weer in 1772 en bij
Aelbrecht van der Burgh die thesaurier fabrieksmeester was in 1769, 1770, 1775, 1782 en 1783.
114 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 138 (Vroedschapsresoluties 1754-55), fol. 10 27 mei 1754.
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Het prestige en het gewicht van de ambten bepaalden welke vroedschapsleden voor de vervulling in

aanmerking kwamen en wilden komen. Het Haarlemse ‘reglement op de bestellingen van de magistratuur’ uit

1718 schreef voor dat de opperfabriek te allen tijde een ‘oud-wethouder’ (dat wil zeggen een oud-burgemeester

en, als uit die groep niemand beschikbaar was, een oud-schepen) moest zijn. In 1730 bleek dit vereiste de

begeving van het ambt te bemoeilijken omdat juist onder deze groep vooraanstaande vroedschapsleden steeds

minder animo was een benoeming te aanvaarden. De vroedschap loste dit probleem echter niet op door minder

ervaren leden te kiezen, maar creëerde de mogelijkheid om ook tijdens de ambtstermijn als opperfabriek

verkiesbaar te kunnen zijn voor burgemeesters- en schepenambten. Bovendien werd de minimale ambtstermijn

teruggebracht tot een jaar.115 Dit maakte het ambt kennelijk meer aantrekkelijk. In Gouda bepaalde een

reglement op het begeven van de stadsambten en commissies uit 1750 dat tot thesaurier fabrieksmeester altijd

een oud-burgemeester zou worden gekozen.116 [Afb. 2.4] In de andere steden zijn niet zulke specifieke

bepalingen als in Haarlem of Gouda aangetroffen, maar de praktijk van de begeving van de thesauriersambten in

Leiden en Amsterdam komt wel met dergelijke voorschriften overeen. In Leiden was na 1714 bijna tweederde

van de aantredende de thesaurieren extraordinaris in het direct voorafgaande jaar burgemeester geweest. Het

ambt werd aan burgemeesters en schepenen toegewezen in tijden van onverkiesbaarheid voor een

magistraatspositie.117 Volgens de Amsterdamse stadshistoricus Wagenaar werden de thesaurieren ordinaris altijd

gekozen uit de meest voorname leden van de stadsregering.118 De benoemingen binnen het college van de

thesaurieren ordinaris bieden dan ook een met Leiden vergelijkbare indruk: ongeveer 56 procent van de

thesaurieren ordinaris in de periode 1740-1792 was oud-burgemeesters en de overige 44 procent oud-

schepenen.119 In Gouda en Rotterdam vormden de ambten van fabrieksmeesters eerder een opmaat naar de

hoogste bestuursposities in die steden, maar ook daar werden de ambten door oud-burgemeesters bekleed.120 Dit

is vooral voor Gouda opmerkelijk omdat de feitelijke verkiezingen de voorschriften van het eigen reglement lijkt

te negeren. In Schiedam had slechts één fabrieksmeester in de achttiende eeuw het burgemeestersambt al eens

bereikt. Normaliter werd het ambt waargenomen door vroedschapsleden aan het begin van hun bestuurlijke

carrière.121

RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1491 (Afschriften van rapporten, voorstellen en besluiten uit de
jaren 1703-1791 ter verbetering van de stedelijke financiën), rapport van de gecommitteerde tot de financiën 2
juli 1787, resolutie vroedschap betreffende de fabricage, 18 juli 1787.
115 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 117 (Resoluties vroedschap 1730-1731), fol. 15 17 april 1730.
116 SMH 1 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’.
117 M. Prak, Gezeten burgers, de elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 369-422.
118 J.Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen,
kerkenstaat, schoolen, schutterije en regeeringe, [Octavo, 13 banden] Amsterdam 1760-1768, band 12 (1768), p.
343-350.
119 Gebaseerd op: GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 7 (lijsten van
regeringspersonen 1625-1750); GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën,
8 (lijsten van vroedschapsleden en andere regeringspersonen o.a. 1751-1792).
120 Zie voor Rotterdam: E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795, (Bronnen voor de
geschiedenis van Rotterdam V), Rotterdam 1973, p. 280-389. Zie voor Gouda: J.J. de Jong, Met goed fatsoen, de
eilite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 326-383.
121 J. van der Minne, De regeering van Schiedam, met de door haar aangestelde functionarissen, predikanten,
enz. (1482-1900) benevens geschiedenis dier stad en wapenkaart, Scheveningen 1900. Uitzondering vormde Jan
Cambier, die in het jaar 1719 als fabrieksmeester werd benoemd, maar al in 1713 het burgemeesterambt had
bereikt. Hij nam het ambt van fabrieksmeester echter maar voor één jaar waar, direct na een driejarige
benoeming als baljuw. Het fabrieksmeesterschap lijkt bij hem daarom als een soort tussenambt te zijn gebruikt.
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Regenten van stedelijke en kerkelijke instellingen

Het opzicht over sommige publieke werken was opgedragen aan afzonderlijke bestuursambten zonder een

directe bestuurlijke relatie met de stedelijke bouworganisatie. Het onderhoud van diverse infrastructurele

werken, zoals de trekvaartverbindingen en de straatwegen, stond bijvoorbeeld onder beheer van eigen

commissies, waarvan de oprichting vaak terugging tot de aanleg van deze werken. In Schiedam werden in 1767

twee vroedschapsleden tot directeuren benoemd die op het juiste onderhoud van de ‘stadsplantagie’ moesten

toezien.122 Aanleiding was de aanleg van een groot stadspark in het zogenaamde ‘Nieuwe werk’. Over het

algemeen traden de stedelijke ambtenaren van de stedelijke bouwbedrijf wel op als adviseurs van deze

afzonderlijke commissies of namen zij het toezicht op het onderhoud van deze werken waar. De stadsbesturen

hadden sommige taken over de stedelijke ruimte opgedragen aan kleinere bestuurseenheden over wijken en

buurten. Leiden kende bijvoorbeeld 27 zogenaamde bonnen, onder leiding van vier bonmeesters, met speciale

zorg voor de administratie van percelen, de zorg voor brandweer, de waterwegen en het vuilnis.123 [Afb. 2.5]

Het onderhoud en de bouw van de diverse kerk- en instellingsgebouwen, zoals weeshuizen, gasthuizen,

oude mannen- en vrouwenhuizen, armenhuizen en ziekenhuizen, behoorden eveneens tot de

verantwoordelijkheid van de eigen besturen. Het onderhoud van de gebouwen werd over het algemeen

gefinancierd uit eigen vermogen of inkomsten. Zij maakten soms gebruik van vaste particuliere bouwbazen, die

de titel van ‘gestichtstimmerman’ of ‘gestichtsmetselaar’ mochten voeren. Zolang de regenten binnen de

bestedingslimieten bleven was hun handelingsvrijheid groot. Voor grote en kostbare werkzaamheden was wel

voorafgaande toestemming van het stadsbestuur noodzakelijk. In Amsterdam besloot het stadsbestuur in 1752

alle voorgenomen werkzaamheden aan gebouwen van de stedelijke instellingen voortaan eerst te laten

beoordelen door de hoogste ambtenaar van de stadsfabricage.124 In Rotterdam verzochten de kerkmeesters in

1733 om meer helderheid over de precieze verdeling van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de

kerkgebouwen. Zij stelden dat onduidelijkheid hierover leidde tot uitstel van de benodigde reparaties. De

kerkmeesters vroegen daarom of zij niet verantwoordelijk mochten zijn voor al het onderhoud van de gebouwen.

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als de reparaties niet uit de eigen inkomsten of vermogen konden

worden betaald, kon volgens hen altijd nog een beroep op de stad en daarmee op het stedelijk bouwbedrijf

worden gedaan. Het onderhoud van de kerktorens, die met hun uurwerken en luiklokken van stedelijk belang

waren, bleef echter een zaak van de stad, evenals de vervanging van de zitkussens in de regeringsbanken.125

De regenten van de kerkelijke en sociale instellingen hadden een vrij grote vrijheid bij de uitvoering

van bouwprojecten zolang deze instellingen en deze bouwopgaven werden gefinancierd uit eigen vermogen. Bij

de nieuwbouw van het St. Jacobsgasthuis in Schiedam in 1784 waren de regenten, na toestemming van het

122 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), fol. 78verso 22 juni 1767.
Jacob Morgan en Pieter Loquet werden aangesteld. In 1783 deed Morgan afstand en werd het toezicht aan één
directeur opgedragen. GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 58 17
maart 1783.
123 H.D. Tjalsma, ‘De fysieke structuur van Leiden in 1749’ in: H.A. Diederiks e.a., Een stad in achteruitgang,
sociaal-historische studies over Leiden in de achttiende eeuw, Leiden 1978, p. 17.
124 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 34 (Extracten resoluties oudraad 1703-1762), fol. 141 29 oktober
1751/7 januari 1752.
125 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 53 (Vroedschapsresoluties 1733-1735), fol. 46verso 10 augustus 1733.
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bouwplan door de vroedschap, daarom zelf verantwoordelijk voor de opstelling van de bouwplannen.126 Het

stadsbestuur en het stedelijke bouwbedrijf waren over het algemeen wel nauw betrokken bij bouwopgaven van

stedelijke of kerkelijke instellingen waaraan de stadskas bijdroeg. Het stadsbestuur en ambtenaren van het

stedelijke bouwbedrijf hielden dan stringent toezicht of stelden de plannen op. Het Haarlemse stadsbestuur trok

bijvoorbeeld in 1762, toen de regenten van het diaconiehuis vroegen om instemming met een dringende

renovatie, de besluitvorming rond de nieuwbouw geheel naar zich toe. Het diaconiehuis was voor haar

exploitatie namelijk al langere tijd afhankelijk van stedelijke subsidies en ook voor de voorgenomen nieuwbouw

was financiering met publieke middelen noodzakelijk.127

2.2.2. de ambtelijke organisatie van het stedelijke bouwen

Onderfabriek, stadsfabriek, stadsbazen, opzichter, directeur, stadsbouwmeester en stadsarchitect

De ambtelijke organisatie werd aangestuurd door en legde verantwoording af aan de verschillende

bestuursambten en –colleges. De uitvoeringsorganisatie van het bouwbedrijf werd geleid door – zeker in de

eerste helft van de achttiende eeuw – ambachtelijk opgeleide bouwbazen met een vaste aanstelling. In grote

stedelijke bouworganisaties was de ambtelijke organisatie zeer gedifferentieerd en was er vergaande

specialisatie. Aan het hoofd van de verschillende bedrijfsonderdelen in het Amsterdamse bouwbedrijf stonden

tot 1746 bijvoorbeeld een stadsmeestertimmerman, - metselaar, - stratenmaker, -loodgieter, -schilder, -smid, -

schuitenmaker, maar ook de opzichters over de stedelijke modderwerken en de stadswateren en schutsluizen.128

Deze ambachtsbazen waren in naam aan elkaar gelijk, maar de stadsmeestertimmerman, -metselaar en de

opzichter over de modderwerken en stadswateren, traden het meest nadrukkelijk naar voren als adviseurs van het

stadsbestuur. In 1746 werd in de stad een ambtelijke positie boven de stadsbazen geïntroduceerd: deze

‘directeur-generaal’ voerde de algemene directie over het bouwbedrijf. Hiernaast werkten op de Amsterdamse

thesaurie ordinaris een aantal ambtelijke administrateurs, waaronder een penningmeester van de fabriek, een

opperboekhouder, een boekhouder en verscheidene klerken. Leiden, hoewel na Amsterdam de grootste stad van

de Republiek, had een in omvang veel beperktere ambtelijke organisatie aan het hoofd van haar stedelijk

bouwbedrijf. De stad kende sinds de hervorming van 1703 slechts twee stadsbazen: een stadsmeestertimmerman

en stadsmeestermetselaar, die werden geassisteerd door een meesterknecht. Amsterdam was echter de

uitzondering: de omvang van de Leidse organisatie was representatief voor die in andere Hollandse steden.129

De stedelijke bouwbedrijven van Amsterdam en Leiden misten, in ieder geval tot de introductie in 1746

van de positie van de directeur-generaal in Amsterdam en de herintroductie in 1768 van de positie van

stadsfabriek in Leiden, een eenhoofdige ambtelijke leiding.130 In de andere steden was wel zulk eenhoofdig

gezag wel aanwezig. In Haarlem heette deze hoogste ambtenaar (onder)fabriek, in Delft stadsfabriek, in Gouda

opzichter (letterlijke benaming ‘stadstoeziender’ of ‘–opsiender’), in Rotterdam stadsbouwmeester en in

126 R. Meischke, ‘Het Sint Jacobsgasthuis te Schiedam’, Bulletin KNOB 13 (1960) 1, kol. 21-46. Zie ook:
paragraaf 7.3.2.
127 G. Medema, “‘Door nood gedrukt, verarmd en droef te moê”: de bouw van het nieuwe diaconiehuis in
Haarlem 1760-1772”, Kunstlicht 25 (2004) 4, p. 34-39; paragraaf 8.3.2.
128 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 37 (Stukken betreffende personeel in
stadsdienst) generale memorie van het getal der ambachts- en arbeidslieden, welke zig in stadsdienst bevinden
en in dezelve provisioneel als vaste lieden dienen gehouden te worden voor den jaare 1776.
129 Overigens werd de positie van Leiden als tweede stad van de Republiek in de tweede helft van de eeuw teniet
gedaan door de eigen degeneratie en de opkomst van andere steden.
130 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770), fol. 231 2 mei 1768.
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Schiedam stadsarchitect. De benamingen van de hoogste posities in Haarlem en Delft (en vanaf 1768 in Leiden)

waren afgeleiden van ‘stadsfabricage’ en ‘stadsfabriek’. In Haarlem werd gesproken over de onderfabriek, ter

onderscheid van de bestuurlijke opperfabriek. Dit onderscheid bleef in geschriften ook gehandhaafd na de

afschaffing van het ambt van opperfabriek in 1748. Pas in 1768, na de vervulling van een vacature, werd de

nieuwe benoemde ambtenaar consequent aangeduid als ‘(stads)fabriek’.131 In Delft werd na aanleiding van het

rapport van 1772 een ‘inspecteur der fabricage’ benoemd, die de werkzaamheden van de stadsfabriek zou

controleren. In tegenstelling tot de Amsterdamse directeur-generaal was dit echter geen volledige aanstelling.

Het timmer- en metselambacht waren in ieder stedelijk bouwbedrijf in de hogere ambtelijke regionen

vertegenwoordigd, waarbij het timmermansambacht vaak de boventoon voerde. De belangrijkste ambtenaren

waren dan ook vaak opgeleid als timmerman.132 Aan het begin van de achttiende eeuw werd de positie van

stadstimmerman van Schiedam bijvoorbeeld steeds belangrijker, wat leidde tot de titulaire opwaardering tot

‘stadsarchitect’. In 1706 werd de stadsmetselaar aangezegd hem ‘in alles te opbedieren’.133 In Rotterdam werd

tot 1773 werd het bouwmeesterschap wel afwisselend door een timmerman en metselaar waargenomen. Het was

daar gebruikelijk dat de stadsbouwmeester werd geassisteerd door een meesterknecht die was opgeleid in het

bouwambacht dat hij zelf niet beheerste. Bij vacature van de positie van bouwmeester werd de meesterknecht

gepromoveerd.134 Ook in Leiden waren de stadsmeestertimmerman en stadsmeestermetselaar gelijkwaardig aan

elkaar.

In de benamingen van de hoogste ambtelijke posities kwamen de taken met betrekking tot de zorg voor

de stedelijke gebouwen en de leiding over het stedelijke bouwbedrijf tot uitdrukking. Hierbij werd soms

aangesloten bij het ambachtelijke vakgebied dat zij beoefenden, zoals bij de stadsmeestertimmerman en

stadsmeestermetselaar in Leiden. Als er sprake was van een eenhoofdige leiding beleef zo’n directe verwijzing

naar een ambacht echter achterwege. De titel van de positie maakte dan duidelijk dat de betreffende functionaris

de algemene directie over het bouwbedrijf en de daarbinnen werkzame personen voerde. Dit komt tot

uitdrukking in de positie van ‘directeur-generaal’ die in 1746 in Amsterdam werd geïntroduceerd. De betekenis

van de titels van de Delftse stadsfabriek, de Goudse ‘toesiender’, de Rotterdamse stadsbouwmeester en de

Schiedamse stadsarchitect zijn hier mee vergelijkbaar. De aanduiding van ‘architect’ had in de achttiende eeuw

nog niet de sterke connotatie met (alleen) de ontwerpopgave en had eerder betrekking op het totaal van

werkzaamheden verbonden met het bouwvak.135 Bij de creatie van een nieuwe ambtelijke positie binnen het

Leidse bouwbedrijf in 1768 sprak de commissie over een ‘fabrick, surintendant, off opsiender van alle de

stadsgebouwen en andere werken’.136 Kennelijk waren deze titels min of meer uitwisselbaar. De uiteindelijke

keuze voor de benaming van stadsfabriek was historisch bepaald: Leiden had in de zeventiende eeuw een

gelijknamige ambtenaar gekend in de persoon van Arent van ’s Gravesande.137 In de literatuur wordt er vaak

131 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 61verso 13 december 1768.
132 Zie paragraaf 4.4.1.
133 G. van der Feijst, 400 jaar stadstimmerwerf, van fabrieksmeester tot directeur gemeentewerken, Schiedam
1981, p. 19.
134 H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje 10
(1922), p. 120.
135 C.P. Krabbe, Ambacht Kunst Wetenschap, bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880), Zwolle
1998, p. 17.
136 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770), fol. 231 2 mei 1768.
137 G. Steenmeijer, Tot cieraet ende aensien deser stede: Arent van ’s-Gravesande architect en ingenieur (ca
1610-1662), Leiden 2005.
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voor gekozen alle genoemde posities aan te duiden als stadsbouwmeester.138 Hier wordt echter nadrukkelijk

gekozen voor de hantering van de eigentijdse benamingen. De taakgebieden van de posities waren namelijk,

hoewel in hoofdlijnen vergelijkbaar, uiteenlopend, net als de persoonlijke kundigheden van de bekleders.

Ambachtsbazen, onderbazen, meesterknecht, klerk en schrijver

Het taakgebied van de hoogste ambtenaren binnen de bouwbedrijven was veel groter dan alleen de praktische

uitvoering omdat zij optraden als administrateurs, controleurs en adviseurs van het stadsbestuur op het gebied

van de stadsfabricage. De leiding op de werkvloer werd vaak (gedeeltelijk) aan lagere ambtenaren overgelaten.

Amsterdam beschikte voor de uitvoering en de controle over de grootste hiërarchisch gestructureerde

organisatie. Nadat in 1746 in Amsterdam de positie van directeur-generaal was geïntroduceerd, bleven de

stadsbazen belast met de leiding aan de diverse ambachtelijke bedrijfsonderdelen. Zij werden geassisteerd door

onderbazen en meesterknechten, die het toezicht op de manschappen en de uitvoering van de werkzaamheden op

zich namen. De positie van meesterknecht of onderbaas wordt ook in de andere steden aangetroffen. De

werkverhouding tussen de bazen en de meesterknecht kwam waarschijnlijk sterk overeen met de praktijk binnen

de particuliere bouwsector. Vanwege de omvang van het Amsterdamse bouwbedrijf en de vele werklocaties door

de stad, werden de werklieden in ploegen opgedeeld onder toezicht van een opzichter of voorman. In Leiden

werkte de meesterknecht op de stadswerf en hield daar het toezicht op de daar werkzame manschappen en op de

materiaalopslag. Hij voerde ook de administratie van de materialen, maar in andere steden was dit toevertrouwd

aan speciaal aangestelde personen. In Amsterdam beschikten de diverse opslagplaatsen over eigen ‘schrijvers’

ofwel administrateurs van de voorraden en de werkzaamheden ter plaatse. In Rotterdam werd deze taak

waargenomen door de klerk van de fabricage. De Rotterdamse klerk assisteerde de fabrieksmeesters en de

bouwmeester bij hun administratieve taken. Hij hield bijvoorbeeld het materiaalboek en de werktijden van de

stadswerklieden bij.139

In het Amsterdamse bouwbedrijf waren vrijwel alle bouwambachten vertegenwoordigd, maar dit was

uitzonderlijk. In de andere steden beperkte dit zich vaak tot de twee belangrijkste bouwambachten het timmer-

en metselwerk. In Haarlem, Delft en Gouda werkten onder de onderfabriek, stadsfabriek en opzichter een

stadstimmer- en metselbaas, maar de status van die posities was waarschijnlijk onvergelijkbaar met de

stadsbazen in Leiden en Amsterdam. In Haarlem kon bijvoorbeeld de positie van metselbaas in 1758 eenvoudig

worden omgevormd tot ‘opzichter’ over de metselwerken, ook omdat de metselbaas maar weinig administratieve

verantwoordelijkheden droeg.140 De status van de Rotterdamse meesterknecht was in tegenstelling juist groter

dan op basis van zijn functieaanduiding mocht worden verwacht. Hij werd dan ook wel aangeduid als onderbaas

of opzichter en hij mocht zelfstandig, zonder tussenkomst van de stadsbouwmeester, rapporteren aan de

138 Zie bijvoorbeeld: C.P. Krabbe, Ambacht Kunst Wetenschap, bevordering van de bouwkunst in Nederland
(1775-1880), Zwolle 1998, p. 17.
139 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 99 10 mei 1773 instructie
fabrieksmeesters, artikel 25; GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 129 (Vroedschapsresoluties 1774-I), fol. 95 5
april 1774 instructie klerk.
140 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 140 (Vroedschapsresoluties 1758-1759), fol. 21verso 7 februari 1758.
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fabrieksmeesters.141 In Schiedam werd de stadsmetselaar, na de promotie van de stadstimmerman tot

stadsarchitect, aangezegd de bevelen van de stadsarchitect op te volgen.142

De ambachtelijke expertise die niet in de eigen stedelijke bouwbedrijven was vertegenwoordigd werd

over het algemeen verkregen door het inhuren van particuliere ambachtsbazen. Uit een lijst van alle Leidse

stedelijke functionarissen uit 1748 blijkt bijvoorbeeld dat de stad, buiten de stadsbazen en meesterknecht, ook

over een stadsloodgieter, -glazenmaker, -kladschilder en -steenvaarder beschikte. In de kantlijn werd echter

genoteerd dat zij geen ‘beneficien’ maar arbeidsloon ontvingen.143 Zij waren waarschijnlijk particuliere

ambachtsmeesters die door de stad werden bevoorrecht met hun klandizie. De Amsterdamse beeldhouwer

Anthonie Ziesenis kreeg in 1770 toestemming zich voortaan stadsbeeldhouwer te noemen, maar de

burgemeesters en thesaurieren ordinaris voegden hieraan toe dat zij ‘geen de minste intentie had om daardoor

hem met uitsluitinge van alle andere beeldhouwers in stadsdienst te doen emploijeeren, en dus, dat hij het zig

moeten laten welgevallen, om bij aldien er van stadswegen eenige andere beeldhouwers buijten of beneffens

hem mogte werden geemploijeert tot wat werk het ook zoude mogen zijn’.144

Werk- en arbeidslieden

Voor de daadwerkelijke uitvoering op de bouwplaatsen was een groot aantal werk- en arbeidslieden,

timmerlieden, metselaars, stratenmakers, smeden, loodgieters, leidekkers, schilders, baggerlieden, boomsnoeiers,

dragers en voerlui nodig. De werklieden onderscheidden zich van de arbeiders door hun scholing in een van de

bouwambachten. De werklieden hadden daardoor over het algemeen meer baanzekerheid dan de arbeiders. Het

aantal werk- en arbeidslieden binnen de stedelijke bouwbedrijven verschilde van jaar tot jaar, naar mate van de

vastgestelde behoefte aan arbeidskrachten. In geval van een calamiteit (zoals bij stormschade) kon het aantal

tijdelijk sterk toenemen.

Uit een memorie van de Amsterdamse directeur-generaal Jacob Eduard de Witte (1738-1809) over de

benodigde manschappen voor 1777 blijkt dat het stedelijke bouwbedrijf in dat jaar 1.196 ambtenaren, werklieden

en arbeiders in dienst had. [Fig. 2.6] Het grootste bedrijfsonderdeel werd gevormd door de

baggerwerkzaamheden, waar 627 manschappen werkten.145 In de jaren tachtig nam het Amsterdamse

stadsbestuur maatregelen om de aantallen werklieden te verminderen. Voor deze periode ontbreken overzichten

voor het totale stedelijke bouwbedrijf. In het eerste departement van het bouwbedrijf, waar de huistimmerlieden,

de metselaars, de molenmakers, de schilders, de loodgieters en de steenhouwers werkten, waren in 1788 274

personen in dienst terwijl dit in 1794 was afgenomen tot 239 personen.146 De Witte vermeldde voor deze

141 H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje 10
(1922), p. 119-120. GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 128 (Vroedschapsresoluties 1773-II), fol. 107verso 29
november 1773 instructie meesterknecht artikel 11.
142 G. van der Feijst, 400 jaar stadstimmerwerf, van fabrieksmeester tot directeur gemeentewerken, Schiedam
1981, p. 19.
143 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 204 (Resoluties burgemeesters 1747-1748), bijlage bij 2
september 1748.
144 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 129 14
november 1770.
145 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 37 (Stukken betreffende personeel in
stadsdienst), generale memorie van het getal der ambachts- en arbeidslieden, welke zig in stadsdienst bevinden
en in dezelve provisioneel als vaste lieden dienen gehouden te worden voor den jaare 1776.
146 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 100 (Rapporten van Van der Hart 1787-
1789), fol. 118 maandrapport 23 januari - 20 februari 1788. GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en
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ambachten in 1776 nog ruim 400 ambtenaren en arbeiders. Voor 1798 is het aantal van 1171 personen voor de

gehele Amsterdamse fabricage (maar nu inclusief de lantaarnopstekers, die in het overzicht uit 1776 ontbreken)

berekend.147

Soms werden in de instructies van de ambtsdragers of ambtenaren aantallen werk- en arbeidslieden

vermeld, maar het is onduidelijk hoe realistisch deze in de praktijk waren. Er lijkt in ieder geval nogal een

verschil te hebben bestaan tussen het gewenste en het benodigde aantal werklieden. De Haarlemse instructie voor

de onderfabriek uit 1748 vermeldde bijvoorbeeld een minimale bezetting van een stadstimmerman, een

timmerknecht, een stadsmetselaar, een metselaarsknecht, een opperman en twaalf aardewerkers.148 Toch blijkt

uit een overzicht van werklieden binnen de stadsfabricage in 1768 dat onder de stadstimmerman dertien

timmerlieden, een schuitenmaker en een ‘sander’ werkzaam waren en onder de stadsmetselaar in totaal achttien

man waaronder metselaars, opperlieden en handlangers. Verder had de stad, naast een loodgieter en een

leidekker, nog zestien man personeel voor de modderwerken, puinruimen en het schoonhouden van het

stadswater.149 In Leiden beperkte de instructies van de stadsmeestertimmerman en –metselaar uit 1732 het

personeelsbestand tot twaalf timmerlieden, een spaanderraper, zes metselaars met zes opperlieden en zes

stratenmakers met acht opperlieden.150 Bepalingen over de hoeveelheid smeden, scheepmakers, boomsnoeiers,

loodgieters of leidekkers, die wel in de loonlijsten van het bouwbedrijf voorkwamen, onbraken echter.151 In

Gouda streefde het stadsbestuur bij een reorganisatie in 1777 naar de beperking van het aantal werklieden op

basis van een uit 1691 daterende instructie voor de fabrieksmeesters: een timmerman met een knecht en een

metselaar met een opperman en aardwerker.152 Bij reorganisaties van bouwbedrijven werd vaak de omvang van

de arbeidsorganisatie gespecificeerd. In Rotterdam werkten voor 1773 gemiddeld veertig timmerlieden, vijftien

metselaars, vijftien opperlieden en veertig sjouwers voor de stad. Bij de reorganisatie in dat jaar werden deze

aantallen teruggebracht tot respectievelijk twintig, tien, tien en vijfentwintig. De afname bleek echter in de

praktijk onwerkbaar en in de daaropvolgende jaren nam het aantal werklieden weer geleidelijk toe.153 Het

Schiedamse stadsbestuur verkleinde in 1795 het stadsbouwbedrijf. Na deze reductie werkten binnen de

stadsfabricage nog veertig man: negen timmerlieden, twee metselaars en twee opperlieden, zestien sjouwers,

twee karrenlieden en tien baggerlui.154

stadswerken en –gebouwen, 102 (Rapporten Van der Hart 1793-1795), fol. 103 maandrapport 22 januari tot 26
februari 1794.
147 H. Diederiks, Een stad in verval, Amsterdam omstreeks 1800, dissertatie Universiteit van Amsterdam 1982, p.
248.
148 GAH bibliotheek 43-003739 M (Instructie voor den Onderfabrycq der stad Haarlem etc., Haarlem 22 juli
1748), artikel 4 en 6.
149 GAH Stadsarchief 1581-1795, 520 (Index op het register van de origineele en authentique documenten 1768),
fol. 80 26 februari 1768.
150 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -
meesterknecht en werkgasten van de werf, 1732), instructie stadstimmerman artikel 29, instructie stadsmetselaar
artikel 12.
151 G.P.M. Pot, Arm Leiden, Levenstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854, Hilversum 1994, p 38.
152 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1779), fol. 224 22 september 1777
Instructie stadsopzichter artikel 45.
153 H. Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden, stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795,
Amsterdam 1996, p. 23-54.
154 G. van der Feijst, 400 jaar stadstimmerwerf, van fabrieksmeester tot directeur gemeentewerken, Schiedam
1981, p 36.
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2.3. De werkvoorschriften binnen het stedelijke bouwbedrijf

In 1748 onderzocht het Haarlemse stadsbestuur een mogelijkheid om te komen tot besparingen binnen het

stedelijke bouwbedrijf. Een goed bestuurlijk en administratief toezicht op de organisatie en de daarbinnen

werkzame personen was daarbij noodzakelijk en dit kon niet worden bereikt ‘buyten en behalven de goede

instructien en reglementen’. Alleen een helder omschreven takenpakket maakte een (kosten)efficiënte

organisatie van de stadsfabricage mogelijk. De stad beschikte weliswaar over instructies en reglementen voor het

bouwbedrijf maar deze waren ‘sedert vele jaren in vergetenheyt en ongebruyk […] geraakt’.155 De vroedschap

stemde dan ook in met de nieuwe Instructie voor den onder-fabrycq der stad Haerlem en verdere stads werk-

basen, mitsgaders ordre en reglement, waarna de Fabrycq derzelver stad voortaan preciselyk zal worden

bediend en waargenomen.156 [Afb. 2.7] In 43 artikelen trachtte de Haarlemse regering de organisatie vast te

leggen. Er werd gekozen voor een geïntegreerde regeling van het takenpakket van de onderfabriek, de

stadsbazen en het werkpersoneel. Dit is opvallend omdat het gebruikelijk was voor iedere functie afzonderlijke

instructies op te stellen. De instructie werd in druk gebracht en aan alle betrokken partijen overhandigd.

Waarschijnlijk wilde het stadsbestuur met deze instructie de organisatie van het bouwbedrijf voor de toekomst

vastleggen en deze organisatiestructuur bovendien in bredere kring inzichtelijk maken. Bij de aanstelling van de

nieuwe fabriek Hendrik Huskus in 1768 werd echter een geheel nieuwe instructie opgesteld, die qua structuur

weinig overeenkwam met die van 1748.157 Kennelijk was de instructie van 1748 zelf ook weer in ‘vergetelheid’

geraakt.

Het in druk uitbrengen van de instructies voor de ambtenaren was niet nieuw. In Leiden was dit ook

gebeurd in 1732. [Afb. 2.8] Opvallend genoeg vormde ook hier de onbekendheid met de werkvoorschriften bij

zowel de stadsbazen als bij het stadsbestuur de directe aanleiding. Dit werd geconstateerd door de pas

aangestelde secretaris David van Roijen (1699-1764), die bezig was met een complete reorganisatie en

inventarisatie van het stedelijk archief.158 Voor zo ver bekend had dit gebrek aan kennis van de

werkvoorschriften niet geleid tot problemen in de uitvoering van de Leidse fabricage of overmatige bestedingen.

Toch kreeg de secretaris opdracht van de burgemeesters en schepenen een nieuwe instructie op te stellen. In de

nieuwe instructies werden de verplichtingen van de functionarissen binnen het bouwbedrijf veel gedetailleerder

dan voorheen vastgelegd. Van Roijen maakte gebruik van oudere instructies, maar de nieuwe instructies waren

omvangrijker en beter afgestemd op de instructie van de thesaurier extraordinaris (die overigens niet werd

aangepast).159 Voor het eerst werd een reglement voor de stadswerklieden geïntroduceerd. De ambtenaren legden

op 21 juli 1732 ten overstaan van de burgemeesters de eed af op de nieuwe instructies, later gevolgd door de

werklieden.160

Haarlem en Leiden streefden naar integratie van de instructies van de betrokken ambtsdragers,

ambtenaren en werklieden om zo de organisatie van eenduidige voorschriften te voorzien. De stadsbesturen

155 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1748-1749), fol. 75 ev. 22 juli 1748.
156 GAH bibliotheek 43-003739 M (Instructie voor den Onderfabrycq der stad Haarlem etc., Haarlem 22 juli
1748).
157 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 87 27 april 1769.
158 M. Prak, Gezeten burgers, de elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 48.
159 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -
meesterknecht en werkgasten van de werf, 1732). De nieuwe instructies van de stadstimmerman, stadsmetselaar
en meesterknecht bestonden voortaan uit respectievelijk 24, 39 en 20 artikelen, terwijl de oudere Leidse
instructies hooguit twaalf artikelen bevatten
160 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 197 (Burgemeestersresoluties 1732-1733), fol. 67 21 juli 1732.
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wilden voor de betrokken partijen – en niet in de laatste plaats voor hen zelf – helderheid scheppen over de

wederzijdse verplichtingen. De behoefte aan een betere regulering en meer specificiteit van de werkprocedures

was kenmerkend in de tweede helft van de achttiende eeuw, zeker in die steden die geconfronteerd werden met

een verslechterende economische positie. In Gouda werd bijvoorbeeld in 1777 de instructie voor de opzichter

over de fabricage vernieuwd en deze bestond voortaan uit zestig in plaats van twintig artikelen.161 In deze

instructie werden alle onderwerpen thematisch geordend en niet meer door elkaar opgeschreven. Dit was een

duidelijke verbetering: een dergelijke heldere ordening op onderwerp was ook in de nieuwe instructies van

Haarlem en Leiden niet te vinden, ondanks de aandacht die aan de opstelling ervan werd besteed. De nieuwe

Goudse instructie was gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in de resolutieboeken van de verschillende

regeringscolleges van de stad alsmede op oude instructies van de fabrieksmeesters en de opzichters.162 De

nieuwe bepalingen integreerden daardoor alle bestaande besluitvorming over de organisatie van het bouwbedrijf

en maakten deze inzichtelijk voor zijn eerste ambtenaar. De Goudse instructie is qua omvang, nagestreefde

volledigheid en specificiteit uniek voor de onderzochte Hollandse steden. De zestig uitgebreide artikelen van de

Goudse instructie staan in ieder geval ver verwijderd van de tien korte bepalingen die het Schiedamse

stadsbestuur gedurende de gehele achttiende eeuw afdoende achtte voor haar opeenvolgende stadsarchitecten.163

De werkverplichtingen stonden daarin slechts minimaal vermeld, zoals overigens in de zeventiende-eeuwse

instructies normaal was geweest. De Schiedamse stadsarchitecten werden telkens op dezelfde voorwaarden

benoemd als hun voorgangers.164 Wel maakte het stadsbestuur in 1774 en 1789 een voorbehoud over een

mogelijke aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, maar dit leidde niet tot aanpassing.165

Nieuwe instructies werden over het algemeen opgesteld bij personele wisselingen binnen de ambtelijke

organisatie van de stedelijke bouwbedrijven of bij geconstateerde gebreken in de organisatie. In hetzelfde jaar

dat de Goudse instructie werd opgesteld, werden in Amsterdam in plaats van één directeur-generaal drie

directeuren benoemd. Dit was het gevolg van een fraudeschandaal dat eind 1776 aan het licht kwam, waarbij

directeur-generaal De Witte een dubieuze rol had gespeeld. Zijn ontslag maakte herziening van de

werkvoorschriften noodzakelijk. Het werkgebied van de directeur-generaal werd over drie departementen

verdeeld met aan het hoofd van ieder departement een eigen directeur.166 De instructies van de afzonderlijke

directeuren waren uitgebreider dan die van de directeuren-generaal terwijl hun werkgebied kleiner was. 167 Het

stadsbestuur had geleerd van de geconstateerde problemen en had de voorschriften aangescherpt. Ook in

Rotterdam stelde het stadsbestuur in 1768 vraagtekens bij de vormgeving van haar bouwbedrijf toen de

161 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1779), fol. 224 22 september 1777.
162 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1779), fol. 220 22 september 1777.
163 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 350/351 (Burgemeestersresoluties 1699-1693), ongefolieerd 11
november 1690, instructie stadsonderfabriek of stadstimmerman (later aangeduid als stadsarchitect).
164 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 12 (Vroedschapsresoluties 1712-1726), fol. 230verso 4 november
1724: Arie van Bol’es werd aangesteld ‘ op zoodaenigen loon en instructive als zijn voornoemde vader’.
165 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 20 (Vroedschapsresoluties 1771-1775, ongefolieerd 19 december
1774, benoeming Rutger van Bol’es. GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 26 (Vroedschapsresoluties 1787-
1789), ongefolieerd 15 september 1789, benoeming Cornelis van Bol’es als assistent.
166 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extracten resoluties oudraad 1762-1793), fol. 125 10 juli 1777.
Zie ook paragraaf 3.3.
167 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 13 (Instructieboek 1778-
1794), fol. 1 instructie Johan Samuel Creutz; GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten
en de officiën, 13 (Instructieboek 1778-1794), fol. 22 instructie Abraham van der Hart, artikel 3; GAA 5031
Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 13 (Instructieboek 1778-1794), fol. 37
instructie Johannes Schilling.
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bouwmeester Arij van Aken (†1772) niet in staat bleek de bouw van de Delftse poort tot een goed einde te

brengen. Dit leidde niet direct tot verschuivingen in de personele bezetting van de ambten van stadsbouwmeester

en meesterknecht, maar uiteindelijk wel tot aanpassingen in de instructies van deze ambtenaren. De wijzigingen

werden pas na de dood van Van Aken in 1772 doorgevoerd. Na aanpassingen in 1773 en 1774 bepaalden de

instructies bijvoorbeeld dat de ambtenaren kundig moesten zijn in de ‘tekenkonst en architectuur’.168

De instructiebepalingen van de ambtsdragers beperkten zich niet tot typische bestuurlijke

verantwoordelijkheden zoals administratie en aansturing, maar bevatten ook op de praktijk van het bouwen

gerichte, uitvoerende taken. Het is echter niet aannemelijk dat zij hier inhoudelijk vorm aan konden geven

zonder assistentie van de ambtenaren. Zij zullen de uitvoering van dergelijke taken in veel gevallen zelfs geheel

aan de ambtenaren hebben overgelaten. De instructies voor de ambtsdragers kunnen daarom worden

geïnterpreteerd als werkvoorschriften voor de gehele stadsfabricage. Wijziging van de instructies van de

opperfabriek, havenmeesters, thesaurieren of fabrieksmeesters was veel omslachtiger en kwam veel minder vaak

voor dan aanpassingen in instructies van ambtenaren. Bij de herformulering van de Leidse instructies van

stadsbazen en werklieden in 1732 lag het op het eerste gezicht voor de hand om ook de instructie van de

thesaurier extraordinaris aan te passen of in ieder geval te evalueren. Deze instructie of ‘onderregtinghe’ was

namelijk sinds 1658 niet meer wezenlijk aangepast. Mogelijk zag de Leidse magistraat hiervan af omdat voor

veranderingen instemming van de vroedschap noodzakelijk was en zij inspraak van dit college op het beleid

binnen de stadsfabricage niet wensten. In Rotterdam werden de instructies van de fabrieksmeesters in 1773 op

initiatief van de vroedschap wel gewijzigd.

De bepalingen van de instructies van de ambtsdragers en ambtenaren binnen de stedelijke

bouwbedrijven geven inzicht in de werkpraktijk binnen de stadsbouwbedrijven, of in ieder geval de gewenste

vorm daarvan. Dat theorie en praktijk lang niet altijd in elkaars verlengde lagen wordt bevestigd door de

gebeurtenissen na de vaststelling van het Haarlemse reglement en instructies voor de fabricage in 1748. De

toenmalige onderfabriek Hendrik de Werff overleed in datzelfde jaar, maar zijn beoogde opvolger Isaäc Roussel

(†1768) toonde zich huiverig voor de kort daarvoor opgestelde reglement met – in zijn ogen – zeer uitgebreide

verantwoordelijkheden. Dit duidt er op dat zulke omvangrijke instructiebepalingen niet gebruikelijk waren.

Opvallend genoeg was de vroedschap Roussel ter wille en bepaalde dat hij de instructie moest nakomen ‘so veel

sulks mogelijk is’.169 Deze ambigue houding van het stadsbestuur ten opzichte van eigen beleid typeert wellicht

de discrepantie tussen de letter van de bepaling en de dagelijkse praktijk. Zowel het stadsbestuur als de

betrokken ambtenaren zullen flexibel met de regels zijn omgegaan. Dit maakt een kritische houding ten opzichte

van de bepalingen van de instructies noodzakelijk. De werkvoorschriften hebben wel een duidelijk normatief

karakter omdat zij de lezer informeren over de gewenste doelstellingen. Ze geven bovendien het stadsbestuur, en

in het bijzonder de magistraat, een machtsmiddel om tegen misstanden op te treden.

Zoals hierboven beschreven kon de omvang van de instructies in de verschillende steden sterk variëren

en was de behandeling van de verschillende onderwerpen weinig gestructureerd. Toch leent de inhoud van de

instructies in de onderzochte steden zich wel degelijk voor vergelijking, al was het maar omdat de stadsbesturen

168 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 110verso 10 mei 1773 instructie
stadsbouwmeester, artikel 1. GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 128 (Resoluties van de vroedschap 1773-II), fol.
107verso 29 november 1773 instructie meesterknecht artikel 1.
169 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1748-1749), fol. 149verso 23 december
1748.
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zich bij de opstelling ervan lieten inspireren door werkinstructies uit andere steden. Dit verklaart bijvoorbeeld de

aanwezigheid van de instructie van de Haarlemse fabriek in het Leidse archief.170 De instructies behandelden

zonder uitzondering de taken op het gebied van de administratie van de werkzaamheden, het toezicht op de

stedelijke gebouwen en werken, het toezicht op de gebruikte materialen en gereedschappen en het toezicht op de

functionarissen en werkvolk. Het verschil ligt in de specificiteit en de uitvoerigheid waarmee deze onderwerpen

werden behandeld. De instructies vermeldden daarnaast ook altijd de arbeidsvoorwaarden. In de volgende

paragrafen worden de diverse verplichtingen van de ambtsdragers en ambtenaren nader beschreven evenals de

betrokkenheid van de diverse hiërarchische lagen bij de uitvoering en uitoefening van het gezag over het

bouwbedrijf.

2.3.1. administratie en integriteit

De oorsprong van de ambten van de opperfabriek, havenmeesters, thesaurieren en fabrieksmeesters en van de

opzet van de ambtelijke hiërarchie binnen de stedelijke bouwbedrijven, lag niet alleen in de noodzaak van goed

onderhoud van de stedelijke gebouwen en werken, maar vooral in de behoefte aan een goede en controleerbare

(financiële) administratie. Deze behoefte aan administratie en verantwoording schemert feitelijk door in alle

artikelen van de instructies, want het strekt zich uit tot zaken als loonbetalingen, materiaal- en

gereedschapsrekeningen en de betalingen aan aannemers.

De financiële administratie van de ambtsdragers, belast met de fabricage, betrof vooral de uitgaven aan

werklonen, materialen, gereedschappen en aannemers. Er waren vaak slechts enkele inkomstenposten. Deze

hingen nauw samen met de publieke werken, zoals de inkomsten uit verpachtingen of verhuringen van

onroerende zaken, uit rechtstreekse heffingen op de eigenaren van onroerend goed, zoals straat- of lantaarngeld

(de belastingen die werden geheven voor de financiering van de bestrating en de verlichting van de stad), of uit

de opbrengsten van de verkoop van ‘rest’-materiaal zoals vuilnis, mest, as, modder en puin. De bouwmeester van

Rotterdam was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de inning en administratie van de straatgelden en voor de

verkoop van vuilnis, mest en as en moest zich daarvoor bij zijn aanstelling borg stellen voor een bedrag van

5000 gulden.171 In Amsterdam administreerden de thesaurieren ordinaris echter wel ook een groot deel van de

stedelijke inkomsten zoals bijvoorbeeld de stedelijke accijnzen en de recognities op stedelijke ambten en

posities.172 Het was in de andere steden gebruikelijk om de voor de stadsfabricage benodigde gelden op aanvraag

van de betrokken ambtsdragers en in opdracht van de burgemeesters ter beschikking te stellen. De uitbetaling

geschiedde uit de stadskas en was de verantwoordelijkheid van de thesauriers van de stedelijke inkomsten. Grote

betalingen voor materiaal en aanneemsommen werden vaak rechtstreeks uit de stadskas gedaan.

De ambtsdragers moesten voor de betaling de ingediende loonstaten en de rekeningen nakijken op

‘excessen’.173 De havenmeester, thesaurier of fabrieksmeester ondertekende iedere rekening, loonstaat of

declaratie en administreerde dit in de boeken. In sommige steden waren zij voor de juiste afhandeling hiervan

170 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5051 (Afschrift van de instructie van 1769 van de stadsfabriek
van Haarlem).
171 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 110verso 10 mei 1773 instructie
stadsbouwmeester, artikel 35.
172 J.Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen,
kerkenstaat, schoolen, schutterije en regeeringe, [Octavo, 13 banden] Amsterdam 1760-1768, band 12 (1768), p.
346-347.
173 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10514 (Instructie voor de thesaurier extraordinaris, midden
achttiende eeuw), artikel 10.
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persoonlijk aansprakelijk. In Leiden stelde de thesaurier extraordinaris zich borg voor een som van ‘tienhondert

guldens in veertigh groots stuk’, terwijl in Gouda werd bepaald dat alle ongeoorloofde betalingen voor

persoonlijke rekening van de fabrieksmeesters bleven.174

Voor de afhandeling van de ingediende rekeningen en loonstaten waren de mededelingen van de

ambtenaren van groot belang. Zij hadden de loonstaten en declaraties opgesteld of de ingediende rekeningen

nagekeken. De stadsfabriek van Delft keek of de rekeningen niet te hoog waren en of zij overeenstemden met de

offertes en geleverde diensten.175 In Amsterdam was de directeur-generaal opgedragen de stadsrekening en de

ingediende declaraties op onjuistheden na te gaan. Hij was ook verplicht van de rekening een contraboek bij te

houden.176 In Rotterdam werden de ingediende rekeningen en declaraties door de fabrieksmeesters nagekeken,

maar werd de rekening bijgehouden door de klerk van de fabricage.177

In de meeste steden werden administratieboeken aan de ambtenaren gegeven. Deze boeken kenden door

de jaren heen een vaste opbouw zodat de posten eenvoudig konden worden vergeleken. De uitgaven en

inkomsten moesten worden gespecificeerd met de originele rekeningen als bijlage. In de stedelijke

jaarrekeningen werden alleen de totaalbedragen overgenomen, waarbij meestal gebruik werd gemaakt van de

cameralistische boekhoudmethode. Deze boekhouding kende geen balans en het batige saldo werd op de

volgende jaarrekening als buitengewone inkomsten bijgeschreven. Amsterdam had in 1663 als enige een

commerciële boekhouding ingevoerd. De belangrijkste reden daarvoor was de mogelijkheid om de uitgaven aan

de stedelijke publieke werken te kunnen monitoren. Deze boekhouding, waarbij in een grootboek alle inkomsten

en uitgaven zowel werden gedebiteerd als gecrediteerd, maakte het namelijk mogelijk om op ieder gewenst

moment precies ‘in ‘t korte te konnen zien de gelegenheid van de stadsfinantieën en tot welke en hoedanige

werken de betaelde arbeidsluiden, mitsgaders ingekochte materialen ende gereedschappen zijn geëmployeerd

geweest’.178 Vanwege de ingewikkeldheid van een dergelijke administratie was gespecialiseerd personeel

noodzakelijk. In andere steden werden in voorkomende gevallen ook aparte administraties bijgehouden om

inzicht te krijgen in de uitgaven aan bepaalde projecten. In Rotterdam werd bijvoorbeeld tijdens de bouw van de

Delftse poort de bouwkosten in de jaarstaten van 1769 tot 1771 apart verantwoord.179

De stadsrekeningen werden ieder jaar ten overstaan van de burgemeesters of van de zogenaamde

‘rekenmeesters’, ‘royeermeesters’ of ‘gecommitteerden tot de stadsrekening’ nagekeken en gesloten. Zo leverde

in Leiden de thesaurier extraordinaris binnen drie maanden na het afloop van het boekjaar zijn eindafrekening in,

inclusief een specificatie van de afzonderlijke kostenposten en de bijbehorende originele kwitanties. De

174 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10514 (Instructie voor de thesaurier extraordinaris, midden
achttiende eeuw), artikel 27; SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 3657 (Fabricageboeken ca. 1722), fol. 11
instructie fabrieksmeesters 1691, artikel 36.
175 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 363 (Register van instructies voor de havenmeesters, fabriek, toeziender
Delfshaven, meesterknegt en inspecteur der fabricage), fol. 22 instructie Nicolaas Terburgh 1759, artikel 6.
176 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 12 (Instructieboek 1673 –
1769), fol. 64 instructie Frederik Gerard Meijbaum ca. 1748, artikel 14. Vergelijkbare artikelen worden
aangetroffen in de instructies van Meijbaums opvolgers.
177 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 99 10 mei 1773 instructie
fabrieksmeesters, artikel 25; GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 129 (Vroedschapsresoluties 1774-I), fol. 95 5
april 1774 instructie klerk der fabricage, artikel 4.
178 W.F.H. Oldewelt, ‘De boekhouding van Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum 1970, p. 19, n. 3.
179 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 3474 (Staten van ontvangst en uitgaven per jaar, 1688-1811). Voor de
jaren 1769-1771 is bij deze staten een uitleg gevoegd over de uitgaven aan de Delftse poort, gesplitst in diverse
posten, zoals de verschillende materialen en aan de arbeidslonen van de opzichter, architect en portier.
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royeermeesters waren verplicht de rekening binnen drie maanden te sluiten.180 In Gouda waren er, naast deze

jaarafrekening, ook tussentijdse controlemomenten. Iedere drie maanden werd een ‘rol’ ingeleverd bij de

burgemeesters, die door een commissie bestaande uit een burgemeester en drie vroedschapsleden werd

bestudeerd, waarna de vroedschap overging tot goedkeuring.181

Een goede administratie was ook voor het verhalen van kosten op andere overheden of colleges van

groot belang. Dit was van toepassing bij werkzaamheden door het stedelijke bouwbedrijf aan trekvaarten of

straatwegen die in samenwerking met andere overheden (steden, waterschappen, provincie) werden onderhouden

of bij gebouwen van stedelijke of kerkelijke instellingen. Het onderhoud werd vaak door de stedelijke

bouwbedrijven uitgevoerd, maar boekhoudkundig moesten de kosten ten laste van de afzonderlijk gevoerde

rekeningen worden gebracht. In Gouda administreerden de fabrieksmeesters en de opzichter over de fabricage de

gewerkte uren en verwerkte materialen aan de provinciale sluizen binnen de stad apart om de kosten bij de

Provincie in rekening brengen.182

De integriteit van de bekleder van het ambt of functie binnen het stedelijke bouwbedrijf had binnen de

instructie de nodige aandacht. In de Amsterdamse instructies voor de opeenvolgende directeuren-generaal

hadden de eerste drie artikelen hierop betrekking. De directeur-generaal diende zich in zijn ambt getrouw te

gedragen en de belangen van de stad altijd te behartigen. Hij mocht noch deel hebben in de leveranties aan de

stad, noch in de aanbestedingen. Hij mocht niemand in zijn positie bevoordelen of geschenken aannemen van

leveranciers, aannemers of werklui.183 Dergelijke bepalingen worden ook aangetroffen in de andere steden en

daar strekten deze zich soms ook uit tot de personen in zijn huisgezin.184 Uit dit soort artikelen blijkt dat de

ambtenaren zich idealiter volstrekt onafhankelijk gedroegen ten opzichte van personen en bedrijven van wie zij

het werk controleerden. De ambtenaar legde hierop ook de eed af. De eed verbond de ambtenaar met het

stadsbestuur en verplichtte hem getrouw de bepalingen van de instructie waar te nemen. Met de eedaflegging

committeerde de ambtenaar of ambtsdrager persoonlijk tot de juiste nakoming van de in de instructie vermelde

taken.185 De praktijk was echter meer weerbarstig. Zo wees de Delftse inspecteur der fabricage Johannes van der

Wall (1734-1787) op de nauwe en vriendschappelijke omgang van de Delftse stadsfabriek NicolaasTerburgh (†

1801) met een groot aantal aannemers binnen de stad, de bewoners van stedelijke gebouwen en de binnen de

stadsfabricage werkzame personen.186

180 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10514 (Instructie voor de thesaurier extraordinaris, midden
achttiende eeuw) artikel 15 t/m 17.
181 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 3657 (Fabricageboeken ca. 1722), fol. 11 instructie fabrieksmeesters
1691, artikel 13.
182 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 3657 (Fabricageboeken ca. 1722), fol. 11 instructie fabrieksmeesters
1691, artikel 31.
183 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 12 (Instructieboek 1673 –
1769), fol. 64 instructie Frederik Gerard Meijbaum 1750, artikel 1-3, deze artikelen werden ook opgenomen in
de instructies van Meijbaums opvolgers.
184 Zie: SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 3657 (Fabricageboeken ca. 1722), fol.19 instructie opzichter 5
november 1721, artikel 9; SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1779), fol.
224 22 september 1777 instructie opzichter, artikel 39.
185 G. Overdiep, ‘Ons eedsgebaar’, in: J.W. Reicher, Verantwoordelijk voor mensen: beschouwingen van leden
van het Lutje Psychiatrisch Gezelschap te Groningen ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van dat
gezelschap, Arnhem 1985, p. 150-154.
186 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 7.
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2.3.2. toezicht op stedelijke gebouwen en werken

Stedelijke gebouwen en werken

Het eerste artikel van de instructie van de Haarlemse stadsfabriek Hendrik Huskus uit 1769 schreef voor dat hij

toezicht hield op alle stedelijke gebouwen en werken. Dit omvatte alle ‘stadsgebouwen, kerken, toorens, huijzen,

poorten, wallen, bruggen en straaten, mitsgaders al hetgeene verder de stadswerken aangaat of daartoe

specteerende is’.187 Dergelijke opsommingen blonken niet uit in helderheid en waren niet op voorhand limitatief

of uitputtend. Dit was echter niet noodzakelijk voor een werkbare instructie: er waren kennelijk andere bronnen

waarmee het bestand van stedelijke gebouwen en werken kon worden vastgesteld. In de Amsterdamse instructie

voor directeur-generaal Frederik Gerard Meijbaum († 1768) voldeed in ieder geval de bepaling dat hij het

toezicht had op de ‘stadtsgebouwen, sluijsen als andere werken’.188 Pas in 1777, toen de taken van de directeur-

generaal over drie directeurschappen werden verdeeld, was een meer specifieke afbakening van de werkterreinen

gewenst. De instructie voor de Goudse opzichter van de stadsfabricage uit 1777 verwees naar een inventarisatie

van alle stedelijke gebouwen en werken uit 1771 maar sprak tegelijkertijd over de ‘overige werken’. Dit laatste

omvatte in ieder geval de stadsmuren, poorten, havens, grachten, waterwegen, sluizen, verlaten, bruggen, kades,

straten, dijken, wegen en de bomen (deze ontbraken kennelijk op de inventarisatie van 1771).189 Ondanks deze

verschillen in de omschrijvingen van de instructie was het taakgebied in de onderzochte steden zeer

vergelijkbaar. De stadsfabricage omvatte alle publieke werken van de stad, waaronder ook de kerken en

gestichten, de baggerwerkzaamheden, de vuilnisophaaldiensten, de straatverlichting, de stedelijke

wapenvoorraden, de brandspuiten, de brandstoffen en de schoonmaakdiensten.

Inspectie en toezicht

De verantwoordelijkheid voor de stedelijke gebouwen en werken was niet beperkt tot de ambtenaren van de

stedelijke bouwbedrijven. De instructies van de thesaurieren, fabrieksmeesters of havenmeesters bevatten soms

heel specifieke bepalingen over het toezicht daarop. Het eerste artikel van de instructie van de Leidse thesaurier

extraordinaris bepaalde bijvoorbeeld dat hij verantwoordelijk was voor het wind- en waterdicht houden van alle

stedelijke gebouwen.190 Hij moest samen met de ambtenaren van het bouwbedrijf iedere drie maanden alle

bruggen in de stad en stadsvrijheid van boven en van onderen inspecteren.191 De Rotterdamse instructie gaf

iedere fabrieksmeester een ‘eigen’ stadsdeel, dat zij eens per maand moesten (laten) inspecteren. Hierbij werd

ook gelet op de staat van onderhoud van particuliere gebouwen. Tweemaal per jaar, in de maanden maart en

september, inspecteerden de fabrieksmeesters bovendien alle gebouwen en werken intensief met speciale

aandacht voor het houtwerk. De werken buiten de stad werden eenmaal per jaar op deze wijze bezocht.192 De

Schiedamse fabrieksmeester moest ook ‘neerstigh’ acht nemen dat alle werken in goede orde waren en zodra hij

187 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 87 27 april 1769 instructie
Hendrik Huskus, artikel 1.
188 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 12 (Instructieboek 1673 –
1769), fol. 64 instructie Frederik Gerard Meijbaum ca. 1748, artikel 4.
189 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1779), fol. 224 22 september 1777
instructie opzichter, artikel 1 en 2.
190 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10514 (Instructie voor de thesaurier extraordinaris, midden
achttiende eeuw), artikel 1.
191 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10514 (Instructie voor de thesaurier extraordinaris, midden
achttiende eeuw), artikel 1 en 2.
192 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 99 e.v. 10 mei 1773 instructie
fabrieksmeesters, artikel 6 t/m 11.
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reparatiewerken nodig achtte het stadsbestuur daarvan op de hoogte stellen.193 De Goudse instructie meldde dat

de fabrieksmeesters de stadswerken tijdig moesten laten repareren om schade te voorkomen en de kosten in de

hand te houden.194 De resultaten van de inspecties werden mondeling of schriftelijk aan de burgemeesters of de

vroedschap gerapporteerd.

Bij de inspectie van de gebouwen en werken, alsmede voor het opstellen van de rapporten, waren de

ambtsdragers natuurlijk afhankelijk van de mededelingen en de expertise van de ambtenaren. Dit nam niet weg

dat ook van de ambtsdragers een actieve houding werd verwacht. Het is echter onduidelijk of de ambtsdragers

alle genoemde verplichtingen persoonlijk uitvoerden. De Rotterdamse regenten mochten bijvoorbeeld de

maandelijkse inspecties van de stadsdelen ook opdragen aan de ambtenaren. De geregelde inspectie van de

gebouwen en werken was vooral een taak van de ambtenaren van het stedelijke bouwbedrijf. De Haarlemse

instructie uit 1769 bepaalde dat fabriek Hendrik Huskus ‘al hetgeene […] de stadswerken aangaat, of daartoe

specteerende is en de defecten daaraan bevindende, ten eerste [moest] brengen ter kennise van heeren

burgemeesteren’.195 In Leiden dienden de stadsbazen de bruggen van de stad iedere twee weken aan een

inspectie te onderwerpen.196 In Rotterdam was de meesterknecht verantwoordelijk voor een maandelijkse

visitatie van de stedelijke gebouwen en voor de melding van geconstateerde gebreken in de vergadering van de

fabrieksmeesters.197 Deze bepalingen zijn illustratief voor de algemene en bijzondere inspectieverplichtingen van

de ambtenaren. In tegenstelling tot de ambtsdragers moesten dergelijke inspecties altijd in persoon worden

uitgevoerd: de Delftse en Leidse ambtenaren mochten bijvoorbeeld niet vertrouwen op mededelingen van

ondergeschikten maar moesten de gebreken met eigen onderzoek hebben vastgesteld.198

Voor de juiste controle over het stedelijke bouwbedrijf was regelmatige communicatie tussen de

ambtenaren en het stadsbestuur noodzakelijk. In vaste, vaak wekelijkse, vergaderingen werden de voortgang en

de voorgenomen werkzaamheden besproken. In Amsterdam was de directeur-generaal verplicht zich elke

donderdagochtend te melden in de vergadering van de thesaurieren ordinaris, terwijl de Delftse stadsfabriek zich

vier keer per week bij de burgemeesters meldde en elke dag bij de havenmeesters.199 Dergelijk contact maakte

het eenvoudig voor de stadsbestuurders hun wensen kenbaar te maken en gaf aan de ambtenaar gelegenheid om

voorliggende zaken en geconstateerde gebreken te melden.

193 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 9 (Vroedschapsresoluties 1686-1692), fol. 134verso 30 december
1689 instructie Cornelis Harmensz van Bol’es.
194 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 3657 (Fabricageboeken ca. 1722), fol. 11 instructie fabrieksmeesters
1691, artikel 3.
195 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 87 27 april 1769 instructie
Hendrik Huskus, artikel 1.
196 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -
meesterknecht en werkgasten van de werf, 1732), instructie stadstimmerman artikel 13, instructie stadsmetselaar
artikel 17.
197 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 128 (Resoluties van de vroedschap 1773-II), fol. 107verso 29 november
1773 instructie meesterknecht, artikel 11.
198 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 363 (Register van instructies voor de havenmeesters, fabriek, toeziender
Delfshaven, meesterknegt en inspecteur der fabricage), fol. 22 instructie Nicolaas Terburgh 1759, artikel 21.
RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -
meesterknecht en werkgasten van de werf, 1732), instructie stadstimmerman artikel 13, instructie stadsmetselaar
artikel 19.
199 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 12 (Instructieboek 1673 –
1769), fol. 64 instructie Frederik Gerard Meijbaum 1750, artikel 11; GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 363
(Register van instructies voor de havenmeesters, fabriek, toeziender Delfshaven, meesterknegt en inspecteur der
fabricage), fol. 22 instructie Nicolaas Terburgh 1759, artikel 13 en 14.
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In de meeste steden was het gebruikelijk om een- of tweemaal per jaar aan het stadsbestuur lijsten met

alle benodigde reparaties en werken voor het volgende of lopende werkseizoen te presenteren. Deze lijsten

werden na inspectie van alle werken door de ambtenaren opgesteld. De havenmeesters, thesaurieren of

fabrieksmeesters brachten deze, eventueel met nader advies, onder de aandacht van het stadsbestuur. In Haarlem

rapporteerde de (onder)fabriek na het verdwijnen van het ambt van opperfabriek rechtstreeks aan de

burgemeesters. Het begin en/of het einde van de wintermaanden waren geijkte momenten voor dergelijke

rapportages. In Haarlem gebeurde dit bijvoorbeeld in februari en november.200 De instructie van de opzichter van

Gouda uit 1777 maakt de logica hierachter duidelijk. De voorjaarslijst somde de ‘defecten’ op die in het

komende werkseizoen moesten worden verholpen, terwijl de najaarslijst de werken vermeldde, waarvan de

uitvoering gedurende de wintermaanden kon worden voorbereid door de aanbestedingen te doen, de benodigde

materialen in te kopen of het werk gedeeltelijk op de werkplaatsen al voor te bereiden.201

Zeggenschap over en uitvoering van de werkzaamheden

De jaarlijks ingediende lijsten met benodigde werken, die door de fabrieksmeesters, havenmeester of

thesaurieren aan de burgemeesters werden overgedragen, vormden de basis voor de besluitvorming over de

werkzaamheden van het werkseizoen. Daarnaast werden voortdurend kleinere reparaties en andere werken aan

het stadsbestuur gemeld. Deze meldingsplicht was zeer gedetailleerd beschreven in de instructies omdat de

beslissingsbevoegdheid vrijwel altijd was voorbehouden aan het stadsbestuur: de vroedschap, de burgemeesters

of – zij het in veel mindere mate – de ambtsdragers belast met het bouwbedrijf. De stadsbesturen wilden zo de

kosten beheersen en ongewenste wijzigingen aan de stedelijke gebouwen en werken voorkomen.

In Leiden bepaalde de instructie van de thesaurier extraordinaris dat hij geen nieuwe werken of

belangrijke herstelwerkzaamheden mocht laten uitvoeren zonder toestemming van de magistraat of de

burgemeesters.202 Nadere definiëring van dit belang ontbrak echter. In andere steden werd minder ruimte gelaten

voor interpretatie. In Delft mochten de havenmeester geen enkel werk beginnen zonder toestemming van de

burgemeesters, tenzij deze minder kostten dan 50 gulden.203 In Gouda mochten geen werken of reparaties

worden ondernomen aan gebouwen van ‘importantie’ zonder kennis van de burgemeesters en de vroedschap. De

vroedschap werd betrokken bij nieuwe werken of reparaties van ‘aanbelang’ als deze meer kosten dan 1200 of

600 gulden.204 In Rotterdam lieten de fabrieksmeesters de besluitvorming over reparatiewerkzaamheden met een

kostprijs van meer dan 200 en 600 gulden over aan respectievelijk de burgemeesters en de vroedschap. Voor de

aanleg van nieuwe werken hadden zij altijd voorafgaande toestemming van de burgemeesters nodig, terwijl een

vroedschapbesluit nodig was als de verwachte kosten hoger waren dan 600 gulden.205 In Schiedam had de

200 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 87 27 april 1769 instructie
Hendrik Huskus, artikel 8.
201 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1779), fol. 224 22 september 1777
instructie stadsopzichter, artikel 12.
202 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10514 (Instructie voor de thesaurier extraordinaris, midden
achttiende eeuw), artikel 6.
203 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 363 (Register van instructies voor de havenmeesters, fabriek, toeziender
Delfshaven, meesterknegt en inspecteur der fabricage), fol. 10 instructie havenmeesters 1662, artikel 2 en 3.
204 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 3657 (Fabricageboeken ca. 1722), fol. 11 instructie fabrieksmeesters
1691, artikel 2, 6, 7 en 9.
205 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 99 e.v. 10 mei 1773 instructie
fabrieksmeesters, artikel 12, 13 en 14. Deze bepalingen waren een nadere invulling van de algemeen geldende
bepaling dat de vroedschap bij alle uitgaven van meer dan 600 gulden moest worden geraadpleegd, zie: E.A.
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fabrieksmeester nog minder beslissingsmacht. In principe was voor alle werken instemming van de

burgemeesters nodig, tenzij deze minder dan 25 gulden zouden kosten.206 De precieze afbakening van de

bevoegdheden van de diverse bij de stadsfabricage betrokken Amsterdamse bestuursorganen is, bij gebrek aan

instructies van de thesaurieren ordinaris, minder helder. Uit de praktijk blijkt dat, net als in de andere steden,

naarmate de financiële en ruimtelijke belangen groter werden de thesaurieren, de burgemeesters, de kleine

oudraad van (oud-)burgemeesters of de vroedschap het besluit nam. Met de introductie van het ambt van de

directeur-generaal in 1746 stemde bijvoorbeeld de oudraad in, evenals met de nieuwbouw van de ingestorte

Muiderpoort (1771).207 Bij de bouw van de Nieuwe Schouwburg (1773) en het Nieuwe werkhuis (1779) werd de

vroedschap wel betrokken, waarschijnlijk vanwege de nieuwe bouwlocaties, de specifieke doelstellingen, de

omvang en de kosten van deze stichtingen.208

De inperking van de beschikkingsmacht van de thesaurieren, fabrieksmeesters of havenmeesters kon

worden omzeild. De inspecteur van de Delftse fabricage Van der Wall schreef dat het verhaal ging ‘dat een

Havenmeester zo dikmaal hij op een werk komt of daarover gesprooken word, [het] in zijne macht heeft, om

daaromtrent tot 50 gulden te disponeeren, en dus als hij tweemaal daags zich op een werk wil vertoonen op dat

werk voor circa 100 gulden kan ordonneeren’.209 Deze oprekking van bevoegdheden was natuurlijk ongewenst.

De ambtenaren binnen de bouwbedrijven hadden vrijwel geen zeggenschap over de uitvoering van de

werken. De Leidse instructies voor de ambtenaren van 1732 bepaalden dat de stadsbazen nog geen ‘hamer’- of

‘troffelslag’ mochten (laten) uitvoeren zonder voorafgaande kennis en toestemming van de thesaurier

extraordinaris.210 In Haarlem mocht de fabriek geen nieuwe werken of reparaties van aanbelang beginnen zonder

voorafgaande toestemming van de burgemeesters.211 Deze bepaling is minder specifiek, maar maakt niettemin

duidelijk dat de beschikkingsmacht van de ambtenaren in de stedelijke bouwbedrijven hooguit zeer beperkt was.

De Amsterdamse directeuren-generaal en directeuren hadden waarschijnlijk meer speelruimte dan hun collega’s

in de andere steden. De schaal van het Amsterdamse bouwbedrijf maakte het onmogelijk om alles op het

bestuurlijke niveau af te doen. Volgens de instructies van de directeuren-generaal mochten zij echter geen

werken aanbesteden of nieuwe werken initiëren zonder toestemming van het college van thesaurieren ordinaris.

Dit doet vermoeden dat normale reparaties en herstelwerkzaamheden wel onder verantwoording van een

directeur-generaal konden worden uitgevoerd. Deze relatieve zelfstandigheid van de directeur-generaal werd na

1777, waarschijnlijk als reactie op de malversaties onder directeur-generaal De Witte, beperkter. De instructie

Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795, (Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V),
Rotterdam 1973, p. XXV.
206 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 9 (Vroedschapsresoluties 1686-1692), fol. 134verso 30 december
1689 instructie fabrieksmeester, artikel 3.
207 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 34 (Extracten resoluties oudraad 1703-1762), fol. 122verso 2
december 1749.
208 Over de bouw van de schouwburg, zie: GAA 5025 Archief vroedschap, 68 (Vroedschapsresoluties 1772-
1775), fol. 16 17 juni 1772, fol. 118 8 april 1773, fol. 383 18 februari 1775. Over de bouw van het nieuwe
werkhuis, zie: GAA 231 Archief Marquette, 95 (Stukken van burgemeester Rendorp over enkele instellingen
waaronder het Nieuwe werkhuis, het oudemannenhuis e.d), ‘extract uijt de resolutien van de vroedschap der stad
Amsterdam den 5 januari 1779’.
209 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 7.
210 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -
meesterknecht en werkgasten van de werf, 1732), instructie stadstimmerman artikel 13, instructie stadsmetselaar
artikel 16.
211 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 87 27 april 1769 instructie
fabriek Hendrik Huskus, artikel 6.
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van directeur Abraham van der Hart (1747-1820). van 1777 verbood bijvoorbeeld ‘veranderingen of reparatien

aan eenige gebouwen’, zonder voorafgaande kennis van de thesaurieren ordinaris.212 Uitzondering vormde acute

schadedreiging, zoals bij een storm, waarbij geen tijd voor overleg was. De bevoegde stadsbestuurders moesten

dan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Andere steden kenden ook dergelijke uitzonderingen.

Bij de voorstellen voor reparaties, vernieuwingen of nieuwbouw moesten zo veel mogelijk nadere

toelichtingen, plannen en tekeningen worden overlegd, op basis waarvan de stadsbestuurders een afgewogen

besluit konden nemen. Een kostenbegroting was dan gewenst. De bouwkundige ambtenaren in de steden waren

overeenkomstig hun instructies in ieder geval verplicht tot het opstellen van dergelijke plannen. Volgens de

Goudse instructie van 1777 moest de opzichter bij het indienen van zijn voorstellen direct een memorie

overleggen met een uitgewerkt plan van aanpak.213 De instructie van de Amsterdamse directeur Van der Hart

vermeldde dat hij van de geconstateerde gebreken de oorzaken moest vermelden, evenals de beste en

goedkoopste wijze van herstel. Hij diende hierbij een memorie te voegen met een berekening van de kosten.214

De ambtenaren van de stedelijke bouwbedrijven waren verplicht alle tekeningen, bestekken en

kostenberekeningen e.d. te maken die de stadsbestuurders wensten en mochten geen extra declaraties hiervoor

indienen. Het opstellen van de plannen en projecten was een plicht van de ambtenaar maar zeker geen recht. De

stadsbestuurders mochten naar eigen goeddunken de adviezen van externe architecten en bouwmeesters

innemen. Dit werd vaak gedaan.215 In Amsterdam was echter in de tweede helft van de eeuw voldoende

ontwerpkwaliteit in huis, om het inhuren van externe architecten af te wijzen en zelfs te verbieden. Bij de

verbouwing van de schouwburgzaal in 1770 verboden de thesaurieren ordinaris de schouwburgregenten gebruik

te maken van de architect Van der Hart, die op dat moment nog niet in stedelijke dienst was. Zijn plannen waren

weliswaar in de ogen van de thesaurieren ordinaris ‘weezentlijk goed’ maar zijn betrokkenheid bij het project

werd afgekeurd, ‘daar de stad een directeur-generaal van de stadsgebouwen heeft’.216

Bij de indiening van het voorstel voor een nieuw werk of een reparatie diende ook aangegeven te

worden of het werk in eigen beheer of door aanbesteding aan particuliere aannemers moest worden uitgevoerd.

De stadsbesturen streefden zo veel mogelijk naar aanbesteding, vanwege de verwachte kostenvoordelen.217 De

instructie van de Rotterdamse bouwmeester verplichtte daarom altijd de mogelijkheid van aanbesteding te

melden.218 Voor een goede afwikkeling van een aanbesteding waren bestekken en tekeningen noodzakelijk. De

Haarlemse instructie uit 1769 bepaalde dat deze ‘zo specificq en gedetailleert als eenigzins mogelijk is’ moesten

zijn en dat bij ieder bestek een kostenschatting moest worden gevoegd, zodat de burgemeesters konden zien

‘hoeveel op elk respect behoort te worden geimpendeert en besteet’.219 Bij de aanbesteding werden de bestekken

212 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 12 (Instructieboek 1778-
1794), fol. 22 instructie Abraham van der Hart 1777, artikel 13.
213 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1779), fol. 224 22 september 1777
instructie stadsopzichter, artikel 13.
214 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 12 (Instructieboek 1778-
1794), fol. 22 instructie Abraham van der Hart 1777, artikel 4.
215 Zie paragraaf 4.5.
216 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 67 29 mei
1770. Van der Hart trad in 1777 als een van de directeuren in dienst van het Amsterdamse bouwbedrijf.
217 Zie paragraaf 3.5.
218 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 110verso 10 mei 1773 instructie
bouwmeester, artikel 31.
219 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 87 27 april 1769 instructie
Hendrik Huskus, artikel 21.
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ter inzage gelegd en werden de gegadigden door middel van een advertentie opgeroepen zich te melden. De

ambtenaren moesten desgevraagd toelichting geven. Aanbesteding gebeurde in overstaan van de magistraat, met

assistentie van de bevoegde ambtsdragers en bouwkundige ambtenaren.

De bouwkundige ambtenaren van het bouwbedrijf zagen, onder toezicht van de betrokken

ambtsdragers, toe op de juiste uitvoering van de besluitvorming omtrent het onderhoud en de nieuwbouw. De

Haarlemse instructie uit 1769 verplichtte de fabriek er zorg voor te dragen dat de werken overeenkomstig de

opdracht van de burgemeesters en – in geval van aanbesteding – met de bestekken werden uitgevoerd.220

Dergelijke instructiebepalingen waren normaal in de instructies. De ambtenaren waren verantwoordelijk voor de

naleving van bestekken, de inzet van de stadsarbeiders en de juiste verwerking van materialen. Bij uitvoering in

eigen beheer namen zij zelf of een van hun ondergeschikten de leiding op de werklocaties. Zij hielden de

stadsbestuurders voortdurend op de hoogte van de werkzaamheden zodat ook zij de bouwplaats konden

inspecteren. Vaak waren de thesaurieren, fabrieksmeesters of havenmeesters verplicht de werkzaamheden

regelmatig in persoon te bezoeken om zich er van te vergewissen dat de werken juist werden uitgevoerd. Het

Haarlemse reglement van 1748 bepaalde daarom dat de onderfabriek iedere maand aangaf aan de burgemeesters

welke van de werken die op de jaarlijsten waren vermeld, waren afgehandeld.221 Bij de afronding van een

aanbesteed project hield men vanuit het stadsbestuur een finale inspectie, waarna de aannemers een schriftelijk

bewijs kregen dat zij aan de aannemingsverplichting hadden voldaan.

2.3.3. materiaal en gereedschap

De materiaalkosten maakten een substantieel deel uit van de totale kosten van het stedelijke bouwbedrijf.

Volgens de jaarrollen van de Goudse stadsfabricage 1762-1767 liep dit op tot ruim zestig procent van de totale

uitgaven.222 Voor goede bedrijfsvoering en de beheersing van kosten was toezicht op het materiaalgebruik

daarom belangrijk. Dit kreeg zijn weerslag in de instructies van de ambtsdragers en ambtenaren.

In een aantal steden was het de havenmeesters, fabrieksmeesters en thesaurieren verboden om op eigen

gezag materiaal aan te schaffen als de aankoop een bepaald bedrag overschreed. In Delft hadden de

havenmeesters voor aankopen groter dan 300 gulden toestemming nodig van de burgemeesters terwijl de

Rotterdamse fabrieksmeesters de burgemeesters en de vroedschap bij aankoopbedragen van respectievelijk 400

en 1000 gulden moesten betrekken.223 De aankoop van materialen zelf was wel vaak de taak van de

ambtsdragers. Zo was de Leidse thesaurier extraordinaris verantwoordelijk voor alle materiaalaankopen, die

daarvoor eerst toestemming vroeg aan de magistraat. De fabrieksmeesters van Gouda moesten ieder jaar in de

maanden juli en augustus, als de ‘noordvaarders’ binnenvoeren, het eikenhout voor de stad inkopen.224 Bij hun

220 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 87 27 april 1769 instructie
Hendrik Huskus, artikel 2.
221 GAH bibliotheek 43-003739 M (Instructie voor den Onderfabrycq der stad Haarlem etc., Haarlem 22 juli
1748), artikel 22.
222 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 68 (Vroedschapsresoluties 1763-1768), fol. 18 5 april 1763, fol.
55verso 16 juli 1764, fol. 87 4 maart 1765, fol. 106verso 21 november 1766, fol. 168 19 maart 1767, fol.
217verso 29 februari 1768.
223 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 363 (Register van instructies voor de havenmeesters, fabriek, toeziender
Delfshaven, meesterknegt en inspecteur der fabricage), fol. 10 instructie havenmeesters 1662, artikel 3. GAR
1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 99 e.v. 10 mei 1773 instructie
fabrieksmeesters, artikel 13.
224 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 3657 (Fabricageboeken ca. 1722), fol. 11 instructie fabrieksmeesters
1691, artikel 19.
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aankopen assisteerden de ambtenaren. Zij bepaalden bovendien de materiaalbehoefte, meestal aan het einde van

het werkseizoen. Dit tijdstip was geëigend omdat het materiaal door een groter aanbod goedkoper was en

bovendien op hetzelfde moment het programma voor het komende seizoen werd bepaald. Deze materialen

werden vervolgens, na goedkeuring van het juiste bestuurscollege, bij de handelaren besteld. Bij de aflevering

van de ingekochte materialen moest de kwaliteit en kwantiteit zorgvuldig worden nagegaan. De Leidse

thesaurier extraordinaris bracht in de aangekochte houten balken een merkteken aan om bij aflevering te kunnen

nagaan of het hetzelfde materiaal betrof, terwijl bij kostbare, grote leveringen de burgemeesters werden

gewaarschuwd, zodat deze bij de ontvangst aanwezig konden zijn.225 Het was echter meer gebruikelijk dat de

ambtenaren de afgeleverde goederen op kwaliteit en kwantiteit controleerden en zorg droegen voor de juiste

opslag. Ambtenaren en stadswerklieden mochten zelf geen materiaal kopen bij de materiaalleveranciers. Op

schending van dit verbod stond vaak ontslag of schorsing uit stadsdienst.

Voor het toezicht op de materialen waren materiaalboeken of magazijninventarissen van groot belang.

De materiaaladministraties vormden de basis voor de jaarlijkse materiaalaankopen en gaven het stadsbestuur

enig inzicht in het gebruik. In alle steden was hiervoor veel aandacht. In Schiedam was de fabrieksmeester zelf

verplicht ‘pertinent notitie ende aanteeckeningh’ te houden van alle materialen in de stadsmagazijnen en daarvan

maandelijkse specificaties aan de burgemeesters te overleggen.226 De materiaaladministratie was in andere

steden niet de taak van de ambtsdragers maar van de ambtenaren. De havenmeesters, thesaurieren of

fabrieksmeesters hielden wel toezicht op de juiste verantwoording in de boeken. In Rotterdam bepaalde de

instructie van de fabrieksmeesters dat zij bij aanvang van hun ambtsperiode een actuele inventaris van materialen

van de stadsbouwmeester ontvingen en er op toezagen dat hij vervolgens de voorraadmutaties zorgvuldig

bijhield. De klerk van de fabricage had hierin een eigen taak. Hij beheerde het stadsmagazijn en de daar

aanwezige materialen en mocht alleen materiaal meegeven als hij een door de bouwmeester of meesterknecht

ondertekend biljet ontving. Deze werden zorgvuldig door hem geadministreerd. Deze contraboekhouding

vergemakkelijkte de controle door de fabrieksmeesters. De instructie van de Delftse havenmeesters verplichtte

de ambtenaren van de fabricage het materiaalgebruik te allen tijde te verantwoorden door een

voorraadadministratie. Desondanks werd in 1772 geconstateerd dat een goede administratie ontbrak. De

meesterknecht moest voortaan een grootboek bijhouden waarin de voorraad per materiaalsoort werd bijgehouden

met de data en gebruiksdoeleinden.227 De Leidse meesterknecht hield ook het materiaalboek bij. Net als in

Rotterdam mocht hij alleen materialen aan werklieden meegeven als hij hiervoor een door de stadsbazen

ondertekend biljet kreeg. Deze biljetten werden bewaard en ieder kwartaal werd het materiaalboek door de

stadsbazen gecontroleerd en vergeleken met hun eigen notities. De boekhouding stond op ieder gewenst ogenblik

aan de thesaurier extraordinaris ter beschikking. In Amsterdam waren op de verschillende werven en

opslagplaatsen afzonderlijke schrijvers aanwezig die vergelijkbare administraties bijhielden.

In de meeste steden was de materiaaladministratie een taak van de opzichters van de stadswerven en

opslaglocaties van het materiaal. De Delftse en Leidse meesterknechten en de Rotterdamse klerk waren

voortdurend aanwezig op de stadswerf, terwijl de stadsfabrieken, – bazen en –bouwmeester vaak elders in de

225 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10514 (Instructie voor de thesaurier extraordinaris, midden
achttiende eeuw), artikel 4 en 29
226 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 9 (Vroedschapsresoluties 1686-1692), fol. 134verso 30 december
1689 instructie fabrieksmeester, artikel 4.
227 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport betreffende de stadsfabricage 1772); GAD 1 Stadsbestuur
1246-1795, 16.10 (Burgemeestersresoluties 1772-1776), fol. 20 13 augustus 1772 reglement fabricage sub F.
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stad werkzaam waren. Om de opslagplaatsen tegen diefstal en andere aantastingen te beschermen beschikten de

ambtenaren van de stadsfabricage gewoonlijk over woningen op of in de omgeving van de werkplaatsen. In

Haarlem en Rotterdam vergaderden de betrokken ambtsdragers bovendien in de gebouwen van het stedelijke

bouwbedrijf, zodat zij eenvoudig met eigen ogen konden nagaan hoe de materiaalvoorraad er bij stond.

De instructies van de ambtsdragers en de ambtenaren verboden iedere vorm van materiaalverspilling.

Verkeerd gebruik van materiaal of gereedschap was een legitieme grond om arbeiders te ontslaan of te schorsen.

Overgebleven materiaal of materiaal dat van afbraak of renovatie afkomstig was, werd zorgvuldig opgeslagen en

hergebruikt. Oude spijkers werden gesorteerd en – zo nodig – weer rechtgeslagen. Materiaal zonder waarde voor

de stedelijke dienst werd over het algemeen in het openbaar verkocht.

De instructies van de ambtsdragers en ambtenaren van de stadsfabricage kenden vergelijkbare

bepalingen voor de gereedschappen. Goed onderhoud garandeerde maximaal rendement uit deze bezittingen.

Vervanging was pas toegestaan als reparatie niet meer mogelijk was. De meesterknecht was vaak voor het

onderhoud verantwoordelijk. Het uitlenen was ten strengste verboden, behoudens toestemming van de

burgemeesters. De stedelijke bouwbedrijven beschikten vaak over gereedschap, waarvan bezit voor een doorsnee

bouwbaas niet rendabel was. De steden leenden dergelijke instrumenten wel uit. Bij de bouw van het stadhuis

van Weesp (1772) werden bijvoorbeeld hijsbokken van het Amsterdamse bouwbedrijf gebruikt.228

2.3.4. toezicht op de ambtenaren en de stadswerklieden

De havenmeester, thesaurieren of fabrieksmeesters hielden toezicht op de stedelijke ambtenaren en de arbeiders

binnen het bouwbedrijf en de wijze waarop zij hun instructies naleefden. Bij geconstateerde verzuimen moesten

de ambtsdragers echter de disciplinaire maatregelen overlaten aan de burgemeesters. Alleen bij de werklieden en

arbeiders hadden de ambtsdragers en ambtenaren soms enig gezag om tot schorsing of ontslag over te gaan.

Onvrijwillig ontslag van een ambtenaar kwam vrijwel niet voor, zelfs niet bij disfunctioneren. In 1748 kon de

Haarlemse onderfabriek De Werff ‘die in slegte en swakke constitutie is’ zijn taken niet meer waarnemen.229 In

plaats van ontslag of pensionering wilde het stadsbestuur boven De Werff een nieuwe ambtelijke positie creëren

met de titel van directeur (wellicht geïnspireerd door de benoeming van een directeur-generaal in Amsterdam

twee jaar eerder). De Werff overleed echter kort daarop, zodat het stadsbestuur kon volstaan met de benoeming

van een opvolger. Het was niet ongebruikelijk om bij een slecht functionerende ambtenaar een assistent, collega

of meerdere te benoemen. Tijdelijke aanstellingen werden niet gebruikt om de stad te beschermen tegen slecht

functionerende ambtenaren. Zo werd de tijdelijke aanstelling van twee en vijf jaar van de Rotterdamse

bouwmeester Verhellouw telkens verlengd ondanks dat op zijn kennis en kunde het een en ander werd

afgedongen. De terughoudendheid met ontslag kan (gedeeltelijk) worden verklaard doordat de ambtenaren bij de

aanvaarding van de stedelijke betrekking vaak afstand deden van eigen, particuliere bouwbedrijven of een andere

overheidsaanstelling. In 1741 bepaalde het Goudse stadsbestuur bijvoorbeeld dat bij een benoeming van een

timmerman of houtkoper als opzichter over de fabricage, deze binnen twee maanden zijn bedrijf van de hand

moest doen.230 Bij de benoeming betaalden zij bovendien een recognitie of traktementsbelasting. Zodoende

verkregen zij een zeker persoonlijk recht op de stedelijke posities, hoewel dit nooit als zodanig werd

228 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 27 (Rapporten van De Witte 1772-
1777), rapport 13 januari 1773.
229 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1748-1749), fol. 75 22 juli 1748.
230 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 64 (Vroedschapsresoluties 1738-1744), fol. 109verso 5 juni 1741.
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uitgesproken. Bij de ontslagen binnen de Hollandse stedelijke bouwbedrijven in de achttiende eeuw was daarom

altijd sprake van flagrante schending van de instructies. In 1777 werd de Leidse assistent-fabriek Eryck van Hern

ontslagen omdat hij zonder toestemming de stad had verlaten en zich een week lang bij vrienden in Den Haag

had schuil gehouden.231 In hetzelfde jaar verloor de Amsterdamse directeur-generaal De Witte zijn positie door

diverse frauduleuze handelingen, waaronder de oneigenlijke verkoop van posities binnen het stedelijke

bouwbedrijf.232

De instructies van de ambtsdragers en de ambtenaren binnen de stadsfabricage kenden diverse

bepalingen over de aanstelling van de stedelijke werklieden en arbeiders. De ambtenaren mochten niet op eigen

gezag werklieden aanstellen, maar konden wel geschikte kandidaten aan de ambtsdragers of het stadsbestuur

voordragen. Ieder jaar gaven zij een indicatie van het aantal benodigde arbeidskrachten. De werklieden en

arbeiders stonden in een vaste gezagsverhouding ten opzichte van het stadsbestuur en legden ook een eed af,

bijvoorbeeld in Haarlem in 1748 bij de invoering van het nieuwe reglement.233 In Leiden hadden zij ook in 1732

een eigen instructie gekregen, maar dit was uitzonderlijk. Dit Leidse werkvoorschrift vermeldde de plicht de

werktijden te eerbiedigen, het materiaal en de gereedschappen goed te gebruiken, maar verbood ook het gebruik

van tabak en sterke drank, het ‘melkander lasteren’ en zelfs het molesteren van burgers voor drank.234

De werklieden en arbeiders hadden geen vaste aanstelling maar werden op basis van gewerkte dagen

betaald. De baanzekerheid was niettemin groot en vaak waren zij hun hele werkzame leven verbonden aan de

stedelijke bouwbedrijven. Bij gewenste beperkingen van de aantallen werklieden gingen de stadsbestuurder vaak

omzichtig te werk. In Delft en Rotterdam achtten de stadsbestuurders het bij bezuinigingsrondes bijvoorbeeld

onjuist om de betrokken manschappen en hun families na soms lange dienst in armoede te storten. In Leiden en

Gouda was het stadsbestuur minder scrupuleus. Zij ontsloegen zonder meer de overbodig geachte werklieden.

De instructie van de ambtenaren en/of ambtsdragers bepaalden soms uitvoerig wanneer en hoe lang de arbeiders

werden geacht te werken. In een aantal steden stond het bouwbedrijf gedurende de winter ‘stil’, wat betekende

dat de werklieden en arbeiders geen inkomsten hadden. In Haarlem werd bijvoorbeeld niet gewerkt van 15

november tot 15 februari en in het Leidse bouwbedrijf stond het werk van december tot maart stil.235 [Zie afb.

2.7] In Amsterdam gebruikte men het middel van ‘verzuim’ waarbij de arbeiders gedwongen werden om in

deeltijd te werken.

De betaling van werk- en arbeidslieden binnen de stedelijke bouwbedrijven was waarschijnlijk niet

ongunstig in vergelijking tot de lonen in de particuliere bouwsector, hoewel vooral de baanzekerheid de posities

aantrekkelijk lijkt te hebben gemaakt.236 Het loon werd bepaald door de gewerkte dagdelen of schoften. In het

231 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 221 (Burgemeestersresoluties 1776-1777), fol. 34 4 april 1777.
232 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 338 1 mei
1777.
233 GAH bibliotheek 43-003739 M (Instructie voor den Onderfabrycq der stad Haarlem etc., Haarlem 22 juli
1748), artikel 13 en 14.
234 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -
meesterknecht en werkgasten van de werf, 1732), reglement stadstimmergasten etc. artikelen 2, 3 en 9,
reglement stadsmetselaarsgasten etc. artikelen 2, 5, 6 en 8.
235 Voor Haarlem, zie: GAH bibliotheek 43-003739 M (Instructie voor den Onderfabrycq der stad Haarlem etc.,
Haarlem 22 juli 1748), artikel 1. Voor Leiden, zie: RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508
(Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -meesterknecht en werkgasten van de werf, 1732), instructie
stadstimmerman artikel 30, instructie stadsmetselaar artikel 13.
236 G.P.M. Pot, Arm Leiden, Levenstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854, Hilversum 1994, p. 38-39, H.
Diederiks, Een stad in verval, Amsterdam omstreeks 1800, dissertatie Universiteit van Amsterdam 1982, p. 235.
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voor- en najaar waren de verdiensten over het algemeen lager dan in de zomermaanden, waarop langer werd

doorgewerkt. Geschoolde arbeiders verdienden meer dan ongeschoolde, terwijl ook onderling, door ervaring of

opleidingsniveau, verschillen mogelijk waren. Iedere ochtend meldden de werklieden en arbeiders zich bij de

stedelijke bouwbedrijven om daar hun orders af te wachten. Hierbij werden ook de namen genoteerd op basis

waarvan de wekelijkse betalingen plaatsvonden. In Delft introduceerde de inspecteur der fabricage Johannes van

der Wall kort na zijn aanstelling in 1772 een voorgedrukt werkformulier, waarop naast de persoon in ieder geval

de tijd en de plaats van werken werd vermeld.237 Van deze werklijsten werden twee exemplaren gemaakt, een

voor op de werf en een voor de havenmeesters. Op basis van zulke administraties vonden de loonbetalingen

plaats. De ambtsdragers en/of de ambtenaren waren voor de uitbetaling verantwoordelijk.

2.3.5. traktementen en emolumenten

Traktementen van ambtsdragers

Het bekleden van een ambt als opperfabriek, thesaurier, havenmeester of fabrieksmeester kon uit oogpunt van

het bijbehorende inkomen interessant zijn. In Haarlem bedroeg het traktement van de opperfabriek 500

gulden.238 In Leiden ontving de thesaurier extraordinaris, naast lakense stof, ‘tienhondert gulden van veertigh

grote ’t stuk’.239 Dit was een groot verschil met de Goudse fabrieksmeesters die, naast kleedgeld, slechts vijftien

gulden per jaar ontvingen.240 Het is echter niet duidelijk in hoeverre dit door emolumenten, bijvoorbeeld

presentiegelden, werd aangevuld. In Rotterdam ontvingen de fabrieksmeesters 250 gulden per jaar, aangevuld

met een vergoeding van een gulden voor iedere bezochte vergadering.241 In Schiedam kreeg de fabrieksmeester

75 gulden, dit werd in 1789 verdubbeld.242 In Amsterdam ontvingen de thesaurieren ordinaris 250 gulden aan

traktement en 50 gulden aan kleedgeld.243 Dit traktement had tot 1748 500 gulden bedragen, waarmee het op

gelijke voet stond met dat van de burgemeesters en schepenen. Het ambt behoorde daarmee tot de best

verdienende binnen de Amsterdamse stadsregering, waarmee ook een indicatie van het gewicht van de positie is

gegeven. Deze status degradeerde geenszins met de traktementsverlaging van 1748: het maakte onderdeel uit van

een algemene maatregel tot besparing, waarbij een groot aantal ambtstraktementen werd verminderd.244 De

237 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport betreffende de stadsfabricage 1772); GAD 1 Stadsbestuur
1246-1795, 16.10 (Burgemeestersresoluties 1772-1776), fol. 20 13 augustus 1772 reglement fabricage sub D.
238 GAH Stadsarchief 1581-1795, kast 28-13 (Register van de resoluties van tijd tot tijd genomen bij d’ ed agtb
heeren raeden en vroedschappen mitsgaders van de ed:gr:agtb: heeren burgemeesteren en regeerders der stad
Haarlem noopende de ampten en beneficien aan d’andere zij breeder en specifice gemeld), vroedschapsresolutie
31 mei 1679, vroedschapsresolutie 22 juli 1748.
239 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10514 (Instructie voor de thesaurier extraordinaris, midden
achttiende eeuw), artikel 25.
240 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 3657 (Fabricageboeken ca. 1722), fol. 11 instructie fabrieksmeesters
1691, artikel 37.
241 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 99 e.v. 10 mei 1773 instructie
fabrieksmeesters, artikel 34. NB het presentiegeld gold per dag, dus meerdere vergaderingen op een dag leverden
niet meer presentiegeld op.
242 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 28 (Vroedschapsresoluties 1789-1795), ongefolieerd 14 december
1789. G. van der Feijst, 400 jaar stadstimmerwerf, van fabrieksmeester tot directeur gemeentewerken, Schiedam
1981, p. 12 vermeldt dat de fabrieksmeester in 1581 80 gulden aan traktement ontving.
243 NA 3.20.52 Familiearchief Van Slingeland-Temminck, 446-b (Lijst met ambten vergeven door burgemeester
De Vrij Temminck), lijst van alle ampten en bedieningen begeeven wordende door de weledele groot achtbaren
heeren burgemeesteren der stad Amsterdam zo veel dezelve in t jaar 1779 noch bekend zijn, fol. 69.
244 J.Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen,
kerkenstaat, schoolen, schutterije en regeeringe, [Octavo, 13 banden] Amsterdam 1760-1768, band 12 (1768), p.
33.
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thesaurieren ordinaris ontvingen geen noemenswaardige emolumenten maar benoemden wel een deel van de

ambtenaren.245 Groot voordeel was dat het niet verboden was naast dit ambt nog andere regeringsambten uit te

oefenen. In Haarlem was de uitoefening van het opperfabrieksambt met andere (financieel administratieve)

ambten aan beperkingen onderhevig en combinaties met buiten- of magistraatsambten verboden.246 In Leiden

blijkt uit de aanstellingen van de diverse thesaurieren extraordinaris dat ook naast dit ambt geen andere functies

werden waargenomen.247

Traktementen en emolumenten van ambtenaren

Er waren veel voordelen verbonden aan de indiensttreding bij een stedelijke overheid. De bekleder van de positie

had een grote mate van zekerheid voor zijn (financiële) toekomst. Dit maakte de aanstellingen ook aantrekkelijk

voor bazen met goedlopende eigen bouwbedrijven. Een aanstelling aan het hoofd van het stedelijke bouwbedrijf

liet echter geen ruimte voor de uitoefening van een particulier bouwbedrijf. Het inkomen verhield zich daarom

waarschijnlijk goed tot de verdiensten binnen een private bouwsector. De Haarlemse onderfabriek Isaäc Roussel

kreeg bijvoorbeeld in 1748 800 gulden traktement toegelegd ‘so ter sake dat de gemelte persoon al selfs een

moije stuijver is winnende’.248 De Delftse inspecteur der fabricage Johannes van der Wall hield zijn stadsbestuur

voor dat een stadsfabriek een royaal en deftig bestaan moest kunnen leiden. Een jaarlijks traktement van 1200

gulden met vrije woning, turf en kaarsen was daarvoor voldoende.249 Deze mening werd gedeeld door het

Goudse stadsbestuur. Het traktement van de opzichter van de stadswerken stond sinds 1654 op 360 gulden per

jaar. In 1777 werd dit opgetrokken tot 1250 gulden, gezien ‘de heedendaagsche duurder tijden, en kostbaarder

levenswijze’.

De inkomsten uit traktementen in de diverse steden verschilden sterk. [Fig 2.9] De hoogte van het

traktement werd in de eerste plaats bepaald door de zwaarte van de verantwoordelijkheden en de taken. De

Amsterdamse directeuren-generaal hadden een veel omvangrijker werkgebied dan de andere vermelde

ambtenaren. Voor een goede vergelijking van de inkomsten van de ambtenaren in de verschillende steden

moeten echter ook de emolumenten worden meegerekend. Deze emolumenten maken de inkomensopbouw

ondoorzichtig. De verhoging van het traktement van de Goudse opzichter in 1777 lijkt op het eerste gezicht

wellicht fors, maar dit ging gepaard met de afschaffing van een groot aantal emolumenten. De opzichter ontving

namelijk tot die tijd vier penningen voor iedere ton turf die door de stad werd gebruikt en twee stuivers voor

iedere roede straat die werd aangelegd. Bovendien ontving hij inkomsten uit een aantal opzichttaken over enkele

245 J.Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen,
kerkenstaat, schoolen, schutterije en regeeringe, [Octavo, 13 banden] Amsterdam 1760-1768, band 12 (1768), p.
34; H. Diederiks, Een stad in verval, Amsterdam omstreeks 1800, dissertatie Universiteit van Amsterdam 1982,
p. 251 ontvingen de thesaurieren ordinaris geen traktement of emolument.
246 GAH Stadsarchief 1581-1795, kast 28-13 (Register van de resolutie van tijd tot tijd genomen bij d’ ed agtb
heeren raeden en vroedschappen mitsgaders van de ed:gr:agtb: heeren burgemeesteren en regeerders der stad
Haarlem noopende de ampten en beneficien aan d’andere zij breeder en specifice gemeld), vroedschapsresoluties
20 februari 1718 het reglement op de bestellingen van de magistratuur.
247 M. Prak, Gezeten burgers, de elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 369-422.
248 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1748-49), fol. 149verso 23 december 1748.
Dit bedrag werd al in 1750 ter aanmoediging verhoogd tot duizend gulden: GAH Stadsarchief 1581-1795, kast
28-13 (Register van de resolutie van tijd tot tijd genomen bij d’ ed agtb heeren raeden en vroedschappen
mitsgaders van de ed:gr:agtb: heeren burgemeesteren en regeerders der stad Haarlem noopende de ampten en
beneficien aan d’andere zij breeder en specifice gemeld), vroedschapsresolutie 9 maart 1750.
249 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 4.
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straatwegen buiten de stad en de sluiswerken van de provincie Holland binnen Gouda.250 Ook bij de vergelijking

van de traktementen van de opeenvolgende directeuren-generaal in Amsterdam moet met deze ‘neven’inkomsten

rekening worden gehouden. Jacob Eduard de Witte kreeg in 1772 met een traktement van 4500 gulden maar

liefst 1200 gulden meer dan zijn voorganger Cornelis Rauws (1736-1772).251 Deze substantiële toename kan

echter gedeeltelijk worden verklaard uit het feit dat De Witte geen emolumenten kreeg, terwijl Rauws zowel een

derde deel van de opbrengsten van de verkoop van de putklei als vijf procent van de huuropbrengst van de

schuitenhokken ontving. Deze emolumenten waren bovendien door de stad gegarandeerd voor 700 gulden per

jaar.252 Het resterende verschil van 500 gulden kan wellicht worden verklaard uit de persoonlijke

omstandigheden: beide directeuren-generaal kregen geen stadswoning en betaalden zelf de huur van hun

woningen. De Witte had echter een groot gezin terwijl Rauws vrijgezel was.253

Het meest voorkomende emolument was de verstrekking van een stadswoning. [Afb. 2.10, 2.11]

Daarnaast werd vaak tegemoetgekomen in stookkosten, verlichting, kantoorbehoeftes en de schoonmaakgerei.

Deze emolumenten hingen nauw samen met de uitoefening van het beroep. De woningen waren bijvoorbeeld

gelegen aan de stadswerven waar de materialen werden opgeslagen en de stadsarbeiders zich iedere dag moesten

melden. Naast dergelijke uitbetalingen in natura werden soms ook percentages gegeven van heffingen die door

de ambtenaren in hun functie werden geheven. De inkomsten van directeur-generaal Rauws uit de huren van de

schuitenhokken en de verkoop van putklei in Amsterdam zijn hier goede voorbeelden van. De toekenning van

een deel van de opbrengsten stimuleerde de inzet van de betrokken ambtenaar. De ambtenaren werden soms

begunstigd met een andere positie binnen de stedelijke overheidsorganisatie. In 1788 kreeg Abraham van der

Hart het ambt van keurmeester van de steen als vergoeding voor de verzwaring van zijn positie als directeur. De

opbrengsten van deze positie werden rond 1804 geschat op ongeveer 800 gulden per jaar.254

De waarde van genoemde emolumenten is lastig in te schatten. In 1769 vroeg de Amsterdamse

stadstimmerman Willem van Dieden pensioen aan met behoud van zijn traktement, vrije woning, vrij gebruik

van een paard en wagen, brandstof en verlichting. Het pensioen werd toegestaan maar omdat de woning nodig

was voor de huisvesting van andere ambtenaren werd het verlies van deze emolumenten voor een bedrag van

500 gulden per jaar vergoed.255 In Schiedam werden de opeenvolgende stadsarchitecten telkens aangesteld op

dezelfde voorwaarden met een vast traktement van 363 gulden per jaar.256 De vergroting van het stedelijke

250 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 220 ev. 22 september
1777.
251 Aanstelling Rauws en bepaling traktement: GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extracten
resoluties oudraad 1762-1793), fol. 44verso 22 juli 1768. Aanstelling De Witte en bepaling traktement: GAA
5024 Archief burgemeesters, 5 (Resoluties regerende en oud-burgemeesters 1768-1777), fol. 139 10 juli 1772.
252 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extracten resoluties oudraad 1762-1793), fol. 44verso 22 juli
1768.
253 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extracten resoluties oudraad 1762-1793), fol. 44verso 22 juli
1768. Rauws kreeg geen stadswoning op de stadstimmerwerf omdat hij niet vaak genoeg aanwezig zou zijn om
toezicht te houden op de aanwezige werklieden en het opgeslagen materiaal.
254 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 26 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1778-1797), fol. 313 9
januari 1788; GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extracten resoluties oudraad 1762-1793), fol. 191
29 januari 1788; GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en -gebouwen, 735 (Stuk houdende
opgave van de traktementen verdiend door directeuren van stadswerken over 1761-1804).
255 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extracten resoluties oudraad 1762-1793), fol. 59 30 januari
1770.
256 Aanstelling Arij van Bol’es, zie: GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 12 (Vroedschapsresoluties 1712-
1726), fol. 230 4 november 1724. Aanstelling Rutger van Bol’es, zie: GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795 20
(Vroedschapsresoluties 1771-1775), ongefolieerd 19 december 1774. Voor het recht van survivance van Cornelis
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bouwbedrijf door de jaren maakte de bepaling dat de stadsarchitect twee stuivers ontving voor iedere knecht en

zelfs vier tot zes stuivers ontving voor iedere leerjongen zeer aantrekkelijk. In 1789 overwoog de stedelijke

regering dit te vervangen door een niet nader gespecificeerd vast bedrag.257 In 1795 werd een nieuwe instructie

opstelde, waarbij de toenmalige stadsarchitect Cornelis van Bol’es (1762-1832) een vast traktement van 2800

gulden kreeg toegewezen.258 Dit bedrag is waarschijnlijk een goede indicatie van de inkomsten van de

stadsarchitect voor 1795, omdat een forse traktementsverhoging op dat moment niet voor de hand lag.

Het was gebruikelijk om ambtenaren bij buitengewone prestaties te belonen met een eenmalige of zelfs

jaarlijkse gratificatie. Het initiatief daartoe kon van het stadsbestuur of de ambtenaar zelf uitgaan. De

Amsterdamse directeur-generaal Rauws ontving mede vanwege zijn inzet bij het bezoek van de stadhouder aan

de stad in 1768 een douceur van 1000 gulden, maar dit bedrag was ook bedoeld als bijdrage voor de aanschaf

van een koets en paard.259 In 1775 besprak de Amsterdamse oudraad het verzoek van directeur-generaal De

Witte om een jaarlijkse gratificatie, vanwege de toename van zijn werk en de voltooiing van de

stadsschouwburg. De oudraad wees een jaarlijkse toelage af gezien zijn ‘fortabele’ traktement maar gaf hem

eenmalig duizend gulden.260 In Schiedam kreeg Rutger van Bol’es (1727-1790) bij de voltooiing van de nieuwe

Binnensluis een douceur van 1200 gulden.261

Sommige ambtenaren vergrootten hun inkomsten door particuliere opdrachten, andere aanstellingen of

eigen bedrijven. De Amsterdamse directeur-generaal Meijbaum was tijdens zijn stedelijke aanstelling ook

verbonden aan het ingenieurscorps van het Staatse leger, waarvan hij een inkomen genoot. Zijn stedelijke

inkomen van 1500 gulden werd daardoor aangevuld met 1800 gulden voor zijn aanstelling binnen het corps der

genie. Opvallend genoeg is de som van deze bedragen precies het bedrag dat zijn opvolger Rauws kreeg

toegelegd. Rauws had voor zijn stedelijke aanstelling namelijk wel zijn positie als ingenieur moeten opgeven.

Dergelijke inkomsten, die los stonden van de aanstelling binnen het stadsbouwbedrijf, zijn lastig te achterhalen.

Overigens werden in vrijwel iedere ambtelijke instructie de mogelijkheden tot het aannemen van

werkzaamheden buiten de stedelijke dienst beperkt of onder voorwaarden gesteld. Bij de herziening van de

instructies van de Leidse stadsmeestertimmerman en –metselaar in 1732 werd hen verboden nog langer

particuliere opdrachten aan te nemen, tenzij zij voorafgaande toestemming hadden van de burgemeesters. Dit

gold ook voor de Haarlemse onderfabriek Isaac Roussel, maar deze trad desondanks toch als architect en

bouwleider op bij de bouw van het hofje van Noblet.262 De Amsterdamse directeur Abraham van der Hart had

van Bol’es, zie: GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 26/ 27 (Vroedschapsresoluties 1787-1789),
ongefolieerd 15 september 1789.
257 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 26/ 27 (Vroedschapsresoluties 1787-1789), ongefolieerd 15
september 1789.
258 G. van der Feijst, 400 jaar stadstimmerwerf, van fabrieksmeester tot directeur gemeentewerken, Schiedam
1981, p. 35.
259 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extracten resoluties oudraad 1762-1793), fol. 44verso 22 juli
1768.
260 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extracten resoluties oudraad 1762-1793), fol. 104 27 januari
1775.
261 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 22 (Vroedschapsresoluties 1780-1782), fol. 38 17 april 1780.
262 GAH bibliotheek 43-003739 M (Instructie voor den Onderfabrycq der stad Haarlem etc., Haarlem 22 juli
1748), artikel 14 en 15. Artikel 14 is van toepassing op de stadswerklieden en bepaalde: ‘dat zijluijden in alle
neerstigheijd ende getrouwigheijd haarluijder werk zullen doen, zonder de voorschreeve stad ergens inne te
verkorten zo lang zij in stadsdienst zijn, zonder ook in iemand anders diensten over te gaan, ofte ook eenige
andere, als stadswerken aan te neemen, te maken en gade te slaan’. Artikel 15 bepaalde: ‘dat het ook den onder-
fabrijcq nochte iemand van de stadswerkbazen niet zal vrijstaan ietwes te doen, t geene in het naast voorgaande
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naast zijn stedelijke werk een omvangrijke particuliere praktijk.263 De terughoudendheid bij het toestaan van

dergelijke nevenactiviteiten spreekt voor zich. De stadsbestuurders vreesden voor verwaarlozing van de

stedelijke taken. Volgens inspecteur van de Delftse fabricage Van der Wall had Nicolaas Terburgh bij zijn

aantreden nog veel tijd nodig gehad voor de afronding van zijn verplichtingen als particulier bouwmeester. Hij

had zijn taken als stadsfabriek verzuimd en zelfs stadsarbeiders ingezet om tekeningen uit te werken.264

Pensionering

De stedelijke dienst bood voor ambtenaren en werklieden een belangrijk voordeel boven de particuliere

bouwsector, hoewel daarover in de instructies niets werd vermeld. Bij ouderdom of andere lichamelijke

gebreken was het mogelijk om met behoud van (een deel van het) inkomen te worden gepensioneerd. Bij de

instemming op een verzoek tot pensionering en de bepaling van de hoogte van het pensioen speelden de goede

en lange dienst aan de stad een belangrijke rol. Ook moest sprake zijn van gebreken die de juiste uitoefening van

de positie onmogelijk maakten. Overheden wentelden vaak de kosten van een pensioen af op de ambtelijke

opvolger, door op het traktementsbedrag van de opvolger te korten. Pas na overlijden van de gepensioneerde

ontving de opvolger dan het volledige traktement. Pensionering was ook mogelijk voor de werk- en

arbeidslieden. Het was in de meeste steden gebruikelijk deze laatste groep bij groot lichamelijk gebrek een klein

pensioen toe te staan. In Rotterdam en Amsterdam werden in respectievelijk 1775 en 1783 reglementen

opgesteld met objectieve maatstaven voor ‘gagering’.265 Er werd gelet op de leeftijd, de aard van de gebreken, de

duur van de dienst en de mededelingen van deskundigen zoals de ambtenaren binnen het bouwbedrijf en artsen.

Deze reglementen hadden ook aandacht voor de zorg van weduwen.

2.4. Het stedelijke bouwbedrijf in de achttiende eeuw

De organisatie van het stedelijke bouwbedrijf werd in de achttiende eeuw nog grotendeels bepaald door de

structuren en werkwijzen die voor de ontwikkelingen uit de zeventiende eeuw relevant waren geweest. De groei

van het aantal publieke gebouwen, werken en diensten in de stedelijke ruimte en – door de stadsuitbreidingen –

van die stedelijke ruimte zelf, maakten toen het opzetten van een rationeel georganiseerd publiek bouwbedrijf

noodzakelijk. Vanwege de financiële middelen die met de bouw en het onderhoud van de publieke gebouwen en

werken waren gemoeid, was het voor de stadsbesturen gunstig om een organisatie op te zetten, die aan de ene

kant de praktische uitvoering van de benodigde werkzaamheden vorm kon geven en aan de andere kant

voldoende mogelijkheden creëerde voor bestuurlijke controle. De behoefte van stadsbesturen aan een efficiënte

organisatie van de stedelijke bouwbedrijven werd dus bepaald door de toenemende kosten en complexiteit van

het taakgebied. Een en ander leidde echter niet tot een volledig rationele bureaucratie als daarvoor moderne

definities worden gehanteerd. 266 Vaak werd nog hoogst informeel en onzakelijk gewerkt en aan het onderscheid

artikel aan de arbeijdsluijden ende pioniers zo scherpelijk onder eede verboden is; ende zijluijden ook gehouden
zullen zijn, hen na den inhoude van t voorschreeve artijkel in alles preciselijk te reguleeren’.
263 C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart, 1747 – 1820: architect, stadsbouwmeester van Amsterdam,
Amsterdam 1965.
264 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 4.
265 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 131 (Vroedschapsresoluties 1775-I), fol. 49verso 6 maart 1775. GAA
5039 Archief thesaurieren ordinaris, 237 (Stukken betreffende traktementen etc.) reglement voor gagering.
266 De ontwikkeling van bestuurstaken en de organisatie daarvan is wel een belangrijke voorwaarde voor
bureaucratisering, zie: M. Weber, Gezag en bureaucratie, geredigeerd en ingeleid door prof. dr. A. van Braam,
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tussen bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden werd niet strikt de hand gehouden.267 In de instructies

kwam dit tot uitdrukking door de verantwoordelijkheid van politieke ambtsdragers voor uitvoeringstaken, zoals

inspecties of materiaalaankoop. De vaak weinig specifieke instructies voor de ambtenaren die nog tot ver in de

achttiende eeuw werden gebruikt zijn wat dat betreft ook veelzeggend. Het geconstateerde gebrek aan kennis van

de inhoud van de instructies in Haarlem en Leiden maakt zelfs duidelijk dat de eigen richtlijnen tot dan toe in

deze steden niet eens dwingend werden gehandhaafd. Gedurende de achttiende eeuw lijkt hierin een kentering op

te treden.

De instructies van ambtsdragers en ambtenaren binnen de stedelijke bouwbedrijven vormden een

weerslag van de gewenste organisatievorm, die nog tot lang in de achttiende eeuw werd afgeleid van de

zeventiende-eeuwse organisatie van de stadsfabricage. De opzet en vorm van deze instructie werden niet

aangepast naar veranderende omstandigheden en nieuwe eisen, ook niet toen aan het begin van de achttiende

eeuw de stedelijke bouwbedrijven werden ingericht met het oog op onderhoud van de bestaande stedelijke

structuren. Vanaf de tweede kwart van de achttiende eeuw is een ontwikkeling zichtbaar waarbij in ieder geval

pogingen werden gedaan om de procedures binnen de stedelijke bouwbedrijven te formaliseren en hier ook de

hand aan te houden. Waarschijnlijk niet toevallig is dit proces het sterkst zichtbaar in die steden die met een

negatieve economische ontwikkeling te maken kregen, waardoor de noodzaak van kostenbesparing en

efficiëntere besteding van gelden groter werd. Dit leidde onder andere tot aanpassingen en uitbreidingen van de

bestaande instructies. Doel was het potentieel binnen de eigen bouwbedrijven beter tot zijn recht te laten

komen.268 Er werd gepoogd om meer specifiek te bepalen welk bestuursorgaan verantwoordelijk was voor de

besluitvorming en voor te schrijven hoe deze binnen een meer hiërarchisch gestructureerd bouwbedrijf moest

worden uitgevoerd. Het was van belang dat voortdurend verantwoording werd afgelegd en dat er meerdere

momenten in het proces waren ingebouwd voor controle van de ambtenaren. De besluitvorming werd hierdoor

zo veel mogelijk gecentraliseerd.269 Het streven was om los te komen van ad hoc besluitvorming zodat voor de

langere termijn al een beeld bestond van te verwachten kosten en werkzaamheden.

Uit de aanpassingen van de instructie in de verschillende steden wordt duidelijk dat de stadsbesturen

streefden om de onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden tussen de bestuurlijke, ambtelijke en

uitvoerende organisatiegeledingen steeds nauwkeuriger te formuleren. De hiërarchische structuur werd hierdoor

scherper aangezet, hoewel dit nog steeds niet leidde tot een strikte scheiding van bestuurlijke en ambtelijke

verantwoordelijkheden. Wel resulteerde het in een betere afstemming van de verschillende instructies binnen de

bouwbedrijven (zoals in Rotterdam in 1773/1774), tot een uitbreiding van het aantal instructiebepalingen (zoals

in Leiden in 1732) en tot een betere structurering van de verschillende soorten werkvoorschriften binnen deze

instructie (zoals in Gouda in 1777). Dit beeld wordt echter minder helder wanneer ook rekening wordt gehouden

Rotterdam 1972, p. 172-178. J. Markoff, ‘Governmental Bureaucratization: General Processes and an
Anomalous Case’, Comparative Studies in Society and History, 17 (1975) p. 480-488. Markoff gaat hier in op de
theorie dat voor bepaalde organisaties bureaucratie een absolute noodzaak is.
267 Vergelijk de opmerkingen hierover door: D.J. Roorda, A.H.Huussen jr, ‘“Das heft in der Hand und geld im
Kasten”, Historische beschouwingen over vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa’, Tijdschrift voor
Geschiedenis 90 (1977) p. 304.
268 Vergelijk de opmerkingen hierover door: D.J. Roorda, A.H.Huussen jr, ‘“Das heft in der Hand und geld im
Kasten”, Historische beschouwingen over vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa’, Tijdschrift voor
Geschiedenis 90 (1977) p. 305. Zie ook hoofdstuk 3 voor de achtergronden van reorganisaties van stedelijke
bouwbedrijven.
269 Dit is een kenmerk van bureaucratisering, zie: C.W. Vroom, Bureaucratie, het veelzijdig instrument van de
macht, Alphen a/d Rijn 1980, p. 32.
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met het verschil tussen de formele organisatie van de stadsfabricage en de praktijk van alledag. Dit wordt

wellicht nergens zo duidelijk geïllustreerd als in de opmerking dat de Haarlemse stadsfabriek Roussel de pas

enkele maanden eerder opgestelde instructie slechts hoefde na te leven voor zo ver dat mogelijk was.

Met de aanpassingen van de instructies reageerden de stadsbestuurders veelal op geconstateerde

misstanden binnen de bouwbedrijven. Vaak was deze reactie vertraagd omdat wijzigingen van instructies pas

werden doorgevoerd nadat de ambtenaar zijn positie had verlaten. Instructie werden normaliter eenmalig

opgesteld bij de aanstelling van de ambtenaar en hoewel de instructiebepalingen vaak aanpassingen naderhand

mogelijk maakten, zagen de meeste stadsbesturen hier van af. De ontwikkelingen binnen de stedelijke

bouwbedrijven waren in de achttiende eeuw dan ook zeker geen lineair proces. Niet alleen werden na verloop

van tijd eerdere aanpassingen losgelaten, maar iedere stad maakte ook een geheel eigen ontwikkeling door. Dit

wil niet zeggen dat de stadsbesturen onderling geen aandacht hadden voor de organisatiestructuur in de andere

steden. Deze kenden immers grote overeenkomsten. Uiteindelijk behandelden de instructies ook dezelfde

onderwerpen. De navolging van bestaande instructies beperkte echter de rationaliseringskansen. De

stadsbestuurders werkten vrijwel altijd binnen de parameters van hun voorgangers: bij de opstelling van nieuwe

instructies werd altijd voortgeborduurd op oudere voorschriften. Zelfs de uitgebreide instructie voor de Goudse

opzichter uit 1777 was in feite een samenvatting van allerlei eerdere besluitvorming over de stadsfabricage die

uit de stedelijke resolutieboeken was verzameld.

De organisaties van de stedelijke bouwbedrijven in de achttiende eeuw zoals in dit hoofdstuk

beschreven, dragen kenmerken in zich van een bureaucratische bestuursorganisatie. In hoofdstuk 1 zijn de

belangrijkste dimensies van een bureaucratische organisatie vermeldt.270 Allereerst is sprake van continuïteit van

bestuurswerkzaamheid in die zin van een continue bedrijf van ambtshandelingen.271 De ambtsdragers kwamen

met vaste regelmaat bijeen – vaak een of twee keer per week – waarbij zij de ambtenaren aanstuurden. Het

bestuurlijk handelen werd bovendien – zo veel mogelijk – volgens formeel vastgelegde regels en procedures

uitgevoerd, die in de instructie en voorschriften waren vastgelegd.272 Hierboven is al beschreven dat in de

achttiende eeuw de formalisering binnen de organisatie zelfs toenam. In de tweede helft van de eeuw was het in

veel steden niet denkbaar om binnen het stedelijke bouwbedrijf te functioneren zonder een eigen instructie. De

introductie van werkvoorschriften voor de werklieden en arbeiders in sommige steden was een nieuwe

aanvulling op het bestaande repertoire. De formele regels konden wel relatief eenvoudig door een afwijkende

werkpraktijk worden doorkruist, maar dit was over het algemeen ongewenst. Stadsbesturen trachtten juist zo veel

mogelijk de hand te houden in de handhaving van de regels.

De verschillende werkzaamheden binnen het bouwbedrijf werden zo veel mogelijk waargenomen door

vaste gespecialiseerde ambten. Binnen de ambten van opperfabriek, havenmeesters, thesaurieren en

fabrieksmeesters kreeg het specifieke toezicht vorm. Dit toezicht was bovendien continu: ook al rouleerden de

ambten tussen de stadsbestuurders, het ambt zelf was constant. Uit de instructies spreekt een duidelijke verdeling

van de verschillende werkzaamheden, die door speciaal daartoe benoemde en aangestelde personen werden

uitgevoerd. De ambtsdragers en ambtenaren binnen de stedelijke bouwbedrijven hadden in principe geen

270 Deze kenmerken zijn verwoord in paragraaf 1.4. en worden hier geparafraseerd.
271 A. van Braam, ‘Bureaucratiseringsgraad van de plaatselijke bestuursorganisatie van Westzaandam ten tijde
van de Republiek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 469-470.
272 A. van Braam, ‘Bureaucratiseringsgraad van de plaatselijke bestuursorganisatie van Westzaandam ten tijde
van de Republiek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 470.
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eigendomsrecht op het ambt of op de positie, hoewel ambtenaren – en soms zelfs werklieden en arbeiders – maar

zelden werden ontslagen, ook als zij niet goed functioneerden. Deze ambten en posities stonden verder in een

vaste, hiërarchische ordening ten opzichte van elkaar. In de instructies werd immers zeer specifiek bepaald welk

bestuursorgaan verantwoordelijk was voor welke besluitvorming. De bedrijfsvoering van de stadsfabricage werd

bovendien geheel gefinancierd uit de middelen die daartoe, na voorafgaande toestemming van het bevoegde

bestuursorgaan, ter beschikking werden gesteld.273

De behoefte om de uitgaven aan de stadsfabricage te controleren had tot gevolg dat de papieren

administratie toenam. Dit had niet alleen betrekking op de besluitvorming zelf, maar ook van de advisering

vanuit de ambtenarij. Rapportages over de stedelijke gebouwen en werken werden omvangrijker en moesten

steeds vaker op voorhand voorzien in een plan van aanpak en kostenberekening. De behoefte aan betere

boekhouding, niet alleen van de financiën maar ook van de materialen en werklieden, leidde tot zwaardere eisen

aan de schriftelijke verslaglegging binnen de stedelijke bouwbedrijven. Dit had vooral gevolgen voor de

boekhouding. Niet alleen werden materiaalboeken bijgehouden, maar dubbele boekhoudingen moesten de

controle verbeteren. De ambtsuitoefening door middel van schriftelijke stukken, die bovendien is onderworpen

aan rationele discipline en controle, is een belangrijk kenmerk van bureaucratisering.274

In de achttiende-eeuwse organisatie van de stedelijke bouwbedrijven zijn duidelijke aanzetten tot

verdere bureaucratisering aanwijsbaar. Dit proces, dat in de zeventiende eeuw was bepaald door de groei van het

aantal publieke diensten en de behoefte aan controle van kwaliteit en financiën, werd in de achttiende eeuw

vooral gekenmerkt door een toenemende behoefte aan kostenbesparing en efficiëntie. Sociale en economische

spanningen zijn hierbij belangrijke factoren.275 Aanpassingen binnen de formele organisatie waren daarvoor

echter niet voldoende. In het volgende hoofdstuk staan een aantal belangrijke reorganisatie in de verschillende

stedelijke bouwbedrijven centraal die hier nauw mee samenhingen.

273 A. van Braam, ‘Bureaucratiseringsgraad van de plaatselijke bestuursorganisatie van Westzaandam ten tijde
van de Republiek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 470-474.
274 A. van Braam, ‘Bureaucratiseringsgraad van de plaatselijke bestuursorganisatie van Westzaandam ten tijde
van de Republiek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 472-474.
275 J. Markoff, ‘Governmental Bureaucratization: General Processes and an Anomalous Case’, Comparative
Studies in Society and History, 17 (1975), p. 479.
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Hoofdstuk 3: De zoektocht naar een efficiënt stedelijke bouwbedrijf

3.1. Stedelijke bouwbedrijven en stedelijke financiën

Het voorgaande hoofdstuk introduceerde een Delftse onderzoekscommissie, die in 1772 de organisatie van het

plaatselijk bouwbedrijf in opdracht van de burgemeesters onderzocht. Deze commissie bestond uit de twee

stadssecretarissen en Johannes van der Wall, de stadslector in de wis- en sterrenkunde. De stadssecretarissen

hadden toegang tot de stedelijke archieven, een belangrijke bron van informatie voor hun onderzoek. Van der

Wall bracht de meer inhoudelijke kennis van de bouwpraktijk en –organisatie in. Deze kennis had hij opgedaan

als docent aan de plaatselijke Fundatie van Renswoude, waar weesjongens onder andere werden opgeleid in

bouwkundige vakken.276

Het rapport van de Delftse commissie legde een directe relatie tussen de oprichting van de stedelijke

bouwbedrijven in de zestiende en zeventiende eeuw en de behoefte aan kostenbeheersing en een efficiënte

besteding van gelden.277 Het inhuren van particuliere ambachtsbazen, zoals tot dan toe gebruikelijk was, werd in

die periode te duur: zij adviseerden de aanleg van onnodige werken, gebruikten slecht materiaal en zetten

onbekwame knechten in. Volgens de commissie hadden de steden daarom – ‘van oordeel zijnde dat dit tot

merckelijcke menage strecken zoude’ – indertijd zelf bouwkundigen in vaste dienst aangenomen, die, onder

toezicht van het stadsbestuur en met eigen werkorganisaties en stadsmateriaal, het onderhoud en de nieuwbouw

van de stedelijke gebouwen en werken vormgaven.278 De oprichting van de stedelijke bouwbedrijven werd zo

verklaard vanuit economische overwegingen. Een verband met de enorme toename van het aantal publieke

werken in deze periode en de behoefte aan representatieve overheidsarchitectuur, waarvoor de meest bekwame

bouwmeesters en ontwerpers nodig waren, werd slecht impliciet gelegd. Kennelijk was in de ogen van de

commissie de organisatie van ontwerpkwaliteit binnen het publieke bouwbedrijf nooit een doel op zichzelf

geweest. Deze benaderingswijze laat zich deels verklaren door de vraagstelling waarmee de Delftse

commissieleden zich zelf zagen geconfronteerd: zij zochten naar mogelijke besparingen binnen de organisatie.

Niet de (bouwkundige) kwaliteit van het Delftse bouwbedrijf stond in 1772 ter discussie, maar de inefficiënte

wijze van werken en – vooral – de oplopende kosten.279

De Delftse commissie constateerde dat de voordelen – op financieel en bouwtechnisch gebied – van

uitvoering in eigen beheer door het stedelijke bouwbedrijf in de loop der tijd tenietgedaan door ‘de ijverloosheijd

en zomtijds de baatzuchtige oogluijking der opzienderen, de traagheid der werklieden zeer gemeen, en eijgen-

alsmeede de winzugt der leveranciers’.280 De conclusie van de commissie was dat het Delftse bouwbedrijf

onvoldoende efficiënt was en dat de arbeidsorganisatie sterk moest worden beperkt. Uitvoeringstaken zouden

voortaan aan particuliere bouwbedrijven worden aanbesteed. Dit betekende echter niet een totale teruggang naar

de situatie van vóór de oprichting van het stedelijke bouwbedrijf: de bouwkundige ambtenaren bleven namelijk

wel in vaste dienst, zowel voor de begeleiding van de aanbestedingen als de advisering van het stadsbestuur.

276 Zie paragraaf 4.4.3.
277 Zie paragraaf 2.1
278 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport stadsfabricage 1772).
279 Over de organisatie van het Delftse stedelijke bouwbedrijf, zie: C.A. van Swigchem, ‘De stadsfabriek in de
tweede helft van de achttiende eeuw’ in: R. Meischke e.a. (red.), Delftse studiën, een bundel historische
opstellen over de stad Delft geschreven voor dr. E.H. ter Kuile naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar
in de geschiedenis van de Bouwkunst, Assen 1967, p. 293-328.
280 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport stadsfabricage 1772).
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Kritiek op slecht functionerende stedelijke bouwbedrijven, zoals door de Delftse commissie werd geuit,

was wijdverspreid in Holland in de achttiende eeuw. Deze was natuurlijk het meest inhoudelijk en fundamenteel

bij de stadsbestuurders, die nu eenmaal meer inzicht hadden in de werkwijzen, het functioneren van ambtenaren

en de uitgaven. Toch werden ook in bredere kring de werkzaamheden aan publieke werken met een kritisch oog

gevolgd. Volgens het Leidse vroedschapslid Joost Romswinkel (1745-1824) was in ieder geval onder zijn

stadsgenoten het spreekwoord gangbaar: ‘het is een stadswerk, daar word niet nagesien’.281 In 1769 bekritiseerde

Cornelis Ploos van Amstel (1726-1798), een belangrijke Amsterdamse kunst- en architectuurcriticus, de

benoeming maar ook de werkwijze van Cornelis Rauws als directeur-generaal over de Amsterdamse

stadswerken.282 Kennelijk incasseerde deze directeur-generaal der stadswerken in Amsterdam dergelijke kritiek

regelmatig. Zo stond in een spotschrift uit 1768, dat overigens niet tegen Rauws was gericht, te lezen: ‘Gij zijt

gelukkig geen Fabriek van de Stad te zijn, want wat moet die niet onverdient al afwagten? En daar kun gij niet

tegen: Want die Heer [bedoeld wordt Rauws] is van jongs af onderweezen in de Boukunde, Vestingwerken,

volgens de Regelen en Rekenkunde etc., de Werken geven getuigen, en laat Baatzugtige en Nijdigers praaten, en

gal uitbraaken, een braaf eerlijk Man stoort zig aan geen Brabbelaars’.283 De kritiek bij stadsbestuurders,

stedelingen en ook ‘brabbelaars’ had dus zowel betrekking op vermeende geldverspilling als – maar dit hing er

feitelijk nauw mee samen – op de onvoldoende kwaliteit van het geleverde werk. Een gevulde stedelijke kas en

goed onderhouden publieke gebouwen en ruimte waren dan ook belangrijke graadmeters voor het goede bestuur

van de stad. De Goudse regent Cornelis Johan de Lange van Wijngaerden schreef dat ‘het meeste belang der

ingezetenen niet zozeer bestaat door welke lieden zij geregeerd worden, als wel dat de geldmiddelen behoorlijk

worden besteed en diensvolgens geen meer lasten worden gevorderd te betalen als volstrekt tot onderhoud van

het bestaan der stedelijke huishouding noodzakelijk vereischt wordt’.284 Leids vroedschapslid Franciscus

Gualterus Blok onderschreef ook dat een juiste bestuurlijke behartiging van de stedelijke fabricage een van de

belangrijkste onderwerpen was binnen de stedelijke regering.285

De behoefte aan besparingen en de verbetering van de uitvoering was een belangrijke aanleiding voor

onderzoeken naar de organisatie van de stedelijke bouwbedrijven. De uitgaven aan de stedelijke bouwbedrijven

waren fors en konden bij de uitvoering van onvoorziene maar noodzakelijke werken in korte tijd sterk toenemen.

Hierdoor raakte de balans in de stedelijke inkomsten en uitgaven eenvoudig verstoord. In 1788 schreven de

thesaurieren ordinaris in een rapport over de Amsterdamse financiën dat de ‘uitgaven tot het onderhoud,

reparatiën en verbeeteringen aan stadtsgebouwen, sluijsen, bruggen, waterkeringen, vestingen, paalwerken,

wallen en vooral de modderwerken’ in de jaren 1771-1785 met maar liefst 2.667.099 gulden was toegenomen in

281 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlagen ongefolieerd,
J. Romswinkel ‘Advijs voor de extraordinaire vroedschapsvergadering 21 augustus 1786 op het rapport der
commissie tot ondersoek van stadtsfinantie’.
282 T.H. von der Dunk, ‘De zotte trotsheid’ van een vreemdeling, Cornelis Ploos van Amstel contra Cornelis
Rauws’, Amstelodamum 87 (2000), p. 44-45. Zie ook paragraaf 4.3.1.
283 E.B.M. Lottman, ‘Jan Smit, een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas’, Bulletin KNOB (1978) LXIX,
bijlage B, p. 148 ‘Aanmerkingen van Cornelis Schrobsaag over de voorgaande en tegenwoordige toestand van
zijn confrater Jan Smit’.
284 Geciteerd in: J.J. de Jong, Met goed fatsoen, de elite in een Hollandse stad, Gouda 1700-1780, Amsterdam
1985, p. 30-31, n. 38.
285 Zie paragraaf 1.2. RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786),
bijlagen ongefolieerd, rapport gesigneerd F.G. Blok. Gezien het verband met andere rapporten in deze bijlage
moet worden aangenomen dat dit rapport is gepresenteerd in een buitengewone vergadering d.d. 21 augustus
1786.
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vergelijking tot de jaren 1756-1770. Deze sterke toename werd verklaard door de bouw van de Muiderpoort in

1771, een van de eerste grote stedelijke bouwopgaven in Amsterdam na 1750 die geheel uit de stadskas werd

gefinancierd. De uitgaven aan deze poort, aan de Hollandsche schouwburg (1774) en aan het Nieuwe Werkhuis

(1779) bedroegen samen ongeveer anderhalf miljoen gulden, terwijl aan werkzaamheden aan het IJ sinds 1778

driekwart miljoen gulden extra was gespendeerd. Mede daardoor hadden de stedelijke uitgaven de inkomsten

van de stad in deze periode sterk overtroffen.286 Kostenbesparingen waren gewenst en hierbij werd in de eerste

plaats aan het stedelijke bouwbedrijf gedacht. In het welvarende Schiedam vormde de bouw van de Binnensluis

(1776), met bouwkosten van meer dan 200.000 gulden, aanleiding voor het stadsbestuur de stedelijke uitgaven

en inkomsten aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. De stad kon de extra last wel financieren, maar het

Schiedamse bestuur wenste niet op het stedelijke vermogen in te teren. Er werden daarom nieuwe belastingen

geïntroduceerd.287

Als buitengewone uitgaven in welvarende steden als Amsterdam en Schiedam problemen opleverden,

dan was dit zeker het geval in Haarlem, Delft, Leiden en Gouda. Deze steden hadden te maken met afnemende

bedrijvigheid, sterke verarming onder de stedelijke bewoners en een negatieve demografische ontwikkeling.288

Leiden, in de zeventiende eeuw de tweede stad van de Republiek, verloor bijvoorbeeld in de loop van de

achttiende eeuw bijna de helft van haar inwoners.289 Dit had directe invloed op de stedelijke inkomsten omdat

deze grotendeels afhankelijk waren van accijnzen en andere belastingen. De mogelijkheden om de inkomsten te

vergroten waren echter beperkt omdat de belastingdruk op de inwoners al hoog was.290 Dit verklaart ook de grote

regelmaat waarmee deze steden de stadsfinanciën, en dan vooral de uitgavenkant, analyseerden.

Twee onderwerpen speelden in de financiële rapportages telkens een belangrijke rol: de toenemende

kosten van de armenzorg en de uitgaven aan de stedelijke bouwbedrijven. In Haarlem constateerde een

onderzoekscommissie uit in 1748 ‘dat het werk van dese stadsfabrijcq, hetwelk aan de menage van dese stadt so

veel duijsenden kan af of toedoen, op geen goede voet, nogte in geen goede orde is te brengen’ zonder een

ingreep in de ambtelijke en bestuurlijke leiding.291 In Gouda concludeerde de vroedschapscommissie tot de

financiën in 1772 dat de ‘post van de fabricagie, zeedert eenige jaaren door importante vernieuwingen en

reparatiën zeer hoog was opgelopen’.292 In Delft rekende een vroedschapscommissie in 1784 voor dat de

stedelijke schuld sinds 1760 was toegenomen met 724.340 gulden. Dit werd naar hun mening grotendeels

veroorzaakt door de verdubbeling van de jaarlijkse uitgaven aan het bouwbedrijf (van gemiddeld 26.000 tot

49.000 gulden). Deze sterke toename van de uitgaven was ook in 1772 al aanleiding geweest voor het onderzoek

naar de organisatie het bouwbedrijf. De genomen maatregelen uit dat jaar brachten verbetering, maar de kosten

286 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 26 (Besoigneboek 1778-1797), fol. 314 17 januari 1788. op 22
januari werd dit rapport aan de burgemeesters overhandigd.
287 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol 127verso 1 december
1777.
288 J. de Vries, A. van der Woude, The First Modern Economy: Success, Failure, and Perserverance of the Dutch
Economy, 1500-1815, Cambridge 1997, p. 279-295.
289 D.J. Noordam, ‘Demografische ontwikkelingen’ in: R.C.J. van Maanen, S. Groenveld (red.), Leiden, de
geschiedenis van een Hollandse stad, 1572-1795, Leiden 2003, p. 42-53.
290 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2005 (zesde
druk), p. 317-318.
291 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapresoluties 1748-1749), fol. 75 22 juli 1748.
292 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 4216 (Register vroedschapsresoluties over stedelijke financiën,
fabricage en ambtsverdeling in de periode 1747-1794, 1794), fol. 11verso extract vroedschapsresoluties d.d. 13
juli 1772.
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bleven door allerlei omstandigheden (te) hoog. Het rapport van de vroedschapscommissie van 1784 signaleerde

dat op dat moment nog steeds twee van de vier oorzaken voor de schuldtoename betrekking hadden op de

stadsfabricage. De uitgaven aan het bouwbedrijf verklaarden alleen al de helft van het jaarlijkse tekort op de

stadsrekening terwijl de herstelwerkzaamheden aan de sluizen in Delfshaven, die het bij een stormvloed in 1776

hadden begeven, kostten bijna 215.000 gulden.293 [Afb. 3.1] Een zeer direct verband tussen buitengewone

uitgaven aan het bouwbedrijf en tekorten op de stedelijke rekening werd door het Leidse stadsbestuur gelegd in

de jaren 1767 en 1768. Men berekende het jaarlijkse tekort op de stedelijke balans van 1755 tot 1764 op 10.219

gulden. Voor deze periode werden de gemiddelde uitgave aan het stedelijke bouwbedrijf op 56.975 gulden

gesteld. Voor de jaren 1763 -1767 had het stadsbestuur echter een gemiddelde uitgave van 70.645 gulden

geconstateerd. Hoewel de eindafrekeningen van de stadsrekeningen van die jaren nog niet bekend waren, werd

de toename van de uitgaven aan het stedelijke bouwbedrijf van 13.670 gulden zonder meer bij het gemiddelde

tekort van de voorgaande jaren opgeteld. Het tekort op de stedelijke rekening over de periode 1763-1767 werd

daarmee gesteld op 23.889 gulden. Uit deze wijze van berekening blijkt dat het stadsbestuur van mening was dat

de fluctuaties in de rekening van de stadsfabricage direct doorwerkten in het totale tekort op de stadsrekening.294

De uitgaven voor stedelijke gebouwen en werken maakten een substantieel deel uit van de totale

begroting en stadsbestuurders waren zich dan ook zeer bewust van de correlatie tussen goed beheer van het

bouwbedrijf en een gezond financieel beleid.295 Naast kostenbesparing ambieerden stadsbestuurders daarom

verbetering van de controle op het bouwbedrijf vanuit de bestuursorganen. ‘Efficiency’ bleek echter geen

eenvoudige opgave. In de tweede helft van de achttiende eeuw was het in veel steden problematisch de stedelijke

inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Tekorten werden opgevangen door leningen of door in te teren

op het vermogen. In vrijwel alle onderzochte steden werden grote en kleine bezuinigingsprogramma’s

doorgevoerd, waarbij de publieke werken vaak een belangrijke rol speelden. Op 2 mei 1768 besloot het Leidse

stadsbestuur bijvoorbeeld tot ontslag van het grootste deel van de stedelijke werklieden en arbeiders om

vervolgens de uitvoering aan te besteden.296 Dit leidde ook tot ingrijpende aanpassingen in de bestuurlijke en

ambtelijke organisatie. De slechte financiële positie van de stad en de oplopende tekorten op de stadsrekening

noopten tot deze veranderingen.297 Het Leidse stadsbestuur had een uitvoerig onderzoek naar de oorzaken van de

financiële problemen en de mogelijke oplossingen uitgevoerd, wat onder andere resulteerde in een afzonderlijk

293 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 13.8 (Vroedschapsresoluties 1783-1786), bijlagen p. 44 no. 7, rapport d.d.
29 mei 1784, p. 3-5.
294 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1491 (Afschriften van rapporten, voorstellen en besluiten uit de
jaren 1703-1791 ter verbetering van de stedelijke financiën), provisioneel rapport 2 mei 1768.
295 Over het verband met het beheer van het stedelijke bouwbedrijf en de stedelijke financiën, zie bijvoorbeeld:
GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 13.8 (Vroedschapsresoluties 1783-1786), bijlagen p. 44 rapport d.d. 29 mei
1784; GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1747-1748), fol. 35 30 mei 1748 en fol.
75 22 juli 1748; RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1491 (Afschriften van rapporten, voorstellen en
besluiten uit de jaren 1703-1791 ter verbetering van de stedelijke financiën);GAS 291 Archief stadsbestuur tot
1795, 26 (Resoluties burgemeesters en vroedschappen 1787-1789), fol. 20verso 18 juni 1787.
296 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770), fol. 231 2 mei 1768.
297 Over de negatieve economische ontwikkeling van de Republiek in de achttiende eeuw in het algemeen, zie: J.
de Vries, A. van der Woude, The First Modern Economy: Success, Failure, and Perserverance of the Dutch
Economy, 1500-1815, Cambridge 1997. Over de negatieve economische ontwikkeling van de stad Leiden in de
tweede helft van de achttiende eeuw, zie: B. de Vries e.a., ‘Het economisch leven. Spectaculair succes en diep
verval’ in: S. Groenveld (red.), Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad, 1572-1795, Leiden 2003, p. 84-
107.
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en zeer grondig rapport over de uitgaven aan de fabricage.298 De gepresenteerde hervormingen werden vrijwel

direct tot uitvoering gebracht, al betekenden de voorstellen een totale breuk met de praktijk binnen het Leidse

stedelijke bouwbedrijf tot dan toe. In de daarop volgende jaren onderzochten de stadsbesturen van Gouda en

Rotterdam of men Leiden moest volgen en ook de Delftse onderzoekcommissie van 1772 bestudeerde de

mogelijkheden daartoe.299

Het belang van de uitgaven aan de stedelijke gebouwen en werken blijkt ook uit het feit dat de

administratie van de stedelijke bouwbedrijven van oudsher in een aparte rekening was ondergebracht en zo was

afgescheiden van de overige stedelijke administratie. Stadsbesturen verkregen zo een zo volledig mogelijk

inzicht in de uitgaven aan deze werken. Alleen op deze wijze was een goede controle en beheersing van de

kosten mogelijk. De commerciële boekhouding die Amsterdam na 1663 voor haar stadsrekening gebruikte, bood

de mogelijkheid om per project of onderdeel van het bouwbedrijf na te gaan hoeveel deze hadden gekost.300

Ondanks dit grote voordeel vond het geen navolging in de andere steden.

In de zeventiende eeuw maakten de kosten van de Amsterdamse stedelijke bouwwerken gemiddeld rond

de twintig procent uit van de totale stadsuitgaven.301 In Leiden is een vergelijkbaar percentage berekend voor de

periode 1620-1720.302 Het lijkt aannemelijk dat het aandeel van het stedelijke bouwbedrijf in de stadsrekeningen

in de achttiende eeuw kleiner was dan in de voorgaande eeuw, gezien de lagere bouwproductie. De overzichten

van de stadsrekeningen van Leiden en Rotterdam [Fig. 3.2 en 3.3] tonen echter aan dat ook bij een ‘normale’

bedrijfsvoering de kosten hoog bleven. Hoewel enige voorzichtigheid is geboden bij de interpretatie van de

stadsrekeningen van Leiden uit de periode 1740-1795, geven de cijfers een duidelijke indicatie dat de uitgaven

aan de stadsfabricage ook in deze periode ongeveer een vijfde van de totale uitgaven bleven uitmaken. In

Rotterdam lag dit percentage in deze periode zelfs gemiddeld rond de dertig procent, maar dit kon in sommige

jaren zelfs tot meer dan de helft van de totale stedelijke uitgaven stijgen. De incidentele afname van het

percentage tot rond twintig procent hangt vooral samen met de sterke toename van de totale uitgaven.

In Haarlem, Gouda en later ook in Delft, trachtten de stadsbestuurders door het stellen van jaarlijkse

maxima aan de uitgaven de kosten in de hand te houden. In de praktijk bleek dit niet te werken. In Haarlem

concludeerde de onderzoekscommissie in 1748 dan ook dat de ‘stadsfabrijcq sedert verschijde jaren altoos

merkelijk hoger is geweest, dan vele jaren daar bevorens en selfs important heeft geëxcedeert den tax bij

resolutie van haar edel groot agtbaren daaromtrent vastgestelt’.303 Het maximumbedrag van 14.000 gulden dat in

Gouda werd gehanteerd was zo onrealistisch dat er jaarlijks overschrijdingen waren. De vroedschap, die formeel

dergelijke overschrijdingen op voorhand moest goedkeuren, toonde nooit bezwaar. Het spreekt voor zich dat het

oogmerk van een dergelijk maximum zo teniet ging. Het bedrag werd in 1772 verhoogd tot 25.000 gulden, maar

298 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770), fol. 231 2 mei 1768.
299 Voor Rotterdam, zie H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’,
Rotterdams Jaarboekje 10 (1922) p. 123. Voor Gouda, zie: SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 70
(Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 220 e.v. 22 september 1777.
300 W.F.W. Oldewelt, ‘De Boekhouding van Amsterdam’, Jaarboek Amstelodamum 1970, p. 18-19, citaat p. 18
n. 1. Zie ook paragraaf 2.3.1.
301 Zie dissertatie Gea van Essen. Van Essen vermeldt een percentage van 23%. Natuurlijk werd ten tijde van de
vierde vergroting, de aanleg van de vestingwerken en de bouw van het nieuwe stadhuis meer uitgegeven. Het
percentage werd echter vooral getemperd in tijden dat de stad haar uitgaven in tijden van oorlog enorm zag
toenemen, terwijl de uitgaven in absolute zin veel minder variabel waren.
302 P. Nagtegaal, ‘Stadsfinanciën en stedelijke economie: invloed van de conjunctuur op de Leidse stadsfinanciën
1620-1720’, Economisch- en sociaal-historisch jaarboek 51 (1989), p. 96-147.
303 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapresoluties 1748-1749), fol. 35 30 mei 1748.
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gezien de jaarlijkse uitgaven tussen 1762-1768 van 30.000 gulden was dit ook krap berekend.304 In 1784 werd

ook in Delft een maximum vastgesteld. De uitgaven aan de gebouwen en werken in de stad Delft werden beperkt

tot 31.000 gulden per jaar of 93.000 gulden in drie jaar, terwijl de uitgaven in Delfshaven hoogstens 11.000

gulden per jaar of 33.000 gulden per drie jaar mochten bedragen.305 Deze uitsplitsing van de maxima in een en in

drie jaar hing samen met de aanstellingsperiode van de havenmeesters. Het is een uitdrukking van de reële

houding die het stadsbestuur, onder invloed van de inspecteur der fabricage Van der Wall, aannam waarbij de

uitgaven per jaar mochten fluctueren, zolang de pieken en dalen zich maar over de langere periode

compenseerden. Van der Wall drong er op aan om kostbare werken gefaseerd uit te voeren zodat de kosten over

diverse boekjaren werden verspreid.306

Overzichten van de bestedingen aan de stadsfabricage, zoals van Leiden en Rotterdam, geven geen

inzicht in de wijze waarop deze gelden werden besteed of in mogelijk achterstallig onderhoud in de publieke

ruimte. In de jaren tachtig van de achttiende eeuw klaagden Leidse stadsbestuurders over het slechte onderhoud

aan de stedelijke gebouwen en werken.307 De uitgaven waren in deze periode echter niet significant lager dan in

andere jaren, waardoor de geconstateerde gebreken geen verband lijken te hebben met het terugschroeven van

werkzaamheden. Een Rotterdams rapport uit 1784 vermeldde dat rond 1780, ondanks de forse jaarlijkse

uitgaven, de stedelijke gebouwen en straten sterk onderhevig waren aan verval. Er werd een campagne ingezet

om alle achterstallig onderhoud weg te werken, die rond 1784 was afgerond. Op dat moment bevonden alleen het

stadhuis en de doelen zich nog in een slechte toestand.308 Het is opvallend en veelzeggend dat, ondanks de grote

uitgaven in beide steden, problemen werden geconstateerd in de uitvoering van de werken. Efficiënter werken

was dan ook vaak de beste mogelijkheid om zowel de kwaliteit in uitvoering te garanderen als tot

kostenbesparing te komen. Dat bleek echter geen sinecure.

Gedurende de achttiende eeuw streefden stadsbestuurders naar betere vormgeving van de controle over

de uitgaven en de ambtelijke uitvoeringsorganisatie binnen de stedelijke bouwbedrijven. Dit streven kreeg vorm

door de introductie van nieuwe instructies, maar ook door de betere organisatie van de bestuurlijke organen die

met de controle waren belast. Groot probleem was dat de stadsbestuurders inhoudelijke kennis van de processen

van de bouwsector ontbeerden en daarom voor hun informatievoorziening afhankelijk waren van de eigen

ambtenaren. Door deze afhankelijkheid namen de ambtenaren feitelijk een vertrouwenspositie in. Dit vertrouwen

kwam onder druk te staan, zeker op momenten dat de uitgaven aan de fabricage toenamen. Stadsbestuurders

probeerden daarom bouwkundigen te benoemen waarvan de loyaliteit aan het stadsbestuur op voorhand was te

verwachten. Daarnaast wilden de stadsbestuurders de arbeidsorganisaties van de eigen bouwbedrijven zo klein

304 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 4216 (Register vroedschapsresoluties over stedelijke financiën,
fabricage en ambtsverdeling in de periode 1747-1794, 1794), fol. 11verso extract vroedschapsresoluties d.d. 13
juli 1772; fol. 18verso extract vroedschapsresoluties d.d. 1 april 1773; SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 68
(Vroedschapsresoluties 1763-1768), fol. 18 5 april 1763, fol. 55verso 16 juli 1764, fol. 87 4 maart 1765, fol.
106verso 21 november 1766, fol. 168 19 maart 1767, fol. 217verso 29 februari 1768.
305 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1877-III (Notulen college van fabricage 1772-1784), 14 februari 1784.
306 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 8 en 13.
307 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlage ongefolieerd,
rapport gesigneerd F.G. Blok ongedateerd; rapport J. van Roijen ongedateerd; rapport G. van Hogeveen d.d. 21
augustus 1786; J. Romswinkel ‘Advijs voor de extraordinaire vroedschapsvergadering 21 augustus 1786 op het
rapport der commissie tot ondersoek van stadtsfinantie’.
308 Zie H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams
Jaarboekje 10 (1922) p. 126.
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mogelijk maken, om zo geld op werklonen en traktementen te besparen. Dit gebeurde door het aantal werk- en

arbeidslieden aan een bepaald maximum te binden, door ontslag of het schrappen van ambtelijke posities. In

Haarlem en Leiden schaften de stadsbesturen zelfs het opperfabrieks- en thesaurier extraordinarisambt af en

daarmee ook het specifieke bestuurlijke toezicht op de stadsfabricage. In de tweede helft van de achttiende eeuw

gingen sommige steden zelfs over tot afschaffing van de eigen arbeidsorganisaties waarna alle werkzaamheden

in aanbesteding werden uitgegeven. Er bestond groot vertrouwen in de efficiëntie van de particuliere

bouwbedrijven. Aanbesteding was van oudsher gebruikelijk bij nieuwbouw of grote herstelwerkzaamheden.

Nieuw was echter dat steden als Leiden en Delft voortaan ook het gewone onderhoud gingen aanbesteden.

3.2. Verbeterde controle op de ambtelijke organisatie

3.2.1. aanpassing instructies

De introductie van gedrukte instructie en werkvoorschriften voor ambtenaren en werklieden in Leiden (1732) en

Haarlem (1748), maar ook de herstructurering van de Rotterdamse ambtelijke instructie in 1773 en 1774 – zoals

in hoofdstuk 2 beschreven – waren duidelijk indicaties van de behoefte aan integrale en op elkaar afgestemde

bouworganisaties. Deze ontwikkeling was echter niet eenduidig en was niet waarneembaar in elke onderzochte

stad. De uitgebreide instructie van de opzichter der fabricage in Gouda uit 1777 bleef even uitzonderlijk of

gebruikelijk als de twaalf artikelen tellende instructie die in Schiedam tot 1795 gold voor de opeenvolgende

stadsarchitecten.309 De vrijblijvende instructies, die slechts het ruime kader van de werkzaamheden maar vooral

de beloningen van de ambtsdragers of ambtenaar regelden, werden wel steeds vaker ingeruild voor meer

specifieke en doortimmerde werkvoorschriften. De aanpassingen van de instructies van ambtsdragers en

ambtenaren binnen het bouwbedrijf vormden dan ook pogingen om de werkzaamheden beter te structureren en

het administratieve systeem te verbeteren. Naar de letter van de instructies vond op gezette tijden overleg plaats,

werden rapporten overlegd en werd de boekhouding gecontroleerd. De invloed en macht van de ambtenaren

werd door dergelijke instructies beperkt. Bepalingen in de Leidse instructies uit 1732 dat de stadsbazen nog geen

hamer- of troffelslag mochten doen zonder kennis van de thesaurier extraordinaris, pasten binnen een

organisatiestructuur waarin alle besluitvorming was voorbehouden aan het stadsbestuur en haar directe

vertegenwoordigers.310 Deze strenge werkprocedures waren het resultaat van het verschil in deskundigheid

tussen de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie. De ambtenaren waren door kennis en ervaring met het

stedelijke bouwen vaak beter op de hoogte dan de stadsbestuurders aan wie zij verantwoording moesten

afleggen. Het stadsbestuur was voor de besluitvorming in belangrijke mate afhankelijk van informatie uit de

ambtelijke organisatie. Dit leidde tot wantrouwen bij het stadsbestuur, hetgeen als het ware werd

geïnstitutionaliseerd in de instructies en in de administratieve maatregelen.

309 Zie paragraaf 2.3.
310 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -
meesterknecht en werkgasten van de werf, 1732), instructie stadstimmerman artikel 13, instructie stadsmetselaar
artikel 16.
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3.2.2. aanpassingen bestuurlijk toezicht

Een zeker wantrouwen was inherent aan de wijze waarop het stedelijke bouwen was georganiseerd.311 De

thesaurieren, opperfabrieken of havenmeesters beschikten gewoonlijk niet over kennis van de bouwwereld in het

algemeen en van het stedelijke bouwbedrijf in het bijzonder.312 Het roulatiesysteem waardoor de ambtsbezetting

om de twee a drie jaar veranderde droeg hier in niet onbelangrijke wijze aan bij. Geen enkele bestuurder was

voor langere tijd persoonlijk verantwoordelijk en aanspreekbaar waardoor de kwaliteit van het toezicht te kort

schoot. Bovendien beschikten de ambtsdragers dan wel over bestuurlijke ervaring, maar zij hadden geen

specifieke kennis van het bouwvak. Kennis en kunde van het bouwbedrijf werd opgebouwd tijdens de

aanstelling en verdween weer met iedere nieuwe opperfabriek, havenmeester, thesaurier of fabrieksmeester.

Hoewel het in Amsterdam gebruikelijk was het ambt van thesaurieren ordinaris meerdere malen – en soms jaren

achter elkaar – uit te oefenen, was dit zeker niet het geval in andere steden.313 Sommige steden, zoals Delft en

Leiden, hielden tot ver in de achttiende eeuw zelfs niet systematisch archieven bij met alle besluiten aangaande

het stedelijke bouwbedrijf. Dit versterkte in die steden de discontinuïteit in het bestuur .314 Doordat de

magistraatsambten eveneens rouleerden dreigde persoonlijke willekeur ten koste van consistent beleid.

De opperfabriek, havenmeester, thesaurier of fabrieksmeester was voor vrijwel al zijn kennis en

informatie over het bouwbedrijf afhankelijk van dezelfde functionarissen die hij moest controleren. Dit was geen

probleem zolang deze ambtenaren integer waren en het belang van de stad dienden. De Leidse thesaurier

extraordinaris Nicolaas van de Velde (1709-1763) en stadssecretaris Andreas Cunaeus (1712-1788) klaagden

echter in een memorie uit 1751 dat de stadsbazen, ‘ongevoelig na sig trekken, een groot gedeelten van de

beheering van de thesaurier extraordinaris in haar gegeeven onderrighting aanbevoolen’.315 In dezelfde memorie

stelden zij het ambt van thesaurier extraordinaris ter discussie. Door de onbekendheid van de bekleders van dit

ambt met het werkterrein konden de stadsbazen de besluitvorming manipuleren, terwijl het onmogelijk was voor

een thesaurier extraordinaris – ‘hoe doorsigtig hij ook soude moogen zijn’ – bij zijn aanstelling ‘grondig

onderrigt en kundig te weesen van soo veele, en verscheijdenen saaken tot het voorschreeven werk haar

betrekking hebbende’. 316 Vergelijkbare schending van vertrouwen werd door de inspecteur van de Delftse

fabricage Van der Wall beschreven: de stadsfabriek Nicolaas Terburgh was gewoon de havenmeesters ‘welke

meestal geen kennis van bouwkunde hadden’, ‘zo blind te houden als eenigzinds mogelijk is, en alle ordres en

reglementen ten nutte van de fabricagie genoomen, zodra mogelijk ter zijde te schuijven, en in vergetelheid te

stellen’.317

311 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke ordening van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2005 (6e

druk), p. 373-378.
312 Zie paragraaf 4.2.
313 Gebaseerd op: GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 7 (lijsten van
regeringspersonen 1625-1750); GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën,
8 (lijsten van vroedschapsleden en andere regeringspersonen o.a. 1751-1792).
314 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies stadstimmerman, -metselaar, -meesterknecht
en werkgasten aan de werf, 1732), achter in dit instructieboek waren notities met besluiten opgenomen, deze
waren echter onvoldoende informatief. GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad
Delft en van Delfshaven ten allen tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 7.
315 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816 5035 (Stukken betreffende bezuinigingen ten aanzien openbare
werken 1751).
316 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816 5035 (Stukken betreffende bezuinigingen ten aanzien openbare
werken 1751).
317 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 7.
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In Leiden zochten Van de Velde en Cunaeus de oplossing van het vertrouwensprobleem in de

vervanging van het ambt van thesaurier extraordinaris door een vaste vroedschapscommissie. Vier

vroedschapsleden zouden onder voorzitterschap van een oud–schepen of –burgemeester de controle en

administratie van de stadsfabricage uitvoeren. Deze commissie zou driemaal per week vergaderen en notulen

bijhouden. De leden van de commissie namen voor langere tijd hun functies waar, zodat continuïteit in kennis en

kunde beter gewaarborgd worden. Deze voorstellen werden echter niet overgenomen.318 In Delft besloten de

burgemeesters op 15 september 1772 wel tot de oprichting van een ‘college der fabricage’, in opzet eigenlijk

vergelijkbaar met het voorstel van Van der Velde en Cunaeus. In het college namen de havenmeesters en de twee

stadssecretarissen zitting.319 Het vormde daardoor qua personele samenstelling een voortzetting van de

onderzoekscommissie die tot de oprichting van het college had geadviseerd. Johannes van der Wall werd als

inspecteur der fabricage de belangrijkste adviseur van het college.320

In het besluit van de Delftse burgemeesters wordt de intentie met de instelling van het college niet met

zoveel woorden vermeld. Van der Wall beschreef echter in een later stadium uitvoerig de voordelen van het

college.321 Het college doorbrak volgens hem het overwicht van de stadsfabriek binnen de besluitvorming over

de stadsfabricage. De fabriek (en niet de havenmeesters) zou, tot de oprichting van het college, de werkelijke

bewindvoerder van het bouwbedrijf zijn geweest. Van de vergaderingen van het college werden notulen

opgesteld, waardoor consistent beleid mogelijk werd. De continuïteit in het college was gegarandeerd door de

betrokkenheid van de beide secretarissen, die een vaste aanstelling hadden en in tegenstelling tot de

havenmeesters niet voortdurend rouleerden. Het commissoriale overleg verbeterde de advisering aan de

burgemeesters en het stadsbestuur terwijl de gedeelde verantwoordelijkheid de werkzaamheden van de

havenmeesters meer aantrekkelijk maakte. Dit laatste was een belangrijke verbetering want het ambt van

havenmeester gaf volgens Van der Wall ‘geen eer nog aanzien’ en had ‘niets aangenaams in zich’.

Havenmeesters waren nu gevrijwaard van ‘alle hatelijkheid of kwaade naam’ in de stad als zij uit hoofde van

hun ambt een aannemer of stadswerkman berispten of ontsloegen.322 Door de instelling van het college werd de

ambtsuitoefening beter gescheiden van ‘toevallige’ persoon die dit ambt op een bepaald moment bekleed. Niet

langer trad een individuele stadsbestuurder naar voren, maar een gedepersonaliseerd ambt.

Van der Wall richtte zich met zijn uiteenzetting van de voordelen van het college van fabricage tot

mogelijke critici binnen het stadsbestuur. De introductie van het college van fabricage stond in Delft namelijk ter

discussie, omdat de burgemeesters hierbij waren voorbijgegaan aan de rechten en privileges van de vroedschap,

die van oudsher de havenmeesters kozen. Diverse raadsleden waren van mening dat op oneigenlijke wijze

bestuursmacht was overgeheveld naar de stadssecretarissen, die niet tot het stadsbestuur behoorden. Dit ging ten

318 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5035 (Stukken betreffende bezuinigingen t.a.v. openbare werken
1751). Dit rapport heeft voor wat betreft de voorstellen over de oprichting van een commissie voor de fabricage
geen weerslag gekregen in de notulen van de burgemeesters. Wel is bij het plan een aantekening bewaard,
waarop over dit aspect van de voorstellen staat vermeld ‘niet te practieseren, is nog oorbaar’.
319 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 16.10 (Burgemeestersresoluties 1772-1776), fol. 32 15 september 1772.
320 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 16.10 (Burgemeestersresoluties 1772-1776), fol. 33 15 september 1772.
321 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 1, 2 en 7.
322 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 7.
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koste van de macht van de havenmeesters die de vroedschap vertegenwoordigden.323 De burgemeesters konden

deze oppositie echter de mond snoeren, simpelweg door de instelling van het college niet in de raadsvergadering

aan de orde te stellen. Pas twaalf jaar na de instelling kon de vroedschap, onder invloed van de revolutionaire

ontwikkelingen in de jaren tachtig, de instelling ter discussie stellen. Van der Wall vreesde dat dit

competentiegeschil tussen de burgemeesters en de vroedschap zou leiden tot afschaffing van het college van

fabricage. Hij legde daarom sterk de nadruk op de traditioneel beperkte ‘beveelende magt’ van de

havenmeesters: zij konden alleen zelfstandig besluiten nemen als daar minder dan vijftig gulden mee gemoeid en

waren bij al hun besluitvorming en advisering altijd zeer ontvankelijk geweest voor manipulaties door de

stadsfabriek. Van der Wall argumenteerde daarom dat de instelling van het college de positie en invloed van de

havenmeesters eerder hadden versterkt dan verzwakt. Deze mening werd uiteindelijk ook door de vroedschap

onderschreven, hoewel in 1784 wel werd besloten dat op de posities van de stadssecretarissen in het college

voortaan aan twee vroedschapleden werden verkozen.324 De voordelen van de collegiale besluitvorming bleven

daardoor gehandhaafd.

Van der Wall vergeleek het Delftse college nadrukkelijk met de bestuurlijke organisatie van

Amsterdam, Middelburg en Rotterdam, waar de thesaurieren en fabrieksmeesters ook in colleges vergaderden en

de administratie van en het toezicht op de stedelijke bouwbedrijven gezamenlijk waarnamen.325 Ook bij het

voorstel om in Leiden een vroedschapscommissie te belasten met het toezicht over het stedelijke bouwbedrijf

door Van der Velde en Cunaeus in 1751 was waarschijnlijk door de situatie in Amsterdam geïnspireerd. In het

voorstel werd namelijk voorzien in een onderverdeling in vier ‘departementen’, langs de lijnen van de

belangrijkste ambachten en werkzaamheden binnen het bouwbedrijf. Ieder commissielid zou dan een

departement leiden. Dit nooit uitgevoerde voorstel om tot een departementsindeling - en daarmee tot specialisatie

binnen de bestuurlijke organisatie - te komen vertoont grote overeenkomsten met de reorganisatie binnen het

Amsterdamse college van thesaurieren ordinaris een jaar eerder. In het Leidse voorstel omvatte het eerste

departement het timmerwerk, het tweede het metselwerk, het derde het bestraten en de reiniging van de kanalen

en vesten, het vierde de vuilnisophaaldienst en het diepen van de stadsgrachten.326 Dit was wel een andere

indeling dan in Amsterdam.

323 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 7: ‘En heb ik [Van der Wall] met
verscheide heeren daaronder zulke die heevige teegenstanders van het Collegie van Fabricatie waaren, en de
oprigting van hetzelve als een inbreuk op de rechten van de heeren veertigen aanmerkten, dus daarover
spreekende te meermaalen het genoegen gehad van hun te hooren dat zij volledig toestonden dat het Collegie van
Fabricatie voor de stad nuttig is, en dat het volstrekt noodzakelijk was, zulk een collegie te hebben en dat het dus
zeer te wenschen is, dat het in stand blijve, doch dat het een andere form moest verkrijgen, zoo dat de leeden niet
door Heeren Burgemeesteren maar door de vroedschap of door heeren veertigen moesten verkooren worden, en
dat de leeden geen ministers maar veertigen zelfs moesten zijn evenals zulks omtrent de weeskamer plaatsheeft’.
324 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 16.12 (Burgemeestersresoluties 1780-1784), fol. 386 2 oktober 1784; GAD
1 Stadsbestuur 1246-1795, 13.8 (Vroedschapsresoluties 1783-1786), bijlagen p. 44 no. 7, rapport d.d. 29 mei
1784, p. 7; GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1880-I (Notulen college van
fabricage 1785-1794), p. 1. De notulen van het college van fabricage worden voor het jaar 1785 voorafgegaan
door de resolutie van de vroedschap (ongedateerd) waarin tot de handhaving van het college van fabricage was
besloten. In plaats van de secretarissen werden wel twee vroedschapsleden benoemd.
325 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 1.
326 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5035 (Stukken betreffende bezuinigingen ten aanzien openbare
werken 1751).
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Op 2 januari 1750 stelde de Amsterdamse burgemeester Pieter Rendorp (1703-1760) aan de

thesaurieren ordinaris voor dat, ‘overwegende de noodsaeklijkheijd dat de directie over alle dese stadswerken

soo veel doenelijk op een beter en menageueser voet wierde gebragt’, het toezicht vanuit het college van

thesaurieren ordinaris moest worden hervormd.327 De financieel-administratieve en toezichthoudende taken op

het stedelijke bouwbedrijf werden onderverdeeld in drie departementen, met ieder twee of drie thesaurieren aan

het hoofd. In het eerste departement werden de stedelijke financiën in het algemeen ondergebracht, evenals de

(werkzaamheden van de) stadstimmerlieden, -metselaars en smeden. Het tweede departement omvatte de

schuitenmakerswerf, de stratenmakerswerf, de straatlantaarns, de brandspuiten en de vuilnisophaaldienst binnen

de stad. Bovendien behoorde tot dit departement de circulatie van het grachtwater, het systeem waarmee het

water in de grachten ’s zomers werd ververst om stank tegen te gaan.328 Het derde departement had het beheer

over de graaf- en modderwerken (het baggeren van de havens en grachten), de stadslanderijen, de molenwerven

en de erfpachten. Ieder jaar na de verkiezing van de thesaurieren ordinaris werden de departementen onder de

gekozen ambtsdragers verdeeld. De ambtenaren van het bouwbedrijf moesten zich voortaan tot de heren richten

die het bewind voerden over het betreffende departement. Deze thesaurieren hadden een bepaalde mate van

zelfstandigheid binnen de eigen departementen. Belangrijke, ingrijpende zaken en aanbestedingen werden echter

steeds in de algemene vergaderingen besproken. De Amsterdamse departementsindeling was gericht op meer

gespecialiseerd toezicht. De dagelijkse behartiging van de diverse bedrijfsonderdelen was toevertrouwd aan

steeds dezelfde thesaurieren. Dit leverde beter inzicht in de diverse organisatieonderdelen, waardoor mogelijke

verbeteringen in de bedrijfsvoering gemakkelijker waren te signaleren.

De onvrede over het bestuurlijke toezicht op het bouwbedrijf leidde in andere steden tot afschaffing van

bestuursambten. In Haarlem constateerde de stedelijke regering in 1748 dat het ‘opperfabrijckschap, het welke

jaarlijks de stadt vijfhondert guldens komt te kosten als van geen sonderlinge nut of dienst sijnde’, eenvoudig

kon worden afgeschaft.329 Het ambt werd echter niet vervangen door een commissie of college van

vroedschapsleden. Volgens het Haarlemse stadsbestuur waren deze werkzaamheden ‘van dien aart, dat het geen

daartoe behoort, seer faciel door de heren regerende burgemeesteren collegialiter selfs kan worden

waargenomen’.330 Ook het ambt van penningmeester van de fabriek werd afgeschaft omdat de algemene

stedelijke thesaurie de uitbetaling van de stadswerklieden en aannemers kon organiseren. In Leiden schafte de

vroedschap in 1768 het ambt van thesaurier extraordinaris af in het kader van de complete reorganisatie van de

stadsfabricage. Het overgrote deel van de stedelijke werklieden en arbeiders werden ontslagen en alle publieke

werken werden voortaan in aanbesteding uitgegeven. De vroedschap overwoog dat een ambtsdrager als de

thesaurier extraordinaris niet in staat zou zijn aan deze nieuwe organisatie leiding te geven, omdat hij niet de

kennis had om de benodigde bestekken op te stellen, noch om de aannemers te controleren. Deze constatering

was enigszins overbodig omdat de thesaurier extraordinaris van oudsher weliswaar taken op het gebied van

administratie en toezicht had, maar de praktische kanten van de bouwpraktijk overliet aan de ambtenaren. De

afschaffing van het ambt van thesaurier extraordinaris was daarom vooral een aanvullende kostenbesparing. Zijn

327 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 21 (Dagelijkse notulen thesaurieren ordinaris 1744-1759),
ongefolieerd 2 januari 1750.
328 Zie paragraaf 5.3.4.
329 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1748-1749), fol. 75 22 juli 1748.
330 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1748-1749), fol. 75 22 juli 1748.
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bestuurlijke taken werden voortaan waargenomen door de burgemeesters en een nieuw aan te stellen ambtelijke

functionaris.

De afschaffing van de ambten die het specifieke bestuurlijke toezicht op de fabricage vormgaven, zoals

in Haarlem en Leiden, was uitzonderlijk. In beide steden werden de maatregelen later bovendien (gedeeltelijk)

teruggedraaid. In Haarlem kreeg het gespecificeerde bestuurlijke toezicht op het stedelijke bouwbedrijf op 28

september 1754 opnieuw vorm met de aanstelling van twee ‘commissarissen van de stadsfabriek’.331 Aanleiding

was een rapportage met betrekking tot de stedelijke financiën, waaruit bleek dat de onderfabriek, mede vanwege

het vele werk door de inkwartiering van soldaten in de stad, zijn werkzaamheden niet goed kon uitvoeren. De

benoeming van ‘twee heeren uyt deze vroedschap, die ’t oog over de stadswerken zouden behoren te laten gaen,

onder wien, onder de opperdirectie van de heren regerende burgemeesteren alles zoude behoren te worden

gedaen en overlegd’ was noodzakelijk. 332 Kennelijk gaven de burgemeesters deze taken onvoldoende vorm. De

nieuwe ambten sneuvelden echter weer bij een bezuinigingsronde in 1766, waarna de directie over het

bouwbedrijf weer terugkeerde bij de burgemeesters.333 In Leiden bleek de afschaffing van het specifieke

bestuurlijk toezicht weinig succesvol. De kosten voor het bouwbedrijf stegen in de jaren zeventig en tachtig,

terwijl de kwaliteit van de publieke ruimte en gebouwen zichtbaar verslechterde. In 1787 besprak de vroedschap

een rapport over de stedelijke financiën, waarbij de organisatie van het stedelijke bouwbedrijf werd

geëvalueerd.334 Het besluit uit 1768 waarmee het ambt van de thesaurier extraordinaris was afgeschaft werd fors

bekritiseerd, omdat daardoor te veel verantwoordelijkheid was afgewenteld op ambtenaren. De vroedschap

besloot daarom op 18 juli 1787 de stadswerken in twee departementen onder te verdelen – ‘het eene te brengen

het onderhoud en de vernieuwing van alle deser steede gebouwen ende werken zo binnen als buijten de stad

geleegen en tot het andere de bezorging van het opsigt over het plantsoen reparatie en vernieuwinge van straaten

de directie over de aardewerkers, diepers zand en puijnvaarders mitsgaders de administratie en beheering over

het trekpad op Delft’ – onder leiding van twee vroedschapscommissies.335 Deze commissie bestonden elk uit vier

vroedschapsleden onder voorzitterschap van een oud-burgemeester.336 De commissies waren autonoom op hun

eigen terrein, maar voerden overleg over onderwerpen die beide departementen raakten. Bij belangrijke,

ingrijpende en nieuwe werken of de hervorming van het eigen departement moesten zij zich tot de vroedschap

wenden. De overeenkomst met de het advies van Van der Velde en Cunaeus uit 1751 is groot.

Het Leidse besluit tot de instelling van twee commissies volgde een rapport over de stedelijke financiën

van een onderzoekscommissie, benoemd door de vroedschap op 12 maart 1785.337 Onder invloed van de

331 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 138 (Vroedschapsresoluties 1754-1755), fol. 10 27 mei 1754.
332 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 138 (Vroedschapsresoluties 1754-1755), fol. 10 27 mei 1754.
333 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 24verso 24 juni 1766.
334 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1491 (Afschriften van rapporten, voorstellen en besluiten uit de
jaren 1703-1791 ter verbetering van de stedelijke financiën), kopie rapport van de gecommitteerde tot de
financiën 2 juli 1787, kopie resolutie vroedschap betreffende de fabricage 18 juli 1787.
335 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5290 (Notulen van de gecommitteerden tot de fabricage en de
plantsoenen, 1787-1797), ongefolieerd, extract uit de vroedschapsresolutie d.d. 18 juli 1787.
336 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlage ongefolieerd,
rapport gesigneerd F.G. Blok ongedateerd; rapport J. van Roijen ongedateerd; rapport G. van Hogeveen d.d. 21
augustus 1786; J. Romswinkel ‘Advijs voor de extraordinaire vroedschapsvergadering 21 augustus 1786 op het
rapport der commissie tot ondersoek van stadtsfinantie’.
337 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlage ongefolieerd,
rapport gesigneerd F.G. Blok ongedateerd. Gezien het verband met andere rapporten in deze bijlage moet
worden aangenomen dat dit rapport is gepresenteerd in een buitengewone vergadering d.d. 21 augustus 1786.
Blok verwijst in dit rapport naar een commissie die op 12 maart 1785 is ingesteld door de vroedschap en die op 3
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politieke ontwikkelingen in de jaren tachtig probeerde de Leidse vroedschap haar greep over de stedelijke

financiën te herstellen. Individuele vroedschapsleden grepen het rapport aan om eigen memories in de

vroedschapsvergadering te presenteren. In de commentaren van de vroedschapsleden Franciscus Blok, Gerard

van Hogeveen (1738-na 1792), Joost Romswinkel en Johan van Roijen (1736-1803) op een rapport van een

commissie die in 1786 de financiële situatie van de stadsrekening had onderzocht, werd zware kritiek geleverd

op de hervorming van het stedelijke bouwbedrijf van 1768.338 Blok hekelde het feit dat het ‘constitutioneel

gebruik’ om de stadsrekening door de vroedschap te laten controleren in onbruik was geraakt waardoor ‘het

bestier van stadsfinanciën van zo weinig aanbelang schijnt geoordeelt te zijn, dat het zelve voor ver het grootste

gedeelte aan eenige weinige stadsbedienden is overgelaten’.339 Hiermee richtte hij zijn pijlen ook op de

stadsfabriek die als hoogste bouwkundige ambtenaar het toezicht had over de stedelijke gebouwen en werken

uitoefende. De administratie van niet minder dan een vijfde gedeelte van het stadsinkomen, een som van

ongeveer 40.000 gulden, was na 1768 aan hem toevertrouwd, zonder dat hij hierover afdoende verantwoording

aflegde. Dit was strijdig met ‘de plichten van een voorzichtig en getrouw huisvader’ waaraan een

stadsbestuurder zich moest spiegelen, ook omdat de stadsfabriek meermalen blijk had gegeven ‘van eene

onachtzaam of toegevendheid die een nauwer toezicht en het meer borneeren zijner directie noodzakelijk

maakt’.340 Het gebrek aan bestuurlijke controle was ook volgens de andere auteurs van memorie de belangrijkste

reden dat de situatie binnen de stadsfabricage uit de hand was gelopen. Het voorstel om voortaan de fabricage in

twee departementen te verdelen met aan het hoofd twee fabricagecommissies bestaande uit vroedschapsleden,

werd dan ook door de genoemde vroedschapsleden toegejuicht. De vroedschap (her)kreeg zo directe invloed op

een groot deel van de uitgaven van de stad.

3.3. Onafhankelijke advisering

De pogingen om tot een efficiënt functionerend bouwbedrijf te komen, ontmoetten de meeste weerstand vanuit

de stedelijke bouworganisaties zelf. Veranderingen die het taakgebied of de status van de ambtenaren raakten

stuitten vaak op tegenwerking. Johannes van der Wall schreef als inspecteur der fabricage dat de Delftse

stadsfabriek door de onkunde van de havenmeesters in staat was hem onwelgevallige besluitvorming een stille

dood te laten sterven, simpelweg door deze te negeren. Dit was een gevestigde praktijk binnen het Delftse

bouwbedrijf. Op het moment dat de burgemeesters in 1772 besloten tot reductie van het aantal werklieden, werd

expliciet verwezen naar een vigerend besluit uit 1726 van vergelijkbare strekking dat nooit ten uitvoer was

gebracht.341 Dergelijk eigengereid optreden door ambtenaren moest worden doorbroken. Nadat in Delft in 1772

was besloten om zo veel mogelijk werkzaamheden uit te besteden en de eigen arbeidsorganisatie te

juni 1786 had gerapporteerd. Het bijbehorend vroedschapsbesluit tot instelling is, evenmin als de notulen van de
buitengwone vroedschapsvergadering van 21 augustus 1786, echter niet in dit notulenboek opgenomen.
338 Deze vroedschapsleden behoorden tot de patriotse factie binnen het Leidse stadsbestuur en voor hen was er
politiek veel aan gelegen zich kritisch uit te laten over de wijze waarop het ‘oude’ bestuur met dit onderwerp was
omgegaan. Voor de politieke carrière Romswinkel en Van Roijen, zie: M. Prak, Gezeten burgers; de elite in een
Hollandse stad, Leiden 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 408 en 410.
339 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlage ongefolieerd,
rapport gesigneerd F.G. Blok ongedateerd. Gezien het verband met andere rapporten in deze bijlage moet
worden aangenomen dat dit rapport is gepresenteerd in een buitengewone vergadering d.d. 21 augustus 1786.
340 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlage ongefolieerd,
rapport gesigneerd F.G. Blok ongedateerd. Gezien het verband met andere rapporten in deze bijlage moet
worden aangenomen dat dit rapport is gepresenteerd in een buitengewone vergadering d.d. 21 augustus 1786.
341 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 16.10 (Burgemeestersresoluties 1772-1776), fol. 20 13 augustus 1772.
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minimaliseren, trachtte de stadsfabriek Nicolaas Terburgh volgens Van der Wall de uitvoering daarvan te

frustreren. Vanwege deze tegenwerking schreef Van der Wall een zeer uitgebreid – met meer dan 140 folianten

tekst – Plan om de fabricagie der stad Delft en Delfshaven te allen tijde op de minste kostbaarste en beste wijze

tot goed aanzien van de stad en tot het meeste voordeel voor dezelve te kunnen houden uit een veeljarige

ondervinding, waarin hij minutieus vastlegde hoe de organisatie het beste vorm kreeg en op grond waarvan hij

tot die bevindingen was gekomen.342

Van der Walls plan moest het stadsbestuur als leidraad dienen op het moment dat de inspecteur zelf niet

meer het opzicht kon voeren. Het succes van de hervormingen van 1772, waarover Delftse stadsbestuurders zich

meermalen lovend uitlieten, hing namelijk grotendeels samen met de inzet en de kwaliteiten van deze inspecteur.

Door zijn docentschap aan de Fundatie van Renswoude in Delft had Van der Wall zich verdiept in allerlei

aspecten van het bouwbedrijf in het algemeen en de overheidsbouw in het bijzonder.343 Hij paste een

wetenschappelijke en analytische benadering toe op de organisatie en behartigde altijd de belangen van de stad

en de stedelijke financiën, wat ook naar voren komt in de door hem begeleide stedelijke projecten. Voortaan

werden bij alle nodige werkzaamheden de toegevoegde waarde van het gebouw of bouwwerk (het noodzaak van

het bouwwerk voor de stad) afgewogen tegen de kosten van herstel of onderhoud. Hierbij werd gelet op de

functie maar ook op de betekenis van de architectuur voor het aanzien van de stad. Wanneer mogelijk werden

functies samengevoegd zodat overbodige gebouwen en werken konden worden afgestoten. Bovendien werden de

herstelwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, zodat de kosten in de hand werden gehouden en de vastgestelde

maxima niet snel werden overschreden. Om deze reden werden de benodigde herstelwerkzaamheden aan de

stadsdoelen en anatomie, waarvan de voormuur verzakkingen vertoonde, in 1776 voorlopig uitgesteld vanwege

de noodzaak tot groot onderhoud aan de sluizen in Delfshaven.344 Het college besloot in 1777 de opgestelde en

goedgekeurde plannen in het archief te deponeren als richtlijn voor toekomstige werkzaamheden.345 Op de

tekeningen werden uitgebreide toelichtingen geschreven. [Afb. 3.4-3.8]

De achtergrond van Van der Wall, die als geleerde boven het ambachtelijke niveau uitsteeg, maar

tevens voldoende kennis had van het bouwbedrijf, kwalificeerde hem als een uitstekend en – vooral –

onafhankelijk adviseur. De stadsbestuurders konden op de mededelingen van Van der Wall vertrouwen, omdat

zij zich verzekerd wisten van diens loyaliteit. Dit werd gemist bij de stadsfabriek, die idealiter weliswaar ‘door

en door kundig [is], […] getrouw en ijverig in zijn post, […] zonder eijgen belang en […] niet het profijt van

zijne goede vrienden onder de leveranciers of werkbaasen (die somtijds door vriendelijke aanhaalingen door

maaltijden en ook al door vereeringen de vriendschap van den fabrijck zoeken) maar het welzijn en de minste

uitgaave van de stad, zijn eenig of hoogste doelwit en betragting [is]’, maar in de praktijk aan deze vereisten

welhaast nooit kon voldoen.346 Dergelijke ambtenaren hadden een haast natuurlijke verbondenheid met de

342 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783).
343 Zie paragraaf 4.4.3.
344 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1877-I (Notulen college van fabricage 1772-1783), fol. 86verso 14 oktober
1775, fol. 93verso 20 november 1775, fol. 97 23 februari 1776. In het bijzonder de overwegingen op fol. 99verso
– 100verso over het uitstel van de werkzaamheden.
345 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1877-I (Notulen college van fabricage 1772-1783 deel I), fol. 119 31
december 1777.
346 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 1.
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werklieden, aannemers en leveranciers van de stad, met wie zij hun opleiding en maatschappelijke status

deelden.347

De ontwikkeling waarbij stadsbestuurders andere adviseurs zochten dan ambachtelijk opgeleide

bouwbazen stond niet op zich zelf. Al op 7 juli 1746 verstuurden de burgemeesters van Amsterdam een brief aan

de Raad van State in Den Haag, met het verzoek tot afvaardiging van een bekwaam militair ingenieur uit het

Staatse leger die, ‘op zodanige conditiën als wij met hem overeen zullen komen’, enkele werkzaamheden in de

stad kon uitvoeren.348 Het verzoek wordt in de brief en in de notulen van de Raad van State en van het

Amsterdamse stadsbestuur niet nader onderbouwd. Evenmin wordt om een specifieke persoon gevraagd of een

nadere taakomschrijving vermeld. De Amsterdamse stadsbestuurder Egbert de Vrij Temminck (1700-1785) had

echter zitting in de Raad van State en het is mogelijk dat het verzoek door hem buiten de officiële vergadering

werd toegelicht.349 De Raad van State gaf op 8 juli 1746 bevel aan de ingenieur (tweede klasse) Frederik Gerard

Meijbaum om, zodra zijn werkzaamheden dit toelieten, te vertrekken naar Amsterdam.350 Meijbaum werd

vervolgens op 24 november aangesteld als directeur-generaal over de stadsgebouwen en –werken op een

proefperiode van twee jaar.351 Noch het stadsbestuur, noch Meijbaum wilde een vaste aanstelling, omdat het niet

zeker was ‘off den voornoemde Meijbaum aan haar intentie sal voldoen, en […] off hem het werk bij continuatie

wel sal aanstaan’.352 Dit wijst er op dat de Amsterdamse stadsbestuurders niet op voorhand op de hoogte waren

van de specifieke kundigheden van Meijbaum.353 De Raad van State ging op 16 februari 1747 akkoord met het

verzoek van het burgemeesters om Meijbaums carrièremogelijkheden binnen het corps der genie – het

promotiesysteem binnen de genie was gebaseerd op anciënniteit – ongemoeid te laten. In 1748 werd Meijbaum

dan ook bevorderd tot majoor.354 In 1749 verlengden de stadhouder en de Raad het verlof om voor de stad te

werken, maar dit kon ‘niet gevoeglijk voor een bepaalden tijd geaccordeert […] worden’. De stad mocht

Meijbaum in dienst houden tot de Generaliteit hem ergens anders nodig had.355 Dit vormde een uitzondering op

347 Zie ook paragraaf 2.2.1.
348 GAA 5024 Archief burgemeesters, 91 (Minuutboek, burgemeesters 1745-1751), fol. 33 7 juli 1746.
349 J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam 1963, nr. 326 p. 785. Mr Egbert de Vrij
Temminck. Egbert de Vrij Temminck was gedeputeerde in de Raad van State van 1745-1747.
350 NA 1.01.19. Raad van State 1580-1795, 262 (Resoluties Raad van State 1746-II, mei – september), fol. 945 8
juli 1746. Het moment van het verzoek en de toestemming werd gegeven is opmerkelijk. De Republiek was
verwikkeld in de Oostenrijkse successieoorlog waarbij zij bondgenoot was van de Oostenrijkers en Engelsen en
vocht tegen de Fransen. Deze oorlog werd voor een belangrijk deel aan haar zuidelijke grenzen uitgevochten en
in een offensief van de Fransen lagen de vestingen van de Republiek in de Zuidelijke Nederlanden, de
zogenaamde Barrièrelinie, onder vuur. Ingenieurs waren bij de verdediging van de vestingen onmisbaar. De
belangrijke vesting Namen, waar Meijbaum in juli 1746 nog gelegerd was, kwam op 12 september onder vuur te
liggen, waarna het verzet na een hevige belegering op 29 september 1746 werd gestaakt, zie O. van Nimwegen,
De Republiek der Verenigde Nederlanden als grote mogendheid, Amsterdam 2002, p. 284-285.
351 GAA 5024 Archief burgemeesters, 34 (Dagelijkse notulen burgemeesters 1741-1748), fol. 326 22 november
1746.
352 NA 1.01.19 Raad van State 1580-1795, 264 (Resoluties Raad van State 1747-I, januari-april), fol. 250 16
februari 1747.
353 Zie echter paragraaf 4.3.2.
354 Deze bevordering maakte onderdeel uit van een algemene positieverbetering van het corps der genie, zie:
F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen a/d
Rijn 1989, p. 48.
355 NA 1.01.19 Raad van State 1580-1795, 274 (Resoluties Raad van State 1749-III, oktober-december), fol.
2295 13 november 1749.
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het in 1748 ingestelde verbod op dubbelfuncties voor ingenieurs.356 Meijbaum bleef tot zijn dood in 1768 in

dienst van zowel het Staatse leger als de stad Amsterdam.

Met Meijbaums aanstelling werd een nieuwe ambtelijke laag geïntroduceerd tussen de stadsbazen en de

thesaurieren ordinaris. Zijn titel ‘directeur-generaal’ maakt duidelijk dat hij de algemene directie over het

bouwbedrijf voerde en voor het stadsbestuur de eerste adviseur was over de organisatie en de publieke werken

van de stad. In zijn instructie uit 1750 werd hem zowel de controle van de financiële administratie als het

ambtelijke toezicht over de uit te voeren werken, het stadspersoneel, het materiaal opgedragen.357 Het opvallend

grote aantal artikelen met betrekking tot de integriteit van de directeur-generaal, is wellicht de sleutel tot het doel

van de instelling van deze positie. De stadsbazen waren tot dan toe de belangrijkste adviseurs voor het

stadsbestuur, maar hadden – net als de Delftse stadsfabriek – tegelijkertijd ook eigen belangen bij de uitvoering

van deze werken, bijvoorbeeld vanwege professionele ambities, financieel gewin of sociale verplichtingen.

Vermeende relaties tussen deze ambtenaren en de personen die door hen gecontroleerd moesten worden,

maakten hun mededelingen op zijn minst onbetrouwbaar. Natuurlijk was ook de expertise van een ingenieur

geheel anders dan die van een ‘gewoon’ ambachtsman. Hierop wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan.

Onafhankelijke advisering was noodzakelijk wilde een stadsbestuur beter greep krijgen op de stedelijke

bouworganisatie en op de uitgaven aan publieke gebouwen en werken. Dat de benoeming van Meijbaum daarin

voor Amsterdam een belangrijke rol speelde, blijkt uit een ingreep vlak na de verlenging van de aanstelling van

de directeur-generaal in 1749. Op 19 en 20 november 1749 besloot de kleine oudraad van Amsterdam tot de

‘mortificatie’ van de posities van de opzichter over de stadswateren en schutsluizen, de opzichter over de graaf

en modderwerken, de stadstimmerman, de stadsmetselaar en de stadslandmeter. Dit betekende dat vacatures in

de toekomst niet meer werden vervuld waardoor uiteindelijk op de traktementen werd bespaard. Het maakte ook

onderdeel uit van een algemene bezuinigingsronde om de stedelijke financiën weer op orde te krijgen. Volgens

de thesaurieren ordinaris, die hiertoe hadden geadviseerd, werd met deze aanpassing aan het ‘oogmerck’ van de

burgemeesters en de oudraad van Amsterdam bij de aanstelling van Meijbaum voldaan.358 Deze opmerking is

zelfs het enige argument voor de introductie van het directeur-generaalschap dat op schrift is overgeleverd. De

taken van de stadsbazen zouden mettertijd worden verdeeld tussen de directeur-generaal en nog aan te stellen

onderbazen. De onderbazen werden met de praktische uitvoeringstaken belast, terwijl de directeur-generaal de

advisering van het stadsbestuur waarnam, de uitvoerende werkzaamheden coördineerde en administreerde.

De vervanging van de stadsbazen door een directeur-generaal vergrootte de afstand tussen de directie en

de werkvloer binnen het Amsterdamse bouwbedrijf. Deze distantie was een voorwaarde voor een kritische

houding. De keuze om de leiding van het bouwbedrijf toe te vertrouwen aan iemand van buiten de stad, werd

wellicht als een probaat middel gezien om verborgen patronagesystemen binnen het bouwbedrijf tegen te gaan.

Doordat het corps der genie van het Staatse leger bestond uit officieren kreeg men bovendien de beschikking

over een bouwkundig adviseur die niet tot het ambachtelijke milieu van de stadsbazen en het werkpersoneel

binnen het bouwbedrijf behoorden. Ingenieurs waren opgeleid om het toezicht op bouwwerkzaamheden te

356 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen
a/d Rijn 1989, p. 48.
357 Zie hoofdstuk 2.
358 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 24 (Besoignes thesaurieren ordinaris 1749-1767), fol. 1 20
november 1749; GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 34 (Extracten resoluties oudraad 1703-1762), fol.
122verso 2 december 1749.
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voeren, zonder zelf de uitvoering ter hand te nemen.359 De ingenieurs behoorden daardoor tot een geheel andere

maatschappelijke klasse dan de stadsbazen. Officieren in het Staatse leger werden over het algemeen geworven

uit militaire geslachten of uit aanzienlijke families: een aanstellingsreglement sprak over personen ‘van rang en

distinctie, of die eenige aanzienlijke post bekleed hebben’.360 In de literatuur wordt wel aangenomen dat aan deze

vereisten vanwege hun specialistische werk bij de benoemingen van ingenieurs minder de hand werd gehouden.

Dit neemt niet weg dat de drie ingenieurs die in Amsterdam als directeur-generaal werden benoemd een goede

achtergrond hadden. De vader van Meijbaum was ingenieur-officier terwijl De Witte volgens eigen zeggen uit

een oude, aanzienlijk familie afkomstig was ‘welke sedert twee eeuwen dit land in eene afdaalende linie als

krijgslieden in hooge eerampten hebben gedient’.361 Cornelis Rauws was afkomstig uit een bestuurlijke familie

uit Woudrichem en had een verre familieconnectie met de belangrijke patricische Amsterdamse

burgemeestersfamilie (De Vrij) Temminck.362

Met de aanstelling van een officier dacht het stadsbestuur zich verzekerd van een bouwkundig adviseur,

met een natuurlijke loyaliteit jegens de stadsbestuurders. Zij behoorden min of meer tot dezelfde kringen als de

stadsbestuurders. De teleurstelling van de stadsbestuurders was dan ook groot toen in 1777 bleek dat juist

directeur-generaal De Witte frauduleuze handelingen had verricht: ‘een amptenaar van die consideratie, die

bekleed geweest zijnde met het caracter van officier, [ had] met principes van eer […] behoren bezielt te zijn’.363

Eind 1776 en begin 1777 hadden de thesaurieren ordinaris een uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar vermeende

frauduleuze praktijken in het Amsterdamse bouwbedrijf, in het bijzonder in het departement van de

modderwerken. De Witte bleek ook bij het schandaal betrokken. De beschuldigingen aan zijn adres waren van

uiteenlopende aard. Hij zou hebben geprofiteerd van en meegewerkt aan de verkoop van posities op

modderschuiten en in andere stadsdiensten , maar ook werklieden voor privé werkzaamheden hebben gebruik. In

de loonadministratie kwamen allerlei onvolkomenheden aan het licht en de directeur-generaal had opzettelijk

met de verantwoording van de bestedingen aan de diverse bouwprojecten gesjoemeld. Zo bleek hij de aannemers

van de bouw van het ‘Huis onder ’t Zeil’ op de Dam, dat onder verantwoording van De Witte tot stand was

gekomen, gevraagd ‘de onkosten niet preciselijk voor dezelve te boeken, maar gedeeltelijk op andere karwijen te

brengen’.364 Dit raakte aan de basis van de betrouwbaarheid van de administratie en daarmee aan de

359 Voor de opleiding van de ingenieur, zie hoofdstuk 4.
360 J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda, de opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de
oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, Den Haag 1989, p. 34. Dit betreft het
aanstellingsreglement van de Infanterie.
361 De vader van Meijbaum, Johan Adolf Meijbaum was in 1708 tot het corps der genie toegetreden, zie: F.W.J.
Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen a/d Rijn
1989, p. 182. De verwijzing naar de afkomst van De Witte is afkomstig uit een brief d.d. 15 maart 1777 gericht
aan het stadsbestuur om zijn naderende ontslag te voorkomen, zie: GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken
betreffende de ambten en de officiën, 113 (Stukken betreffende het ontslag van De Witte 1777).
362 H. Winkel-Rauws, Het wel en wee van het geslacht Rauws, Zutphen 1979, p. 74-79. De halfzuster van
burgemeester Egbert de Vrij Temminck, Catharina Cornelia Temminck, was van 1716-1719 getrouwd geweest
met Isaäc Rauws,een neef van de grootvader van Cornelis Rauws, zie: J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam
1578-1795, Amsterdam 1963, nr. 326 p. 786-787. Zie ook paragraaf 4.1.
363 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 113 (Stukken betreffende
het ontslag van De Witte 1777), rapport thesaurieren ordinaris aan de burgemeesters aangaande de bevonden
malversaties binnen het bouwbedrijf, 459-511, in het bijzonder 507.
364 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 113 (Stukken betreffende
het ontslag van De Witte 1777), rapport thesaurieren ordinaris aan de burgemeesters aangaande de bevonden
malversaties binnen het bouwbedrijf, 459-511.
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controleerbaarheid van de totale uitgaven aan de stadsfabricage. Het rapport van de onderzoekscommissie leidde,

ondanks zijn halfslachtige poging ter rechtvaardiging, tot het ontslag van De Witte.

Het ontslag van de directeur-generaal had directe en grote gevolgen voor de ambtelijke organisatie van

het Amsterdamse stedelijke bouwbedrijf. De concentratie van de ambtelijke macht in de hand van één directeur-

generaal bleek nu ineens zeer ongewenst, omdat een kwaadwillende ambtenaar in staat was de verantwoording

en controle door de thesaurieren ordinaris te manipuleren. Het stadsbestuur besloot daarom de directie voortaan

in handen van drie directeuren te leggen. Voor onderlinge verdeling van de werkzaamheden werden de ‘drie

departementen sig op de thesaurie bevindende’ aangehouden.365 De nieuwe ambtelijke taakverdeling volgde dus

de bestaande bestuurlijke. Abraham van der Hart werd directeur van het eerste departement ofwel de stedelijke

gebouwen en werken. Johan Samuel Creutz kreeg de leiding over het tweede departement, waaronder de

modderwerken en de waterstaatkundige werken buiten de stad vielen, alsmede het onderhoud van de houten en

stenen bruggen, van de kades en van de fortificatiewerken. Johannes Schilling leidde het derde departement

waartoe de watercirculatie, het diepen van de grachten, de stratenmakerij en de vuilnisophaaldienst behoorde.

Creutz werd wel als de ‘eerste directeur’ aangeduid, vanwege zijn senioriteit binnen het bouwbedrijf. Hij was

namelijk al sinds 1771 werkzaam als onderdirecteur. De instructies van de aangestelde directeuren Creutz,

Abraham van der Hart en Johannes Schilling bepaalden dat zij onderling ‘goede correspondentie’ moesten

houden en ‘elkander in alle omstandigheeden, altoos behulpsaam zijn’ om de belangen van de stad zo goed

mogelijk te bedienen.366 De stadsbestuurders redeneerden waarschijnlijk dat de drie gelijkwaardige directeuren

elkaar zouden controleren en stimuleren. Dit gaf ook enige garantie voor de integriteit binnen het bouwbedrijf.

In Leiden werd bij de reorganisatie van het stadsbouwbedrijf in 1768 met de stadsfabriek een nieuwe

ambtelijke toppositie binnen het stedelijke bouwbedrijf gecreëerd. Dit ging gepaard met de gelijktijdige

mortificatie van de posities van de twee stadsbazen. Dit vertoont op het eerste gezicht overeenkomsten met de

besluitvorming in Amsterdam in 1746 en 1749, maar in Leiden maakte het onderdeel uit van een veel

ingrijpender institutionele verandering in het bouwbedrijf, waarbij vrijwel alle uitvoeringswerkzaamheden in

eigen beheer werden gestaakt en het onderhoud van de publieke werken openbaar werd aanbesteed. De stedelijke

werklieden en arbeiders werden en masse ontslagen en het ambt van thesaurier extraordinaris werd afgeschaft.

De nieuwe stadsfabriek werd verantwoordelijk voor het opstellen van de bestekken en de controle van de

aannemers. Dit was voor de nieuwe bedrijfsvoering strikt noodzakelijk. De stadsbazen kwamen voor deze

nieuwe positie niet in aanmerking en het stadsbestuur zocht evenmin in de kringen van de particuliere

bouwbazen van de stad. Op 10 november 1768 werd Dirk van der Boon, pupil van de Delftse Fundatie van

Renswoude en dus opgeleid door de latere inspecteur van de Delftse fabricage Johannes van der Wall, benoemd

tot stadsfabriek van Leiden.367 De keuze voor Van der Boon maakt het aannemelijk dat het stadsbestuur zocht

naar een persoon met meer dan alleen ambachtelijke kwaliteiten, die bovendien geen banden had met de Leidse

bouwwereld. Dit laatste was zeer belangrijk omdat de publieke aanbestedingen werden gegund aan plaatselijke

365 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extracten resoluties oudraad 1762-1793), fol. 125 10 juli 1777.
366 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 13 (Instructieboek 1778-
1794), fol. 1 instructie J.S. Creutz, artikel 3; GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten
en de officiën, 13 (Instructieboek 1778-1794), fol. 22 instructie A. van der Hart, artikel 3; GAA 5031 Archief
burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 13 (Instructieboek 1778-1794), fol. 37 instructie J.
Schilling, artikel 3.
367 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213 (Burgemeestersresoluties 1766-1768), fol. 88 21 juli 1768;
zie ook paragraaf 4.4.3.
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ambachtsbazen. Indien een kandidaat uit deze gelederen werd gekozen, kon dit allicht leiden tot conflicten. Dit

verklaart wellicht ook waarom de eigen stadsbazen niet geschikt werden geacht. De omschakeling naar de

nieuwe organisatievorm werd bovendien vergemakkelijkt als de leiding werd toevertrouwd aan een

buitenstaander, die niet was verbonden met de bestaande werkpraktijk. In Delft trachtte de stadsfabriek Terburgh

immers de reorganisatie van het bouwbedrijf te frustreren, vanwege zijn gehechtheid aan bestaande traditionele

organisatievormen.

In 1768 besprak het Rotterdamse stadsbestuur de mogelijke aanstelling van ‘architect’ of ‘ingenieur’ als

directeur over het bouwbedrijf, waarbij waarschijnlijk met een scheef oog werd gekeken naar de situatie in

Amsterdam. Rotterdam ondervond bij de bouw van de Delftse poort (1762-1772) namelijk diverse problemen.368

De stadsbouwmeester Arij van Aken bleek niet in staat een goed project voor de nieuwe poort op te stellen,

waardoor de architect Pieter de Swart (1709-1773) bij de bouw werd betrokken. Tijdens de bouw waarover Van

Aken en de meesterknecht Aart Kool het toezicht hadden, ontstonden ernstige gebreken in de fundamenten. Het

stadsbestuur droeg de verdere bouwdirectie op aan de ingenieurs Jacob Pierlinck (†1782), Cornelis Jacob van der

Graaff (1734-1812) en later Anthonie Hattinga (1731-1788). Deze afhankelijkheid van ‘vreemden, die gewoon

zijn hun arbeid altoos ten duursten aan de stad te verkoopen’ was de stadsbestuurders echter een doorn in het

oog. De vroedschap wenste daarom iemand aan het hoofd van haar bouwbedrijf die was ingevoerd in de civiele

architectuur (‘architectura civilis’), die goed bekend was met alle eigenschappen van de verschillende

bouwmaterialen en die bekwaam was bestekken en berekeningen te maken.369 In Rotterdam was men

waarschijnlijk goed op de hoogte van de bekwaamheden van de Amsterdamse directeurs-generaal: het

stadsbestuur had Rauws laten overkomen om hen te adviseren over de problemen rondom de aanleg van de

nieuwe poort. De aanstelling van een directeur over de fabricage hield ook de vervanging van de in Rotterdam

bestaande posities van stadsbouwmeester en meesterknecht door een stadstimmerman en –metselaar in. Net als

bij de reorganisaties in Amsterdam en Leiden zou zo’n aanstelling de afstand tussen de werkvloer en de

algemene directie over het bouwbedrijf vergroten. Het plan werd echter niet uitgevoerd, waarschijnlijk omdat

voor de bouw van de poort inmiddels Hattinga was aangenomen.

De ideeën van de aanstelling van een directeur in Rotterdam werden echter ook geen nieuw leven

ingeblazen toen Van Aken eind 1772 overleed en Hattinga de stad verliet na voltooiing van de Delftse poort. Het

stadsbestuur vond waarschijnlijk de benoeming van een directeur niet meer aantrekkelijk, nu simpelweg de

positie van stadsbouwmeester opnieuw kon worden vervuld. Men volstond met een aanpassing van de instructie

van de stadsbouwmeester, waarin werd bepaald dat deze kundig moest zijn in het tekenen en in de

architectuurtheorie.370 Bij de vervulling van de vacature werd een op het eerste gezicht ervaren bouwkundige

benoemd.371 Paulus Verhellouw, die op 4 oktober 1773 als bouwmeester aantrad, was tot dat moment

stadsbouwmeester van ’s-Hertogenbosch.372 Hij had hierdoor geen banden had met het Rotterdamse bouwbedrijf,

368 G. Medema, ‘Pronken op de ongunstigste locatie van de stad: de Delftse poort te Rotterdam’, Bulletin KNOB
105 (2006) 5, p. 157-171.
369 Zie H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams
Jaarboekje 10 (1922) p. 123. Moquette gebruikt deze quote, maar door de afwezigheid van noten bij haar artikel
is het niet eenvoudig haar bron terug te vinden. Een zoektocht in de meest aangewezen bronnen leverde niets op.
370 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 109 10 mei 1773, instructie
stadsbouwmeester.
371 Verhellouw bleek echter niet in staat om de benodigde ontwerpen te leveren voor de belangrijke stedelijke
bouwprojecten die tijdens zijn aanstelling werden uitgevoerd. Zie paragraaf 4.4.1 en 4.5.1.
372 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 128 (Vroedschapsresoluties 1773-II), fol. 76 4 oktober 1773.
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met de overige ambtenaren of de bestaande werkpraktijk. Hierdoor was het voor hem minder problematisch om

de op dat moment door de stadsbestuurders gewenste reductie van stedelijke werklieden door te voeren. Dit zou

in ieder geval verklaren waarom het stadsbestuur de meesterknecht niet promoveerde tot bouwmeester, zoals tot

dan toe gebruikelijk was geweest.373

3.4. Beperking van het aantal ambtenaren en werklieden

Het ontslaan van werklieden, het opheffen van ambtelijke en zelfs bestuurlijke posities was een veelvuldig

gehanteerde manier om snel geld te besparen. Het ontslag van vrijwel alle werklieden binnen het Goudse

bouwbedrijf in 1702 en het ontslag van de stadsmeesterbaas en stadsarchitect van Leiden in 1703 zijn daarvan

goede voorbeelden.374 Ontslag had echter alleen effect op de langere termijn als het daadwerkelijk om

overbodige ambten of posities ging. Het effect zou anders slechts van korte duur zijn, omdat uiteindelijk

bepaalde werkzaamheden toch ter hand moesten worden genomen. Bij de afschaffing van ambten en posities

was het daarom noodzakelijk dat een correct beeld bestond van de werkzaamheden die daarmee werden

behartigd. Dit was lang niet altijd het geval, zodat achteraf problemen ontstonden. Een andere manier om op de

personeelskosten te bezuinigen was de verlaging van traktementen door degradatie van bepaalde posities, zoals

het vervangen van de stadsbazen in Amsterdam door onderbazen na 1750. In Haarlem werd in 1758 de positie

van stadsmetselaar omgezet in dat van opzichter over de stadsmetselaars.375 Deze opzichter kreeg minder loon

dan zijn voorganger, maar het werk bleef feitelijk onveranderd. Op langere termijn bleek het echter vanwege de

lage beloning lastig deze posities vervuld te krijgen, waarna het traktement weer werd verhoogd. Een derde optie

was genoegen te nemen met minder gekwalificeerd personeel, maar ook dat had duidelijke bezwaren. Het stond

voor de meeste stadsbesturen echter voorop de werkorganisatie zo klein mogelijk te houden.

De instructie van de Amsterdamse directeur-generaal De Witte bepaalde expliciet dat hij moest nagaan

hoeveel werkvolk in het ‘watercompoir’, belast met het schoonhouden van het grachtenwater, gemist konden

worden.376 Tijdens het onderzoek naar mogelijke frauduleuze handelingen van deze directeur-generaal eind 1776

werd geconstateerd dat hij dit had verzuimd. Dit verbaasde de thesaurieren zeer omdat veel werkzaamheden aan

de grachten ondertussen aan particuliere aannemers waren uitbesteed. Uit een vergelijking met de aantallen

stadswerklieden onder directeuren-generaal Meijbaum en Rauws bleek dat de arbeidsorganisatie in vrijwel alle

bedrijfsonderdelen onder De Witte was toegenomen.377 [Afb. 3.9] Dit kon echter niet geheel aan de frauderende

directeur-generaal worden toegeschreven: de beperking van de arbeidsorganisatie van het Amsterdamse

bouwbedrijf bleek lastig. Tien jaar na het ontslag van De Witte concludeerde een onderzoekscommissie, die de

stedelijke financiën van Amsterdam onderzocht, dat alle pogingen om het aantal werklieden terug te brengen

telkens waren mislukt vanwege de vele werkzaamheden die binnen het bouwbedrijf werden uitgevoerd en de

daarmee samenhangende ondoorzichtigheid van de arbeidsorganisatie. De oplopende financiële tekorten

373 H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje 10
(1922) , p. 121-127. In 1738 werd de meesterknecht Adriaan Moens tot stadsbouwmeester benoemd, in 1758
werd de meesterknecht Arie van Aken tot stadsbouwmeester benoemd.
374 zie paragraaf 1.2
375 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 140 (Vroedschapsresoluties 1758-1759), fol. 21verso 7 februari 1758.
376 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 35 (Extract resoluties oudraad 1762-1793), fol. 80 10 juli 1772,
artikel 17.
377 GAA 5031 Archief Burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 113 (Stukken betreffende
het ontslag van De Witte 1777), notitie van opgegeeven dagloonen voor onderbaasen boekhouder en andere
zogenaamde officieren op het moddercomptoir over 9 maanden in den jaren 1765, 1771 en 1776.



87

waarmee de stad in dat jaar werd geconfronteerd maakten het echter noodzakelijk spijkers met koppen te slaan.

Het aantal werklieden en arbeiders werd met tweehonderd verminderd.378

Amsterdam volgde met de beperking van het aantal werklieden in 1787 een algemene tendens die al

eerder in andere Hollandse steden was ingezet. De instructies voor de stadsbazen in Leiden (1732) en voor de

onderfabriek van Haarlem (1748) bepaalden in algemene termen dat het aantal arbeiders moesten worden

teruggebracht en beperkt.379 In Leiden werd een maximum gesteld aan het aantal arbeiders. In diezelfde stad

werd in 1768 besloten tot de meest ingrijpende reorganisatie van een stedelijk bouwbedrijf tot dan toe. Dit ging

gepaard met een ontslag van de meeste werklieden en arbeiders. Dit vond navolging in Delft en inspireerde

reorganisaties in Rotterdam en Gouda.

Het ontslag van stedelijke arbeiders was relatief eenvoudig, omdat de arbeiders over het algemeen in

daggeld werkten. Bovendien was de ontevredenheid over de werkinzet van de werklieden en arbeiders groot.

Johannes van der Wall schreef bijvoorbeeld, dat ‘geen vogt, hoe duur en kostbaar ook, zo duur [is] als het zweet

van stadswerklieden die in daggeld werken’.380 Hij verwoordde hiermee het al in 1772 geconstateerde probleem

dat de arbeiders binnen de bouwbedrijven niet goed doorwerkten. Het Delftse bouwbedrijf was hierdoor

structureel afhankelijk van het inhuren van knechten bij particuliere bazen. In een spotschrift uit Amsterdam

over een plaatselijke (particuliere) timmerbaas Jan Smit (1726-1807) haalde een onbekende schrijver uit naar de

cultuur die tot voor kort in het stedelijk bouwbedrijf heerste, maar sinds de aanstelling van Cornelis Rauws als

directeur-generaal kennelijk was veranderd: ‘ik zou heede niet graag aan de Stad werken, dat eertyds een

makkelijk baantje was, ó Tempore, ó More! Wat zijt gij veranderlijk’.381 Rauws accepteerde kennelijk geen

halve prestaties.382 Veranderingen in de ambtelijke top waren voor de stadsbesturen lastiger, omdat zij vaak in

vaste dienst waren. Ontslag maakte inbreuk op de ‘rechten’ van de bekleders van die posities. Vaak werden

aanpassingen op dit niveau in de organisatie daarom uitgesteld tot er een vacature was. Door mortificatie van een

ambt konden stadsbesturen hier een voorschot op nemen.383

Het ontslag van de meeste stedelijke werklieden en arbeiders en de afschaffing van het eigen stedelijke

bouwbedrijf waartoe de Leidse vroedschap op 2 mei 1768 besloot, was alleen mogelijk doordat alle

werkzaamheden, inclusief de onderhoudswerken, in aanbesteding werden uitgegeven. De afname van het

378 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 26 (Besoigneboek 1778-1797), fol. 314 17 januari 1788. In dit
besluit verwijzen de thesaurieren ordinaris naar het besluit uit begin 1787 om het aantal werk- en arbeidslieden
in de fabricage met 200 man terug te brengen. GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 26 (Besoigneboek
1778-1797), fol. 284 27 januari 1787. In deze notulen wordt rapport uitgebracht aan de mogelijke
personeelsbeperking binnen de diverse departementen.
379 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10508 (Instructies voor de stadstimmerman, -metselaar, -
meesterknecht en werkgasten van de werf, 1732), instructie stadstimmerman artikel 29, instructie stadsmetselaar
artikel 12. GAH bibliotheek 43-003739 M (Instructie voor den Onderfabrycq der stad Haarlem etc., Haarlem 22
juli 1748).
380 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 17, zie verder ook artikel 14. De kritiek
van Van der Wall blijkt ook uit: GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport betreffende de stadsfabricage
1772).
381 Geciteerd in bijlage bij: E.B.M. Lottman, ‘Jan Smit, een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas’,
Bulletin KNOB (1978) LXIX, p. 149. de schrijver citeert Cicero ‘O tempora, o mores’ (vert. ‘O tijden, o zeden’),
die klaagt over de verdorvenheid van zijn tijd. (Cicero, Catilina 1, 1, 2, De domo sua 137, Pro Deiotaro 31).
382 T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis
Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het
Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) ¾, p. 93.
383 Zie ook paragraaf 2.3.4. en 2.3.5.
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personeelsbestand hield zo gelijke tred met de aanbesteding van de werken in de daaropvolgende jaren.384 De

stad beschikte voortaan nog slechts over enkele straatmakers, boomsnoeiers, aardewerkers en diepers.385 Door de

aanstelling van de stadsfabriek konden het ambt van de thesaurier extraordinaris worden afgeschaft en de

posities van de stadsbazen worden gemortificeerd. De commissie die de Delftse stadsfabricage in 1772

onderzocht, spiegelde haar hervormingsvoorstellen aan de Leidse. Ook in Delft kregen aanbestedingen in alle

gevallen voortaan de voorkeur, maar in tegenstelling tot Leiden adviseerden de commissieleden om de

werklieden niet in één keer te ontslaan, maar kozen zij voor een soort sterfhuisconstructie. Men vond het

onbillijk de arbeiders in armoede te storten terwijl zij soms al decennia voor de stad hadden gewerkt. De

aanbesteding werd daarom geleidelijk ingevoerd. In Rotterdam overwoog in 1773 het stadsbestuur eveneens de

totale afschaffing van het werkpersoneel. De fabrieksmeesters vreesden echter dat dit een te radicale breuk was

met de tot dan toe gevoerde werkprocedures. Zij adviseerden een meer geleidelijke aanpassing door het niet

langer vervullen van vacatures.386 De vroedschap besloot echter in de instructie van de fabrieksmeesters een

nieuw maximum te stellen aan het aantal werklieden.387 De fabrieksmeesters moesten de meest bekwame

werklieden in dienst houden, maar de oudere en gebrekkige ontslaan. Het bouwbedrijf mocht vooral geen

‘proveniershuis’ worden.388 De fabrieksmeesters en burgemeesters die voor de uitvoering verantwoordelijk

waren vonden echter, net als het Delftse stadsbestuur, de gevolgen voor de betrokkenen en hun gezinnen te

bezwaarlijk. Werklieden en arbeiders, die geen kans maakten op een positie bij een particuliere baas, kregen

daarom een pensioen toegelegd, waardoor de besparingen minder groot uitpakten dan op basis van de maatregel

van 1773 kon worden verwacht.389 Het stadsbestuur van Gouda besloot in 1772 strikt vast te houden aan eerder

vastgestelde maxima van het aantal werklieden.390 Het geconstateerde surplus aan arbeiders moest zonder meer

worden ontslagen.

In 1777 voerden ook de Goudse stadsbestuurders een onderzoek uit of de stad niet was gebaat bij een

vergelijkbare hervorming van de stadsfabricage als in ‘sommige nabuurige steeden’, maar besloot uiteindelijk tot

handhaving van de eigen organisatiestructuur.391 De uitwerking van de personeelsbeperking op de staat van

onderhoud van de publieke werken was voor het Goudse stadsbestuur te onzeker. Een vergelijkbare beperking in

Rotterdam in 1773 had in ieder geval niet goed uitgepakt omdat al snel sprake was van achterstallig onderhoud.

Dit werd waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat in de Rotterdamse besluitvorming niet eenduidig was gekozen

voor óf aanbesteding van het onderhoud óf onderhoud in eigen beheer. In de jaren tachtig nam het aantal

werklieden binnen het bouwbedrijf in ieder geval weer gestaag toe.392 De in 1768 doorgevoerde reorganisatie in

384 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770), fol. 231 2 mei 1768.
Aanstelling Dirk van der Boon per 10 november 1768: RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213
(Burgemeestersresoluties 1766-1768), fol. 88 21 juli 1768.
385 G.P.M. Pot, Arm Leiden, Levenstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854, Hilversum 1994, p 38.
386 H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje 10
(1922), p. 123.
387 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 99 10 mei 1773.
388 H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje 10
(1922), p. 123.
389 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 129 (Vroedschapsresoluties 1774-I), fol. 84 14 maart 1774.
390 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 4216 (Register vroedschapsresoluties over stedelijke financiën,
fabricage en ambtsverdeling in de periode 1747-1794, 1794), fol. 11verso 13 juli 1772.
391 GAG 1 Stadsarchief 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 220 22 september 1777.
392 H. Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden, stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795,
Hilversum 1996, p. 164-167. H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’,
Rotterdams Jaarboekje 10 (1922), p. 125-126.
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Leiden stond in deze periode ook onder druk. Het beperken van het aantal arbeiders en vooral de afschaffing van

de positie van thesaurieren ordinaris pakten verkeerd uit. Het Leidse stadsbestuur had er indertijd op vertrouwd

dat slechts één ambtenaar, de nieuw aangestelde stadsfabriek Dirk van der Boon, de gehele directie van de

nieuwe organisatievorm kon vormgegeven. Deze verwachting bleek gebaseerd op een totaal onjuiste voorstelling

van de hoeveelheid werk die de nieuwe organisatievorm voor deze eerste ambtenaar van het bouwbedrijf met

zich mee bracht. Van der Boon verzocht in 1774 om assistentie en in 1776 kreeg hij daarover de beschikking.393

Op 8 augustus 1782 werd zijn assistent zelfs gepromoveerd tot de positie van medefabriek, waarbij de

werkzaamheden tussen beide stadsfabrieken verdeeld.394 In de daarop volgende jaren wisselde de samenstelling

van de ambtelijke leiding over het Leidse bouwbedrijf, maar het bleek onmogelijk deze te beperken tot een

eenhoofdige ambtelijke leiding.

In Amsterdam faalde uiteindelijk ook de eenhoofdige leiding door de directeur-generaal. De opsplitsing

van de taken van de directeur-generaal over drie directeuren in 1777 was niet alleen als gevolg van de

frauduleuze handelingen van de directeur-generaal De Witte, maar ook van het toenemend besef dat diens

werkzaamheden eigenlijk te omvangrijk waren. Bij de mortificatie van de posities van de stadsbazen in 1749

ging het stadsbestuur er van uit dat een directeur-generaal in staat was om naast het ontwerpen en de begeleiding

van alle stedelijke projecten ook de taken op het gebied van administratie en toezicht van de stadsbazen over te

nemen. Deze veronderstelling zou pas na verloop van tijd worden getoetst, omdat het nog lang duurde voordat

alle stadsbaasposities daadwerkelijk waren opgeheven. De positie van opzichter van de stadswateren en

schutsluizen raakte bijvoorbeeld al in 1750 vacant, maar die van stadsmeestermetselaar pas in 1780. Bovendien

werden uiteindelijk meer posities gemortificeerd dan in het besluit van 1749 sprake was. Zo verdwenen ook de

bazen van de stratenmakers (1770), de loodgieters (1787), de schilders (1774) en schuitenmakers (1783).395 De

accumulatie van taken bij de directeur-generaal werd uiteindelijk te groot. Vooral door de pensionering van de

ervaren stadsmeestertimmerman Willem van Dieden in 1770 werd de taak van de toenmalige directeur-generaal

Rauws zeer verzwaard. In 1771 verklaarden de burgemeesters dan ook dat zij hadden gezocht naar een geschikte

kandidaat om de directeur-generaal ‘in sijn grooten omslag en die meer en meer was toeneemende te kunnen

adsisteeren’.396 Creutz werd uiteindelijk op een proefperiode van twee jaar als onderdirecteur benoemd. In 1772

keerde ook de positie van stadslandmeter terug met de benoeming van Johannes Schilling. Deze functie was na

1754 onvervuld gelaten.397

De aanstellingen van de onderdirecteur en de stadslandmeter zijn aanwijzingen dat de directeur-generaal

Rauws niet in staat was zijn steeds toenemende takenpakket op de juiste wijze waar te nemen. Dit hing ook

samen met het grotere aantal nieuwbouwprojecten, waaronder de Muiderpoort, dat deze directeur-generaal

ondernam. Cornelis Ploos van Amstel schreef in 1768 een kritisch artikel over de wijze waarop Rauws zijn taken

393 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), fol. 86verso 11 juni
1774; RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), fol. 71verso 2 mei
1776.
394 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 226 (Burgemeestersresoluties 1781-1782), fol. 45verso 8
augustus 1782
395 H.W. Werkman, Inventaris van het archief van het stadsfabriekambt later stadswerken en –gebouwen 1532-
1811, Gemeentearchief Amsterdam 5040 1982/1991, p. 11-14.
396 GAA 5024 Archief burgemeesters, 5 (Resoluties regerende en oud-burgemeesters 1768-1777), fol. 110 31
oktober 1771.
397 H.W. Werkman, Inventaris van het archief van het stadsfabriekambt later stadswerken en –gebouwen 1532-
1811, Gemeentearchief Amsterdam 5040 1982/1991, p. 4.
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waarnam dat de directeur-generaal erg veel werken liet uitvoeren ‘waardoor […] de rekeningen der metselaars,

timmerlieden, lootgieters en heybaazen’ sterk waren opgelopen.398 Rauws heeft niet lang kunnen profiteren van

de nieuwe assistentie door zijn voortijdige dood in de schouwburgbrand in 1772. Zijn opvolger De Witte gaf

veelvuldig te kennen dat de aanwezigheid van de onderdirecteur hem maar weinig verlichting bracht. Tijdens het

onderzoek naar zijn betrokkenheid bij fraude binnen het bouwbedrijf, stelde hij, om ontslag te voorkomen, voor

de modderwerken als apart departement af te scheiden en onder directie te stellen van Creutz. Hieraan voegde hij

toe dat ‘den onderdirecteur [dan] ook wat te doen [had]’.399 Ook na de aanstelling van de drie directeuren bleef

de top en subtop van het stedelijke bouwbedrijf toenemen. In 1782 werd het toezicht over de graaf- en

modderwerken van de stad afgescheiden van het departement van Creutz. Barend Goudriaan werd als vierde

directeur over de modderwerken benoemd. Bovendien kregen een aantal directeuren de beschikking over een

eigen assistent. Behalve deze benoemingen werden onder de onderbazen adjunct-onderbazen op eigen instructies

benoemd. De hiërarchische structuur werd hierdoor meer gelaagd en de besparingen op de traktementen zoals dit

in 1749 was voorzien bij de afschaffing van de ambtelijke laag van de stadsbazen waren hierdoor op lange

termijn niet haalbaar.

Het zonder meer afschaffen van ambtelijke of bestuurlijke posities leidde niet altijd tot succes omdat

stadsbestuurders vaak onvoldoende inzicht hadden in de precieze gevolgen. In Delft waren de burgemeesters in

1772 op aanraden van de onderzoekscommissie wat dat betreft meer pragmatisch dan bijvoorbeeld hun Leidse

collegae in 1768. Weliswaar koos men in Delft ook uitdrukkelijk voor aanbesteding en een sterke vermindering

van het aantal werklieden, maar de overgang naar dit nieuwe systeem was veel geleidelijker. Bovendien werden

de bestuurlijke en ambtelijke top daar juist verzwaard. De havenmeester kregen assistentie in de vorm van het

college van de fabricage waarvan de stadsfabriek en de nieuw aangestelde inspecteur der fabricage de

belangrijkste adviseurs waren. Het belang van de benoeming van Van der Wall als inspecteur der fabricage voor

het relatieve succes van de Delftse reorganisatie was – zoals al gezegd – zeer groot.400 Door diens constante

analyse van de verschillende onderdelen van de stadsfabricage was hij in staat voor iedere positie binnen het

stadsbouwbedrijf te beredeneren of het daadwerkelijk gemist kon worden of niet. Van der Wall onderzocht

continu hoe de werkzaamheden op de meest efficiënte wijze konden worden verricht, waarbij hij voorbeeld nam

aan de organisatie van andere stedelijke bouwbedrijven en bedrijven uit de particuliere bouwsector. Op basis van

deze informatie werd de in 1772 gekozen organisatievorm nog voortdurend bijgestuurd. Hierdoor was deze veel

minder rigide dan in Leiden, waar de reorganisatie van 1768 pas in 1787 werd geëvalueerd en aangepast

3.5. De efficiëntie van de particuliere bouwsector

3.5.2. aanbesteding als ideaal

‘Na veelvuldige ondervinding, bedaard nagaan en onpartijdig overweegen van al wat ter wederzijden voor en

tegen kan gezegd worden, ben ik voor mij ten volle verzeekerd en durve gerust verklaaren dat in daggeld te

laaten werken, voor een stad of sociëteit ten uiterste nadeelig is, en dat het voor dezelve verre het beste en

398 T.H.von der Dunk, ‘De zotte trotsheid’ van een vreemdeling, Cornelis Ploos van Amstel contra Cornelis
Rauws’, Amstelodamum 87 (2000), p. 48. Hier wordt geciteerd uit: C. Ploos van Amstel, Copie eener missive,
aan den heer C.R. directeur-generaal der stads-werken en gebouwen te Amsterdam, 1768.
399 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 113 (Stukken betreffende
het ontslag van De Witte 1777), brief De Witte d.d. 14 april 1777.
400 Zie paragraaf 3.2.
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voordeeligst is alles wat er gemaakt moet worden in een met de leverantie van alle daartoe benodigde materialen

onder eenige baasen publicq bij inschrijving te besteeden’, zo schreef Van der Wall na ongeveer twaalf jaar

ervaring als inspecteur van de stadsfabricage.401 Met uitvoering in daggeld werd zowel de uitvoering door het

eigen stedelijke bouwbedrijf als de uitvoering door particuliere bazen buiten aanneming verstaan. Openbare

aanbestedingen aan particuliere bazen maakten besparingen op de twee belangrijkste kostenposten van het

bouwbedrijf mogelijk: de loon- en materiaalkosten. Dit kwam voor een groot gedeelte door de al besproken

slechte werkhouding van de arbeiders van de publieke bouwbedrijven. De bepalingen in de instructie en

voorschriften voor de Leidse werklieden en arbeiders tegen drankgebruik, tabakroken, lanterfanten en onderling

gekeuvel spreken wat dat betreft boekdelen.402 Er werden wel pogingen gedaan deze werkhouding te verbeteren.

De hierboven geciteerde anonieme schrijver uit 1768 met de uitspraak dat een positie binnen de Amsterdamse

stadsfabricage na de komst van directeur-generaal Rauws niet langer ‘een makkelijk baantje was’ maakt

duidelijk hoe belangrijk de leidinggevende kwaliteiten kennelijk waren.403 Directeur van de Amsterdamse

stadswerken Abraham van der Hart koos voor een bijzondere tactiek, toen hij bij de bouw van het nieuwe

Werkhuis de stadsarbeiders liet inschrijven op de hoeveelheid stenen die zij wilden metselen voor een vast

bedrag. Dit grote bouwwerk werd mede daardoor in minder dan twee jaar afgerond.

Het stadsbestuur van Leiden vond de werkhouding van de stadswerklieden en arbeiders zo slecht dat

niet eens meer werd geprobeerd deze door versterkt ambtelijk toezicht in het gareel te krijgen. In plaats daarvan

werd de gehele werkorganisatie afgeschaft. Hierbij speelden natuurlijk speelden de financiële problemen van de

stad een belangrijke rol. Men had berekend dat in de drie voorgaande jaren de aanschaf van de benodigde

materialen en de arbeidslonen van de diverse werk- en arbeidslieden de stad gemiddeld 47.000 gulden had

gekost. Het stadsbestuur verwachtte fors op dit bedrag te besparen door voortaan alle reparaties en

vernieuwingen ‘sonder onderscheidt’ inclusief het benodigde materiaal voor drie of meer jaar aan te besteden

aan particuliere bouwbazen. Toch mag ook worden aangenomen dat het advies van de onderzoekscommissie om

voortaan de meeste werken rechtstreeks en openbaar aan te besteden ook was gericht op daadwerkelijke

verbetering of in ieder geval handhaving van de staat van het onderhoud van de publieke werken. Niet voor niets

verwees zij naar de praktijk van aanbesteding van onderhoud door de provinciale werken en de universiteit die in

de ogen van de stadsbestuurders ‘met goet succes wiert gepractiseert’.404 De publieke gebouwen en werken van

de provincie en van de Generaliteit werden altijd al onderhouden door particuliere aannemers. Ingenieurs

controleerden hun werkzaamheden en stelden de bestekken en plannen op.405 De Leidse Universiteitsgebouwen

werden ook op deze manier in goede staat gehouden. Het Leidse bestuur was zodoende goed bekend met de

beoogde werkwijze en stemde zonder veel omhaal met de voorgestelde reorganisatie in. De termijn van de

aanbesteding werd eerst gesteld op drie jaar, maar werd al snel verruimd tot zes jaar, omdat dit de aannemers zou

stimuleren de werkzaamheden beter uit te voeren.

Het vertrouwen dat particuliere bouwbedrijven efficiënter en goedkoper konden werken dan de eigen

stedelijke bouwbedrijven werd ook door de Delftse burgemeesters in 1772 onderschreven. De commissie, die het

401 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 14.
402 Zie paragraaf 2.3.4.
403 E.B.M. Lottman, ‘Jan Smit, een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas’, Bulletin KNOB (1978) LXIX,
p. 149.
404 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770), fol. 231 2 mei 1768.
405 Voor meer informatie over de organisatie en de werkzaamheden van het corps der genie, zie: paragraaf 4.3.2.
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stedelijke bouwbedrijf had bestudeerd, legde sterk de nadruk op de nadelen die de uitvoering in eigen beheer met

zich meebrachten. Het werktempo lag laag, de leiding was slecht en de materiaalkosten stonden in geen

verhouding tot de prijzen op de particuliere markt. Van der Wall schreef later in zijn plan dat het ‘de gewoonte

was wat minder te geeven aan collegien als aan goede en welbetaalende baazen, die doorgaans keurig zijn, zo dat

het een spreekwoord is bij de leveranciers, dat het bij collegieën zoo naauw er niet op aankomt, dat er daar wel

wat door kan loopen, dat men daar zo naauw het niet kan na gaan’.406 Het geleverde materiaal was vaak van

slechte kwaliteit en werd niet op tijd, in de juiste maat of in de gewenste kwantiteit geleverd. Voorts werden de

opslagplaatsen niet goed beheerd zodat veel materiaal kapot ging.407 In Delft werd daarom, evenals in Leiden in

1768, bepaald dat bij aanbestedingen de materialen door de aannemers moest worden geleverd in de door de stad

bepaalde kwaliteit en kwantiteit.

Ondanks de kritiek op het eigen bouwbedrijf adviseerde de Delftse commissie in 1772 – zoals gezegd –

niet direct tot afschaffing van de werkorganisatie van het bouwbedrijf. De keuze om de arbeidsorganisatie te

mortificeren, ofwel door een ‘sterfhuisconstructie’ te reduceren, betekende dat het nieuwe organisatiesysteem

met vrijwel volledige aanbesteding slechts langzaamaan werd ingevoerd. Bij aanbesteding van een

nieuwbouwproject of van grondige renovatie- en herstelwerkzaamheden werd wel het normale onderhoud voor

de vijf jaar na de oplevering in de besteding opgenomen. Deze bepaling was, naast besparing op

onderhoudskosten, ook een garantie van kwaliteit, omdat een aannemer niet graag voor het einde van die termijn

onderhoud wilde plegen. Bovendien hadden de aannemers ook belang bij goede en snelle reparatie als er wel

onderhoud nodig mocht blijken: vanwege hun reputatie en omdat zij ‘voor het werk dat zij gemaakt hebben de

meeste achting hebben’.408 Aanbesteding was volgens Van der Wall echter alleen zinvol als de nog in dienst

zijnde stedelijke werklieden aan het werk werden gehouden. Dit betekende dat een werk pas in aanbesteding

werd gegeven als daarvoor eigen mankracht ontbrak.409 Van der Wall wees verder aanbesteding af bij kleine

onoverzichtelijke werkzaamheden. Particuliere bazen berekenden dan vaak hoge bedragen omdat de omvang van

dergelijke werken moeilijk te schatten was. Ook bij spoedeisende zaken was uitvoering in daggeld

onvermijdelijk, net als bij sluiswerken waarvan geen constructietekeningen bekend waren en het defect niet

duidelijk was. In dat laatste gevel vereiste de doorvaart van schepen dat het werk niet eerst kon worden

afgedamd om vervolgens bestekken op te stellen.410

De overtuiging dat aanbesteding kostenbesparend was, was natuurlijk niet nieuw. Grote en

buitengewone werkzaamheden, zoals nieuwbouw en grootschalige renovaties, werden altijd al aanbesteed omdat

het niet zinvol was om telkens de eigen organisaties te vergroten. Bij de hervorming van het Haarlemse

bouwbedrijf in 1748 koos het stadsbestuur hier bijvoorbeeld nog eens uitdrukkelijk voor. De instructies van de

directeuren, fabrieken, opzichters, stadsbouwmeesters en architecten bepaalden zonder uitzondering dat deze

406 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 14. Met ‘collegieën’ worden de
overheidsinstanties zoals de steden, de provincie of waterschappen, maar ook kerkelijke en sociale instellingen
bedoeld.
407 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 14.
408 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 10.
409 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport betreffende de stadsfabricage 1772).
410 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 15.
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ambtenaren het stadsbestuur op de hoogte moesten stellen als aanbesteding mogelijk was. Door de vrij constante

herhaling door stadsbesturen van deze (bestaande) voorschriften over aanbesteding ontstaat wel het beeld dat de

ambtenaren zelf een voorkeur hadden voor uitvoering in eigen beheer. Een grote arbeidsorganisatie verhoogde

waarschijnlijk de eigen status. De benoeming van een ingenieur aan het hoofd van het Amsterdamse

stadsbouwbedrijf had mogelijk ook te maken met een streven om meer werken in aanbesteding te geven. De

ingenieurs waren binnen het Staatse leger in ieder geval goed opgeleid om een aanbesteding van begin tot einde

te begeleiden.411

De aanbestedingen door de steden waren weliswaar in woord openbaar, maar werden vaak beperkt tot

de bazen die bij de plaatselijke gilden stonden ingeschreven. Bovendien werden vaak de ambachtelijke privileges

gerespecteerd en werden de werken per ambacht aanbesteed. In Leiden werd dit systeem na 1768 gewoon

gehandhaafd. In Delft wees het stadsbestuur op aanraden van de onderzoekscommissie deze ‘Leidse’ aanpak van

aanbesteding per ambacht af. Volgens de commissie leidde dit vaak tot onenigheden tussen de verschillende

aannemers, ‘als bij exemple tussen den timmerman en de metselaar waarvan de eerste mogt willen hebben, dat er

meerder muurwerk moet werden weggebroocken als den laatsen namelijk de metselaar sustineert dat er tot het

stellen van houtwerk noodig is, en dierelijke oneijndige veele differenten’.412 De Leidse stadsfabriek was veel

tijd kwijt aan de oplossing van dergelijke conflicten. In Delft werd daarom een werk in één keer aanbesteed,

waarbij de inschrijving voor alle bouwbazen binnen de stad open stond. Wel gold de bepaling dat deze

hoofdaannemer voor de in het werk betrokken ambachten andere meesters moest inhuren, die stonden

ingeschreven bij de stedelijke gilden. De gildendwang werd dus ook hier niet doorbroken.

De beperking tot aannemers uit de eigen stad lijkt onvoordelig, maar over het algemeen wilden besturen

geen stadsgeld besteden bij ‘vreemde’ bazen. De gilden en burgers hadden hier ook invloed op, hoewel de

stedelijke overheid vaak niet gebonden was aan de gildenregels. Deze golden hooguit als een richtlijn. Bij de

bouw van het diaconiehuis in Haarlem adviseerde Jan Smit, een Amsterdamse timmerbaas die voor dit project

als ‘directeur’ over de bouw was benoemd, de aanbesteding open te stellen voor Amsterdamse bazen, omdat hij

verwachtte dat zij veel lager konden inschrijven dan hun Haarlemse collegae. Ook van aanbesteding aan één

aannemer verwachtte hij groot voordeel. De vroedschap liet echter geen uitzondering toe op de bestaande keuren

als daarmee de eigen bouwsector werd benadeeld. De aanbesteding werd gewoon langs lijnen van de

verschillende ambachten gedaan en alleen opengesteld voor Haarlemse bazen. Alleen op het heiwerk mochten

ook Amsterdammers inschrijven ‘als geconsidereerd wordende door de dagelijksche practijcq, kunde en

ondervindingen in dat werk […] boven anderen te moeten worden geprefereerd’.413 In Leiden had het ontslag

van de werklieden in het bouwbedrijf als onverwacht gevolg dat geen enkele baas het opzetten van het schavot

wilde aannemen. Zij wilden kennelijk niet worden geassocieerd met de executie van stadsgenoten. De

aanbesteding werd daarom uiteindelijk gegund aan een timmerman uit Oegstgeest.414 Dit bevestigt de praktijk

dat alleen in gevallen dat binnen de steden geen gekwalificeerde bazen beschikbaar waren of deze niet in de

aanbesteding waren geïnteresseerd, de kring van gegadigden werd verruimd tot bazen van buiten.

411 Zie paragraaf 4.4.2.
412 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport betreffende de stadsfabricage 1772).
413 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 26verso 6 juni 1768. Over
de bouw van het Haarlemse diaconiehuis, zie: G. Medema, “‘Door nood gedrukt, verarmd en droef te moê”: de
bouw van het nieuwe diaconiehuis in Haarlem 1760-1772’, Kunstlicht 25 (2004) 4, p. 34-39 en paragraaf 8.3.2.
414 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213 (Burgemeestersresoluties 1766-1768), fol. 105verso 31
oktober 1768, 106verso 1 november 1768, fol. 107 5 november 1768.
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De nieuwe werkwijze in Leiden en Delft waarbij alle werken werden aanbesteed vroeg om een geheel

andere aansturing vanuit het stadsbestuur. Niet voor niets schreef de Leidse adviescommissie in 1768 dat ‘het

werk en directie van de thesaurier extraordinaris […] merkelijk van gedaante soude komen te veranderen’.415 Om

de werken succesvol in aanbesteding te brengen waren goede en uitvoerige bestekken nodig en moest het werk

van de aannemers voortdurend worden gecontroleerd. In Leiden zou de stadsfabriek Dirk van der Boon deze

taken vormgeven.416 Het Delftse stadsbestuur verzekerde zich in 1772 juist van deskundige begeleiding van de

nieuwe bedrijfsvoering door de benoeming van Johannes van der Wall als inspecteur der fabricage. Hij zag er zo

veel mogelijk op toe op toe dat de bestekken voldoende specifiek waren, dat de aannemers afdoende werden

gecontroleerd in de uitvoering en dat geen betaling geschiedde voordat de aannemers het gebouw in goede staat

hadden opgeleverd .

Het succes van aanbesteding van het onderhoudswerk was sterk afhankelijk van de kwaliteit van de

bestekken. Deze bestekken moesten zijn gebaseerd op uitvoerige inspecties van de onderhavige werken en

moesten uitputtend en volledig vermelden onder welke condities een aanbesteding werd gegund. Het Delftse

reglement van fabricage van 1772 vermeldde dat de bestekken ‘juist’ en ‘zeer gedetailleerd’ moesten zijn. Indien

noodzakelijk moesten er tekeningen worden gemaakt ter verheldering van de bestekken. De bestekken en

tekeningen werden normaliter ter inzage gelegd op de stadswerf of het stadhuis. Geïnteresseerde aannemers

mochten deze kopiëren of tijdelijk meenemen om hun berekeningen te kunnen maken. In andere gevallen

werden bestekken in druk gebracht om te verspreiden. De ambtenaren gaven desgevraagd de benodigde

toelichtingen, opdat, zoals het Delftse fabricagereglement bepaalde er ‘geen buijtewerken zullen geleeden

worden’.417 De ambtenaren assisteerden over het algemeen bij de aanbestedingen, die ten overstaan van de

burgemeesters en de eventuele betrokken ambtsdragers werd voltrokken.

Voor het opstellen van de benodigde bestekken hadden niet alle bouwbazen de benodigde kwaliteiten.

Het vroeg een zeer goede schriftelijke en tekenkundige uitdrukkingsvaardigheid. Van der Wall beschreef in zijn

plan dat de bestekken van vijf- of twaalfjarig onderhoud voor Delfshaven van voor 1772 soms niet meer

vermeldden dan dat deze ‘in goede staat’ moesten worden gehouden.418 Dit was duidelijk onvoldoende en

dergelijke vaagheden leidden onvermijdelijk tot passiviteit bij aannemers. De bestekken van de Leidse

stadsfabriek Van der Boon blinken daarentegen uit in specificiteit, die wel als overdreven is getypeerd.419 Dit

was echter noodzakelijk om eventuele conflicten met aannemers te vermijden.

Het opstellen van de bestekken was zeer omslachtig werk en kostte veel tijd. In Leiden kwam de

stadsfabriek daardoor in tijdsnood en hij slaagde er niet in om na afloop van de eerste aanbestedingsperiode de

nieuwe bestekken af te hebben. Daardoor bleven een groot aantal werken lange tijd buiten besteding, waardoor

de kosten weer dreigden toe te nemen. De fabriek voldeed, zo maakten de burgemeesters hem duidelijk, hiermee

niet ‘aan ‘t but en oogmerk waar toe hij tot die post was geemploijeert en aangestelt’.420 Van der Wall klaagde in

415 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770), fol. 231 2 mei 1768.
416 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770), fol. 231 2 mei 1768.
417 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 16.10 (Burgemeestersresoluties 1772-1776), fol. 20 13 augustus 1772
reglement fabricage sub lettera G.
418 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783) inleiding, artikel 7.
419 P.J.M. de Baar, L. Barendregt, H. Suurmond-van Leeuwen, Stadstimmerwerf, stadshulpwerf, stadswerf,
Leiden 1986, p. 28-29.
420 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 222 (Burgemeestersresoluties 1777-1778), fol. 3 22 november
1777.
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Delft dat de stadsfabriek Terburgh zijn taak voor het opstellen van de bestekken verwaarloosde. Volgens Van der

Wall wachtte de stadsfabriek expres met het afmaken van de bestekken om de heilzame werking van de nieuwe

aanpak te dwarsbomen om op uitbreiding van het stadspersoneelsbestand te kunnen aandringen. In zijn plan voor

de fabricage van rond 1783 beschreef de inspecteur daarom uitvoerig hoe lang de stadsfabriek over een bestek

van een bepaalde omvang mocht doen.

Van der Wall had niet alleen kritiek op het tempo waarmee de stadsfabriek de bestekken afleverde,

maar ook op de inhoud. Vaak bleken Terburghs bestekken achteraf onvolledig, omdat de fabriek de werken niet

goed had opgenomen. Dit resulteerde in meerwerk waarvoor de aannemers hoge rekeningen indienden. Van der

Wall was er daarom toe overgegaan zelf de gebouwen op te nemen en de bestekken aandachtig te bestuderen en

aan te vullen. Nadat de inspecteur de bestekken had nagezien werden zij rondgestuurd naar alle leden van het

college der fabricage, die daarop hun aanmerkingen mochten maken. Hierna werden de bestekken vastgesteld en

ter inzage aan potentiële aannemers gegeven. Van der Wall formuleerde enkele standaardartikelen, afgestemd op

de verschillende werken, om meerwerk te vookomen. Hij achtte het gebruik van dergelijke artikelen van groot

belang.421 In het bestek voor de bouw van de Korenbeurs (1775) is een dergelijk standaardartikel opgenomen.422

[Fig. 3.10] In het artikel werd de verantwoordelijkheid voor het bestek en de eventuele gebreken daarin

afgewenteld op de aannemers, die daarmee een eigen onderzoeksplicht kregen opgelegd. Dit was niet

bezwaarlijk omdat de geïnteresseerden aanvullingen op de bestekken mochten voordragen tot aan de definitieve

aanbesteding. Verantwoordelijke bazen wisten zich zo beschermd tegen minder eerlijke collegae, die alleen

rekenden naar de letter van het bestek en niet van tevoren de beste werkmethode incalculeerden. Vanaf het

moment van acceptatie van de inschrijving was de aannemer echter verplicht het werk zonder meer op de best

mogelijke wijze te maken. De opdrachtgever hield zich het recht voor het bestek te interpreteren, waardoor

discussies achteraf vruchteloos waren. De bestekken bepaalden ook in hoe verre de aannemers verantwoordelijk

waren voor ‘toevallen’ die het gebouw tijdens de aannemingsperiode konden treffen, zoals stormschade of

brand. In Delft was het gebruikelijk het risico van dergelijke incidenten, brand uitgezonderd, bij de aannemers te

laten. Het stadsbestuur meende – waarschijnlijk terecht – dat de aannemers hierdoor meer voorzichtig met de

gebouwen zouden omgaan en dat eventuele schade direct zou worden hersteld om erger te voorkomen.

Het bestek was voor de gehele aanbestedingsperiode van betekenis. Er moest immers ook voor gezorgd

worden dat deze werd nageleefd. Dit vereiste voortdurende inspectie tijdens de uitvoering en een goede

opneming van het werk na afronding daarvan. De Delftse stadsfabriek was dan ook verplicht minimaal eenmaal

per dag de aanbestede werkzaamheden te bezoeken en de voortgang van het werk na te gaan. Slecht uitgevoerde

onderdelen moest hij laten wegnemen en opnieuw laten uitvoeren. De inspecties strekten zich ook uit tot de

materialen die eerst werden gecontroleerd op de voorgeschreven soort- en kwaliteitsspecificaties. Slecht

materiaal moest de fabriek afkeuren en terugzenden of uit het bouwwerk laten verwijderen. Bij metselwerk was

het voortdurende toezicht door een stadsknecht noodzakelijk. De knecht zag toe op de juiste menging van de

421 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 3.
422 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883 (Bestekken, aanbestedingen, conditiën, rapporten 1775-1794), bestek
Korenbeurs, artikel 16.
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metselspecie en op het feit dat de muren massief werden opgemetseld. Aangenomen metselwerk bleek vaak op

deze punten gebreken te vertonen.423

Om zeker te stellen dat de controles goed werden uitgevoerd werd een systeem van persoonlijke

verantwoording van de ambtenaren nodig. Termijnbetalingen mochten alleen plaatsvinden als de ambtenaar of

de knecht een ‘attestatie’ gaf, waarin hij verklaarde dat het werk naar de letter van het bestek was uitgevoerd.

Van der Wall adviseerde om de attestaties een vaste formulering te geven. Met de attestatie stelde de ambtenaar

of knecht zich persoonlijk garant voor de juiste uitvoering. Van der Wall hamerde er op dat attestaties niet

zonder verder onderzoek door het college van fabricage mochten worden geaccepteerd. De attestatie was de

enige garantie voor het stadsbestuur dat de werken correct waren uitgevoerd. De waarde van een attestatie werd

feitelijk bepaald door de bereidheid van stadsbestuurders om zelf onderzoek te doen en sancties, zoals ontslag, te

stellen op een (opzettelijk) onjuiste verklaring.424

3.5.2. aanbesteding in de praktijk

De reorganisaties in Leiden en Delft werden door omliggende steden, zoals Gouda en Rotterdam, met interesse

gevolgd, maar vonden daar, zoals gezegd, in die vorm geen navolging. Dit neemt niet weg dat in Rotterdam

invoering van dit systeem nadrukkelijk is overwogen. In 1772 constateerde een onderzoekscommissie in ieder

geval dat ook binnen de Rotterdamse fabricage onvoldoende aandacht was voor de juiste wijze voor de aankoop

en gebruik van de materialen en dat er te veel werklieden in dienst waren waarover onvoldoende toezicht werd

uitgeoefend. Deze commissie stelde dan ook navolging van Delft en Leiden voor, omdat deze steden veel

voordeel zouden genieten van deze reorganisaties.425 Het is niet duidelijk op welke gegevens deze commissie

zich baseerde, maar waarschijnlijk waren deze aangeleverd door de Leidse en Delftse bestuurders zelf. De eerste

resultaten leken dus wel degelijk hoopvol, hoewel de duurzaamheid van de besparingen en van de kwaliteit van

het geleverde werk in 1772 nog moesten blijken. Vanwege deze onzekerheden temperden de Rotterdamse

fabrieksmeesters waarschijnlijk het enthousiasme binnen het eigen stadsbestuur voor soortgelijke reorganisaties

in hun stad. Op hun advies werd het personeelsbestand slechts beperkt, zodat continuïteit was gewaarborgd,

terwijl op kleinere schaal met de voordelen van aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden kon worden

geëxperimenteerd.426

Het Goudse stadsbestuur was bij nader onderzoek van de Delftse en Leidse aanbestedingspraktijk in

1777 niet bijster onder de indruk van de voordelen die het Leidse en het Delftse systeem opleverden.427 Het

eigen stedelijke bouwbedrijf functioneerde in vergelijking prima zodat de ‘nieuw geïntroduceerde plans van

directie in andere steeden’ weinig nut hadden, ‘maar zelfs in meer dan een opzicht veel eer van nadeelige

423 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 14. Zie ook: G. Medema, ‘“Het is een
stadswerk, daar word niet nagesien”, aspecten van bouwbeleid en –praktijk van Hollandse steden gedurende de
achttiende eeuw’, Bulletin KNOB 104 (2005) 5, p. 162-177.
424 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), inleiding artikel 5: artikel 3, artikel 14.
425 H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje 10
(1922), p. 123.
426 H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje 10
(1922), p. 123.
427 GAG 1 Stadsarchief 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 220 22 september 1777. Zie ook
paragraaf 3.4.
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consequentien te zullen weezen’.428 De aanstelling van een bekwaam opzichter, onder een nieuwe en uitvoerige

instructie, was voorlopig voor Gouda meer dan voldoende.429 Dit is niet vreemd want juist op dit moment

kwamen in Leiden verscheidene problemen met de nieuwe organisatievorm aan het licht. De stadsfabriek Van

der Boon slaagde er niet in om de bestekken tijdig af te krijgen, waardoor diverse werken langere tijd buiten

aanbesteding bleven staan. Dit leidde tot achterstallig onderhoud en hogere kosten. In Delft waren de resultaten

van de hervorming van 1772 nog niet duidelijk. De kosten van de fabricage bleven daar onverminderd hoog,

hoewel dit vooral werd veroorzaakt door de catastrofe rondom de sluizen van Delfshaven in het najaar van 1775.

Het is bovendien mogelijk dat ook de Goudse stadsbestuurders beseften dat de voordelen die Delft genoot van de

nieuwe organisatievorm samenhing met de uitzonderlijke kwaliteiten van inspecteur der fabricage Van der Wall.

De aanstelling van een bekwaam bouwkundige als opzichter over de Goudse fabricage kreeg daardoor meer

aandacht dan een mogelijke reorganisatie.430

In Leiden werden in 1780 opnieuw kritische kanttekeningen gesteld bij de organisatie van de publieke

werken. Er moesten diverse kostbare werken worden uitgevoerd, waarvoor de stad 100.000 gulden moest lenen

om buiten directe liquiditeitsproblemen te blijven. De burgemeesters kondigden onder andere een onderzoek aan

‘met opzicht tot het werk van de gantsche fabrikatie’, maar het is niet duidelijk of dit werd uitgevoerd.431 Vanaf

1785 onderzocht een vroedschapscommissie de stedelijke financiën in het algemeen, waarbij – zoals gebruikelijk

– veel aandacht werd besteed aan de fabricage. Dit leidde onder andere tot de oprichting van de twee

departementen van fabricage onder leiding van twee vroedschapscommissies.432 De uitgebreide memories die

hierbij door diverse vroedschapsleden werden ingediend zijn informatief over de tekortkomingen van het

aanbestedingssysteem. Volgens de schepen Blok waren de kosten van de stadsfabricage in de jaren tachtig zelfs

sterk opgelopen ten opzichte van de jaren zestig. In 1767 zouden de bestedingen 56.975 gulden hebben

bedragen, terwijl dit bedrag inde jaren 1780-1785 gemiddeld was opgelopen tot 70.645.433 Deze toename van

kosten werd ook benadrukt door vroedschapslid Joost Romswinkel. Romswinkel rekende voor dat ten opzichte

van de periode voor 1768 de uitgaven over de jaren 1776-1782 met in totaal 117.000 gulden waren toegenomen.

Dit werd ‘alleen veroorsaakt door de onkunde, de wijnige toesigt, of onbehoorlijk zugt naar winst van diegeene

aan welke de uitvoering was toevertrouwd en aanbesteed’.434 De stadsfabriek gaf onvoldoende inhoud aan zijn

taak de aannemers in hun werk na te gaan en hij kwam daar mee weg omdat hij op zijn beurt weer onvoldoende

door het stadsbestuur werd gecontroleerd. De doelstellingen van de hervorming van 1768, besparing en goed

onderhoud, werden hierdoor niet bereikt. Volgens Blok waren de stedelijke werken in verval geraakt. De

aannemers gebruikten slechter materiaal dan in de bestekken was voorgeschreven, zetten hun meest onbekwame

428 GAG 1 Stadsarchief 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 220 22 september 1777.
429 GAG 1 Stadsarchief 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 220 22 september 1777, GAG 1
Stadsarchief 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 224 22 september 1777, instructie voor de
toeziender van de fabricage der stad Gouda.
430 GAG 1 Stadsarchief 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 249 e.v. 29 december 1777,
aanstelling van Arie Teunis Blanken als opzichter over de Goudse fabricage.
431 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1491 (Afschriften van rapporten, voorstellen en besluiten uit de
jaren 1703-1791 ter verbetering van de stedelijke financiën), extract vroedschapresolutie d.d. 28 maart 1780.
432 Zie paragraaf 3.2.
433 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlage ongefolieerd,
rapport gesigneerd F.G. Blok ongedateerd. Gezien het verband met andere rapporten in deze bijlage moet
worden aangenomen dat dit rapport is gepresenteerd in een buitengewone vergadering d.d. 21 augustus 1786.
434 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlagen ongefolieerd,
J. Romswinkel ‘Advijs voor de extraordinaire vroedschapsvergadering 21 augustus 1786 op het rapport der
commissie tot ondersoek van stadtsfinantie’.
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knechten in en voerden de werkzaamheden uit in de meest ongunstige jaargetijden. Eerlijke bazen hadden bij de

aanbestedingen geen kans omdat zij hogere maar reëele kosten berekenden. Hierdoor verloren zij niet de

aanbestedingen, maar liepen zelfs gevaar ‘om in verdenking te komen als of zij zig door overmatige winsten

boven anderen met stadsgeldt zochten te verrijken, waardoor dan de aanbesteede werken doorgaans te beurt

vallen aan zulken die daartoe nimmer behoorden toegelaten te worden’.435 Het maakt duidelijk dat een te grote

nadruk op kostenbesparing de aandacht afleidde van de selectie op kwaliteit bij de gekozen aannemers.

De kritische Leidse vroedschapsleden legden de achilleshiel van het systeem van aanbesteding bloot. De

gekozen opzet kon alleen slagen als de stad voldoende controle kon uitoefenen om het aanbestedingsproces en

de uitvoeringswerkzaamheden in goede banen te leiden. Goede bestekken alleen waren niet toereikend. De

werkzaamheden van aannemers moesten constant, adequaat en met vasthoudendheid worden gecontroleerd. In

Leiden was de uitgangspositie dat dit allemaal door één ambtenaar, de stadsfabriek, kon worden vormgegeven

vanaf het begin een grote vergissing. De instelling van de departementscommissies in 1787 en de benoeming van

meer ambtenaren brachten grote verbetering. In Delft speelden de geschetste problemen veel minder. Daar was

de omschakeling naar aanbesteding immers veel geleidelijker dan in Leiden. Een ander belangrijk verschil tussen

de beide steden was bovendien de aanwezigheid van het college van fabricage in Delft, waardoor het bestuur

voldoende toezicht hield op de ambtenaren en de uitvoeringswerkzaamheden. De vroedschap concludeerde dan

ook in 1784 dat van de reorganisatie van 1772 ‘de nuttigheid reets eenige jaaren is ondervonden’.436 Het succes

hing echter ook voor een groot deel samen met de inzet van iemand als Van der Wall.

Het gevaar van gebrek aan toezicht en onvolledige bestekken voor een goede aanbesteding waren

natuurlijk afdoende bekend bij de stadsbestuurders. In Leiden werd in 1773 bij de nieuwbouw aan een vleugel

aan het gebouwencomplex van het Heilige Geestweeshuis afgeweken van de verplichte aanbesteding van

publieke bouwprojecten. De vernieuwing van de vleugel, noodzakelijk voor de samenvoeging met het

Armkinderhuis, was een van de grootste Leidse publieke bouwprojecten in de achttiende eeuw. In 1787 schatte

de schepen Blok de bouwkosten op 170.000 gulden. De regenten vroegen indertijd het stadsbestuur toestemming

het werk in daggeld te laten uitvoeren.437 De ervaring leerde namelijk dat de kwaliteit van aangenomen werk

vaak tekort schoot: muren werden niet massief gemetseld, maar volgestort met vuilnis of hol gelaten, en vaak

werd kwalitatief slecht materiaal gebruikt. De regenten erkenden dat uitgebreide bestekken en goed toezicht dit

konden voorkomen, maar dit was tijdrovend en kostbaar en gaf op zichzelf nog geen werkelijk garantie voor

goed werk. Opzichters konden immers onmogelijk overal continu aanwezig zijn. Bij uitvoering in daggeld

bestond er voor de bouwbazen geen enkele reden slecht werk te leveren of te besparen op materiaal.438 Het is

435 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlage ongefolieerd,
rapport gesigneerd F.G. Blok ongedateerd. Gezien het verband met andere rapporten in deze bijlage moet
worden aangenomen dat dit rapport is gepresenteerd in een buitengewone vergadering d.d. 21 augustus 1786.
436 Citaat uit: GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 16.12 (Burgemeestersresoluties 1780-1784), fol. 386 2 oktober
1784. GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1880-I (Notulen college van fabricage 1785-1794), p. 1. De notulen van
het college van fabricage worden voor het jaar 1785 voorafgegaan door de resolutie van de vroedschap
(ongedateerd) waarin tot de handhaving van het college van fabricage was besloten. In plaats van de
secretarissen werden wel twee vroedschapsleden benoemd.
437 Zie voor de bouwgeschiedenis: J.F. Dröge, ‘Waar wezen in de gevel staan’: de bouwgeschiedenis het Heilige
Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden, Leiden 1990, p. 35-62 en
paragraaf 7.3.1.
438 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), fol. 159 3 maart 1772,
bijlage weeshuis fol. 1 memorie d.d. 3 maart 1774.
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veelzeggend dat stadsfabriek Van der Boon, die de aanbestedingen voor de stad begeleidde, deze argumentatie

ten volle onderschreef, waarna de burgemeesters instemden met het verzoek.439

De overtuiging dat kwaliteit gerelateerd was aan de wijze van uitvoering bleef niet beperkt tot de Leidse

weeshuisregenten. Het gold algemeen als een compliment als men verklaarde dat een aangenomen werk was

uitgevoerd ‘alswaar ‘t in daggelt gemaakt’.440 Het Haarlemse stadsbestuur had enkele jaren eerder met de door

Leidse weeshuisregenten in 1773 beschreven praktijken te maken gekregen bij de bouw van het nieuwe

diaconiehuis aldaar.441 Vanaf 1768 werd naar de plannen en onder het toezicht van de Amsterdamse

timmermansbaas Jan Smit dit nieuwe armenhuis opgetrokken op de hoek van de Nieuwe Gracht en

Koudenhoorn.442 Smit was als directeur over de bouw verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de

bestekken en voor het toezicht op de aannemers. Volgens zijn contract hoefde hij echter maar twee à drie dagen

per week op de bouwplaats aanwezig te zijn.443 Bij oplevering bleek dat de directeur ernstig in zijn taak was te

kort geschoten. Allerlei gebreken en misstanden kwamen aan het licht. Het metselwerk van de fundamenten

bleek op sommige plaatsen te dun en er was ‘tot overtuygens bijna geen cement in de mure gebruykt’, enkel

‘goed duinsant’.444 De constructie van het plafond in de eetzaal was, overigens met instemming van de

burgemeesters, aangepast, waardoor de uitvoering meer kostte. De directeur had tijdens de werkzaamheden nog

meer veranderingen en verbeteringen aangebracht, bijvoorbeeld aan de vorm van het omgaande dak en aan de

grote sierlijst aan de gevel. De uitvoering van deze aanpassingen was duurder dan begroot op basis van de

bestekken. De aannemers van het timmerwerk hadden zich verzet omdat zij geen meerwerk mochten rekenen.

Om hieraan tegemoet te komen had Smit gezegd: ‘daar staan binten ruym genoeg op, gij kunt wel zoo veel deese

en zoo veel aan de andere zijde daar uytlaten en ik wil er geen carbeelen in hebben, dan is uw beswaar

gevonden’. 445 [Afb. 3.11] Dergelijke ‘oplossingen’ had de directeur wel vaker toegepast. De bestekken waren

daardoor voor de eindinspecties bij de oplevering waardeloos. Dit leidde tot conflicten tussen de commissie die

het gebouw opnam, de directeur en de aannemers. De commissie wilde namelijk geld op de aannemingssom in

mindering brengen terwijl Smit bij de aanbieding van zijn eigen berekeningen trachtte ‘de aannemers zooveel te

bevoordeelen als doenlijk was’ en handelde ‘zoo [hij] wenschte in ’t geval zijnde behandelt te werden’.446 De

commissie bekritiseerde Smit daarom. Door het gebrek aan goede administratie zou de directeur geen idee

439 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), fol. 160 4 maart 1774.
440 GAS 2.1. Gerechten van Schiedam 1386-1811, 236 (Processtukken 1691-1786/1790), getuigenverklaring n
Giudici artikel 17, getuigenverklaring Van den Bergh artikel 18; GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan
om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc.
ca. 1783), artikel 14.
441 Zie voor de bouwgeschiedenis: G. Medema, “‘Door nood gedrukt, verarmd en droef te moê”: de bouw van
het nieuwe diaconiehuis in Haarlem 1760-1772’, Kunstlicht 25 (2004) 4, p. 34-39.
442 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 478 (Index register originele en authentique stukken 1768), fol. 585. Zie
over Jan Smit: E.B.M. Lottman, ‘Jan Smit, een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas’, Bulletin KNOB, 77
(1978), p. 121-152; R. Meischke (e.a.), Huizen in Nederland. Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen
aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser, Zwolle 2001, p. 107.
443 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 478 (Index register originele en authentique stukken 1768), fol. 585.
444 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 211 (Stukken betreffende de bouw van
het diaconiehuis), berigt [...] wegens het opnemen van het nieuwe diakoniehuis binnen dese stad zo verre als het
metselwerk is afgemaakt’, ongedateerd.
445 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 211 (Stukken betreffende de bouw van
het diaconiehuis), ‘antwoord en demonstratie op het berigt door Jacob Schut en Jan de Laurier’, ongedateerd.
446 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 211 (Stukken betreffende de bouw van
het diaconiehuis), ‘zienswijze van Jan Smit op de berigten en de tegenberigten op het nieuwe diaconiehuis’, 25
oktober 1770.



100

hebben wat voor kwaliteit materiaal was toegepast en kon hij onmogelijk bepalen welke rechtmatige vorderingen

de aannemers nog op de stad hadden. De aannemers trachtten door de ontstane verwarring zichzelf zo veel

mogelijk te bevoordelen.447 De verantwoordelijke stadsbestuurders toonden geen enkele behoefte zich verder in

deze slangenkuil te begeven en lieten, ondanks de vrij ernstige constateringen van de eigen bouwkundig

adviseurs, de aanneemsommen uitbetalen.448 Wellicht wilden de burgemeesters, die nauw bij het bouwproces

waren betrokken, zo min mogelijk ruchtbaarheid geven uit angst voor de gerezen problemen verantwoordelijk te

worden gehouden.

In Schiedam werd een conflict tussen de regenten van het Sint Jacobsgasthuis en de aannemer Gerrit

Bakker van het nieuwe gestichtsgebouw aan de Hoogstraat (1786-1790) wel uitgevochten voor een gerechtelijk

college.449 Bij het opnemen van het werk werden allerlei afwijkingen ten opzichte van de bestekken

geconstateerd, zowel in het gebruikte materiaal, de aanleg van de fundamenten en het aantal kapspanten,

vensters en deuren. Bovendien werd geconstateerd dat de Ionische zuilen in het kerkinterieur waren voorzien van

Dorische basementen. Op basis van deze bezwaren maakten de regenten bezwaar tegen het door de aannemer in

rekening gebrachte meerwerk.450 De aannemer startte daarop een procedure bij de schepenkamer in Schiedam,

waarbij de regenten een tegeneis stelden. Bakker verklaarde echter zich daarover weinig te ‘bekreunen’ omdat

‘niet is gedaan of gepleegd dan op verzoek en order bewilliging of van hem zelfs of van die die ’t opzigt over de

gemelde gebouw hadden ten minsten daartoe gesteld waaren en wiens orders hij moet respecteeren’.451 In de

procedure werden een aantal getuigen gehoord om de stellingen van Bakker te verifiëren, waaronder Giovanni

Giudici (1746-1819), de architect van het gebouw, en George van den Bergh, de opzichter over de bouwplaats.452

Giudici was vrijwel nooit aanwezig geweest op de bouwplaats en beperkte zijn reactie feitelijk tot de opmerking

dat bij de basementen van de zuilen in de kerk niet de Dorische orde waren toegepast maar een Attische,

‘passende onder allen de orders uitgezondert aan de Toscaense’. Volgens de architect was deze vergissing een

duidelijke aanwijzing dat het gebouw door een ‘onkundige’ was opgenomen.453 De verklaringen van opzichter

Van den Bergh zijn voor het beeld van de gang van zaken op de bouwplaats van meer belang, omdat hij beter op

de hoogte was van de gang van zaken op de bouwplaats. Hij verklaarde dat aanpassingen na de aanbesteding

noodzakelijk waren toen de aankoop van een naburig perceel mislukte. Hierdoor waren aanpassingen nodig in de

vensterverdeling van de zijgevels. Het geconstateerde verschil in diepte van het fundament was ingegeven door

verzakkingen van de dijk van de Hoogstraat door de graafwerkzaamheden waardoor schade aan de omliggende

huizen en gebouwen werd gevreesd. De regenten, hiertoe aangezet door verontruste omwonenden, hadden

gezegd desnoods van de voorgeschreven diepte af te willen zien. Het weglaten van enkele kapspanten hield

447 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 211 (Stukken betreffende de bouw van
het diaconiehuis), ‘antwoord en demonstratie op de berigten door den gequalificeerden’, 16 november 1770.
448 GAH Stadsarchief 1581-1795 Rood 317 (Burgemeestersresoluties 1770), fol. 149 28 november 1770.
449 Zie voor de bouwgeschiedenis: R. Meischke, ‘Het Sint Jacobsgasthuis te Schiedam’, Bulletin KNOB, 59
(1960) 6, kol. 21-46.
450 De reconstructie van de rechtsgang wordt bemoeilijkt doordat de eis in conventie, de eis in reconventie en het
verweer in conventie niet bewaard zijn gebleven. Het verweer in reconventie (GAS 2.1. Gerechten van Schiedam
1386-1811, 223 (Rollen van civiele zaken, 1790-1793), ongefolieerd 23 januari 1790) hint echter naar een
conflict over het meerwerk en ook de bewaarde getuigenverhoren hebben vooral betrekking op de conformiteit
aan de bestekken.
451 GAS 2.1. Gerechten van Schiedam 1386-1811, 223 (Rollen van civiele zaken), ongefolieerd 23 januari 1790.
452 GAS 2.1. Gerechten van Schiedam 1386-181, 236 (Processtukken 1691-1786/1790), getuigenverklaringen
Giudici en Van den Bergh.
453 GAS 2.1. Gerechten van Schiedam 1386-181, 236 (Processtukken 1691-1786/1790), getuigenverklaring
Giudici artikel 35.
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verband met de vroeg invallende herfst met stortregens waardoor het gebouw sneller onder dak moest worden

gebracht. Deze aanpassingen waren volgens Van den Bergh verrekend met ander werk. Verrekening was

toegepast met kennis en instemming van de opzichter, waardoor wellicht van de letter van het bestek was

afgeweken, maar bouwwerk en de begroting niet waren geschaad.454 De bestekken hielden zelfs rekening met

dergelijke aanpassingen, gezien de bepaling dat aanpassingen ‘‘t zij grooter of kleynder’ en de toepassing van

‘minder off meerder materiaalen’ mogelijk waren.455

De dynamiek van het bouwproces maakte veranderingen ten opzichte van de bestekken onvermijdelijk,

soms zelfs gewenst. Dergelijke aanpassingen dienden echter zorgvuldig te worden genoteerd, liefst in de

originele bestekken. Van der Wall bepleitte dit in zijn plan voor het Delftse bouwbedrijf, maar dit kon, met het

oog op de beheersbaarheid van de kosten, alleen worden toegestaan met kennis en instemming op bestuurlijk

niveau.456 Eenzijdige veranderingen van het bestek door ambtenaren of opzichter, zoals door Jan Smit, waren -

hoewel kennelijk niet ongebruikelijk - funest voor een gestroomlijnde en controleerbare afwikkeling van de

bouw. Het gevoerde toezicht beantwoordde daardoor niet aan zijn doel: aannemers konden zich achter

rechtstreekse opdrachten of instemming van de opzichters verschuilen terwijl de opzichters zelf belang hadden

bij het verhullen van eigen falen. De bepaling in het contract tussen Smit en de stad Haarlem dat de directeur

slechts twee of drie dagen per week op het werk moest verschijnen was ook om deze reden kortzichtig. Op

voorhand kon worden verwacht dat hij onmogelijk van alle werkzaamheden of de gebruikte materialen op de

hoogte kon zijn. Zo werd het bouwproces, ondanks voorzorgsmaatregelen en extra investeringen in opzichters en

goede bestekken, alsnog voor stadsbesturen onbeheersbaar, waardoor zij achteraf werden geconfronteerd met

onvoorziene uitgaven en slecht werk. Het zal voor stedelijke opdrachtgevers frustrerend zijn geweest dat ook de

aanstelling van een gespecialiseerde opzichter wat dat betreft geen enkele garantie bood voor een gedegen,

foutloze en economische uitvoering. Het toezicht moest nu eenmaal te allen tijde ook op bestuurlijk niveau goed

worden georganiseerd.

3.6. De zoektocht naar een efficiënt stedelijke bouwbedrijf

Het succes van de verschillende reorganisaties binnen de Hollandse stedelijke bouwbedrijven wisselde sterk en

was in de meeste gevallen niet duurzaam. Aanpassingen in de organisatiestructuur hadden meestal alleen over

een kortere periode een goede uitwerking en het bleek voor stadsbesturen lastig de effecten van een aanpassing

op de langere termijn goed in te schatten. Niet voor niets werden in de steden geregeld grotere en kleinere

wijzigingen in de organisatiestructuur doorgevoerd. De bewering van het Leidse vroedschapslid Romswinkel dat

‘niet werd nagesien’ naar de stadswerken is dan ook slechts een halve waarheid.457 Door het aandeel van de

stadsfabricage binnen de stedelijke begrotingen en het belang van het juiste onderhoud van de stedelijke ruimte

voor het aanzien van zowel de stad als het bestuur, bestond juist vrij constante aandacht. Dit kwam tot

uitdrukking op momenten dat reorganisaties werden doorgevoerd, maar vooral door de constante betrokkenheid

454 GAS 2.1. Gerechten van Schiedam 1386-181, 236 (Processtukken 1691-1786/1790), getuigenverklaring Van
den Bergh.
455 GAS 2.1. Gerechten van Schiedam 1386-181, 236 (Processtukken 1691-1786/1790), getuigenverklaring Van
den Bergh, artikel 7-11.
456 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 3.
457 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 515 (Vroedschapsresoluties 1784-1786), bijlagen ongefolieerd,
J. Romswinkel ‘Advijs voor de extraordinaire vroedschapsvergadering 21 augustus 1786 op het rapport der
commissie tot ondersoek van stadtsfinantie’.
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vanuit het stadsbestuur bij het bouwproces. Binnen het bouwbedrijf mochten immers geen werkzaamheden

worden verricht zonder kennis en toestemming van de vroedschap, de burgemeesters of de daartoe aangewezen

ambtsdragers.458 Het probleem waar Romswinkel aan refereerde lag dan ook vooral in de effectiviteit van deze

bemoeienis. De stadsbestuurders hadden onvoldoende inzicht in het bouwproces en waren daardoor (te) zeer

afhankelijk van de ambtenaren van wie zij de werkzaamheden moesten nagaan. De bestuurlijke taken met

betrekking tot het toezicht waren daardoor waarschijnlijk zeer lastig en hadden – in de woorden van de Delftse

inspecteur der fabricage Van der Wall – dan ook niets aangenaams in zich. De kritiek op de organisatie van de

publieke werken binnen de stadsbesturen lijkt structureel. Het is lastiger een beeld te krijgen van de kritiek die

ook onder de burgers en ingezetenen van de steden moet hebben geleefd. Romswinkel verwees bijvoorbeeld naar

het algemene gevoel in Leiden dat de publieke werken werden verwaarloosd. Uit incidentele verwijzingen blijkt

inderdaad dat de gang van zaken in de publieke bouwbedrijven ook in burgerlijke kringen kritisch werd

gadegeslagen.

De behoefte aan een organisatiestructuur, die voorzag in gedegen controlemogelijkheden, bestond

natuurlijk al veel langer. In de zestiende en zeventiende eeuw was juist het publieke bouwbedrijf

geïnstitutionaliseerd om de toenemende hoeveelheid werkzaamheden en publieke bouwwerken bestuurlijk

controleerbaar en aanstuurbaar te houden. In de achttiende eeuw waren er andere aspecten van belang die leidden

tot een verdergaande bureaucratisering van het stedelijke bouwbedrijf. De achttiende-eeuwse stadsbestuurders

constateerden dat de kosten van de stadsfabricage te hoog waren of zelfs toenamen. Dit was zeer problematisch

als daarvoor de ruimte op de stedelijke begroting ontbrak. Veel steden werden tegelijkertijd geconfronteerd met

andere stijgende uitgaven, zoals voor armenzorg en rentebetalingen. De mogelijkheden om meer inkomsten te

genereren uit belastingen of verhuur of verpachting van stedelijke bezittingen waren echter beperkt, omdat de

belastingdruk in de steden al hoog was. In Haarlem werd bijvoorbeeld om deze reden de invoering van een

straatgeld ‘op het exempel van andere steeden’, in 1748 afgewezen.459 Bovendien nam in Haarlem, Leiden, Delft

en Gouda de bevolking af, waardoor de belastingopbrengsten verminderden. Bezuinigingen waren daardoor

noodzakelijk en de stadsfabricage kon hierbij niet worden genegeerd. Besparing op deze uitgaven was echter

alleen mogelijk door afstoting van publieke werken of het optimaliseren van het potentieel van het eigen

bouwbedrijf. De mogelijkheden tot afstoting waren echter zeer beperkt, omdat de publieke werken nauw

samenhingen met de voor de steden noodzakelijk geachte publieke voorzieningen.460 De aandacht ging daarom

vooral uit naar de organisatie van het stedelijke bouwbedrijf. Meer efficiënte uitvoering betekende dat met

minder middelen meer moest worden bereikt. De onderwerpen die in dit hoofdstuk werden behandeld – behoefte

aan betere controle en onafhankelijke advisering, de beperking van het aantal ambtenaren en werklieden en de

nadruk op aanbesteding – hingen nauw met dit streven samen.

Spanningen in het sociale en economische leven zijn over het algemeen belangrijke impulsen voor

rationaliserings- en bureaucratiseringsprocessen binnen (overheids)organisaties.461 De behoefte aan besparing en

efficiënte uitvoering was dan ook een belangrijke factor bij de verdere ontwikkeling van de bureaucratisch

458 Zie hoofdstuk 2.
459 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1747-1748), fol. 75 e.v.
460 Zie hoofdstukken 5, 6, 7.
461 D.J. Roorda, A.H.Huussen jr, ‘“Das heft in der Hand und geld im Kasten”, Historische beschouwingen over
vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977) p. 308; J. Markoff,
‘Governmental Bureaucratization: General Processes and an Anomalous Case’, Comparative Studies in Society
and History, 17 (1975), p. 479-493.
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georganiseerde stedelijke bouwbedrijven. In het vorige hoofdstuk is de toenemende specificiteit van de instructie

van sleutelfiguren binnen het publieke bouwbedrijf hiermee in verband gebracht. De reorganisaties die in de

afzonderlijke steden werden doorgevoerd passen hier ook in. De momenten van de reorganisaties waren

essentieel in het langere moderniseringsproces binnen de bouwbedrijven, maar deze ontwikkeling was nooit

gelijkmatig of eenduidig. De ontwikkelingen in deze steden kenden zekere overeenkomsten, maar vonden niet

gelijktijdig of op een zelfde manier plaats. Er was ook niet sprake van één proces, maar eerder van

deelprocessen. Ieder stadsbestuur was immers autonoom in de wijze waarop zij haar taken met betrekking tot de

publieke werken behartigde, hoewel natuurlijk wel degelijk van ervaringen in andere steden kon worden

geprofiteerd.

De rationaliseringskansen werden beperkt omdat de bestaande, uit de voorgaande ‘gouden’ eeuw

geërfde, organisatiestructuur ook bepalend was voor de omgang met de organisatie in een periode met een

minder rooskleurige economische ontwikkeling. In de literatuur wordt de handhaving van de bestaande

instellingen en werkwijzen naast nieuw ingevoerde systemen van organisatie wel beschreven als een van de

fundamentele zwakheden van de vroegmoderne overheidsadministratie.462 In die zin is de fundamentele zwakte

van de reorganisaties van de stedelijke bouwbedrijven het feit dat de stadsbesturen maar zeer moeilijk in staat

waren afstand te doen van de bestaande organisatiestructuren. De Leidse vroedschapscommissie nam in 1768

bijvoorbeeld zeer veel moeite om de voorgestelde reorganisatie van het Leidse bouwbedrijf in een historische

context te plaatsen. De behoefte om door een verwijzing naar de organisatie van het bouwbedrijf onder de

stadsfabriek Arent van ’s-Gravesande in de periode 1638-1655 de voorgestelde aanpassingen te rechtvaardigen,

maakt duidelijk hoe zeer het bestuurlijke denken door traditie werd bepaald.463 Feitelijk had de in 1768 gewenste

organisatiestructuur immers weinig tot niets van doen met de organisatie van het bouwbedrijf in een periode van

grote expansie van het stedelijke ruimte en bouwwerken. Van ’s-Gravesandes taken en werkzaamheden

verschilden dan ook totaal van zijn achttiende-eeuwse ‘tegenhanger’ Van der Boon. Eerstgenoemde gaf leiding

aan een omvangrijke arbeidsorganisatie, terwijl Van der Boon na 1768 vooral toezicht hield op

onderhoudswerkzaamheden van aannemers. Toch was deze vergelijking voor de achttiende-eeuwse

stadsbestuurders waardevol. De invloed van de traditionele werkorganisatie speelde ook de kansen van de

aanpassingen in het Delftse bouwbedrijf parten. De handhaving van de bestaande structuur en van de

functionarissen frustreerden de uitwerking van de reorganisatie. Volgens Van der Wall hing de stadsfabriek

Terburgh te zeer aan de oude gebruiken. Ook in Rotterdam werden, ondanks (eerdere) ambities tot vergaande

hervorming, tussen 1772 en 1774 slechts aanpassingen doorgevoerd binnen de bestaande bandbreedte van het

stedelijke bouwbedrijf. De instructies van de fabrieksmeesters en de belangrijkste ambtenaren werden aangepast

en een deel van het werkvolk ontslagen, maar de organisatiestructuur werd niet wezenlijk aangepast. Hierdoor

was deze op de langere termijn weinig succesvol.

De behoefte aan controle bij de stadsbestuurders werd mede bepaald door de vergaande afhankelijkheid

van het eigen ambtelijke apparaat. Uit de opmerkingen over het eigengereide optreden van de eigen ambtenaren

en over de beschikkingsmacht van de ambtenaren over het bouwbedrijf komt naar voren dat de stadsbestuurders

een ‘strijd’ voerden tegen de eigen organisatie. Het kennelijke verzet van de hogere ambtenaren tegen beperking

van het aantal werklieden en arbeiders lijkt hierbij kenmerkend. In meerdere steden werd geconstateerd dat

462 D.J. Roorda, A.H.Huussen jr, ‘“Das heft in der Hand und geld im Kasten”, Historische beschouwingen over
vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 305-306 en 318.
463 Zie ook paragraaf 2.2.2.
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eerdere besluiten over de beperking van het aantal werklieden waren genegeerd. De hiërarchie binnen de

stedelijke bouworganisatie moest verzekeren dat de stadsbestuurders over het bouwbedrijf en de uitgaven

beschikten en dat zij alleen de besluitvorming stuurden. Dit werd echter doorbroken door de ambtenaren die een

geheel eigen rationaliteit nastreefden. De bestuurders konden er zo onvoldoende op vertrouwen dat de door hen

gestelde doelen ook zo doelmatig mogelijk werden bereikt.464 Voor stadsbestuurders was het alleen al daarom

noodzakelijk dat zij zich verzekerd wisten van werkelijk onafhankelijke bouwkundige adviseurs. De

benoemingen van ingenieurs aan het hoofd van het Amsterdamse bouwbedrijf, de betrokkenheid van Johannes

van der Wall bij de Delftse fabricage en – in mindere mate – de benoeming van niet-stedelingen aan het hoofd

van bouwbedrijven kunnen uit deze behoefte worden verklaard.

Hoewel het door het ontbreken van voldoende gegevens lastig is een vergelijking te maken met de

omvang van de arbeidsorganisaties in de zeventiende eeuw, klinkt uit de vele rapporten over het bouwbedrijf in

de achttiende eeuw het idee door dat steeds meer ambtenaren, werklieden en arbeiders steeds minder uitvoerden.

Kennelijk werd op problemen in de uitvoering lange tijd gereageerd met uitbreiding van de organisatie. De

toename kon echter ook worden verklaard uit de omvang van de werkzaamheden. Dit werd althans door het

Amsterdamse stadsbestuur in 1787 als verklaring geaccepteerd voor het mislukken van de gewenste beperking

van het personeel. Een andere verklaring voor het mislukken van de beperking van het personeel is dat de

ambtenaren direct belang hadden bij het op peil houden van de arbeidsorganisatie. Soms was het voordeel

daarvan heel duidelijk, omdat zij een premie ontvingen voor iedere werkzame arbeider, zoals de Schiedamse

stadsarchitect.465 De ambtenaren in de hogere regionen van het bouwbedrijf ontleenden waarschijnlijk voor een

belangrijk deel hun maatschappelijke en professionele status aan het aantal ondergeschikten en de omvang van

de werkzaamheden waaraan zij leiding gaven.466 leiden

Het wantrouwen bij stadsbesturen tegen de eigen bouwbedrijven bracht steeds de steden steeds

verdergaande bureaucratisering. Het leidde namelijk tot het verbeteren van de formele regels en procedures, het

verzwaren van hiërarchische structuur door de introductie van nieuwe bestuurlijke en ambtelijke lagen in de

organisatie en het stellen van zwaardere eisen aan de schriftelijke verslaglegging. De bestuursproblemen,

veroorzaakt door de geconstateerde ondoelmatigheid en ondoeltreffendheid, werden hierdoor bestreden door de

versteviging van het bureaucratisch apparaat.467 Ontevredenheid over de organisatie resulteerde echter ook in

geheel tegengestelde ontwikkelingen: in plaats van meer organisatie streefden de stadsbesturen van Leiden en

Delft met hun reorganisaties van respectievelijk 1768 en 1772 immers naar vergaande reductie daarvan. De

bureaucratie zelf werd daar als onderdeel van het probleem ervaren. Het Leidse stadsbestuur verminderde niet

alleen het aantal werklieden en arbeiders maar streefde ook naar een eenhoofdige directie van alle publieke

bouwwerkzaamheden. De verwachting dat het particuliere bouwbedrijf beter zou presteren en efficiënter (en dus

goedkoper) kon werken, bleek echter op langere termijn een illusie. De omvang van de publieke gebouwen en

werken maakten een zekere bureaucratische organisatie simpelweg onontbeerlijk, ook omdat de controle van de

aanbestedingen veel omslachtiger was dan de Leidse stadsbestuurders in 1768 hadden voorzien. De reden dat het

Delftse experiment wel goed uitpakte had dan ook te maken met het feit dat daar de top het bouwbedrijf, zowel

464 Vergelijk: C.W. Vroom, Bureaucratie, het veelzijdig instrument van de macht, Alphen a/d Rijn 1980, p. 27-
28
465 Zie paragraaf 2.3.5.
466 J. Markoff, ‘Governmental Bureaucratization: General Processes and an Anomalous Case’, Comparative
Studies in Society and History, 17 (1975), p. 489.
467 C.W. Vroom, Bureaucratie, het veelzijdig instrument van de macht, Alphen a/d Rijn 1980, p. 22.
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op bestuurlijk als ambtelijk niveau, juist was verzwaard. Een zekere graad van ambtelijke en bestuurlijke

organisatie was onontbeerlijk voor een juiste behartiging van het bouwbedrijf.

Bij de reorganisaties van de publieke bouwbedrijven blijkt het voor stadsbesturen problematisch om een

evenwicht te vinden tussen enerzijds de behoefte aan besparing en efficiëntie en anderzijds de noodzaak tot goed

en gedegen onderhoud van de stedelijke gebouwen en werken. Beide aspecten van de overheidsadministratie,

financieel en ruimtelijk beleid, hadden een zeer directe uitstraling op het aanzien van het stadsbestuur en de

legitimiteit daarvan. De doeltreffendheid van de organisatie van het publieke bouwen was daarom, zoals ook in

hoofdstuk 1 werd uiteengezet, politiek relevant. Niet voor niets uitten in Leiden juist patriotse vroedschapsleden

in 1787 zulke forse kritiek op de uitwerking van de reorganisatie van 1768. Effectieve besteding van de

beschikbare gelden was echter moeilijk omdat de betrokken stadsbestuurders vaak onvoldoende inzicht hadden

in het bouwproces. De betrokkenheid van bekwame bouwkundige adviseurs bleef noodzakelijk. In het volgende

hoofdstuk komt de selectie van deze adviseurs en hun professionele achtergronden aan de orde. Hun

professionele kwaliteiten waren vaak cruciaal voor het welslagen van de geplande reorganisaties en voor de

behartiging van de taken binnen het bouwbedrijf. De vasthoudendheid van iemand als Johannes van der Wall,

die alle aspecten van de praktijk binnen de Delftse fabricage aan een scrupuleus onderzoek onderwierp, was

bepalend voor het succes. Zijn claim dat hij er in was geslaagd om de stedelijke ruimte van Delft ‘in zo goede

order als in eenige stad in Holland’ te houden, terwijl hij ook tot besparingen was gekomen, bleef niettemin

uitzonderlijk.468

468 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 8.
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Hoofdstuk 4: De organisatie van kennis en kunde binnen het stedelijke bouwbedrijf

4.1. Veranderende verwachtingen

In de loop van de achttiende eeuw veranderden de verwachtingen bij stadsbestuurders van de ambtenaren die

binnen het stedelijke bouwbedrijf als bouwkundig adviseur optraden. Dit werd door een aantal factoren bepaald,

die onderling vaak grote samenhang vertoonden. De wijziging van de economische omstandigheden – verval van

de arbeidsintensieve sectoren van de economie en verminderde belastingopbrengsten bij gelijkblijvende lasten –

leidde tot de bezuinigingsrondes waarbij de organisaties van de stedelijke bouwbedrijven niet werden ontzien en

in een aantal gevallen zelfs rigoureus werden aangepakt. Dit resulteerde in veranderingen in de ambtelijke top

van het publieke bouwbedrijf, zoals wordt geïllustreerd door de benoemingen van de ingenieurs als directeuren-

generaal over het Amsterdamse bouwbedrijf tussen 1746 en 1777, de benoeming van Dirk van der Boon als

stadsfabriek van Leiden in 1768 en de benoeming van Johannes van der Wall als inspecteur der fabricage in

Delft in 1772. De belangrijkste posities binnen deze stedelijke bouwbedrijven werden dus niet langer bezet door

enkel ambachtelijk geschoolde bouwmeesters. De genoemde personen paarden theoretische kennis aan

praktische ervaring. Zij bezaten grondige kennis van de basisbeginselen van de architectuur en bouwkunde – de

wis- en natuurkunde – en hadden zich door literatuurstudie en werkervaring gespecialiseerd in de begeleiding

van (publieke) bouwprojecten. Deze verandering was fundamenteel en leidde in Haarlem, Gouda en Rotterdam

tot onderzoek of vergelijkbare aanpassingen in de personele bezetting van de eigen bouworganisaties ook

effectief zouden zijn. Om verschillende redenen voerden zij niet soortgelijke wijzigingen door.

De benoeming van personen met een grotere deskundigheid dan ‘slechts’ ambachtelijke ervaring kan

worden afgezet tegen gelijktijdige ontwikkelingen in de maatschappij en de wetenschapsbeoefening. In de

tweede helft van de achttiende eeuw werden allerhande genootschappen opgericht waar geïnteresseerde leken en

geleerden gezamenlijk de wetenschap beoefenden. Door het houden van lezingen, het uitvoeren van

experimenten en het uitschrijven van publieke prijsvragen trachtten zij de beoefening van de wetenschap en de

kunsten te stimuleren en te verbeteren. De nadruk lag op het maatschappelijke nut. De Hollandsche Maatschappij

der Wetenschappen in Haarlem, een vooraanstaand wetenschappelijk genootschap opgericht in 1752, wilde zich

bijvoorbeeld niet bezig houden met ‘dingen die gééne of gééne opzetlijke en directe nuttigheid hebben’.469 Van

de door de Maatschappij tussen 1752 en 1795 uitgeschreven prijsvragen had bijna een kwart betrekking op

problemen met een ruimtelijke dimensie, zoals de verzanding van de rivieren, de afkalving van de

Noordzeestranden en de – altijd actuele – bescherming van het land tegen het water.470 Door deze

wetenschappelijke benadering werd het onderscheid tussen lekenkennis en werkelijke deskundigheid –

theoretische kennis die was verankerd in persoonlijke ondervinding – waarschijnlijk steeds scherper.

Tegelijk met de bloei van de genootschapcultuur ontstond meer aandacht voor onderwijs en de

mogelijke inzet daarvan tot maatschappelijke verbetering. Hierbij speelden verlichte denkbeelden over het

belang van de rede en de vervolmaakbaarheid van de mens een belangrijke rol. De (hernieuwde) aandacht in

deze periode voor armenscholen en werkhuizen waar verarmde ingezetenen basisonderwijs kregen, christelijke

waarden werden bijgebracht en leerden werken, past binnen deze denkwijze. Dergelijke instellingen werden

469 J.G. de Bruijn, Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche maatschappij der
Wetenschappen 1753-1917, Haarlem 1977, p. 1.
470 J.G. de Bruijn, Inventaris van der prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche maatschappij der
wetenschappen, 1753-1917, Groningen 1977.
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ingezet om de verarming onder de bevolking van de steden te bestrijden en de plaatselijke economie te

stimuleren. Bij dit beschavingsoffensief kreeg ook het onderwijs en de kennisverbetering onder de

ambachtslieden aandacht. Hierbij werd gestreefd naar economische herleving in de Republiek.471 Van

initiatieven op het gebied van onderwijs in de wiskunde en tekenkunde konden bouwkundigen en architecturale

vakbeoefenaars profiteren. Het leidde echter niet tot geïnstitutionaliseerde en door de overheid gereguleerde

beroepsopleidingen in de wiskunde of de toegepaste natuurwetenschappen, laat staan in de technische

beroepsvaardigheden voor de bouwambachten. De bestaande gildenstructuren hadden ook nauwelijks invloed op

(de verbetering van) de kwaliteit van dit theoretisch onderwijs. Particulier initiatief was belangrijker, maar de

kwaliteit van de aangeboden particuliere opleidingen wisselde sterk. De overheid stelde in ieder geval geen

eisen aan het curriculum en hanteerden geen normering voor het uiteindelijk te behalen niveau. Bovendien was,

door gebrek aan overheidsondersteuning, de continuïteit van dergelijke scholen niet gegarandeerd.

Uitzonderingen waren de Fundaties van Renswoude in Utrecht, Den Haag en Delft, die waren opgericht met de

ruime fondsen uit een particuliere nalatenschap en waren gelieerd aan bestaande stedelijke weeshuizen. Binnen

de fundaties kregen talentvolle weesjongens een uniek onderwijsprogramma aangeboden waarbij praktisch

theoretisch onderwijs werd gepaard aan praktijkervaring. De bouwkunde was een belangrijke studierichting.

Vanaf het midden van de achttiende werd wel gestreefd om de bekwaamheid van de bouwkundigen en

architecten in de Republiek te verbeteren. De opkomende en voor deze periode kenmerkende classicistische

houding, met een consensus over de standaard waaraan de maatschappij moest voldoen en de historische

bronnen die daaraan te grondslag lagen, was hierbij waarschijnlijk richtinggevend. Het classicisme leverde een

systeem dat de samenleving kon verheffen, een zeer actueel thema gezien de onbevredigende politieke en

economische situatie waarin de Republiek zich bevond. Het bood een normatief kader voor alle culturele

uitingen.472 Dergelijke vaste regels lagen ook ten grondslag aan de classicistische architectuurtheorie. Daar was

de juiste ordonnantie van een gevel immers te herleiden tot een vaste, universele en mathematische regels. De

geconstateerde ‘verwetenschappelijking’ in andere sectoren van de samenleving geïnspireerd door een

beschavingsideaal, leidde daardoor ook tot de heroriëntatie op de classicistische architectuurtheorie. De

bouwkundigen in de Republiek bleken niet goed in staat in te spelen op het intellectualisme van de

classicistische architectuur.473 De keuze van stadhouder Willem IV om de bouwmeester Pieter de Swart in 1745

naar Parijs te zenden om daar een opleiding te volgen aan de ‘École des Arts’ van Jacques-François Blondel

(1704-1773) is in ieder geval een duidelijke indicatie dat door bepaalde opdrachtgevers aan de ontwerpende

kwaliteiten hogere eisen werden gesteld.474 Deze kwaliteiten konden kennelijk niet in de Republiek zelf worden

aangeleerd. In de literatuur is ook vaak verwezen naar de inleiding bij de vertaling van de Cours d’Architecture

van Charles Augustin d’Aviler door de Amsterdamse burgemeester Pieter Rendorp.475 Daarin hekelde hij het

471 L. Hermans, ‘Alles wat zuilen heeft is klassiek’ , Classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland 1765-
1850, Rotterdam 2005, p. 166-183.
472 L. Hermans, ‘Alles wat zuilen heeft is klassiek’ , Classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland 1765-
1850, Rotterdam 2005, p.11-12.
473 C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart, architect/stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965,
p. 74-84.
474 F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999, p. 33-57.
475 C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart, architect/stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965,
p. 76 e.v.; T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68),
Cornelis Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd
van het Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) ¾, p. 93. R. Meischke (e.a.), Huizen in Nederland.
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lage architectuurtheoretische kennispeil van Hollandse bouwmeesters. Deze klacht van Rendorp was

waarschijnlijk terecht, maar paste ook in een betoogtraditie in traktaten waarin een theoretische en

wetenschappelijke benadering van de architectuur wordt afgezet tegen de onwetendheid van ‘simpele’

ambachtsbazen. Rendorp wilde met zijn vertaling aan een professioneel en geïnteresseerd publiek de goede

smaak in de architectuur bijbrengen. Voor zijn inleiding maakte Rendorp dan ook volop gebruik van eigentijdse

Franse architectuurtraktaten met een vergelijkbare doelstelling en opzet.476 De uitgaven van nieuwe en

verbeterde (wiskundige) ordenboeken in de jaren tachtig van de achttiende eeuw van Jacques Berquin en Caspar

Philips Jacobsz waren ook specifiek gericht op de verbetering van het kennispeil van de bouwmeesters.477

Kennis van de klassieke vormentaal met de wiskundige basisprincipes en van de actuele – vooral Franse

– architectuurtheorie werden gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw steeds belangrijker in de

opleiding van bouwkundigen. In diverse steden werden tekenacademies opgericht waar ambachtslieden en

andere geïnteresseerden de mogelijkheid kregen onderwijs te volgen in de (basis)beginselen van de klassieke

kunst. Hoewel de oprichting van deze instellingen door de stedelijke overheden werd gesteund, bijvoorbeeld

door officiële erkenning en materiële steun in de vorm van de verschaffing van een leslokaal, was deze

grotendeels afhankelijk van particulier initiatief. Het academische tekenonderwijs kende van oudsher drie

niveaus: tekenen naar tekeningen en prenten, naar gipsen modellen en naar een levend model.478 Binnen de

academissche curriculum was ruimte voor bouwkundig tekenonderwijs, vooral voor de zuilenorden, maar ook

voor het meer praktische technische tekenen van de diverse gebouwonderdelen, zoals trappen en kappen.

De erkenning van het belang van een grondige kennis van de theoretische en praktische wis- en

natuurkunde voor de uitoefening van een bouwpraktijk, leidde niet tot normering of regulering van de

beroepsgroep door een overheid. Door de vergaande stedelijke autonomie en de afwezigheid van de provinciale

of centrale aansturing verschilden de onderwijsmogelijkheden van stad tot stad en bleef een algemene

formulering van de vereisten voor een bouwkundige opleiding achterwege en daarmee ook voor ambtelijke

bouwkundige posities. In het buitenland konden de –vaak koninklijke – academies van kunsten of bouwkunst of

ingenieursscholen wel richting geven. De Berlijnse Academie kondigde bijvoorbeeld in 1773 de regeling op het

‘Bauconducteurswesen’ af, waarin werd bepaald dat voor leidinggevende posities in de publieke bouwbedrijven

kennis en kunde van de wis- en natuurkundige wetenschappen (rekenkunde, theoretische geometrie, planimetrie,

hydrostatica en aerometrie), kennis van de weg- en waterkunde, de werktuigkunde, de tekenkunde en de

burgerlijke architectuur vereist was.479 Dergelijke vereisten werden door de stedelijke, provinciale of centrale

overheid in de Republiek nooit zo scherp geformuleerd. Toch zullen wel degelijk vergelijkbare kwalificaties zijn

gehanteerd bij de vervulling van ambtelijke posities binnen de publieke bouwbedrijven. Hierdoor ontstaat de

schijnbare tegenstelling dat, hoewel overheden het belang van gedegen onderwijs en de behoefte aan werkelijke

deskundigheid aan den lijve ondervonden bij de eigen stedelijke bouworganisaties, zij geen pogingen

Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de
Keyser, Zwolle 2001, p. 90.
476 F.H. Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers, Zwolle 2006, p. 43-53.
477 C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart, architect/stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965,
p. 77. C.A. van Swigchem, ‘Mogelijkheden tot vorming voor de classicistisch georiënteerde bouwkunstenaar te
Amsterdam in de tweede helft van de 18de eeuw, Bulletin KNOB (1963), kol. 70.
478 E. Röell, ‘Architectuurtekenonderwijs in de achttiende eeuw’, Kunstlicht 24 (2004) 4, p. 31.
479 E.B.M. Lottman, Materiaal tot de geschiedenis van het ontstaan van tekenacademies en –scholen en hun
aandeel in de bouwkundige vorming, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlanden in de tweede helft van
de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw, Wassenaar/Zeist 1984, p. 57.
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ondernamen dit in onderwijs of een opleiding te organiseren. Dit was in de decentraal georganiseerde staatsvorm

van de Republiek niet goed mogelijk of voorstelbaar.

4.2. Kennis en kunde binnen het stadsbestuur

In 1751 constateerden de Leidse thesaurier extraordinaris Nicolaas van der Velde en stadssecretaris Andreas

Cunaeus dat een thesaurier extraordinaris bij zijn aantreden onkundig was van de organisatie van het stedelijke

bouwbedrijf en zijn rol daarbinnen. Het ambt werd maar zelden meermalen door dezelfde persoon bekleed en het

was onmogelijk om direct op de hoogte te zijn van alle aspecten die het beheer van de fabricage raakten.480 Ook

volgens Johannes van der Wall hadden de Delftse havenmeesters meestal geen kennis van bouwkunde. 481

Kennis van het bouwbedrijf kon bij de verkiezing in het ambt dan ook niet worden vereist. De benoeming van

een bouwkundig practicus zoals Jacob van Banchem, stadstimmerman van Leiden en in 1630 in de Leidse

vroedschap gekozen, als thesaurier extraordinaris was al in de zeventiende eeuw uitzonderlijk.482 In de achttiende

eeuw kwam dit door de vergaande oligarchiesering binnen de stadsbesturen al helemaal niet meer voor. Het

merendeel van de stadsbestuurders had een universitaire – vaak juridische – opleiding genoten.483 Vervolgens

werden, in afwachting van een vacature binnen de vroedschap, diverse bestuurstaken in stedelijke instellingen

waargenomen om bestuurlijke ervaring op te doen. Na benoeming in de vroedschap kwamen belangrijke ambten

binnen en buiten de stad binnen handbereik. De accumulatie van ervaring in diverse bestuurscolleges was daarbij

bepalend.484 Zwaardere bestuursambten, zoals de burgemeestersposten, stonden pas na verloop van tijd open.

Ook de ambten van fabrieksmeester, havenmeester of thesaurier werden, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, in de

grote steden vooral door ervaren bestuurders waargenomen.485

Van der Walls constatering dat een Delftse havenmeester geen kennis had van de bouwkunde, in de zin

van de bouwpraktijk en technische aspecten van het bouwbedrijf, is waarschijnlijk juist. De meeste

stadsbestuurders zullen wel enige kennis hebben bezeten van de bouwkunst. Architectuur speelde, evenals de

overige schone kunsten, een niet onbelangrijke rol binnen het sociale verkeer van de culturele elite, waartoe de

stadsbestuurders zonder meer behoorden. Stedelijke regenten traden veelvuldig als particulier bouwheer op. Het

architectonische klimaat in de Republiek werd in de achttiende eeuw zelfs in belangrijke mate bepaald door de

particuliere opdrachten. Opdrachtgevers namen kennis van eigentijdse architectuurtraktaten, prentwerk en

480 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5035 (Stukken betreffende bezuinigingen ten aanzien openbare
werken 1751). Zie paragraaf 3.2.
481 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 7.
482 E. Pelinck, ‘De functionarissen belast met de zorg voor de stadsbouwwerken te Leiden (1575-1818)’, Leids
Jaarboekje, 59 (1967), p. 61-63. G. Steenmeijer, Tot cieraet ende aensien deser stede: Arent van ’s-Gravesande
architect en ingenieur (ca 1610-1662), Leiden 2005, p. 64.
483 Vroedschappen zonder een academische graad waren een uitzondering in de achttiende eeuw: M. Prak,
Gezeten burgers; de elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 210 n 28 en J.J. de
Jong, Met goed fatsoen; de elite van een Hollandse stad, Gouda 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 195 n 72. In de
steden Leiden, Amsterdam, Gouda en Rotterdam waren in de periode 1750-1774 respectievelijk 92,5, 71,4, 72,7
en 66,7 procent van de vroedschapsleden academische gevormd. Volgens D.J. Roorda, A.H.Huussen jr, ‘“Das
heft in der Hand und geld im Kasten”, Historische beschouwingen over vroeg-moderne overheidsbureaucratie in
Europa’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977) p. 316-317, was een juridische opleiding niet zo zeer een
administratieve training, als wel een middel tot ‘socialisering’ die tot aanvaarding van de ‘upper class life styles
and attitudes’ moest leiden.
484 O. Vries, ‘Geschapen tot een ieders nut. Een verkennend onderzoek naar de Noordnederlandse ambtenaar in
de tijd van het Ancien Régime’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 337.
485 Zie paragraaf 2.2.
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tekeningen en waren daarbij niet, zoals de meeste bouwpractici, beperkt tot Nederlandse vertalingen, extracten of

slechts de afbeeldingen, maar konden de buitenlandse literatuur lezen. De kennis van de traktaten was onder de

opdrachtgevers zo groot dat de vormgeving van de architectuur zich aan de hand van deze voorbeeldboeken

ontwikkelde. De inbreng van een ontwerpend architect was door de kennis bij opdrachtgevers lang niet altijd

vereist, wel die van een deskundig practicus die de bouwkundige details voor zijn rekening nam. Opdrachtgevers

bepaalden, zoals recent werd geconcludeerd, hierdoor in veel grotere mate de architecturale ontwikkeling in deze

periode dan wel wordt aangenomen. Het is niet aannemelijk dat zij bij de planning en uitvoering alleen afgingen

op het oordeel van een ambachtelijk opgeleide bouwbaas. Opdrachtgevers vonden de architectuur waarschijnlijk

zelfs te belangrijk vonden om aan architecten of bouwmeesters over te laten. Het is daarom niet vreemd dat de

Amsterdamse burgemeester Pieter Rendorp (1703-1761) in 1759 als ‘de grootste architect’ van Holland werd

aangeduid.486 Deze burgemeester had eigenhandig de plannen voor de verbouwing van zijn buitenplaats

Marquette bij Heemstede (1746) en voor de (ver)nieuwbouw van het Amsterdamse Oudemannenhuis (1754)

opgesteld. In 1755 presenteerde hij het bestuur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen een

ontwerptekening voor aanpassingen van de vergaderzaal van de Maatschappij in het Prinsenhof te Haarlem, die

ondanks de ‘zeer uitmuntende smaak’ niet werd uitgevoerd.487

De interesse van Rendorp in architectuurvraagstukken was vergaand, maar niet uniek. Een gemiddeld

achttiende-eeuwse stadsbestuurder achtte zichzelf waarschijnlijk bekwaam een oordeel te vellen over de merites

van de architectuur van een specifiek project of gebouw, overigens zonder de aspiratie of aandrang zelf het

architectuurontwerp ter hand te nemen. De interesse in de architectuur en bouwkunst lag ingebed in een meer

algemene belangstelling voor de esthetica of ‘smaak’ binnen de kunsten.488 De overtuiging dat ware kunst

besloten lag in de bestudering van vaste regels, die door oefening en bestudering verkregen en verwerkt konden

worden, won in de tweede helft van de eeuw terrein. Het ‘klassieke paradigma’ kwam hierbij weer op de

voorgrond.489 De tekenkunst was daarbij een bekwaam middel tot het vormen van ‘goede smaak’.490

Tekenonderwijs behoorde dan ook tot de opvoeding van een regent en van de tekenacademies waren ook

regenten als geïnteresseerde leken lid.491 Het culturele discours vond plaats binnen de (literaire) genootschappen

en tekenacademies in de Hollandse steden en kreeg tevens weerslag in publicaties in tijdschriften en spectatoriale

geschriften uit de tijd. Er werd ingehaakt in de meer theoretische discussie over de betekenis van de kunsten en

de herformulering en herijking van de basisprincipes en de maatschappelijke betekenis daarvan. Deze

toenemende maatschappelijke aandacht voor de kunsten en esthetica zal ook gevolgen hebben gehad voor de

486 F.H. Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers, Zwolle 2006, p. 19, 36-41, in het bijzonder 36 en 39.
487 NHA 444 archief Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1975, 12 (Notulen 1752-1767), fol. 72
5 mei 1755. In: C.W. Royaards e.a. , Het stadhuis van Haarlem, algemeen restauratieplan, Haarlem 1961, p. 48-
49 wordt de tekening vermeld, maar de huidige verblijfplaats is onbekend.
488 T.H. von der Dunk, F.H. Schmidt, ‘Petrus Camper en Jacob van Campen, een polemiek uit 1767 met Cornelis
Ploos van Amstel inzake het stadhuis van Amsterdam’, Bulletin KNOB 100 (2001) 4/5, p. 158-159.
489 L. Hermans, ‘Alles wat zuilen heeft is klassiek’ , Classicistische ideeën over bouwkunst in Nederland 1765-
1850, Rotterdam 2005, p.11-12.
N.C.F. van Sas, ‘Voor vaderland en Oudheid, het klassieke paradigma in de laat achttiende-eeuwse Republiek’
in: N.C.F. van Sas, De Metamorfose van Nederland, van oude orde naar moderniteit 1750-1900, Amsterdam
2004, p. 129.
490 E.B.M. Lottman, Materiaal tot de geschiedenis van het ontstaan van tekenacademies en –scholen en hun
aandeel in de bouwkundige vorming, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlanden in de tweede helft van
de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw, Wassenaar/Zeist 1984, p. 147.
491 M. Prak, Gezeten burgers; de elite in een Hollandse stad, Leiden 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 214 en J.J.
de Jong, Met goed fatsoen; de elite van een Hollandse stad, Gouda 1700-1780, Amsterdam 1985, p. 198-199.
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publieke stedelijke architectuur. De interventie van Rendorp bij verbouwing van het Oudemannenhuis, waarbij

hij zijn bestuurlijke invloed aanwendde om een ontwerp van de gestichtstimmerman Jan van der Streng (†1762)

aan de kant te schuiven ten faveure van een eigen, op Franse architectuur geïnspireerd ontwerp, is daar wellicht

het duidelijkste voorbeeld van. [Afb. 4.1-4.4] Een vergelijkbare kritische benadering van stedelijke

bouwprojecten is echter ook in andere steden zichtbaar. De commissie die de voorbereiding van de bouw van het

nieuwe diaconiehuis in Haarlem begeleidde, constateerde in 1765 dat het plan van de plaatselijke onderfabriek

en rooimeesters ‘veel duysterder en van goede schickinge en meerder ontbloot’ was in vergelijking met een plan

dat door twee Amsterdamse bouwbazen was opgesteld. Laatstgenoemd project was in de ogen van de

stadsbestuurders ‘allesins klaar en verstaanbaar’ en in de tekening was ‘eene schikkinge geobserveert, die hen

[...] voor het groote gedeelte seer smakelijk was voorgekomen’.492 Deze ‘smaak’ betrof in dit geval een sober

baksteenclassicisme. De Schiedamse burgemeesters Dominicus Doom (1739-1816) noemde de gebouwen van

stadsarchitect Rutger van Bol’es monsterlijk en volgens Johannes van der Wall had ‘iedereen’ binnen het Delftse

stadsbestuur voortdurend commentaar op de publieke werken die ‘voor den eene te groot, te fraaij, voor den

anderen te klein, te lomp of te eenvoudig zijn’. 493 Het is echter de vraag of dergelijke kritiek was gebaseerd op

‘objectieve’ maatstaven afkomstig uit eigentijdse architectuurtheorie of op slechts obligate kennis van (de

discussies over) kunst en architectuur en/of financiële overwegingen. Substantiële bespiegelingen over de

architectuur door bestuurders ontbreken namelijk in de verslagen van beraadslagingen over nieuwe

bouwprojecten.

Werkelijke verdieping van kennis van architectuur kon alleen door zelfstudie worden bereikt. Dit

impliceert persoonlijke interesse. Waarschijnlijk moeten daarom slechts enkele bestuurders werkelijk in staat

worden geacht richting te kunnen geven aan de vormgeving van publieke bouwprojecten, bijvoorbeeld door de

keuze van een bepaalde architect of bouwmeester of het voorschrijven van een specifiek bouwprogramma. Het is

vaak lastig om leidende personen binnen de stedelijke bouwcommissies te identificeren, omdat deze commissies

eensluidende adviezen aan de stadsbesturen uitbrachten en van commissievergaderingen vaak geen notulen zijn

bewaard. Bij de bouw van de Delftse poort in Rotterdam (1762-1772) is het bijvoorbeeld zeer aannemelijk dat

één of enkele stadsbestuurder(s) het project bepaalde(n), maar dit is niet op te maken. Recent werd ook gewezen

op de invloed van grote bouwbazen, die achter de schermen van doorslaggevende invloed zouden zijn geweest

op de uitvoering van bouwprojecten.494 Door de afwezigheid van bronmateriaal blijft dit echter speculatief en

blijft het meer geëigend aan de stadsbestuurders zelf de leidende positie in de publieke bouwopdrachten toe te

bedelen. Bij een aantal bouwprojecten is identificatie wel mogelijk. De leidende rol van de Goudse burgemeester

Bartholomeus de Moor van Immerzeel bij de openbare architectuurprijsvraag in 1776 voor een nieuw koorhek in

de St. Janskerk is goed gedocumenteerd in de notulen van de kerkmeesters.495 De burgemeesters Doom en

Leonardus den Beer (1743-1806) begeleidden in Schiedam als gasthuismeesters vanaf 1784 de bouw van het

492 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (rapport van de heren
gecommitteerden).
493 R. Meischke, ‘Het Sint Jacobsgasthuis te Schiedam’, Bulletin KNOB (1960), kol. 21, Doom zegt letterlijk dat
Van Bol’es ‘monsters van gebouwen’ maakt; GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der
stad Delft en van Delfshaven ten allen tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 7.
494 R. Meischke, H.J. Zantkuijl, ‘C.G.F. Giudici te Rotterdam en zijn stadhuisplan uit 1781’, Bulletin KNOB 106
(2008) 1, (nog niet verschenen).
495 P.H. Rem, ‘“grootsche eenvoudigheid en gepaste rykelykeheid”. De opvattingen van de Goudse kerkmeesters
over het deftige kerkinterieur op het laatst van de achttiende eeuw’, Bulletin van de Stichting Oude Hollandse
Kerken 28 (1989), p. 3-23.
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nieuw Sint Jacobsgasthuis en bepaalden de architectuur in belangrijke mate.496 Zij speelden een vergelijkbare rol

bij de vrijwel gelijktijdig uitgevoerde bouw van de Schiedamse Koopmansbeurs.

De al dan niet aanwezige kennis van bouwkunst bij stadsbestuurders nam niet weg dat de kennis van de

bouwkunde behoorde tot het domein van de ambtenaren binnen de bouwbedrijven of van ingehuurde

bouwkundigen. Pieter Rendorp liet het opstellen van werktekeningen en bestekken voor het Oudemannenhuis

over aan de directeur-generaal Frederik Gerard Meijbaum en de gestichtstimmerman Van der Streng.497 De

intellectuele en praktische beoefening van de bouwkunst waren dus gescheiden. De belangrijke kunstbeschouwer

Cornelis Ploos van Amstel toonde zich overigens kritisch ten opzichte van dilettanten- of boekenwijsheden. Hij

gaf het primaat aan de practicus die door jarenlange ervaring en inzet werkelijk deskundig was geworden en de

theoretische kennis paarde aan ervaring in de praktijk. Toch moest ook hij erkennen dat bij de juiste selectie van

‘bekwaame konstenaars’ zekere kennis bij de opdrachtgevers zeer belangrijk was.498 Hoewel Ploos van Amstel

hier refereerde aan architectuurtheoretische kennis kan het van overeenkomstige toepassing worden verklaard op

andere aspecten binnen het bouwbedrijf.

4.3. Selectie van ambtenaren binnen de Hollandse bouwbedrijven

4.3.1. gevraagde en geboden kwaliteiten

Voor het vervullen van de bestuursambten bij de stadsfabricage werd op voorhand geen gedegen kennis of kunde

gevraagd, maar voor de bekleding van de ambtelijke posities binnen het stedelijke bouwbedrijf was

deskundigheid natuurlijk wel een vereiste. In tegenstelling tot vele andere publieke posities, namen de

ambtenaren binnen de bouwbedrijven normaliter hun positie persoonlijk waar. Het stelsel van substitutie, waarbij

de praktische uitvoering voor minder loon werd waargenomen door een plaatsvervanger, strekte zich dus in

principe niet uit tot de posities binnen de bouwbedrijven.499 Dit was overigens niet altijd het geval geweest. In

1723 bepaalde het Rotterdamse stadsbestuur bijvoorbeeld dat ‘van nu voortaan, alle diegene dewelke in de dienst

van dese stadsfabrijcage sullen werden aengestelt, haere ampten ende functien selfs in persoon gehouden sullen

sijn waar te nemen, sonder deselve onder eenig pretext door anderen te mogen laten bedienen, ofte deswegens

eenige uijtkeeringe hoe genoemt te mogen genieten’.500

Stadsbestuurders kozen de bouwkundige ambtenaren vaak uit het plaatselijke bouwvak maar beperkten

zich niet op voorhand tot de eigen stedelingen. Het taakgebied was daarvoor te specialistisch en te belangrijk.

Bovendien konden de stadsbesturen juist behoefte hebben aan een adviseur die geheel onafhankelijk was van het

plaatselijke bouwvak.501 De benoeming van een ‘vreemdeling’ werd het stadsbestuur echter niet altijd in dank

afgenomen. Ploos van Amstel bekritiseerde, zoals gezegd, in 1769 openlijk de benoeming van Cornelis Rauws

als directeur-generaal van het Amsterdamse bouwbedrijf. Met het vergeven van een van de ‘aanzienlykste en

vetste eerampten’ aan een niet-Amsterdammer ging het stadsbestuur volgens hem voorbij aan de vakbekwame

496 J.M.M. Jansen, Zevenhonderd jaar Sint Jacobs-Gasthuis te Schiedam, Schiedam 1982.
497 R. Meischke (e.a.), Huizen in Nederland. Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van
het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser, Zwolle 2001, p. 90; F.H. Schmidt, Paleizen voor prinsen en
burgers, Zwolle 2006, p. 44.
498 T.H. von der Dunk, F.H. Schmidt, ‘Petrus Camper en Jacob van Campen. Een polemiek uit 1767 met
Cornelis Ploos van Amstel inzake het stadhuis van Amsterdam’, Bulletin KNOB 100 (2001) 4/5, p. 165 n. 52.
499 O. Vries, ‘Geschapen tot een ieders nut. Een verkennend onderzoek naar de Noordnederlandse ambtenaar in
de tijd van het Ancien Régime’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 339-341.
500 GAR 1.01. Stadsarchief Rotterdam, 46 (Vroedschapsresoluties 1721-1723), fol. 230 9 maart 1723.
501 zie paragraaf 3.2.
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en talentvolle bouwkundigen binnen de stad.502 Deze kritiek paste binnen de algemeen gedeelde opinie dat

stedelijke ambten en posities voorbehouden moesten zijn aan eigen burgers. Bij gelijkwaardigheid van

kandidaten voor een positie binnen het stedelijke bouwbedrijf gaven de stadsbesturen dan ook vaak de voorkeur

aan eigen burgers. In 1760 vielen bij de vervulling van de Utrechtse positie van stadsfabriek de Amsterdamse

kandidaten af, omdat het niet juist werd gevonden de gelijkwaardige Utrechtse kandidaten te passeren.503 Bij een

sollicitatieprocedure voor de positie van stadsfabriek in Middelburg werd de Delftse sollicitant Huibert van

Straalen ‘slechts’ afgewezen omdat hij niet een geboren Zeeuw was.504

De stadsbesturen beperkten zich bij de keuze van geschikte kandidaten binnen de stedelijke

bouwbedrijven weliswaar niet tot de eigen burgers, maar het verkrijgen van het burgerschap was wel

noodzakelijk voor de bediening. Het was ongewenst om ambtenaren in dienst te hebben die door burgerschap

aan een andere stedelijke overheid of samenleving waren verbonden. Drie dagen voor het afleggen van de eed

van trouw aan het Leidse stadsbestuur en op de instructie van zijn positie als stadsfabriek werd de Delftse Dirk

van der Boon dan ook beëdigd als Leids burger.505 Een andere voorwaarde was lidmaatschap van de Hervormde

kerk. Publieke ambten en posities waren na de Reformatie veelal afgesloten voor lidmaten van andere

kerkgemeenschappen. De vermelding dat een van de kandidaten voor de positie van stadsarchitect van Zwolle in

1777 was getrouwd met een ‘Roomsche’ vrouw was daarom niet zonder betekenis.506 Onder invloed van

verlichte ideeën, dat persoonlijke verdiensten zwaarder moesten wegen dan sociale achtergrond werd dit

onderscheid wel meer bekritiseerd. De benoeming van de katholieke architect Giovanni Giudici tot ‘architect en

inspecteur-generaal’ van de (publieke) gebouwen en werken van de Admiraliteit in Rotterdam in 1786 bleef

echter tot 1795 uitzonderlijk.507

Behalve eisen aangaande de juridische en religieuze status van de (kandidaat-) ambtenaar, bleek de

formulering van functievereisten en persoonlijk kwaliteiten lastig voor de stadsbesturen. In Gouda sprak het

stadsbestuur in 1777 over de behoefte aan een kandidaat die ‘zig op de architecture met hetgeen daartoe

specteerd in de grond verstaande’ en ‘op wiens eerlijkheid en beproefde trouw, men zig teffens gerustelijk zal

mogen verlaaten’.508 In 1768 zocht het Leidse stadsbestuur zocht naar ‘een particulier persoon welke de

vereijschte qualiteiten, bekwaam- en kundigheden hadde’.509 Johannes van der Wall bepaalde dat de Delftse

stadsfabriek niet alleen in ‘de practijcq maar ook in de theorie’ van de bouwkunde ervaren moest zijn, een goede

502 T.H.von der Dunk, ‘De zotte trotsheid’ van een vreemdeling, Cornelis Ploos van Amstel contra Cornelis
Rauws’, Amstelodamum 87 (2000), p. 44-45.
503 HUA 702-1 Stadsarchief Utrecht tot 1795, 123-61 (Vroedschapsresoluties 1759-1760), ongefolieerd 3 maart
1760.
504 Mededeling van Johannes van der Wall aan het Leidse stadsbestuur bij de mogelijke sollicitatie van Huibert
van Straalen als adjunct stadsfabriek in die stad: RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220
(burgemeestersresoluties 1775-1776), bijlagen fol. 51, brief Van der Wall d.d. 14 augustus 1777.
505 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1270 (Registers van poorterinschrijvingen 1718-1779), fol.
169verso 7 november 1768.
506 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), anonieme brief betreffende J. Rijnderse ‘s-Hertogenbosch 13 september 1777.
507 E. Wiersum, ‘De architect Jan Giudici 1746-1816’, Rotterdamsch jaarboekje (1934), p. 30. J. Verheul, De
architect Jan Giudici 1746-1819, Rotterdam 1940, p. 17.
508 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 220 ev. 22 september
1777.
509 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 220 22 september 1777.
RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1491 (Afschriften van rapporten, voorstellen en besluiten uit de
jaren 1703-1791 ter verbetering van de stedelijke financiën), provisioneel rapport 2 mei 1768.
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uitdrukkingsvaardigheid in schrift moest hebben en hardwerkend, oplettend en eerlijk moest zijn.510 Bij zijn

advisering over een benoeming van een assistent-fabriek in Leiden schreef Van der Wall dat de kandidaat over

een ‘vliegende radheid van lighaam, levendigheid van geest en inneemende spraakzaamheid’ moest

beschikken.511 Als docent leidde hij binnen de Delftse Fundatie van Renswoude zijn pupillen op om te dienen

binnen een publiek bouwbedrijf. Daartoe moesten zij onder meer ook opgeleid worden als landmeter en

cartograaf. Zij moesten verder in staat zijn ‘origineele tekeningen’ te vervaardigen, omdat het natekenen van

sluis- of gebouwontwerpen, zonder begrip van de samenstelling en de praktische benodigdheden daarvan, niet

voldeed.512

Het dient te worden onderstreept dat de vereisten die door de stadsbesturen werden geformuleerd niet

refereerden aan een specifieke opleiding of werkervaring. De weergave van het werkterrein werd meestal

voldoende geacht. Zo vermeldde een advertentie voor de positie van stadsarchitect in de stad Zwolle in 1777 dat

de werkzaamheden voor ‘het meerendeel moeste bestaan over het maaken van deijken, dammen en verder om

landen te bewaaren met kribben pakwerken, ridsen alsmeeden het maaken van zeehavens, steendeijken als

andersins’.513 Er werd kennelijk rekening gehouden met het gebrek aan geïnstitutionaliseerde opleidingen

waardoor het gebruik van min of meer abstracte toetsingsnormen weinig zinvol was. De instructies zelf vormden

de werkelijke specificatie van de vereisten die aan de kandidaat-ambtenaren werden gesteld. Dit wordt ook goed

geïllustreerd door de advertentie die de Goudse stadsbestuurders in 1777 plaatsten voor de vacante positie van

stadsopzichter. Het nodigde een ieder uit te solliciteren, ‘vermeinende daartoe de vereischte bekwaamheid en

kundigheid te hebben, en de Architectuur verstaande’, maar voor de inhoud van de positie werd verwezen naar

de instructie.514 [Afb. 4.5] Net als bij diverse andere sollicitatieprocedures lagen de instructies dan ook op het

stadhuis ter inzage.

Behalve de instructies en de benoemingen binnen de bouwbedrijven geven ook de sollicitatiebrieven

van kandidaten een beeld van de gestelde vereisten. De kandidaat-ambtenaren gaven immers daarin blijk van de

kwaliteiten waarvan zij dachten dat zij hen geschikt maakten voor de posities. In 1773 solliciteerde de

Amsterdamse graveur en bouwkundige Caspar Philips Jacobsz naar de positie van stadsarchitect in ’s-

Hertogenbosch. In zijn sollicitatiebrief schreef hij dat hij van jongs af aan was opgeleid in de ‘teekenkunde,

architectura, perspectiva, geometrie etc’. Hij had zich ‘door groote liefde tot konsten en weetenschappen’ niet

alleen continu in deze vakgebieden geoefend, maar ook had getracht deze kennis en kunde uit te breiden onder

andere met de landmeet- en werktuigkunde. In het bijzonder had hij zich toegelegd op alle ‘vereischtens welke

een architekt uijtmaken’, in de hoop deze eens in de praktijk te kunnen toepassen.515 Lang niet altijd waren

dergelijke brieven in de onderzochte periode zo inhoudelijk en voor de Hollandse bouwbedrijven is zelfs maar

weinig materiaal voor handen. Bij zijn sollicitatie naar de positie van stadsmeestertimmerman in Leiden

510 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc. ca. 1783), artikel 4.
511 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), bijlage fol. 51 brief
d.d. 14 augustus 1776
512 E. Röell, ‘Architectuurtekenonderwijs in de achttiende eeuw’, Kunstlicht 24 (2004) 4, p. 30-31.
513 Deze advertentie werd geparafraseerd door een van de sollicitanten, zie: HCO stadsbestuur Zwolle 1265-
1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van stadsarchitect 1777), Brief Jan van
den Heuvel d.d. 13 augustus 1777.
514 Utrechtsche Courant, nummer 123, maandag 13 oktober 1777 (uitgever C.I. Peuch, Mariaplaats, Utrecht)
515 GAsH Stadsarchief 1262-1810, 684 (Ingekomen stukken bij het stadsbestuur), brief Caspar Philips Jacobsz.
d.d. 4 november 1773.
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vermeldde Pieter van Drongen in 1728 bijvoorbeeld niets over zijn opleiding, zijn werkervaring of zijn kennis

van architectuur.516

Bij gebrek aan inhoudelijke sollicitatiebrieven van Hollandse ambtenaren bieden twee

sollicitatieprocedures in Utrecht (1759) en Zwolle (1777) interessante informatie omdat daar wel een substantiële

hoeveelheid sollicitatiebrieven zijn bewaard.517 Volgens Utrechtse timmerman Evert Bolwerk maakt zijn

ervaring met en zijn kennis van ‘de architecqture en alle t geene tot de civile bouwkunst betrekkelijk is’ hem

geschikt voor de positie van stadsfabriek, terwijl de molenmaker en timmerman Jacobus Edenburg in zijn

vijfentwintig jaar durende carrière ervaring had opgedaan met de aanleg van molens, sluizen, en torens ‘en dus

sulke werken welke een fabricq noodsakelijk diend te verstaan’.518 In Zwolle noemde de Muidense timmerman

en molenmaker Gijsbert Stoel zijn ervaring met het ‘timmeren’ van huizen, sluizen en molens, de landmeetkunde

en het aanleggen van dijken, terwijl Jan Naaldenberg uit Gorinchem vooral het maken van bestekken en

tekeningen ‘omtrent de bouwkunde’ als een onderscheidende kwaliteit vermeldde.519 De sollicitatieprocedure in

Zwolle is vooral interessant omdat vrijwel gelijktijdig door het Goudse stadsbestuur een advertentie werd

geplaatsts voor de vacature van de positie van opzichter over de stedelijke werken.

Op basis van de gegevens uit instructies, sollicitatiebrieven en benoemingen kunnen de kwalificatie-

eisen voor een positie binnen het stedelijke bouwbedrijf nader worden ingevuld: een brede kennis en ervaring in

de civiele en waterbouwkunde en van de verschillende daar bij betrokken ambachten, ervaring met de

begeleiding van grote (publieke) bouwprojecten, ervaring met het opstellen van de benodigde bestekken en

tekeningen, kennis van de landmeetkunde en ervaring met het aansturen van een grote bouworganisatie en

bouwprojecten. De gevraagde kennis en ervaring die van kandidaat-ambtenaren binnen de stedelijke

bouwbedrijven werden gevraagd waren zeer breed. Met recht worden de bekleders van deze posities tot de top

van hun vakgebied gerekend.520 De vacante ambtelijke posities binnen de bouwbedrijven werden vervuld door

promotie van lagere ambtenaren uit de eigen gelederen, door het actief benaderen van mogelijke kandidaten dan

wel door het in de benoemingsprocedure betrekken van personen die zelf solliciteerden.

4.3.2. selectieprocedures voor ambtenaren

Opvolging binnen het stedelijke bouwbedrijf

In 1754 verzocht Arie van Bol’es (1695-1776), de Schiedamse stadsarchitect, het stadsbestuur om de erkenning

van zijn zoon Rutger als assistent onder de toezegging dat deze hem als stadsarchitect mocht opvolgen. Vanwege

de langdurige en trouwe dienst van de vader aan de stad, stemde de vroedschap met het verzoek in.521 Rutger

was voortaan verplicht zijn vader bij ziekte of ouderdom te vervangen. Dergelijke verzoeken om adjunctie met

516 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 973 (Stadsdienaars aanneemboeken 1712-1778), fol. 125 brief P.
van Drongen, benoeming 1 april 1728.
517 Over de sollicitatie in Zwolle, zie: T.H. von der Dunk, ‘“Hij kan zeer wel spreeken en weet goed sijn agting
onder sijn volk te behouden”, Cornelis Redelykheid en de selectie van een stadsarchitect voor Zwolle in 1777’,
Overijsselse Historische Bijdragen 113 (1998), p. 104-134.
518 HUA 702-1 Stadsarchief Utrecht tot 1795, 211 (Sollicitatiebrieven voor de positie van stadsfabriek van
Utrecht 1737, 1759), brief Evert Bolwerk overgedragen 17 december 1759, brief Jacobus van Edenburg
overgedragen 24 december 1759.
519 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), Brief Gijsbert Stoel d.d. 16 augustus 1777, brief Jan Naaldenberg d.d. 6 augustus 1777.
520 A. Van der Woud, Het lege land, ruimtelijke ordening van Nederland 1798-1748, Groningen 1987, p. 375.
521 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 20 (Vroedschapsresoluties 1771-1775), ongefolieerd 19 december
1774. In deze resoluties verwijst de vroedschap terug naar haar besluit van 7 januari 1754.
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een recht van opvolging waren niet ongebruikelijk.522 Aanleiding vormde meestal de afnemende gezondheid van

de bekleder van een ambt en de behoefte aan een assistent. Deze overeenkomsten waren gunstig voor de

ambtenaar in functie en het stadsbestuur. In Schiedam kreeg de stadsarchitect de beschikking over een assistent,

terwijl het stadsbestuur zonder kosten een extra kracht in het bouwbedrijf verkreeg en in de toekomst kon

beschikken over een goed ingewerkte eerste ambtenaar. De adjunct trok echter eenvoudig aan het kortste eind.

Hij had geen zekerheid over de duur van zijn assistentschap en bleef tot zijn opvolging (financieel) afhankelijk

van zijn baas. In Monnickendam frustreerde een vergelijkbare constructie de carrière van Mens Schaap (1735-

1809), adjunct en schoonzoon van stadsfabriek Pieter Bleus (1695-1780). Schaap solliciteerde daarom in 1777

naar de positie als stadsarchitect in Zwolle. Een burgemeester uit Monnickendam nam hem dit niet kwalijk,

omdat Bleus ‘een seer gesonde en sterke constitutie’ bezat en nog lang niet toe was aan pensionering.523 Ook

Rutger van Bol’es volgde pas na twintig jaar zijn vader op.524

In Schiedam werden vanaf 1691 vier opeenvolgende generaties uit de familie Van Bol’es als

stadsarchitect benoemd. In 1789 benoemde het stadsbestuur Cornelis van Bol’es als assistent van zijn vader,

waarna deze hem in 1790 al kon opvolgen.525 Het voordeel van een ingewerkte kracht in het eigen bouwbedrijf

was kennelijk in de ogen van het stadsbestuur groot en het is onjuist deze opeenvolgende benoemingen aan

gemakzucht of desinteresse bij de stadsbestuurders toe te schrijven.526 In Rotterdam volgden tussen 1738 en

1758 de meesterknechten de stadsbouwmeester zonder meer op.527 Dit was zelfs uitdrukkelijk geregeld, want

toen het stadsbestuur in 1773 de ‘vreemdeling’ Paulus Verhellouw als stadsbouwmeester benoemde, werden

daarbij toezeggingen aan meesterknecht Aart Kool over opvolging geschonden. In 1799 sprak het stadsbestuur in

ieder geval over ‘gedane beloften en toezeggingen’ die pas in dat jaar, met Kools benoeming als

stadsbouwmeester, werden gehonoreerd.528

Gerichte werving van ambtenaren binnen het bouwbedrijf

De onderzochte steden hadden allemaal een permanente vertegenwoordiging in het algemene provinciale bestuur

en de zetels in de verschillende staatscommissies rouleerden tussen de steden. Stedelijke afgevaardigden waren

vrijwel permanent aanwezig in Den Haag en onderhielden contact met andere afgevaardigden en de hoge

bestuursambtenaren. De inzet van deze ‘Haagse’ contacten bij de zoektocht naar geschikte kandidaten voor de

522 O. Vries, ‘Geschapen tot een ieders nut. Een verkennend onderzoek naar de Noordnederlandse ambtenaar in
de tijd van het Ancien Régime’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 338-339.
523 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), anonieme brief betreffende M. Schaap Monnickendam d.d. 10 september 1777. T.H. von
der Dunk, ‘“Hij kan zeer wel spreeken en weet goed sijn agting onder sijn volk te behouden”, Cornelis
Redelykheid en de selectie van een stadsarchitect voor Zwolle in 1777’, Overijsselse Historische Bijdragen 113
(1998), p. 115 vermeldt echter dat Schaap zijn schoonvader na diens dood in 1780 niet opvolgde.
524 Hij volgde zijn vader op in 1774 als stadsarchitect op, nadat zijn vader een verzoek tot pensionering had
ingediend: GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 20 (Vroedschapsresoluties 1771-1775) ongefolieerd 19
december 1774.
525 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 27 (Vroedschapsresoluties 1788- 1789) ongefolieerd 15 september
1789
526 T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis
Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het
Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) ¾, p. 93.
527 H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje 10
(1922), p. 121-122.
528 Zie H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams
Jaarboekje 10 (1922), p. 127.
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ambtelijke posities binnen de stedelijke bouwbedrijven was niet ongebruikelijk. Vooral de bestuurlijke posities

binnen overheidsorganen die betrokken waren bij het onderhoud van de provinciale en Staatse werken, zoals de

Gecommitteerde Raden van Holland en de Raad van State, waren hiervoor zeer geschikt. Men had daar

regelmatig contact met vooraanstaande ingenieurs. Bij de benoeming van Meijbaum tot directeur-generaal van

het Amsterdamse bouwbedrijf in 1746 speelde de bestuurlijke positie van de Amsterdamse regent Egbert de Vrij

Temminck in Den Haag waarschijnlijk een belangrijke rol. De Vrij Temminck was een jaar eerder benoemd in

de Raad van State, die aansturing gaf aan het corps der genie.529 Dit verklaart mogelijk waarom in het

Amsterdamse verzoekschrift om assistentie van een ingenieur geen nadere aanduiding werd gegeven van een

persoon of een bepaalde bekwaamheid.530 Deze vereisten waren immers binnen de Raad afdoende bekend.

Na de introductie van de positie van stadsfabriek bij de grootschalige hervorming van het stedelijke

bouwbedrijf in 1768, zocht het Leidse stadsbestuur naar een persoon met voldoende kennis en ervaring met

openbare aanbesteding van publieke werken en het onderhoud daarvan. Bij de zoektocht maakte men gebruik

van ‘kundige lieden’, waaronder de ingenieurs in dienst bij de Hollandse fortificatiedienst. Deze ingenieurs

waren verantwoordelijk voor de provinciale gebouwen en werken, die door aannemers werden onderhouden.531

Aan het hoofd van deze dienst stond op dat moment de contrarolleur-generaal Jacob Pierlinck. Door continue

controle van de aanbestede provinciale werken, van de aannemers en van de opzichters waren deze ingenieurs

goed op de hoogte van het bouwkundig potentieel binnen de provincie. De inschakeling van deze expert was

voor het Leidse stadsbestuur eenvoudig door hun vaste vertegenwoordiging in de provinciale regering. De

contacten in de Hofstad bleken echter op een andere manier gunstig bij het vinden van een geschikte kandidaat.

De Delftse pensionaris Pieter van Bleiswijck (1724-1790) was van de vacature op de hoogte en vroeg aan

Johannes van der Wall als docent van de Delftse Fundatie van Renswoude of niet een van zijn pupillen voor deze

positie in aanmerking kwam.532 Van der Wall schoof Dirk van der Boon naar voren, die vervolgens succesvol bij

het Leidse stadsbestuur solliciteerde. In 1776 richtte het Leidse stadsbestuur zich rechtstreeks tot Van der Wall

omdat zij een assistent voor de stadsfabriek zochten.533 De fundatiepupil Eryck van Hern werd benoemd, maar

binnen een jaar oneervol ontslagen.534 Het stadsbestuur informeerde daarna weer bij de Hollandse

fortificatiedienst. De toenmalige contrarolleur-generaal Cornelis Jacob van der Graaff introduceerde Dirk ’t

Hart, een timmerbaas uit ’s-Gravesande, die enkele belangrijke provinciale werken had uitgevoerd, zoals de

529 J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam 1963, p. 785 (nr 326). NA 3.20.52 Familie
Van Slingeland – de Vrij Temminck, 552 (Stukken betreffende de commissie van E. de Vrij Temminck en E.F.
baron van Lintelo van Stedum, als leden van de Raad van State, tot het verpachten van de gemene middelen en
visitatie van de fortificaties en magazijnen in Staats-Vlaanderen en het kwartier van Brabant langs de Schelde
1746)
530 zie paragraaf 3.3.
531 Deze organisatiewijze was een van de inspiratiebronnen voor de reorganisatie van het Leidse bouwbedrijf, zie
paragraaf 3.5.1
532 E.P. De Booy, J. Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft.
Opleiding van wezen tot de ‘vrije kunsten’ in de 18de en 19de eeuw. De Fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw,
Delft 1985, p. 103 n. 27.
533 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), fol. 119verso 5
september 1776, bijlagen fol. 51.
534 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), fol. 119verso 5
september 1776; RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 221 (Burgemeestersresoluties 1776-1777), fol. 34 4
april 1777.
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Maaslandsluis en de kerk en toren in Werkendam.535 In 1792 zocht Leiden opnieuw een bouwkundig adviseur

voor het tweede departement der fabricage en schakelde voor de vervulling van deze vacature contrarolleur-

generaal Arnoldus de Bock in.536 De Bock droeg Arie Blanken Jansz, die sinds 1784 opzichter van de

provinciale werken in de omgeving van Muiden was, en Quirinius Blanken, een timmerman en aannemer van

‘publique werken’ uit de omgeving van Schipluiden, voor.537 Laatstgenoemde werd in 1792 als Tweede Fabriek

van Leiden aangesteld.538

Het gebruik van netwerken van stedelijke regenten, bleef niet beperkt tot de min of meer formele

contacten binnen de overheidorganen. Ploos van Amstel weet de benoeming van Rauws als Amsterdamse

directeur-generaal aan ‘de keuze van den magtigen Heer, of liever over den gelukkigen inval der Dame’.539

Mogelijk refereerde hij aan Catharina Cornelia Temminck (1696-1782), halfzuster van burgemeester De Vrij

Temminck, die getrouwd was geweest met een (ver) familielid van Rauws.540 De bewering van Ploos van Amstel

wordt overigens niet gestaafd door de besluitvorming over de benoeming. Volgens de notulen van de

thesaurieren ordinaris droeg Meijbaum zelf Rauws voor als mededirecteur.541 Ploos’ veronderstelling bevestigt

wel dat particuliere motieven van stadsbestuurders bij benoemingen binnen het stedelijke bouwbedrijf geacht

werden van betekenis te zijn. Bij bovenstaande voorbeelden was sprake van de inzet van deskundige externe

adviseurs. Bij minder gewichtige benoemingen volstonden de stadsbesturen waarschijnlijk met navraag in eigen

kring over ervaringen met de plaatselijke bouwbazen.

Sollicitaties naar ambtelijke posities binnen het bouwbedrijf

Op 22 september 1777 stelde de Goudse vroedschap een nieuwe instructie van de ‘toeziender’ van de

stadsfabricage vast.542 Het overlijden van de vorige opzichter Jacob van Breda eerder dat jaar was aanleiding

geweest de organisatie aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Na de vaststelling van een nieuwe instructie

besloot de vroedschap de vacature in een krantenadvertentie onder de aandacht te brengen.543 [Zie afb. 4.5] Op

29 december 1777 meldden de burgemeesters dat een ‘groot getal van sollicitanten’ zich had aangediend.

Verschillende kandidaten voldeden aan de gestelde vereisten.544 De sollicitatiebrieven zijn helaas niet

535 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 221 (Burgemeestersresoluties 1776-1777), fol. 51verso 10 juni
1777, fol. 53verso 20 juni 1777.
536 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen
a/d Rijn 1989, p. 112, 170
537 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5289 (Notulen van de gecommitteerden tot de fabricage 1787-
1797), ongefolieerd 23 juli 1792, 31 juli 1792, 22 september 1792, 1 oktober 1892; RAL 501A Stadsarchief
Leiden 1574-1816, 5290 (Notulen van de gecommitteerden tot de fabricage), ongefolieerd 20 juli 1792, 21
september 1792.
538 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5290 (Notulen van de gecommitteerden tot de fabricage),
ongefolieerd 2 oktober 1792, 22 oktober 1792. Verwezen wordt naar de vroedschapsvergadering 18 oktober
waarin met diens benoeming werd ingestemd. Blanken werd aangezegd om per 1 december 1792 in dienst te
treden.
539 T.H.von der Dunk, ‘De zotte trotsheid’ van een vreemdeling, Cornelis ploos van Amstel contra Cornelis
Rauws’, Amstelodamum 87 (2000), p. 46.
540 J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam 1963, p. 786 (nr 326)..
541 GAA 5024 Archief burgemeesters, 3 (Resoluties regerende en oud-burgemeesters), fol. 307 23 oktober 1766.
542 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 224 22 september 1777,
instructie voor de toeziender van de fabricage der stad Gouda.
543 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 220 22 september 1777.
544 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311- 1815, 70 (Vroedschapsresoluties 1774-1777), fol. 249 29 december 1777.
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bewaard.545 De vrijwel gelijktijdige sollicitatieprocedure in de stad Zwolle biedt echter een aanknopingspunt

voor de bepaling van de omvang van de respons op dergelijke advertenties. Op de Zwolse advertentie reageerden

22 personen van verschillende professionele achtergrond. De reacties bleven niet beperkt tot de directe omgeving

van Zwolle of tot de provincie Overijssel: naast een groot aantal sollicitanten uit Holland en West-Friesland

kwamen er sollicitaties uit Friesland, Brabant en Utrecht binnen.546 De animo voor een vergelijkbare positie in

Gouda, waar 550 gulden meer traktement werd betaald, was waarschijnlijk groter. Het is niet ondenkbaar dat

personen op beide posities hebben gesolliciteerd.

Een vrijgekomen positie binnen de stedelijke bouwbedrijven had een grote aantrekkingskracht vanwege

de status en de financiële zekerheid die deze positie bood. Vaak werd al binnen enkele dagen door (plaatselijke)

bazen gesolliciteerd. In Utrecht kwamen na het overlijden van de stadsfabriek Anthonie Voskuijl in 1759 bij het

stadsbestuur al snel minstens tien sollicitaties binnen, merendeels van bouwbazen uit de stad zelf.547 Drie

sollicitaties kwamen van timmerbazen uit Amsterdam en een uit Rotterdam. Kennis van de vacature bleef dus

zeker niet beperkt tot het plaatselijke bouwvak. Door netwerken van bouwkundigen op het stedelijke, provinciale

en waterschapsniveau en de grensoverschrijdende werkzaamheden van de grote particuliere bazen waren

advertenties waarschijnlijk niet eens strikt noodzakelijk. Caspar Philips Jacobsz was in 1773, getuige zijn

sollicitatie, op de hoogte van de vacature van de positie van stadsarchitect in Den Bosch. De benoeming van de

voormalige Bossche stadsarchitect Verhellouw in Rotterdam eerder dat jaar was waarschijnlijk algemeen bekend

in de bouwkundige kringen waarin hij verkeerde.548 Het netwerk van Philips komt naar voren in zijn brief: hij

voerde in zijn sollicitatiebrief naast enkele Amsterdamse timmer-, metsel- en steenhouwersbazen ook de

directeur-generaal Jacob Eduard de Witte, de stadsbeeldhouwer Anthonie Ziesenis en de stadslandmeter

Johannes Schilling als referent op. In 1772 was de vacature van directeur-generaal van de Amsterdamse

stadsfabricage groot nieuws. De directeur-generaal Rauws kwam in de veelbesproken brand in de schouwburg in

mei van dat jaar om. [Afb. 4.6] Binnen een maand sprak de vergadering van de oudraad over de sollicitaties van

verschillende ingenieurs ‘voorsien met zeer ampele en voldoende testimonia’.549

4.3.3. toetsing van de kandidaten

Stadsbesturen konden zich over het algemeen relatief eenvoudig een beeld vormen van de kwaliteiten van

kandidaat-ambtenaren die al binnen het eigen stedelijke bouwbedrijf of binnen de particuliere bouwsector van de

eigen stad werkzaam waren. Navraag naar de persoonlijkheid en de kundigheden was niettemin zinvol, helemaal

als de sollicitant van buiten de stad afkomstig was. Bij de aanstelling van Rauws als directeur-generaal in 1766

545 Huibert van Straalen, een leerling van de Delftse Fundatie van Renswoude, zou een van de sollicitanten naar
de positie zijn geweest, zie: E.P. De Booy, J.Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de fundatie van de vrijvrouwe
van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de ‘vrije kunsten’ in de 18de en 19de eeuw. De Fundatiehuizen.
Bursalen in deze eeuw, Delft 1985, p. 292.
546 T.H. von der Dunk, ‘“Hij kan zeer wel spreeken en weet goed sijn agting onder sijn volk te behouden”,
Cornelis Redelykheid en de selectie van een stadsarchitect voor Zwolle in 1777’, Overijsselse Historische
Bijdragen 113 (1998), p. 104-134. HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de
sollicitaties naar de vacante positie van stadsarchitect 1777).
547 HUA 702-1 Stadsarchief Utrecht tot 1795, 211 (Sollicitatiebrieven voor de positie van stadsfabriek van
Utrecht 1737, 1759).
548 GAsH Stadsarchief 1262-1810, 684 (Ingekomen stukken bij het stadsbestuur), brief Caspar Philips Jacobsz.
d.d. 4 november 1773.
549 GAA 5024 Archief burgemeesters, 5 (Resoluties regerende en oud-burgemeesters 1768-1777), fol. 139 10 juli
1772.
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deden de Amsterdamse burgemeesters bijvoorbeeld navraag binnen het corps der genie en bij de Raad van

State.550 Bij de benoeming van Dirk van der Boon in Leiden werden diens kwaliteiten bevestigd door de

interesse van de Goudse burgemeesters hem als adjunct-opzichter over de eigen stadsfabricage aan te stellen en

door een introductiebrief van de Delftse pensionairs Van Bleiswijck, waarin deze verklaarde dat bij vacature van

de positie van stadsfabriek in Delft Van der Boon zonder meer in aanmerking zou komen.551 De mening van Van

Bleiswijck had extra gewicht: hij was gepromoveerd op de aanleg van dijken en had dus enig inzicht in de voor

de positie benodigde technische kennis.552 Ook contrarolleur-generaal Pierlinck noemde Van der Boon ‘een seer

bequaam sujet’ en sprak met lof over zijn verdiensten.553 Bij de navraag kon natuurlijk gebruik worden gemaakt

van de referenten die door de sollicitant zelf waren opgegeven of anders zal de juiste referent zich eenvoudig

aandienen in de vorm van de huidige werkgever of laatste opdrachtgever. De onafhankelijkheid van dergelijke

referenten was natuurlijk discutabel. Een anoniem gebleven stadsbestuurder uit Monnikendam merkte dan ook

zelf op dat zijn lof voor de plaatselijke adjunct-fabriek Mens Schaap niet mocht worden opgevat als ‘een bewijs

dat wij hem hier wel wilden slijten’.554 Over het algemeen zullen bij een benoeming mededelingen van

overheidsbestuurders, ingenieurs en hooggeplaatste ambtenaren zwaarder hebben gewogen dan de mededelingen

van particuliere werkbazen.

Bij de sollicitatieprocedure was een ‘proeve’ van kundigheid zeer gewenst. Dit kon onder andere

worden gegeven door het tonen van eigen tekeningen, berekeningen of bestekken. Dirk van der Boon en Eryck

van Hern brachten bij hun sollicitaties bij het Leidse stadsbestuur dergelijk materiaal met zich mee.555 De

beoordeling van kandidaten werd in Utrecht en Zwolle bepaald door een examen door onafhankelijke

deskundigen. In Utrecht werd de ingenieur Albert Christiaan Veltgen ingeschakeld terwijl in Zwolle gebruik

werd gemaakt van de diensten van Cornelis Redelijkheid, een vooraanstaand bouwmeester die over allerlei

bouwkundige onderwerpen publiceerde en adviseerde. Veltgen en Redelijkheid hadden inhoudelijk voldoende

kennis om de kandidaten te beoordelen en beschikten over geëigende netwerken om navraag te doen over de

reputatie van de kandidaten. Beiden examineerden de kundigheid van de kandidaten. Veltgen liet zijn kandidaten

binnen veertien dagen een plan opstellen voor een grote schutsluis met alle tekeningen en bestekken. Daarnaast

werden de kandidaten, in overstaan van de gecommitteerden van de Utrechtse stadsfinanciën, een examen

afgenomen.556 In Zwolle was het niet mogelijk alle kandidaten te beoordelen. Redelijkheid maakte een eerste

schifting en examineerde uiteindelijk drie kandidaten op een aantal vraagstukken. De kandidaten moesten met

behulp van de regels van de ‘mechanica, waterloopkunde, waterwegkunde, waterbouwkunde’ een plan opstellen

voor de aanleg van een brug bij een rivierbocht. Zij moesten bepalen welke locatie het beste was, welke vorm de

550 GAA 5024 Archief burgemeesters, 4 (Resoluties regerende en oud-burgemeesters 1754-1767), fol. 307 23
oktober 1766.
551 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213 (Burgemeestersresoluties 1766-1768), bijlagen fol. 63 12 juli
1768, brief d.d. 8 juli 1768 .
552 P. Bleiswijck, Natuur- en wiskundige verhandeling, over het aanleggen en versterken der dyken, 1778
(oorspronkelijke titel De Aggeribus 1745. uit het Latijn vertaald door Jan Esdré).
553 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213 (Burgemeestersresoluties 1766-1768), fol. 87verso 21 juli
1768.
554 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), anoniem getuigschrift van een burgemeester van Monnickendam d.d. 10 september 1777.
555 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213 (Burgemeestersresoluties 1766-1768), fol. 86 12 juli 1768;
RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), bijlage fol. 51 brief d.d.
25 augustus 1776 en brief d.d. 28 augustus 1776.
556 HUA 702-1 Stadsarchief Utrecht tot 1795, 123-61(Vroedschapsresoluties 1759-1760), ongefolieerd 3 maart
1760.
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brug moest krijgen, hoe zwaar het muurwerk en de gewelven moesten worden opgetrokken, hoe het metselwerk

moest worden uitgevoerd en hoe rekening met stroming en ijsgangen moest worden gehouden.557 Bij het plan

moesten ook tekeningen, bestekken en een toelichting worden gemaakt. Daarnaast beantwoordden de kandidaten

schriftelijk 46 vragen over allerlei aspecten van het bouwvak, maar vooral over de kennis op het gebied van

metselwerk en de aanleg van fundamenten. Met het afnemen van dergelijke examens en de opstelling van de

sluis- en brugprojecten werden de kandidaten op min of meer objectieve gronden getoetst. In Zwolle werden de

vragen en projecten daarvoor zelfs geanonimiseerd. In de onderzochte Hollandse steden zijn echter geen

vergelijkbaar uitgebreide toetsingen van kandidaten aangetroffen.

4.4. De opleiding van de ambtenaren binnen de Hollandse bouwbedrijven

4.4.1. ambachtelijk opgeleide ambtenaren: timmer- en metselbazen, molen- en sluismakers

Hoewel de in het oog lopende benoemingen van ingenieurs aan het hoofd van het Amsterdamse bouwbedrijf,

van Dirk van der Boon als stadsfabriek van Leiden en van Johannes van der Wall als inspecteur der Delftse

fabricage anders doen vermoeden, werden de meeste ambtelijke posities binnen de stedelijke bouwbedrijven in

de achttiende eeuw nog steeds ingenomen door ambachtelijk geschoolde bouwbazen. De bouwsector werd

onderscheiden in verschillende ambachten waarvan het timmer-, metsel en beeldhouwerambacht de belangrijkst

waren. Deze waren in de steden vaak in gildenverband georganiseerd.

Aangenomen mag worden dat de ambtenaren binnen de Hollandse stedelijke bouwbedrijven tot de top

van het (plaatselijke) bouwvak behoorden.558 Zij waren niet alleen in staat om een grote bouworganisatie te

leiden, maar konden ook het stadsbestuur adviseren over de diverse, zeer uiteenlopende onderwerpen waarmee

zij in hun positie in aanraking kwamen. De vooraanstaande positie binnen het bouwvak wordt bevestigd door de

kwaliteit van de particuliere opdrachten die zij voor en na de stedelijke aanstelling uitvoerden. Isaäc Roussel

verdiende bij zijn aanstelling tot onderfabriek van Haarlem in 1748 al een ‘moye stuiver’ en werd in 1753 in het

testament van leden van de familie Noblet expliciet aangewezen als ontwerpend en begeleidend architect van het

hofje dat uit hun nalatenschap moest worden gesticht.559 Jacob van Werven, stadsmeestermetselaar van Leiden

tussen 1741 en 1778, was voor zijn aanstelling verantwoordelijk voor de gebouwen van de Leidse universiteit en

ontwierp het imposante woonhuis van de heer Snakenburg aan het Steenschuur (1740).560 [Afb. 4.7] De Delftse

stadsfabriek Terburgh was, volgens Van der Wall, direct na zijn aanstelling in 1758 veel tijd kwijt aan de

particuliere opdrachten van de ‘heeren Pauw en Gael’.561 De Amsterdamse directeur Abraham van der Hart

voerde voor en na zijn stedelijke aanstelling een succesvolle particuliere architectenpraktijk.562 Voor zijn

Amsterdamse aanstelling in 1777 was hij al betrokken bij verscheidene publieke bouwopdrachten, zoals bij de

verbouwing van de zaal van de Amsterdamse schouwburg in 1770 en de voorbereiding van de bouw van het

557 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777).
558 A. van der Woud, Het lege land, ruimtelijke ordening van Nederland 1798-1848, Groningen 1987, p. 375.
559 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1748-1749), fol. 149verso 23 december
1748. A. Verlaan, M.A.J. Wansbeek-Zijbrands, Staats en Noblet, de geschiedenis van twee Haarlemse hofjes,
Vianen 1995, p. 64.
560 E. Pelinck, ‘Een verdwenen gevel aan het Steenschuur’, Leids Jaarboekje 47 (1955), p. 147-152.
561 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 4.
562 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 12 (Instructieboek 1778-
1794), fol. 22 instructie Abraham van der Hart 1777
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stadshuis van Weesp in 1772.563 In 1776 werd hij uitgenodigd deel te nemen in een besloten prijsvraag voor een

ontwerp voor het nieuwe koorhek in de St. Jan van Gouda.564 Deze uitnodiging en de genoemde opdrachten

maken duidelijk dat Van der Hart al voor zijn aanstelling in Amsterdam in de bestuurlijke kringen van Holland

een goede reputatie genoot. De instructie van Van der Hart liet hem ruimte om na zijn aanstelling als directeur

particuliere opdrachten aan te nemen. Hij kon zo een belangrijk oeuvre opbouwen.565

Een constatering dat de ambtenaren binnen de stedelijke bouwbedrijven behoorden tot de top van hun

vakgebied, informeert niet over de wijze waarop zij de benodigde kunde hadden verkregen. Dit blijkt, bij gebrek

aan geïnstitutionaliseerde, gereguleerde opleidingen met duidelijke eindtermen, ook niet eenvoudig te

reconstrueren. Zelfs van de in de literatuur veel besproken directeur van de Amsterdamse werken Abraham van

der Hart is weinig meer bekend dan dat hij zijn opleiding gedeeltelijk had genoten in het timmerbedrijf van zijn

vader en dat hij daarnaast specialistisch onderwijs moet hebben gehad.566 Hoe en waar is echter niet bekend. Uit

de aanstellingen binnen de Hollandse bouwbedrijven en de bewaarde sollicitatiebrieven blijkt dat de ervaring en

opleiding weliswaar overeenkomsten kenden, maar nooit dezelfde waren. Wel waren de sollicitanten in Utrecht

en Zwolle en de ambtenaren in de Hollandse bouwbedrijven voor het merendeel uit het timmer- en/of

molenmakersvak afkomstig en dus niet uit het metselaarsambacht.567 In Haarlem, Delft, Gouda en Schiedam

waren de opeenvolgende hoogste ambtenaren binnen de stedelijke bouwbedrijven ook telkens in het

timmerambacht opgeleid. Met de benoeming van Van der Hart keerde ook in Amsterdam in 1777 weer een

binnen het timmervak opgeleide architect terug op een prominente positie binnen de stadsfabricage. De voorkeur

voor timmerlieden stond niet ter discussie. Volgens Johannes van der Wall bezat ‘een metselaar zelden of nooit

die algemeene kundigheeden […], als een timmerman als tot welk laatste ambagt veel meer geoeffendheid en

praktijk en overleg als tot het metselen behoorde’.568 Een timmerman begeleidde het gehele bouwproces en was

continu bij de bouw betrokken. De vooraanstaande positie van een metselaar als Jacob van Werven in het Leidse

bouwbedrijf bleef daarom uitzonderlijk, evenals de incidentele benoemingen van een metselbaas tot

stadsbouwmeester in Rotterdam.569

De opleiding binnen de bouwambachten vond over het algemeen plaats binnen de gildenstructuren. De

opleiding binnen een gilde betekende een vast leerproces van gezel tot knecht en uiteindelijk, na het afleggen

van een meesterproef, tot meester. De ambachtslieden leerden hun vak voor een belangrijk deel in de praktijk in

een orale traditie. De opleiding op de werkvloer was gericht op de bouwpraktijk en het verkrijgen van inzicht.

Geleidelijk kreeg een leerling meer verantwoordelijkheden en meer kansen om ervaring op te doen. De invloed

563 Over de schouwburgzaal: GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Besoignes thesaurieren ordinaris
1765-1778), fol. 67 29 mei 1770. Over het stadhuis van Weesp: A. Stork, ‘Het Stadhuis van Weesp’, Bulletin
KNOB 12 (1959), kol. 237-252.
564 P.H. Rem, ‘“Grootsche eenvoudigheid en gepaste rykelykeheid”. De opvattingen van de Goudse
kerkmeesters over het deftige kerkinterieur op het laatst van de achttiende eeuw’, Bulletin van de Stichting Oude
Hollandse Kerken 28 (1989), p. 3-23.
565 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 13 (Instructieboek 1778-
1794), fol. 22 instructie Abraham van der Hart, artikel 2.
566 C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart, 1747 – 1820: architect, stadsbouwmeester van Amsterdam,
Amsterdam 1965, p. 8.
567 HUA 702-1 Stadsarchief Utrecht tot 1795, 211 (Sollicitatiebrieven voor de positie van stadsfabriek van
Utrecht 1737, 1759); HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de
vacante positie van stadsarchitect 1777).
568 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), bijlagen fol. 51 brief
d.d. 30 augustus 1776.
569 Zie paragraaf 2.2.2.
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van de gilden op de kwaliteit van dit beroepsonderwijs moet voor de achttiende eeuw niet worden overschat. De

meesterproef, ooit een waarmerk van kwaliteit, was bij de bouwambachten vaak verouderd en had geen directe

relatie met de toenmalige praktijk van het bouwen. Tot het einde van de achttiende eeuw werd bijvoorbeeld in

veel steden voor een timmerman volstaan met het maken van een kruiskozijn in plaats van de op dat moment

toegepaste schuifvensters.570 Ook het toenemende belang van de bouwtekening in de bouwpraktijk had geen

invloed op het gildenonderwijs.571 Voor de kwaliteit van de opleiding was het van groot voordeel als deze binnen

een eigen familiebedrijf werd genoten, omdat de kennisoverdracht aan familieleden nu eenmaal beter werd

georganiseerd. De Amsterdamse directeur Abraham van der Hart en de Haarlemse fabriek Hendrik Huskus

junior werden bijvoorbeeld opgeleid in het bedrijf van hun vaders. De opeenvolgende Schiedam stadsarchitecten

Van Bol’es volgden een belangrijk deel van de opleiding binnen de eigen familie. Mede door de opleiding in de

verschillende bouwbedrijven van de familie konden leden van de familie Blanken vanaf 1760 vooraanstaande

posities innemen binnen verschillende publieke bouworganisaties en -plaatsen.

De bekleding van de positie van Schiedamse stadsarchitect door opeenvolgende leden van de familie

Van Bol’es in de periode 1691-1827 is binnen de hier onderzochte Hollandse stedelijke bouwbedrijven

uitzonderlijk. Cornelis Harmensz van Bol’es (1658-1735), was voor zijn aanstelling in 1691 werkzaam als

molenmeester in Amsterdam. Hij was afkomstig uit een aannemersfamilie die sinds generaties in de omgeving

van Ridderkerk als molenmakers en sluismeesters werkzaam waren. Zijn halfbroer Pleun van Bol’es was in de

omgeving van Venlo en Stevensweert actief als aannemer van publieke werken en als ‘architect en

bouwmeester’ onder andere werkzaam voor een clientèle van adellijke officieren binnen het Staatse leger. De

zoons van Cornelis werden eveneens opgeleid in het bouwvak. De oudste zoon Harmen van Bol’es trad in

Russische dienst en werd in 1750 aangeduid als keizerlijk bouwmeester in St. Petersburg.572 De tweede zoon

Barend van Bol’es vestigde zich in Schiedam als huistimmerman. De derde zoon, Arie van Bol’es, volgde in

1724 zijn vader op als stadsarchitect van Schiedam. Hij had onder andere stage gelopen in het bedrijf van Pleun,

waar hij in 1721 werkte aan de bouwtekeningen van het Huis Hagenbroek te Thorn.573 Vanaf 1754 werd Arie

van Bol’es geassisteerd door zijn zoon Rutger. Rutgers opleiding kreeg daardoor mede vorm binnen het

stedelijke bouwbedrijf.

In 1777 werd Arie Blanken benoemd tot opzichter van de publieke werken in Gouda.574 Deze

benoeming kwam niet uit de lucht vallen. Samen met zijn broers Jan, Dirk en - zij het in mindere mate - Pieter

Blanken manifesteerde hij zich in de jaren zestig en zeventig als prominente aannemer van belangrijke

provinciale en stedelijke werken in de Maasdelta, zoals bij de grote sluiswerken aan bij Schoonhoven, Gouda en

570 C.P. Krabbe, Ambacht, kunst, wetenschap, bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880),
Zwolle/Zeist 1998, p. 20-22.
571 E. Röell, ‘Architectuurtekenonderwijs in de achttiende eeuw’, Kunstlicht 24 (2004) 4, p. 28. In Hamburg, ook
een burgerlijke handelsstad, vereisten het ‘Maureramt’ en ‘Hauszimmeramt’ na 1767 ook een proeve van
bekwaamheid in het architectuurtekenen. Gelijktijdig werd bovendien een ‘Zeichenschule von Künstlern und
Handwerken’ geopend. Zie: H. Heckmann, Barock und Rokoko in Hamburg, Baukunst des Bürgertums, Stuttgart
1990, p. 184.
572 B. Makarov, ‘Harman van Bolios – de verpersoonlijking van een ‘Nederlandse’ droom’ in: E. Waegemans
e.a., Noord- en Zuid-Nederlanders in Rusland 1703-2003, Groningen 2004
573 Rijksarchief Maastricht, huisarchief Hagenbroek, niet geïnventariseerd.
574 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311- 1815, 130 (Resoluties magistraat 1777-1780), fol. 102verso 29 december
1777.
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Delfshaven. Deze aannemersfamilie kwam oorspronkelijk uit Bergambacht.575 Hun vooraanstaande positie wordt

niet alleen bevestigd door de aard van de werkzaamheden, maar ook door de goede relaties die zij met de

ingenieurs van de Hollandse fortificatiedienst onderhielden en de veelvuldig stages van pupillen van de

Fundaties van Renswoude bij de verschillende familiebedrijven. Dirk Blanken werd in 1768 door de

contrarolleur-generaal Pierlinck en ingenieur Van der Graaff voorgedragen als opzichter over de werkzaamheden

aan de Delftse poort. Arie Blanken adviseerde in 1777 de contrarolleur-generaal Van der Graaff over de

bestekken voor nieuwbouw aan het Binnenhof.576 Jan Blanken was werkzaam als fabriek van de

Krimpenerwaard en Pieter Blanken als sluis- en molenmeester in Schipluiden. De volgende generatie van de

familie profiteerde van de opleidingsmogelijkheden binnen de familiebedrijven en van de goede connecties. Jan

Blanken Jansz. (1755-1838) werd in 1775 benoemd als opzichter over de landswerken in Hellevoetsluis. In zijn

sollicitatiebrief vermeldde hij dat hij door zijn oom en vader was opgeleid in de ‘bouw-, land- en meetkunde’ en

zich had gespecialiseerd in de sluis en dijkwerken.577 Het was het begin van een glansrijke carrière die eindigde

als eerste ambtenaar binnen de Rijkswaterstaat. Zijn broer Arie Blanken (1765-1824) was zeven jaar werkzaam

als opzichter van landswerken in Muiden, toen hij in 1792 door contrarolleur-generaal De Bock werd

voorgedragen als mogelijke kandidaat voor de tweede fabrieksplaats in Leiden. De Bock legde de nadruk op

diens geoefendheid in het opstellen van bestekken en de vervaardiging van tekeningen .578 De positie werd echter

vergeven aan zijn neef Quirinius Blanken, de zoon van Pieter Blanken, die jonger en minder ervaren was, maar

was opgeleid als timmerman en ‘aannemer van publicque werken’ in Schipluiden.579 Rond dezelfde tijd trad

Teunis Blanken Jansz (1760-1829) aan als stadsarchitect in Den Briel.580 De positionering van de familieleden

binnen publieke bouworganisatie heeft alle schijn van strategisch geplande carrières.

Binnen de ambachtelijke opleidingen was uiteindelijk de werkervaring mede bepalend voor de

kundigheid van de betreffende kandidaat. Als men de ambitie had om binnen de publieke bouwbedrijven te

werken was het noodzakelijk deze werkervaring zo breed mogelijk te plannen. Dit lijkt soms heel bewust

nagestreefd. Zo ging Dirk Swens, die in 1777 als stadsarchitect van Zwolle werd aangesteld, na afronding van

zijn opleiding in zijn vaders molenmakersbedrijf naar Amsterdam om daar de ‘bouwkonst’ te leren.581 Hij werkte

binnen de Amsterdamse stadsfabricage onder andere aan de Muiderpoort. Vervolgens trad hij in dienst van het

polderbestuur van Diemen als dijk- en molenmeester. Dit vormde uiteindelijk de opstap naar zijn werkkring in

Zwolle. Ook in andere Zwolse sollicitatiebrieven werd de brede werkervaring met verschillende soorten werken

en in verschillende provincies of steden aangedragen. Rudolph Menkman had bijvoorbeeld van zijn jeugd af aan

in Gelderland, Amsterdam en Den Haag in de ‘timmer- en tekenkonst’ ervaring opgedaan. De werkervaring in

de Holland bouwpraktijk was door de concentratie van belangrijke civiele en waterbouwkundige opdrachten van

575 J.H. Olthoff, Tien generaties Blanken, (overdruk uit Mededelingenblad CBG (1989) 4, ter inzag bij het CBG
in Den Haag).
576 NA 4.OPG Oorlog plans van gebouwen 17de eeuw-1925, H298 (Plannen voor het Comptoir Generaal), brief
d.d. 8 maart 1777.
577 R.M. Haubourdin, ‘Jan Blanken Jansz. (1755-1838): Nationaal Bouwer’ in: De Physique Existentie deze
Lands, Jan Blanken, inspecteur generaal van de Waterstaat (1755-1838), Amsterdam 1987, p. 11.
578 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5290 (Notulen van de gecommitteerden tot de fabricage 1787-
1797), ongefolieerd 20 juli 1792.
579 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5290 (Notulen van de gecommitteerden tot de fabricage 1787-
1797), ogefolieerd, 21 september 1792.
580 J.H. Olthoff, Tien generaties Blanken (overdruk uit Mededelingenblad CBG 1989-4), generatie V-b.
581 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), brief Dirk Swens d.d. 4 augustus 1777.
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gewicht. Het Amsterdamse en Haagse bouwvak was van de meest actuele zaken op het gebied van de

architectuur op de hoogte. Op het moment dat Van der Wall voor de afronding van de opleiding van een van zijn

pupillen aan de Fundatie van Renswoude een stage bij een ‘bekwaam architect of timmerman, die in het

moderne werk excelleert’ overwoog, kwam alleen het Amsterdamse of Haagse bouwvak in aanmerking.582 Van

de Delftse stadsfabriek Nicolaas Terburgh wordt aangenomen dat hij een (deel) van zijn opleiding in Den Haag

heeft gevolgd.583

Ervaring met publieke werken woog dus zwaar. Publieke bouwopgaven waren dan ook het grootste en

technisch en organisatorisch het meest ingewikkeld. Aan de communicatie met de opdrachtgevers werden

bovendien hogere eisen gesteld. Ervaring garandeerde enige bekendheid met de wijze waarop dergelijke werken

werden aanbesteed, gecontroleerd en verantwoord. Verhellouw had voor zijn aanstelling als stadsbouwmeester

van Rotterdam als stadsarchitect van ’s-Hertogenbosch gewerkt en de in 1777 tot Goudse opzichter benoemde

Arie Blanken had eveneens ruime ervaring als aannemer van publieke werken.584 Bij de aanstelling van een

assistent-fabriek en tweede fabriek in Leiden in respectievelijk 1776 en 1792 werden alleen kandidaten

voorgedragen met ervaring in publieke werken. Dirk ’t Hart bracht bij zijn sollicitatie als assistent-fabriek zijn

jarenlange ervaring als timmerman en knecht naar voren. Hij had als zelfstandig baas ‘voor […] eijge rekening’

herstelwerkzaamheden aan de Maaslandsluizen uitgevoerd en was door de provincie als opzichter aangesteld

over de werkzaamheden aan de kerk en kerktoren van Werkendam.585 De ervaring van Quirinius Blanken als

timmerman en aannemer van ‘publique werken’, was afdoende voor een aanstelling als tweede fabriek.586

In de sollicitatiebrieven uit Utrecht en Zwolle legden de sollicitanten vaak nadruk op hun kennis van de

architectuur en tekenkunde, die met het opstellen van bestekken als samenhangende vaardigheden werden

gepresenteerd. De Utrechtse timmermansknecht Jacobus van der Kloes had bijvoorbeeld ‘van der jeugt’

bouwkunde en ‘tekenkonst’ gestudeerd evenals de Utrechtse meestertimmerman Jacob van Damast.587 Volgens

de attestatie van de magistraat van Geertruidenberg voor Maas van Altena, meesterschilder en sollicitant in

Zwolle, had hij kennis van diverse ‘weetenschappen’ waaronder de architectuur ‘zulks betoonende in ’t

ontwerpen van plans, en ’t houden van opzicht en directie in vernieuwinge van gebouwen’.588 Over de Zwolse

sollicitant Jan Rijnderse vermeldde diens referent dat hij geen kennis had van de classicistische ontwerptheorie:

582 GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 60 (Rapporten kwekelingen 1759-1803) rapport 14 mei 1763
over Dirk Smits.
583 C.A. van Swigchem, ‘De stadsfabriek in de tweede helft van de achttiende eeuw’ in: R. Meischke e.a. (red.),
Delftse studiën, een bundel historische opstellen over de stad Delft geschreven voor dr. E.H. ter Kuile naar
aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst, Assen 1967, p. 294.
584 Voor de afkomst uit ’s-Hertogenbosch van Paulus Verhellouw zie: GAsH Stadsarchief 1262-1810, 394
(Resolutieregister door mr. Antoni Martini 1773), fol. 433verso 27 oktober 1773 ontslag Paulus Verhellouw.
585 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 221 (Burgemeestersresoluties 1776-1777), fol. 51verso 10 juni
1777, fol. 53verso 20 juni 1777.
586 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5290 (Notulen van de gecommitteerden tot de fabricage 1787-
1797), ongefolieerd, 21 september 1792. Verder verloop aanstellingsprocedure: 501A Stadsarchief 1574-1816,
5290 (Notulen van de gecommitteerden tot de fabricage 1787-1797), ongefolieerd, 2 oktober 1792, 22 oktober
1792, 4 december 1792. RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 519 (Vroedschapsresoluties 1790-1795),
fol. 86 18 oktober 1792.
587 HUA 702-1 Stadsarchief Utrecht tot 1795, 211 (Sollicitatiebrieven voor de positie van stadsfabriek van
Utrecht 1737, 1759), brief Jacobus van der Kloes overgedragen 31 december 1759, brief Jacob van Damast
overgedragen 10 december 1759.
588 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), brief magistraat Geertruidenberg d.d. 6 augustus 1777.
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hij zou ‘niet in staat […] wezen om een stadhuijs als hier ter stede (in ’s Bosch) te bouwen’.589 Over de

sollicitant Wittenberg werd vermeld dat zijn ‘tekenkunde’ niet geweldig was.590 In geen enkele brief wordt

gespecificeerd op welke wijze de sollicitant zijn kennis van het architectuur- of ontwerptekenen had opgedaan.

De tekening werd een steeds belangrijker communicatiemiddel tussen de bouwkundige ambtenaar en

het stadsbestuur en met de aannemers en/of werklieden die het gebouw of het werk uiteindelijk zouden

uitvoeren. Voor dat laatste waren technische werktekeningen onontbeerlijk. Tekenvaardigheid was daarom voor

de eerste ambtenaren een vereiste. Niet voor niets paste het Rotterdamse stadsbestuur de instructie van de

stadsbouwmeester in 1773 zo aan dat deze voortaan bekwaam moest zijn in de ‘tekenkonst en architectuur’.591

Het onderwijs in het architectuurtekenen werd vaak door aanvullend onderwijs verkregen. Tekenvaardigheid kon

worden opgedaan bij stedelijke academies, particuliere tekenscholen en diverse particuliere leermeesters,

waaronder timmerbazen of tekenmeesters. De oprichting van stedelijke academies kwam vaak voort uit

particulier initiatief maar vaak wel met instemming van het stadsbestuur. Voor het architectonische en

bouwtechnische tekenonderwijs moest ervaring worden opgedaan met het gebruik van de passer en de liniaal,

het gebruik van proportiesystemen uit de architectuurtraktaten en het tekenen uit de vrije hand.592 Volgens de

literatuur waren in sommige steden de eerste ambtenaren van de bouwbedrijven verplicht dit onderwijs te

verzorgen, maar daarvan blijkt niets uit de onderzochte Hollandse instructies.593 Abraham van der Hart was wel

vanaf 1774 honorair lid van de Amsterdamse tekenacademie, maar dit heeft geen verband met zijn aanstelling

binnen het stedelijke bouwbedrijf in 1777.594 Het toegenomen belang van de tekenkunde en kennis van het

architectuurtekenen wordt ook bevestigd door de inzet van tekenonderwijs binnen weeshuizen om de pupillen

beter op de werkpraktijk voor te bereiden. Dit tekenonderwijs stond vaak ook open voor derden en werd vaak in

de avond en in de wintermaanden verzorgd zodat de bouwpractici niet in de uitoefening van hun beroep werden

gehinderd. De kwaliteit van het onderwijs varieerde sterk. Iemand als Pieter Rendorp sloeg de kwaliteit van dit

onderwijs bijvoorbeeld niet hoog aan.595 Vaak werd namelijk volstaan met het natekenen van voorbeelden, zoals

de zuilenorden van Bosboom. Ook Van der Wall had kritiek op dit natekenen omdat een bouwkundige in staat

moest zijn zelf ontwerpen te maken op basis van de voorliggende en specifieke omstandigheden.596 Het volgen

van een tekencursus alleen, zonder werkelijke verdieping in de classicistische architectuurtheorie, leidde slechts

tot oppervlakkige kennis van het architectuursysteem, die in de praktijk niet goed toepasbaar zou zijn.

589 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), anonieme attestatie over Jan Rijnderse d.d. 13 september 1777
590 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), anonieme attestatie over T. Wittenberg d.d. 9 september 1777. .
591 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 109 10 mei 1773.
592 Momenteel bereidt E. Röell aan de Universiteit Utrecht een dissertatie voor over het gebruik van
architectuurtekeningen in de achttiende-eeuwse bouwpraktijk in de Republiek.
593 E.B.M. Lottman, Materiaal tot de geschiedenis van het ontstaan van tekenacademies en –scholen en hun
aandeel in de bouwkundige vorming, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlanden in de tweede helft van
de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw, Wassenaar/Zeist 1984, p. 84, n. 7. E.B.M.
Lottman, ‘De bijdrage van de Amsterdamse weeshuizen aan de bouwkundige opleiding in de achttiende eeuw’,
Jaarboek Amstelodamum (69) 1977, p. 140-155.
594 C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart, 1747 – 1820: architect, stadsbouwmeester van Amsterdam,
Amsterdam 1965, p.15.
595 T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis
Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het
Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) ¾, p. 92-93.
596 E. Röell, ‘Architectuurtekenonderwijs in de achttiende eeuw’, Kunstlicht 24 (2004) 4, p. 30-31.
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Het belang van de tekening binnen het advisering-, besluitvormings- en uitvoeringsproces van de

publieke bouwbedrijven wordt bevestigd door de examinering van de kandidaten in Utrecht en Zwolle, waarbij

de kandidaten een project op papier moesten uitwerken. Contrarolleur-generaal De Bock legde bij de voordracht

van Arie Blanken Jansz voor de positie van tweede fabriek in Leiden de nadruk op zijn kunde in het opstellen

van bestekken en tekeningen, waarin hij zich ‘meer dan ordinair had georiënteerd’.597 Een aanstelling aan het

hoofd van een bouwbedrijf zegt echter niets over de werkelijke tekenvaardigheid of ontwerpkwaliteiten van de

aangestelde. De Haarlemse onderfabriek Isaäc Roussel liet zich in de ledenlijsten van het Lucasgilde vermelden

als ‘tekenaar’, ‘landmeter’ en ‘architect’.598 Toch slaagde hij er in 1765 niet in een geschikt ontwerp te maken

voor het nieuwe diaconiehuis.599 De Delftse stadsfabriek Nicolaas Terburgh liet het tekenen vaak over aan de

timmermansknecht Isaäc van der Star en de Rotterdamse stadsbouwmeesters Van Aken en Verhellouw bleken

niet in staat om geschikte ontwerpen te leveren voor respectievelijk de Delftse poort en het stadhuis. Dit laatste is

vooral opmerkelijk gezien de genoemde wijziging van de instructie van de stadsbouwmeester uit 1773, op basis

waarvan Verhellouw was aangesteld.

Hoger onderwijs was voor de vervulling van de ambtelijke posities in de stedelijk bouwbedrijven geen

vereiste. In 1732 liet de Leidse stadsmeestermetselaar Jacob van Werven zich, een jaar voor zijn inschrijving als

zelfstandig baas, inschrijven in het Album Studiosorum van de Leidse universiteit als ‘artem pictoriam

exercens’.600 Een dergelijke inschrijving aan een universiteit was in het algemeen uitzonderlijk, maar voor de

Leidse bouwambtenaren in de tweede helft van de achttiende eeuw min of meer gebruikelijk. Stadstimmerman

Andries van Warendorp schreef zich in 1748 in als wiskundestudent, terwijl de stadsfabriek Van der Boon zich

in 1772, met toestemming van de burgemeesters, als student in de geometrie liet inschrijven.601 Dit laatste is

opvallend omdat Van der Boon immers al een zeer uitgebreide opleiding had genoten aan de Fundatie van

Renswoude en al als landmeter was geadmitteerd. Ook de latere assistent- en mede-fabriek Dirk ’t Hart liet zich

inschrijven, hoewel dit waarschijnlijk ook te maken had met zijn aanstelling als opzichter over de

Universiteitsgebouwen. Hij werd namelijk ingeschreven als ‘inspector aedificorum academicorum’.602

Binnen de Leidse universiteit had vooral het mathematische onderwijs enige betekenis voor de praktijk

binnen het bouwbedrijf. Andere stedelijke onderwijsinstellingen waren evenmin ingericht op de specifieke

behoefte binnen de vakgroep. Men bleef daardoor afhankelijk van particuliere scholen en onderwijzers. De status

en betekenis van dergelijke opleidingen was wederom sterk afhankelijk van de bekwaamheid van de docent. Er

waren ook studieboeken voor handen die de benodigde kennis probeerden samen te brengen. Hoewel wiskundige

597 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5290 (Notulen van de gecommitteerden tot de fabricage 1787-
1797), ongefolieerd, 20 juli 1792.
598 GAH Gildenarchieven, 214 (Naamregister leden Lucasgilde, 1668-ca.1750), 10 september 1751, vermelding
als ‘architect’; GAH Gildenarchieven, 215 (Naamregister leden Lucasgilde 1700-1795), p. 15, vermelding als
landmeter (1751), p. 28verso, vermelding als ‘teekenaar’.
599 G. Medema, ‘“Door nood gedrukt, verarmd en droef te moê”: de bouw van het nieuwe diaconiehuis in
Haarlem 1760-1772’, Kunstlicht 25 (2004) 4, p. 34-39.
600 E. Pelinck, ‘Een verdwenen gevel aan het Steenschuur’, Leids Jaarboekje 47 (1955), p. 148; W.N. de Rieu,
Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV- MDCCCLXXV, Den Haag 1875, kol. 939 18
augustus 1732, Jacobus van Werven, Lugduno-Batavus, Artem Pictoram exercens.
601 W.N. de Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV- MDCCCLXXV, Den Haag 1875,
p. 1020, 27 februari 1748, Andries van Warendorp, Leidensis, Ann. Ac. Mathesos; kol. 1107, 24 mei 1772, Dirk
van der Boon, Delfensis, Geometra. RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 216 (Burgemeestersresoluties
1771-1772), fol. 61verso 23 april 1772.
602 W.N. de Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV- MDCCCLXXV, Den Haag 1875,
kol. 1133, 2 maart 1780, Dirk ’t Hart, inspector aedificorum academicorum.
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basiskennis van belang lijkt, werd een mathematische vooropleiding door de sollicitanten in Utrecht niet en

Zwolle slechts enkele malen genoemd. In Zwolle schreef Huibregt Nolet dat hij zich van jongs af aan had

toegelegd op de ‘konste der geometrie en ’t metier der ingenieurs’.603 Volgens de adressering gaf een van de

Zwolse sollicitanten Lucas van Bijleveld in Haarlem zelf onderwijs in de ‘bouwkunst met de daartoe

behoorende, als geometrie of landmeetkunde en perspektief of doorsigtkunde en zonnewijzerskunde of

gnomonica’.604

Van de mathematische vakken was de geometrie voor de bouwpraktijk het belangrijkst. Kennis van de

geometrie en landmeetkunde was volgens Johannes van der Wall onontbeerlijk voor een architect of fabriek.605

Verschillende sollicitanten in Utrecht en Zwolle noemden deze vaardigheden in hun sollicitatiebrieven.606 Voor

inzicht in een ruimtelijke opgave was het eerst noodzakelijk de omgeving in kaart te brengen. Stedelijke

ambtenaren maten bovendien vaak perceelsgrenzen vast en adviseerden bij geschillen daarover. De benodigde

theoretische kennis en praktijkervaring konden onder andere worden verkregen bij bekwame landmeters, die

soms meerdere leerlingen tegelijkertijd onder hun hoede hadden. Het beroep van landmeter was van staatswege

gereguleerd en iedere provincie kende een toelatingssysteem. De ‘admissie’ had vooral juridische consequenties,

omdat de opmetingen van een geadmitteerd landmeter golden als bewijsmiddel van eigendom en de begrenzing

van percelen. Niet-geadmitteerden, zoals de Haarlemse onderfabriek Isaäc Roussel, konden wel landmeten,

maar hun kaarten en metingen hadden geen rechtsgeldigheid.607 Voor zijn definitieve aanstelling als stadsfabriek

in Leiden vroeg Dirk van der Boon aan de regenten van de Fundatie van Renswoude toestemming om het

landmeterexamen te doen. De latere stadsarchitect van Schiedam, Rutger van Bol’es, had in 1745 tegelijk met

zijn neef Huybert zijn admissie behaald.608 De Amsterdamse stadslandmeter en latere directeur Johannes

Schilling verkreeg zijn admissie pas nadat hij was begonnen met opmetingen voor de stad en kreeg de gemaakte

kosten vergoed, omdat zijn werkzaamheden ‘van des te meerder valeur’ zouden worden.609

De aanstelling aan het hoofd van een stedelijk bouwbedrijf betekende niet het einde van het leerproces.

Het wijde spectrum van de stedelijke dienst vereiste voortdurende bijscholing. Specifieke vaardigheden op het

gebied van de (financiële) verantwoording en het opstellen van schriftelijke rapporten en adviezen konden alleen

in de dienst zelf worden opgedaan. Soms werd dit heel specifiek verwoord in een aanstellingsakte. Op het

moment dat Dirk ’t Hart in 1782 als medefabriek van Leiden werd aangesteld, was hij verplicht ‘naarstiglijk te

oeffenen tot verkrijging van eene vereijschte kundigheid in het kennen van alle soorten van bouwstoffen, het

maken van al zodanige bestekken, grond- en standteekeningen, als bij de stad van tijd tot tijd zullen benodigd

603 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), brief Hubregt Nolet d.d. 25 juli 1777.
604 HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de vacante positie van
stadsarchitect 1777), briefje met de adressering van Lucas van Bijleveld.
605 E. Röell, ‘Architectuurtekenonderwijs in de achttiende eeuw’, Kunstlicht 24 (2004) 4, p. 30-31.
606 HUA 702-1 Stadsarchief Utrecht tot 1795, 211 (Sollicitatiebrieven voor de positie van stadsfabriek van
Utrecht 1737, 1759), HCO stadsbestuur Zwolle 1265-1813, 7775 (Stukken betreffende de sollicitaties naar de
vacante positie van stadsarchitect 1777).
607 E. Muller, K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen a/d Rijn 1989, p. 17.
608 E. Muller, K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen a/d Rijn 1989, p.178-179
(nr. 618-619)
609 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Besoignes thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 244 25
augustus 1773.
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weezen, en wel zoo specificq en gedetailleerd als immers mogelijk zal zijn, met de ciering van kosten, tot ieder

dezelve behoorende’.610 De bouwkundige kennis en ervaring werd dus gedurende de dienst alleen maar groter.

De aanleg van een bibliotheek vormde voor de bouwkundige ambtenaren in de tweede helft van de

achttiende eeuw dé mogelijkheid bij uitstek zich in de theoretische achtergrond van het eigen vakgebied te

verdiepen. Zelfstudie was uiteindelijk de beste weg naar meer en gedegen kennis en kunde. De bibliotheek zal

voor de ambtenaren binnen de bouwbedrijven van even groot belang zijn geweest als voor grote particuliere

bouwbazen en architecten. De Leidse stadsmeestermetselaar Jacob van Werven liet bij zijn dood in 1778 een vrij

omvangrijke bibliotheek na, waarvan de verkoopcatalogus is bewaard.611 Zijn bibliotheek is een weergave van

zijn godsdienstige en natuurwetenschappelijke interesses, maar bevatte natuurlijk ook titels die het brede

spectrum van het bouwbedrijf raakten. Naast Nederlandse vertalingen van de klassieke ordenleer van Vignola,

Palladio en Scamozzi waren ook de toepassingen daarvan in de Nederlandse architectuur aanwezig in uitgaven

van Goeree, De Bray en Vredeman de Vries en uitgaven van prentwerk van het stadhuis van Amsterdam en van

het werk van Vingboons.612 De bibliotheek omvatte ook bouwtechnische werken zoals het Groot volkomen

Moolenboek, het kappenboek van Danckertsz en Van der Horsts boek over trapconstructies.613 Verder waren een

vrij groot aantal boeken aanwezig over de toegepaste en theoretische wis- en natuurkunde. Van Werven bezat

echter ook titels over de tekenkunde, perspectiefleer – zoals Schüblers publicatie over het perspectief en

Goeree’s inleiding tot de tekenkunst – en studies over het bouwkundig rekenen van Rademakers en Van de

Boon.614 Voor Van Wervens werkzaamheden met betrekking tot de aanleg en onderhoud van het plantsoen van

de stad kon hij gebruik maken van De nieuwe en naauwkeurige Neederlandse Hovenier en De la Courts uitgave

over de aanleg van tuinen en lusthoven.615 Van Wervens bibliotheek bevatte vooral Nederlandstalige werken en

buitenlandse auteurs las hij alleen in vertaling. Interessante uitzonderingen waren de Fürstlicher Baumeister, de

Prodromus architecturae Goldmannianae en de Plus excellents Bastiments de France.616 Deze werken waren

waarschijnlijk vooral vanwege het plaatwerk voor Van Werven aantrekkelijk, hoewel de rijke architectuur voor

de praktijk binnen de Leidse stadsfabricage van weinig waarde geweest kunnen zijn. Het gebrek aan

610 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 986 (Registers van instructie voor stedelijke functionarissen, na
1774-1839), fol. 9 instructie Dirk 't Hart d.d. 22 augustus 1782, artikel 8.
611 Book sales catalogues of the Dutch Republic 1599-1800, 987: Bibliotheca Hackmanniana [...] waar achter een
appendix van fraaije Nederduitsche boeken, gouden en koperen penningen, een meenigte teekeningen, prenten
en rariteijten, nagelaten door Jacob van Werven, in leven opzigter van stadsgebouwen, binnen Leijden, welk
alles verkogt zal worden door en ten huizen van Jacob Meerburg, 29 april 1778 te Leiden.
612 Bedoeld wordt: W. Goeree, d'Algemeene bouwkunde […], Amsterdam 1705; S. de Bray, Architectura
Moderna […], Amsterdam 1631; J. Vredeman de Vries, S. Marolois, Architectura, dat is bouw-kunst,
Amsterdam 1638; P. Vingboons, De Gronden, Afbeeldingen en Beschrijvingen […], Leiden 1715.
613 Bedoeld wordt: L. van Natrus, J. Polley, C. van Vuuren, Groot volkomen moolenboek […] , Amsterdam 1734;
J. Danckertsz, Architectura Chivilis […], Amsterdam 16XX; T. van der Horst, Theatrum machinarum
universale; of Nieuwe algemeene bouwkunde […], Amsterdam 1739.
614 Bedoeld wordt: J.J. Schübler, Perspectiva pes Pictura […], Nürnberg 1719 ; W. Goeree, Inleyding tot de
Algemeene Teykenkonst [...], Amsterdam 1697; H. Rademakers, Arithmetica, ofte Bouwkonstige Rekeninge,
Amsterdam 1688; J. van de Boon, De eerste beginselen der koopmans- en bouwkonstige reekeninge […], Leiden
1710.
615 Bedoeld wordt: J. du Vivié, De nieuwe en naauwkeurige Neederlandse Hovenier […], Leiden 1735; P. de la
Court van der Voort, Bijzondere aenmerkingen over […] Landhuizen, Lusthoven Plantagien […], Leiden 1737.
616 Bedoeld wordt: P. Decker, Fürstlicher Baumeister […], Augsburg 1716; L.C. Sturm, Prodomus
Architecturae Goldmannianae [...], Augsburg 1714; J.A. du Cercreau, Des plus excellents Batiment de France,
Parijs 1577.
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buitenlandse werken beperkte het kennisgebied.617 De bibliotheek van Abraham van der Hart werd in 1820

gedeeltelijk door de stad Amsterdam aangekocht. De taxatielijst die werd opgesteld informeert over de

aangekochte titels.618 Van der Harts bibliotheek stond duidelijk in dienst van zijn publieke en particuliere

werkpraktijk. De door de stad aangekochte uitgaven, slechts een selectie uit het totale boekenbezit van de

directeur, waren in meerderheid Franse, Italiaanse en Engelse uitgaven, met betrekking tot de esthetische,

architecturale kant van het vak. De aankooplijst geeft geen informatie over de titels met betrekking tot de wis-

natuurkundige basisprincipes, tekenkunde, perspectiefleer, bouwkundige rekenen, constructieleer e.d. die Van

der Hart ongetwijfeld ook bezat.

4.4.2. ingenieurs binnen de stedelijke bouwbedrijven

In 1746 benoemde het Amsterdamse stadsbestuur de ingenieur Frederik Gerard Meijbaum voor de duur van twee

jaar tot directeur-generaal van het stedelijke bouwbedrijf. Het stadsbestuur verzocht de Raad van State

Meijbaums dienstbetrekking in het corps der genie te continueren, omdat zij niet wisten of hij aan de

verwachtingen zou voldoen.619 Een tijdelijke aanstelling maakte het mogelijk de kwaliteiten van Meijbaum te

beoordelen. De kwaliteiten binnen het ingenieurcorps waren bekend, maar deze konden van ingenieur tot

ingenieur verschillen omdat, net als bij de bouwambachten, geen centraal georganiseerde opleiding voorhanden

was. Alle stedelijke overheden hingen echter grote waarde aan de kennis en deskundigheid van ingenieurs. Zij

werden veelvuldig bij belangrijke werken als adviseurs betrokken. Bovendien werd de wijze waarop de

Generaliteit al het onderhoud en nieuwbouw aan zijn werken aanbesteedde als voorbeeld genomen voor

reorganisaties van stedelijke bouwbedrijven, waarvan die in Leiden in 1768 uitgebreid aan de orde is gesteld.620

Vanwege deze invloed van de organisatiestructuur, maar ook van individuele leden, is het wenselijk hier de

professionele achtergrond van de ingenieurs te vermelden.

Het corps der genie

De landsverdediging van de Republiek was uniek in Europa omdat een relatief klein territoir door een vrij grote

hoeveelheid zogenaamde ‘frontieren’ of verdedigingslinies werd beschermd tegen buitenlandse invallen. Deze

linies bestonden uit vestingsteden, forten, schansen, redoutes en retranchementen, gepositioneerd op strategische

punten in het landschap. Hierbij werd optimaal gebruik gemaakt van de terreingesteldheid. Het onderhoud en het

beheer van deze fortificaties was een taak van de Generaliteit. De Raad van State, die ook het toezicht hield op

het leger en de Generaliteitslanden, was verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud was opgedragen aan

de Raad van State. Om het beheer van de verschillende verdedigingslinies te vergemakkelijken, was in 1715 een

onderverdeling in eerst zes en later zeven departementen geïntroduceerd. De provincie Holland kende daarnaast

eigen linies, onder toezicht van de gecommitteerde raden en provinciale staten van Holland en West-Friesland.

617 Enige voorzichtigheid bij het trekken van conclusies is echter geboden: het is mogelijk dat de zoon van Van
Werven, die ook als bouwkundige was opgeleid, voor de verkoop een deel van de boeken heeft achtergehouden.
618 C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart, 1747 – 1820: architect, stadsbouwmeester van Amsterdam,
Amsterdam 1965, bijlage 1, p. 319– 322.
619 NA 1.01.19 Raad van State 1580-1795, 264 (Resoluties Raad van State 1747-I, januari-april), fol. 250 16
februari 1747.
620 Zie paragraaf 3.5.1.
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De Hollandse fortificatiewerken waren in twee departementen verdeeld: de ‘grote fortificaties’ langs zuidgrens

en de ‘kleine fortificaties’ langs de oostgrens.621

Voor het onderhoud van de fortificaties en de daartoe benodigde bouwwerken – zoals wallen, lunetten,

soldatenbarakken, onderkomens voor de officieren en magazijnen voor opslag van wapens, munitie en kruit –

beschikte het Staatse leger sinds het einde van de zeventiende eeuw over een permanent ingesteld

ingenieurscorps. Na de vestiging van dit corps lijkt de aanduiding ‘ingenieur’ in het gewone maar zeker in het

officiële taalgebruik te zijn voorbehouden aan de leden van dit corps. De titel van of aanduiding als ingenieur

hing dus niet samen met een bekwaamheid of een opleiding maar met de aanstelling in het corps. Het duurde tot

de inlijving bij Frankrijk in 1810 tot ook waterstaatsdeskundigen als civiele of waterstaatsingenieurs werden

aangeduid.622 Het corps der genie was verantwoordelijk voor het toezicht op de fortificatiewerken, het opstellen

van plannen voor verbetering en vernieuwing, het maken van de benodigde bestekken en tekeningen en het

houden van het opzicht over de aannemers die belast waren met het onderhoud en aanleg van deze werken. De

generaliteit had dus geen uitvoerende bouwkundige ambtenaren in dienst, al het uitvoerende werk werd in

aanbesteding uitgegeven aan particuliere aannemers. Over de aanleg van nieuwe werken of grootschalige

herstelwerkzaamheden voerden de ingenieur wel het dagelijkse toezicht. Dit voorbeeld trachtten de Leidse

stadsbestuurders met de reorganisatie van het stedelijke bouwbedrijf in 1768 na te volgen. Daarnaast voerden zij

landmetingen uit om de omgeving van de vestingsteden in kaart te brengen.

De organisatie van het corps der genie was hiërarchisch gestructureerd. Promotie binnen de rangen

gebeurde op basis van anciënniteit. De departementen stonden onder leiding van directeuren en iedere vesting

had een zogenaamde ‘eerst-aanwezend ingenieur’ die binnen de vesting het toezicht op de militaire werken vorm

gaf. De departementsdirecteuren werden vanuit Den Haag aangestuurd door de Raad van State, die daar werd

geassisteerd door de directeur-generaal. Na de dood van directeur-generaal Christiaan Frederik Hertell in 1749

werd echter lange tijd geen opvolger benoemd. Pas in 1774 werd met Carel Diederik du Moulin (1727-1793)

deze positie weer vervuld. De ingenieurs legden continu verantwoording af aan de Raad. De directeuren

inspecteerden bijvoorbeeld regelmatig alle fortificatiewerken binnen hun departement en brachten daarvan

verslag uit. Jaarlijks legden gecommitteerden van de Raad zelf inspectierondes af in de verschillende

departementen. De Hollandse dienst stond onder leiding van een contrarolleur-generaal, die onder andere als de

belangrijkste adviseur van de gecommitteerde raden van Holland optrad. Na een reorganisatie in 1752 kregen

deze beide departementen (op termijn) een eigen ingenieur aan het hoofd.623 Behalve de vestingwerken namen de

ingenieurs ook het toezicht op de overige provinciale werken waar, zoals de gebouwen en werken behorend tot

de Hollandse domeinen.624 Leden van de gecommitteerde raden maakten jaarlijks inspectierondes, waarbij zij

door de contrarolleur-generaal en de ingenieurs werden geassisteerd.

621 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen
a/d Rijn 1989, p. 83-84.
622 H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw, een streven naar erkenning en macht, Den Haag
1980, p. 55-56.
623 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen
a/d Rijn 1989, p. 83-84
624 L.J. van der Klooster, Inventaris Archief van de contrarolleurs, later contrarolleurs-generaal van ’s-Lands
werken en fortificatien in diens van de provincie Holland en West-Friesland 1613/1628-1795, Nationaal archief,
p. 29 bijlage B. De instructie van contrarolleur-generaal vermeldde als werkgebied ‘de gemene Landswerken en
fortificatien, en dominiale gebouwen, geleegen in de gefortificeerde steeden, de gebouwen van de magazijnen te
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Voor de controle en het toezicht op de fortificaties was een substantiële organisatie onontbeerlijk. Nadat

in de eerste helft van de eeuw het aantal manschappen binnen het corps was afgenomen, werd in 1748 besloten

om het aantal gewone ingenieurs te stellen op 65 en het aantal extra-ordinaire ingenieurs op 25.625 Tegelijk met

de vermeerdering van het aantal officieren werd een nieuwe rangindeling en een traktementsverhoging

doorgevoerd. Hiermee werd de genie een volwaardig en zelfstandig legeronderdeel en werd het de ingenieurs

verboden nog langer commandotaken binnen andere legeronderdelen uit te oefenen. Ook na de verbetering van

de positie van het corps der genie in 1748 werd nog veelvuldig de klacht geuit dat de verdiensten te laag, de

werklast te zwaar en de promotiekansen te gering waren. De directeur-generaal Du Moulin en de Hollandse

contrarolleur-generaal Pierlinck rapporteerden hier meerderen malen over. Op 27 november 1776 presenteerde

Du Moulin de stadhouder een memorie over de positie van de ingenieurs binnen het Staatse leger. Aanleiding

vormde een ontslagaanvraag uit de actieve dienst van ingenieur Rummerink. Du Moulin had vernomen dat dit

vooral verband hield met diens ontevredenheid over zijn (financiële) positie.626 De directeur-generaal maakte

vervolgens in zijn memorie omstandig duidelijk dat de ‘armoede’ binnen zijn corps de werkhouding negatief

beïnvloedde en de positie onaantrekkelijk maakte. Personeelstekort en verlies van kennis door ontslagnemingen

dreigden. Negentig procent van het corps kreeg volgens Du Moulin na verloop van tijd spijt van hun

beroepskeuze: in vredestijd was het werk omvangrijk en in oorlogstijd zeer gevaarlijk, maar dit kwam niet tot

uiting in de beloning of in het aanzien en status van de positie.627

De stellingen van Du Moulin lijken te worden bevestigd door de sollicitaties van diverse ‘zeer bequame

’s lands ingenieurs’ naar de positie van de directeur-generaal van Amsterdam.628 Deze sollicitaties bereikten het

stadsbestuur al binnen een maand na de dood van Rauws bij de schouwburgbrand van 11 mei 1772. De

verdiensten in het geniecorps stonden dan ook in geen verhouding tot de betalingen in het Amsterdamse

bouwbedrijf. Op het moment van de benoeming van Rauws in 1766 had hij de rang van luitenant-ingenieur met

een vast traktement van 600 gulden. Na zijn aanstelling als mede-directeur van het Amsterdamse stedelijke

bouwbedrijf verdiende hij 1800 gulden en na zijn promotie tot directeur-generaal in 1768 3300 gulden.629 De

Witte zou bij de Hollandse fortificatiedienst 2000 gulden per jaar hebben verdiend, maar kreeg in Amsterdam

een traktement van 4500 gulden toegelegd.630 Ingenieur Anthonie Hattinga nam in 1768 ontslag uit het corps om

het tijdelijke (!) opzicht over de bouw van de Delftse poort in Rotterdam waar te nemen, waarvoor hij zeven

Delft, van de Gieterije in ’s Hage, van de Munt en Geervlietsche tol te Dordrecht, het kasteel te Geervliet, de
kerk en pastorye te Loosduynen, van beide ’s Lands jagten en andere’.
625 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen
a/d Rijn 1989, p. 48
626 NA 1.10.96 Collectie Van Hees, 61 (Stukken Du Moulin over verbetering van het corps der genie
1776/1777), aanbiedingsbrief bij memorie d.d. 27 november 1776.
627 NA 3.01.43 Contrarolleurs-generaal van de Hollandse fortificaties, 126 (Memorie Du Moulin over
verbetering corps der genie d.d. 27 november 1776).
628 GAA 5024 Archief burgemeesters, 5 (Resoluties regerende en oud-burgemeesters 1768-1777), fol. 139 10 juli
1772.
629 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1679-1795, Alphen
a/d Rijn 1989, p. 48.
630 Mededeling over de inkomsten van De Witte bij de Hollandse fortificatiën afkomstig uit een brief van de
vader van De Witte aan het stadsbestuur waarin hij vraagt om het ontslag van zijn zoon te heroverwegen: GAA
5031 Burgemeesters stukken betreffende de ambten en de officiën, 113 (Stukken betreffende het ontslag van De
Witte 1777), brief d.d. 27 mei 1777.
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gulden per dag ontving.631 De contrarolleur-generaal Pierlinck schreef dus terecht in 1772 dat diverse ingenieurs

de dienst verlieten voor beter betaalde posities elders.632

Opleiding van de ingenieur

De genie was een officierscorps, waarvan de benoeming na 1747 toekwam aan de stadhouder of zijn

plaatsvervanger. Kandidaat-ingenieurs beschikten voor hun aanstelling vaak over een positie als vaandrig, cadet

of luitenant in een ander legeronderdeel. Officieren werden bij voorkeur geworven uit militaire of

vooraanstaande families. In de literatuur wordt aangenomen dat bij de technische wapenen – waartoe onder

andere de ingenieurs, de artilleristen en de mineurs behoorden – aan dit vereiste minder strikt de hand werd

gehouden, omdat voor de uitoefening van deze posities op voorhand een zekere kundigheid en kennis nodig was

en deze corpsen bovendien een sterk burgerlijk karakter vertoonden.633 Toch lijken ook de gelederen van het

corps der genie vrij gesloten te zijn geweest.634 In 1784 werd Jan Blanken Jansz bijvoorbeeld afgewezen als

ingenieur, ondanks zijn bekwaamheid en goede contacten met zowel het (Hollandse) ingenieurscorps als de

Hollandse raadspensionaris Pieter van Bleiswijck. Dankzij de protectie van de raadspensionaris kon hij

overigens wel toetreden tot het artilleriecorps, waar kennelijk minder strenge eisen golden.635

In 1729 bepaalde de Raad van State dat de benoeming van een extra-ordinaris ingenieur voortaan

afhankelijk was van een toelatingsexamen. Een bewaard examen uit 1733, opgesteld door directeur-generaal

Hertell, geeft een indruk van de gevraagde kennis. Het eerste deel van de vragen had betrekking op de

‘Delineatie, Ortographie, Ichnographie & Scenographie, Geometrie, Trigonemetie, Longimetrie, Altimetrie en

Steriometrie’.636 De ichnographia, orthographie en sceanographia zijn Vitruviaanse begrippen met betrekking op

het grondplan, de wandopbouw en de ruimtelijke samenhang in een gebouwontwerp. De overige onderwerpen

vormden de voor architectuur en vestingbouw benodigde mathematische en meetkundige basisprincipes. In het

tweede deel van het examen werd ingegaan op de functie van de verschillende onderdelen van fortificaties en de

verschillende theorieën binnen de fortificatieleer. De latere Amsterdamse directeur-generaal Meijbaum werd op

basis van dit examen tot het corps toegelaten.637 Door de hervorming van 1748 moesten de toelatingseisen echter

worden versoepeld. Het verbod om nog langer commandotaken in andere legeronderdelen te voeren, had

namelijk als onvoorzien neveneffect dat het corps minder aantrekkelijk werd.638 Pas na de benoeming van Du

Moulin als directeur-generaal in 1774 werd de noodzaak voor een gedegen toelatingssysteem weer op de kaart

gezet. Volgens Du Moulin waren op dat moment ‘het zogenaemde streepen trekken of teekenen’ en ‘een fraay

631 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 118 (Vroedschapsresoluties 1768-II), fol. 46 15 augustus 1768.
F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1679-1795, Alphen a/d
Rijn 1989, p. 177.
632 J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda, de opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de
oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, Den Haag 1989, p. 89.
633 J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda, de opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de
oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, Den Haag 1989, p. 34, 49.
634 Zie paragraaf 3.3.
635 R.M. Haubourdin, ‘Jan Blanken Jansz. (1755-1838): Nationaal Bouwer’ in: De Physique Existentie deze
Lands, Jan Blanken, inspecteur generaal van de Waterstaat (1755-1838), Amsterdam 1987, p. 13.
636 NA 1.10.29 Familie Fagel 1513-1927, 1041 (Stukken betreffende het corps der genie), vraagstukken en
antwoorden die dienen moeten tot examinatie der extra-ordinaire ingenieur 1733.
637 NA 1.01.19. Raad van State 1580-1795, 230 (Resoluties Raad van State 1733 januari-juni), fol. 289 13 maart
1733.
638 J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda, de opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de
oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, Den Haag 1989, p. 83
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opgewerkt plan’ al voldoende voor een aanstelling.639 De kwaliteit van het corps stond daardoor onder druk.

Toch keerde pas in 1797 het examen voor kandidaten terug. Tot die tijd verlieten de stadhouder en de Raad van

State zich op getuigschriften van onderwijzers of ervaren ingenieurs over de aanwezigheid van de benodigde

basiskennis van de wiskunde en de fortificatieleer bij de kandidaten.640

In tegenstelling tot het buitenland kende de Republiek in de achttiende eeuw lange tijd geen enkele

geïnstitutionaliseerde legeropleiding. In 1789 werden in Breda, Den Haag en Zutphen wel artilleriescholen

opgericht, maar geïnstitutionaliseerd onderwijs voor de genie kwam pas in de negentiende eeuw tot stand.

Praktijkervaring en zelfstudie bleven tot die tijd de belangrijkste leerschool. Toch werden in de tweede helft van

de achttiende eeuw diverse pogingen gedaan om tot de oprichting van een opleiding te komen. Vaak maakte dit

onderdeel uit van een algemeen plan tot positieverbetering van het corps. Een officieel erkende, door de overheid

gesubsidieerde en gereguleerde opleiding was een voorwaarde voor een strenger selectiebeleid en was

noodzakelijk voor de ontplooiing van het aanwezige talent. Planmakers als directeur-generaal Du Moulin en

contrarolleur-generaal Pierlinck spiegelden zich aan ingenieursscholen in het buitenland, in het bijzonder aan de

Franse ‘École Royale du Génie’, die in 1749 in Mezières was opgericht.641 De Franse regering had, volgens Du

Moulin, geconstateerd dat aankomende ingenieurs slechts beperkte kennis bezaten van het ingenieursvak en

daarom pas na verloop van tijd en verdere opleiding binnen het corps bij de verschillende werkzaamheden

konden worden ingezet.642 De oprichting van deze ingenieursschool loste dit probleem op. Du Moulin streefde

niet naar de oprichting van een vergelijkbare en kostbare onderwijsinstelling, maar stelde voor om in een aantal

vestingsteden gepensioneerde ingenieurs of artilleristen als onderwijzers te benoemen om de benodigde

basiskennis te onderwijzen.643 Voor verdere kennisverwerving bleef men afhankelijk van een praktijkopleiding

binnen het corps.

Bij gebrek aan geïnstitutionaliseerde opleidingen moesten kandidaat-ingenieurs zich bij de

voorbereiding voor een eventuele aanstelling op een andere wijze bekwamen. De particuliere scholen en

leermeesters met opleidingen in de wiskunde, geometrie, vreemde talen en liefst ook in fortificatieleer en

tekenkunde waren ook voor beginnende ingenieurs van belang. Incidenteel werden in garnizoenssteden

particuliere scholen opgericht die zich specifiek richtten op de militaire officiersopleiding, maar de kwaliteit en

het voortbestaan van dergelijke instellingen waren niet gegarandeerd. In Den Haag werden onder protectie van

de stadhouders in 1748 en 1753 pogingen ondernomen een wiskundige en militaire kweekschool te stichten,

maar deze mislukten644 Meer succesvol was Zacharias Guichenon de Chastillon, artillerieofficier in het Staatse

leger, die rond 1760 in ‘s-Hertogenbosch een officiersopleiding startte waarbij ook aandacht wasvoor de diverse

takken van wetenschap benodigd voor de uitoefening van het ingenieursvak. Een zekere Arnoldus Croiset werd

639 NA 3.01.43 Contrarolleurs generaal van de Hollandse fortificaties, 126 (Memorie Du Moulin over
verbetering corps der genie d.d. 27 november 1776).
640 J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda, de opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de
oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, Den Haag 1989, p. 3
641 NA 3.01.43 Contrarolleurs generaal van de Hollandse fortificaties, 126 (Memorie Du Moulin over
verbetering corps der genie d.d. 27 november 1776). Du Moulin verwijst in deze memorie expliciet naar
Mezières.
642 J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda, de opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de
oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, Den Haag 1989, p. 66
643 NA 3.01.43 Contrarolleurs generaal van de Hollandse fortificaties, 126 (Memorie Du Moulin over
verbetering corps der genie d.d. 27 november 1776).
644 E. Muller, K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen a/d Rijn 1989, p. 31-32,
Janssen p. 53-57.
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daar in drie jaar onderwezen in de wiskunde, de landmeetkunde, de civiele bouwkunde, de mechanica en het

(perspectief) tekenen en werd op basis van een gunstig getuigschrift van zijn leermeester in 1768 aangesteld als

ingenieur.645

Bij gebrek aan voldoende geïnstitutionaliseerde opleidingsmogelijkheden was een leerperiode bij een

ervaren ingenieur de meest aangewezen weg. De Amsterdamse directeur-generaal Meijbaum zal bijvoorbeeld het

vak hebben geleerd van zijn vader, de ingenieur Johan Adolf Meijbaum. De Witte kon waarschijnlijk ook

gebruik maken van de connecties van zijn familie, die al generaties binnen het Staatse leger dienden.646 De latere

contrarolleur-generaal van de Hollandse fortificatie Van der Graaff werd door ingenieur Pierlinck in de

ingenieurswetenschappen ingewijd.647 Ook Rauws volgde al voor zijn aanstelling in 1760 als ingenieur een

opleiding in de benodigde wetenschappen, getuige een bewaarde opmeting van de omgeving bij Doesburg uit

1755.648 Verschillende ingenieurs studeerden aan een van de universiteiten of hoge scholen in de Republiek,

maar dit was zeker geen vereiste.649 Een ingenieursopleiding in het buitenland was helemaal uitzonderlijk.

Verder zal zelfstudie uit de voor handen zijnde traktaten en theorieboeken gebruikelijk zijn geweest, hoewel Du

Moulin waarschuwde dat de gepresenteerde theorieën te weinig aan de praktijk waren ontleend en onjuistheden

bevatten, die eerder kwaad dan goed deden.650

Bij de aanstelling tot extra-ordinaris ingenieur werd er niet van uitgegaan dat de kandidaat al over alle

benodigde kennis en vaardigheden beschikte. De Raad van State selecteerde kandidaten waarvan verwacht kon

worden dat zij ‘sig meer sullen bevlijtigen en bequaam maaken tot zo moeijelijk en veruitgestrekte bedieninge

als die van een goed ingenieur’.651 Du Moulin schreef dat een ingenieur kennis moest hebben van ‘alle

bespiegelende als beoeffenende wis- en natuurkundigen weetenschappen in ’t algemeen, van de meet-,

werktuijg- en waterweeg-kunde in’t bijsonder, voords van de burgerlijke en waterbouwkunde, met eene ten

minste oppervlakkige kennis van de daartoe benodigde ambachten; doorkneed te zijn in het geen den eigenlijken

ingenieur uitmaakt, als vestingbouw, aanval- en verdeediging van vestingen, artillerij en mineurkunst; geene

onkunde te dragen in de overige deelen der krijgskunde, in de aardrijkskunde en militaire historie, bijsonder van

zijn land’.652 Hij overdreef daarom niet toen hij concludeerde dat een ingenieur nooit klaar was met het

verbeteren van zijn kennis. Met een benoeming tot ingenieur was de opleiding feitelijk pas begonnen. Niet voor

niets werd men eerst benoemd als extra-ordinaris ingenieur, wat duidelijk maakt dat de betreffende persoon nog

geen volwaardig lid was van het corps. Hij moest ervaring opdoen voor het moment dat hij een vaste aanstelling

645 J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda, de opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de
oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, Den Haag 1989, p. 35, 60; E. Muller, K. Zandvliet,
Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen a/d Rijn 1989, p. 32.
646 Zie paragraaf 3.3.
647 E. Muller, K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen a/d Rijn 1989, p. 32;
F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen a/d
Rijn 1989p. 84.
648 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen
a/d Rijn 1989, p. 206: NA 4.OPV Inventaris van plans van vestingen behorend bij het archief van het corps der
genie, D 70 (Opmetingskaart bij Doesburg 1755).
649 J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda, de opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de
oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, Den Haag 1989, p. 51-53.
650 NA 3.01.43 Contrarolleurs generaal van de Hollandse fortificaties, 126 (Memorie Du Moulin over
verbetering corps der genie d.d. 27 november 1776).
651 NA 1.01.19. Raad van State 1580-1795, 230 (Resoluties Raad van State 1733 januari-juni), fol. 126verso 30
januari 1733.
652 NA 3.01.43 Contrarolleurs generaal van de Hollandse fortificaties, 126 (Memorie Du Moulin over
verbetering corps der genie d.d. 27 november 1776).
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kreeg. Het was niet zeker wanneer die vaste aanstelling zou volgen: promotie was alleen mogelijk bij vacatures.

Meijbaum maakte bijvoorbeeld al na een jaar promotie terwijl Rauws en De Witte hier respectievelijk vier en

drie jaar op moesten wachten.653 De ervaring en kennis die men als extra-ordinaris ingenieur kon opdoen stond

zo evenmin vast als de termijn. Du Moulin drong er daarom op aan om voor vrijkomende ‘ordinaire’

ingenieursplaatsen telkens een aantal extra-ordinaris ingenieurs op hun capaciteiten te toetsen, in plaats van deze

op basis van anciënniteit te promoveren. De Raad van State stemde hier in 1790 mee in.654

De genoemde opleidingsmogelijkheden bij particuliere meesters, scholen, universiteiten en de zelfstudie

uit traktaten bleven na de aanstelling in het leger een belangrijk middel om de kennis te vergroten. Uit stukken

van de Delftse inspecteur der stadswerken Johannes van der Wall blijkt dat hij tijdens zijn studie wiskunde aan

de Leidse universiteit enkele ingenieurs onderwees in de wiskunde, in ruil voor lessen in de architectuur.655 Deze

aanvullende opleiding werd naast het gewone werk gevolgd en vond idealiter plaats in de garnizoenssteden

tijdens de wintermaanden. Volgens Du Moulin maakten de ingenieurs ook gebruik van hun verloftijd om

ervaring op te doen in buitenlandse krijgsdienst, hoewel dit ook werd gedaan om extra inkomsten te

verkrijgen.656 In 1753 werd de ingenieur Anthonie Hattinga door de stadhouderlijke regentes naar Parijs

gezonden om zich daar verder in de wiskunde en de ingenieurskunde te bekwamen, maar over de inhoud van zijn

opleiding daar is weinig bekend.657

De benodigde ervaring met de diverse soorten van werken werd in de praktijk opgedaan. Beginnende

ingenieurs werkten onder leiding van meer ervaren collegae. De jongere ingenieurs moesten bijvoorbeeld

worden betrokken bij de opstelling van plannen, tekeningen en bestekken voor nieuwe gebouwen en werken, die

door de ervaren ingenieurs moesten worden nagezien en eventueel verbeterd. 658 Ook werden zij zoveel mogelijk

betrokken bij de inspectietaken over de in aanbesteding uitgevoerde werken. Bij de (ver)nieuwbouw aan het

Gouvernement van ’s-Hertogenbosch vanaf 1766 werden de benodigde kopie- en werktekeningen van de

plannen van de architect Pieter de Swart door Jacob Eduard de Witte opgesteld en het werk (mede) onder zijn

opzicht uitgevoerd.659 Lang niet iedere jong ingenieur kreeg dergelijke eervolle taken. Opzichttaken en de

opstelling van de bestekken genereerden in het geval van nieuwbouw of grondige renovatie namelijk extra

inkomsten, waardoor de oudere officieren geneigd waren deze voor zichzelf te claimen. In 1775 sprak de Raad

van State zich, op aangeven van Du Moulin, hier krachtig tegen uit omdat dit verhinderde dat de jongere

653 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen
a/d Rijn 1989, p. 182, 186, 194.
654 J.A.M.M. Janssen, Op weg naar Breda, de opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de
oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828, Den Haag 1989, p. 97
655 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 3.
656 NA 3.01.43 Contrarolleurs-generaal van de Hollandse fortificaties, 126 (Memorie Du Moulin over
verbetering corps der genie d.d. 27 november 1776).
657 E. Muller, K. Zandvliet, Admissies als landmeter in Nederland voor 1811, Alphen a/d Rijn 1989, p. 32.
658 NA 1.01.19 Raad van State 1580-1795, 333 (Resoluties Raad van State 1775-II, juni-december), fol. 846 24
oktober 1775; NA 1.01.19 Raad van State 1580-1795, 1149 (Ingekomen missives 1787 januari), missive Du
Moulin d.d. 23 januari 1787.
659 F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999, p. 187- 193; T.H. von der
Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis Rauws (1768-
72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het Amsterdams
stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995), p. 98.
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ingenieurs voldoende ervaring opdeden.660 Bovendien werden de officieren aangezegd om de aanwezige

papieren en documenten zo veel mogelijk met hun jongere collegae te delen, zodat deze zich zoveel mogelijk in

de praktijk van het ingenieursvak en in de interne communicatie konden inlezen. Du Moulin streefde er naar om

de ingenieurs, ongeacht rang, over verschillende standplaatsen te laten rouleren, zodat de kennis van de

specifieke fortificaties en terreingesteldheid werd verbreed.

Het gebruik van handboeken en traktaten was binnen het ingenieurscorps noodzakelijk. De nieuwste

traktaten moesten worden aangekocht en bestudeerd om op de hoogte te blijven van de meest moderne aanvals-

en verdedigingsstrategieën. Volgens Du Moulin bestond er geen boek dat alle aspecten van het werk van een

ingenieur afdoende behandelde, wat een omvangrijke ingenieursbibliotheek noodzakelijk maakte.661 De kosten

van de aanschaf van alleen de hoogstnoodzakelijke boeken waren echter al zo groot, dat Du Moulin meermalen

een bijdrage van de Raad van State bepleitte. Du Moulin gaf geen overzicht van de voor hem belangrijkste titels,

maar zijn opvolger Hermanus van Hooff (1740-1809) somde in 1800 39 onmisbare buitenlandse titels op.662 Hij

vermeldde alleen de buitenlandse auteurs omdat hij de Nederlandstalige werken genoegzaam bekend

veronderstelde. De genoemde werken hadden alleen betrekking op werkzaamheden binnen de krijgsdienst en bij

de aanleg van fortificatiewerken. De aanschaf van andere werken, zoals bijvoorbeeld architectuurtraktaten en

–voorbeeldboeken, werd aan de individuele smaak van de ingenieur overgelaten. Dit is opmerkelijk omdat in de

literatuur juist veel waarde wordt gehecht aan de invloed van de ingenieur op de bouwkunst in deze periode.663

Van Hooff ‘canoniseerde’ de architectuurkennis echter niet, zoals hij dit feitelijk wel deed met de meer

technische kant van het vak.

Na de onverwachte dood van Rauws in 1772 werd in 1776 zijn boekenbezit in Amsterdam geveild,

tegelijk met dat van twee anonieme personen.664 Er mag worden aangenomen dat het gros van de

gecatalogiseerde architectuurtraktaten, ingenieurswerken en wiskundige leerboeken, waaronder Blondels Cours

Mathematique, uit Rauws’ bezit afkomstig waren.665 Naast erg veel publicaties over de aanleg en verdediging

van fortificaties, waaronder Deidiers Parfait ingenieur François en Bélidors Sciènce des Ingénieurs, en andere

militaire onderwerpen, zijn ook de klassieke traktaten van Palladio, Scamozzi, Serlio en Vignola in verschillende

edities aanwezig.666 De wijze waarop deze architectuurtheorieën in concrete bouwplannen konden worden

omgezet was ook in Nederlandse en buitenlandse voorbeeldboeken voorhanden. In de bibliotheek ontbreken

Architectura Moderna, de prentserie van het stadhuis van Maastricht en de uitgave van de ontwerpen van

660 NA 1.01.19 Raad van State 1580-1795, 333 (Resoluties Raad van State 1775-II, juni-december), fol. 846 24
oktober 1775.
661 NA 3.01.43 Contrarolleurs generaal van de Hollandse fortificaties, 126 (Memorie Du Moulin over
verbetering corps der genie d.d. 27 november 1776); NA 1.01.19 Raad van State 1580-1795, 1149 (Ingekomen
missives 1787 januari), missive Du Moulin d.d. 23 januari 1787.
662 NA 4.OMM Lijst van memories der genie, kaarten, plans, atlassen etc. 17de tot 20ste eeuw , 150 (Memories
Algemeen 196), literatuurlijst voor militaire ingenieur 1800.
663 T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis
Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het
Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) ¾, p. 91-94.
664 Book Sales Catalogues of the Dutch Republic 1599-1800, 1928: Catalogue d’une tres belle collection de
livres […] delaisser par [..] Corneille Rauws […] a la Haye chez Nicolas van Dalen, 20 mei 1776.
665 Bedoeld wordt: N.F. de Blondel, Cours mathematique, Parijs 1683.
666 Bedoeld wordt: A. Deidier, Le parfait Ingenieur François [...], Parijs 1762 ; B.F. de Bélidor, La Science des
Ingenieurs [...], Den Haag 1734 .
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Vingboons dan ook niet667, maar deze worden aangevuld door buitenlandse publicaties over toepassingen in

architectuur en voorbeeldboeken van onder andere Bosse, D’Aviler, Marot, Le Paultre, Blondel en Gibbs.668 In

tegenstelling tot iemand als de Leidse stadsmeestermetselaar Van Werven was Rauws kennelijk wel in staat de

buitenlandse traktaten te lezen. Bij de veiling werden ook verzamelingen architectuurprenten verkocht, zoals een

serie met onder meer triomf- en stadspoorten, interieur- en tuinontwerpen van onder andere Marot, Le Paultre en

Dassonville.669 Rauws bezat verder voor de praktijk binnen het Amsterdamse stedelijke bouwbedrijf zeer

praktische boeken zoals Buchotte’s publicatie over het bouwkundig tekenen en het wassen van tekeningen,

Douwes’ Houtkopers, Scheeps- en Huistimmermans en Kuipers-Handboekje en Van der Horsts uitgave over

allerhande waterwerken en uitgaven over de waterstaatkundige situatie in Amsterdam en haar omgeving. Bij

deze laatste categorie behoren ook de uitgaven van projecten voor de waterdoorstroming in Amsterdam en over

de staat van het Haarlemmermeer.670 Verder werden praktische publicaties over het landmeten geveild.

Over het boekenbezit van Rauws voorganger Meijbaum en zijn navolger De Witte is veel minder

bekend, maar het is zonder meer aannemelijk dat zij vergelijkbare bibliotheken hadden opgebouwd voor hun

praktijk als ingenieur en het werk binnen de Amsterdamse stadsfabricage. Het bestaan van een boekencollectie

van Meijbaum wordt bevestigd in een brief van diens zoon Johan Adolf aan de Raad van State van 20 juli 1768,

geschreven naar aanleiding van de overdracht van de kaarten, tekeningen e.d. die zijn pas overleden vader uit

hoofde van zijn positie binnen de genie nog onder zich had. De kennelijk beperkte hoeveelheid materiaal weet

Johan Adolf aan de duur van zijn vaders verblijf in Amsterdam van twintig jaar. In deze periode waren ‘nevens

de mij gemaekte boeken’ telkens paperassen ontvreemd of beschadigd.671

De persoonlijke kwaliteiten van de opeenvolgende directeuren van het Amsterdamse bouwbedrijf zijn

bij gebrek aan specifieke opleidingstrajecten moeilijk te achterhalen. Het is duidelijk dat zij binnen hun professie

ervaring opdeden met vrijwel alle aspecten van het bouwbedrijf en gewend waren aan de specifieke vereisten die

het werken voor een overheidsorganisatie op het gebied van administratie en verantwoording met zich mee

bracht. Het lijkt zelfs aannemelijk dat Meijbaum, Rauws en De Witte tot de meer getalenteerde krachten binnen

het corps behoorden. Rauws’ reputatie was, ondanks zijn nog korte carrière in het corps, zo goed dat Meijbaum

667Bedoeld wordt: S. de Bray, Architectura Moderna […], Amsterdam 1631; P. Post, Het stadhuys van
Maastrigt, Amsterdam 1664; P. Vingboons, De Gronden, Afbeeldingen en Beschrijvingen […], Leiden 1715.
668 Bedoeld wordt: A. Bosse, Traité des Manier de Dessiner les Ordres [...], Parijs 1664; C.A. d’Aviler, Cours
d’Architecture [...], Parijs 1760 ; J. Marot, Ouvrage d’Architecture; A. le Paultre, Ouvres d’Architecture, Parijs;
J.F. Blondel, De la Distrubution des Maisons de Plaissance et de la Décoration, Parijs 1738 ; J.F. Blondel,
Architecture Françoise, Parijs 1752-1756; J. Gibbs, Rules for Drawing the several Parts of Architecture, Londen
1753 ; J. Gibbs, A Book of Architecture containing Designs of Buildings and Ornaments, London 1739.
669 Bedoeld wordt de vermelding van een Second livre d’Arc de Triomphe et Portes des Villes, Cheminées,
Berseaux, Trilliages, Plafonds, Ornements, Statues, petits Sujets et petite Figures par Marot, Le Paultre,
Dassonville etc. Au nombre de 133 pieces.
670 Bedoeld wordt: M. Buchotte, Règles du Dessein et du Lavis [...], Parijs 1754 ; C. Douwes, Houtkopers,
Scheeps- en Huistimmermans en Kuipers-Handboekje, Amsterdam 1759; T. van der Horst, Theatrum
machinarum universale of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken [...] ,
Amsterdam 1757; G. ten Sande, Project om het Water door de Stadt Amsterdam […] te doen loopen als een
Rivier, Amsterdam 1767; ‘Tweede plan weegens het Circuleeren van het Water te Amsterdam’; C. van Velsen,
Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haarlemmer Meer, Leiden 1727; J.A. Leeghwater,
Haarlemmermeerboek, Amsterdam 1724.
671 NA 1.01.19 Raad van State 1580-1795, 1037 (ingekomen missives 1768-IV augustus-oktober), brief De Roij
d.d. 21 juli 1768 met als bijlage brief J.A. Meijbaum d.d. 20 juli 1768, maar ontvangen/behandeld 18 oktober
1768.
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hem voordroeg als assistent.672 De Witte beschikte op het moment van zijn aanstelling in Amsterdam al over een

benijdenswaardige positie binnen de Hollandse fortificatiedienst als ingenieur van de Kleine Fortificatiën.673

Het blijft gissen naar de werkelijke bekwaamheden op het gebied van de civiele en militaire architectuur

en bouwkunde in de ingenieursdienst werd opgedaan. In 1797 werd een reglement opgesteld voor de aanstelling

en de bevordering van ingenieurs binnen het corps. Het voorzag in een nieuwe normeringsysteem op basis

waarvan de mogelijke promotie kon worden beoordeeld. Het was kennelijk de bedoeling om in het vervolg op

bekwaamheid in plaats van op anciënniteit te bevorderen. Dit reglement is veelzeggend over de wijze waarop de

toenmalig directeur-generaal Van Hooff, zelf in het oude systeem opgeklommen, het corps opnieuw vorm wilde

geven. Het is aannemelijk dat de bestaande praktijk binnen het corps bij de opstelling van dit reglement als

inspiratie heeft gediend, waardoor het ook enig inzicht geeft in de opleiding binnen het corps voor 1797.

Van Hooff eiste van een extra-ordinaris ingenieur dat hij het Nederlands, Frans en Duits machtig was,

het handtekenen beheerste en geografische en historische kennis had van de Republiek. De kandidaat-ingenieurs

werden geëxamineerd op kennis van de wiskunde (onder andere de aritmetica, algebra, geometrie, de

trigonometrie en de meetkunde) en de toegepaste natuurkunde (mechanica, hydrostatica, hydraulica). Verder

moesten zij op de hoogte zijn van de beginselen van de bouwkunde, dat wil zeggen de ordenarchitectuur, en van

de vestingbouwkunde, zoals de systemen van Coehoorn, Vauban en Pagan. Voor de promotie van extra-ordinaris

ingenieur tot luitenant-ingenieur moest hij zijn kennis en kunde hebben verbeterd. De ingenieur moest de

theoretische geometrie in de praktijk hebben toegepast, onder andere bij het uitzetten van percelen, het

vervaardigen van kaartmateriaal. Ook moest hij bekend zijn met het gebruik van de instrumenten voor het

opmeten en karteren, zoals het ‘planchet’, het ‘astrolabium’ en de ‘boussole’. De algebraïsche kennis moest met

het integraal en differentiaal rekenen zijn uitgebreid. De praktische wis- en natuurkunde moest zo goed worden

beheerst dat hij plannen voor waterbouwkundige werken, zoals sluizen, kon concipiëren. Binnen de bouwkunde

moest een ingenieur in staat zijn de functies van de diverse gebouwtypen te kunnen onderscheiden, de juiste

constructiewijze en de benodigde in- en uitwendige decoraties daarvan te bepalen en de bouwkosten te

berekenen. Hij had ook voldoende kennis van materialen en de timmer- en metselambachten. Hij had zijn taken

bij aanval en verdediging van vestingen bijzondere studie gemaakt en had zijn geografische kennis verbeterd.

Voor een bevordering van luitenant-ingenieur tot kapitein-ingenieur was het van belang dat de kennis en

bekwaamheid over de gehele linie was toegenomen. Op het gebied van de bouwkunde moest hij zijn kennis

ondertussen hebben toegepast bij de planning en begeleiding van allerlei soorten militaire gebouwen, maar ook

van allerlei soorten water- en aardewerken. Zijn kennis van de vestingbouw moest ook zijn toegenomen,

waarvoor de ingenieur diende onder meer moest hebben verdiept in de wetenschappen van pontonniers en

mineurs. Bij de promotie van kapitein-ingenieur naar kolonel-ingenieur moest de betreffende persoon in staat

zijn alles met betrekking tot de benodigde bouw, water- en vestingwerken te kunnen ontwerpen en te

begeleiden.674

672 GAA 5024 Archief burgemeesters, 4 (Resoluties regerende en oud-burgemeesters 1754-1767), fol. 307 23
oktober 1766.
673 F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland 1579-1795, Alphen
a/d Rijn 1989, p. 84.
674 NA 4.OMM Lijst van memories der genie, kaarten, plans, atlassen etc. 17de tot 20ste eeuw , 150 (Memories
Algemeen 197), Reglement op de aanstelling en bevordering der officieren bij het corps der genie 1797, tweede
afdeling artikel 1-4.
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Een bijzondere positie: Johan Samuel Creutz

Eind 1771 overwogen de Amsterdamse burgemeesters de aanstelling van een assistent voor directeur-generaal

Rauws. Het werk van Rauws was door de pensionering van de stadstimmerman Willem van Dieden in het

voorgaande jaar steeds meer toegenomen. De burgemeesters informeerden naar de luitenant-ingenieur Duedo

Dalhof. Hij was ‘van jongs op tot die genie opgebragt’ en het stadsbestuur beschikte over goede referenties over

zijn persoon en zijn kunde.675 De burgemeesters wilden hem op een proefperiode van twee jaar aanstellen. Zij

vroegen de stadhouder toestemming voor een verlof voor die periode. 676 Het is niet bekend of hier negatief op

werd geantwoord of dat Dalhof uiteindelijk niet bereid was zijn positie in het leger te wagen voor een onzekere

toekomst binnen het Amsterdamse bouwbedrijf. Op 24 januari 1772 droegen de burgemeesters in ieder geval een

alternatieve kandidaat voor in de vergadering met oud-burgemeesters. De blik was nu gericht op Johan Samuel

Creutz, afkomstig uit een ‘ordentelijke huijse uit Berlin’, die filosofie studeerde aan de Leidse Universiteit. Het

getuigschrift van hoogleraar Jean Nicolas Sébastien Allamand maakt het aannemelijk dat zijn studie betrekking

heeft gehad op de wiskunde, de experimentele fysica en de natuurkunde.677 De kennis van de mathematische en

natuurkundige wetenschappen was, zoals al eerder beschreven, een basisvereiste voor de uitoefening van

bouwtechnische beroepen op het niveau van de genie. Dit vakgebied had kennelijk Creutz’ interesse, want hij

had al ‘eenigen tijd’ samen met Rauws de Amsterdamse werken geïnspecteerd. De oudraad besloot om Creutz

als onderdirecteur aan te stellen op een proefperiode van twee jaar.678

In de literatuur wordt aangenomen dat Creutz op het moment van zijn aanstelling al ingenieur was, maar

hiervan blijkt niets.679 Hij werd door de Amsterdamse regering nooit als zodanig aangeduid en er is geen

aanstelling bekend binnen het Staatse leger. Zijn gebrek aan praktische, bouwkundige en organisatorische

ervaring kwam bovendien tot uitdrukking in het geboden traktement: de stad betaalde hem duizend gulden per

jaar, terwijl de ervaren ingenieur Dalhof 1500 gulden was geboden. De duur van Creutz’ betrekking in

Amsterdam, van 1771 tot 1787, maakt het ook onwaarschijnlijk dat hij elders, bijvoorbeeld in Pruisen, al wel een

benoeming had als ingenieur. Het feit dat Creutz nog voor zijn aanstelling enige tijd stage liep aan de

Amsterdamse publieke werken maakt het wel aannemelijk dat zijn aanwezigheid in Holland en zijn studie aan de

Leidse universiteit samenhing met zijn vorming tot een militair ingenieur of waterbouwkundige. Zijn kennis en

werkervaring zouden hem in ieder geval voor een positie als ingenieur zeer geschikt maken. De keuze voor deze

carrière in 1787, toen zijn Amsterdamse positie door arbeidsgerelateerde, en wellicht ook politieke, perikelen

minder aantrekkelijk werd, was dan ook logisch. In zijn ontslagbrief refereerde Creutz aan geruchten dat hij

onnodige werkzaamheden aan de bruggen en sluizen had gedaan waardoor hij de stedelijke defensie had

675 GAA 5024 Archief burgemeesters, 5 (Resoluties regerende en oud-burgemeesters 1768-1777), fol. 110 31
oktober 1771.
676 GAA 5024 Archief burgemeesters, 94 (Minuutboek van burgemeesters 1766-1775), fol. 181 26 november
1771.
677 Zie over Allamand: R. van Vliet, ‘Makelaar in intellect’, tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis
I (2004) 3, pp. 103-122.
678 GAA 5024 Archief burgemeesters, 5 (Resoluties regerende en oud-burgemeesters 1768-1777), fol. 114 24
januari 1772.
679 Zie vooral: T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-
’68), Cornelis Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het
hoofd van het Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) ¾.
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verwaarloosd. In een tijd van oplopende spanningen tussen patriotten en stadhoudersgezinde partijen werd hem

dit waarschijnlijk zwaar aangerekend door de patriotten binnen de stad.680

Creutz’ carrière binnen het Amsterdamse bouwbedrijf lijkt te worden gekenmerkt door een moeizame

persoonlijke verhoudingen met zijn superieuren en collegae. Hoewel directeur-generaal De Witte klaagde over

zijn werklast, droeg hij bijvoorbeeld geen taken over aan zijn onderdirecteur. Creutz had dan ook voldoende tijd

om particuliere bouwprojecten uit te voeren.681 [Afb. 4.8] In 1777 stelde De Witte voor om de directie over de

graaf- en modderwerken van de stad aan Creutz over te dragen, zodat hij ook eindelijk ‘iets’ te doen kreeg.682

Creutz kreeg bij de reorganisatie van 1777 en de verdeling van de drie departementen over drie directeuren

inderdaad de directie over dit departement.683 Creutz kwam bij de uitoefening van zijn functie een aantal keren

met zijn collega Van der Hart in aanvaring.684 Ook zijn verhouding met Pybo Steenstra, die de leiding had over

een project dat de Amsterdamse havens van verzanding moest bevrijden, was gespannen. Dit leidde uiteindelijk

zelfs tot het ontnemen van de directie over de stedelijke modderwerken aan zijn gezeg. Deze werd vervolgens

aan een vierde directeur, Barend Goudriaan, opgedragen.685 Goudriaan was op dat moment als

waterbouwkundige in dienst van de ‘Dijkgraaf en Heemraden van de Lekkendijk’ en had het Amsterdamse

stadsbestuur al geadviseerd over de verzanding in de IJhavens.686

4.4.3. de Fundatie van Renswoude in Delft

De Fundatie van Renswoude in Utrecht, Delft en Den Haag waren in 1754 gesticht uit de nalatenschap Maria

Duyst van Voorhout, de vrijvrouwe van Renswoude (1662-1754). Haar testament uit 1749 bepaalde dat in deze

steden onderwijsinstellingen voor begaafde weesjongens moesten worden opgericht, waar zij tot respectabele en

dienstbare burgers van de Republiek werden opgeleid.687 De fundaties waren daarom nauw gelieerd aan

plaatselijke weeshuizen. De pupillen kregen een opleiding in de ‘libere konsten’, dat in het testament nader werd

gespecificeerd tot ‘mathesis, teekenen of schilderkonst, beeldhouwen of beeldsnijden, oeffeningen in sware

dijkagien tot behoudinge van ons landt’. 688 De testatrice wilde op voorhand het mogelijke lesprogramma niet

680 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 576 (Rapporten van J.S. Creutz aan
thesaurieren ordinaris 1781-1787), rapport 20 juni 1787. Creutz had al op 25 mei zijn ontslag ingediend bij de
burgemeesters.
681 R. Meischke, ‘De vernieuwing van Rhijnhof en de architect Johan Samuel Creutz’, Jaarboekje voor
geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (1959), p. 105-124; T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs
als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de
Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin
KNOB 94 (1995) ¾, p. 103-107.
682 GAA 5031 Archief burgemeesters, stukken betreffende de ambten en de officiën, 113 (Stukken betreffende
het ontslag van De Witte 1777), brief De Witte d.d. 4 april 1777. Voor de ontslagprocedure van De Witte, zie
hoofdstuk 3.
683 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Besoigneboek 1765-1778), fol. 351 3 juli 1777.
684 C.A. van Swigchem, Abraham van der Hart, architect/stadsbouwmeester van Amsterdam, Amsterdam 1965,
p. 10.
685 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 26 (Besoigneboek 1778-1797), fol. 181 20 juni 1782, fol. 183 17
juli 1782.
686 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 26 (Besoigneboek 1778-1797), fol. 181 20 juni 1782, fol. 183 17
juli 1782. Zie ook paragraaf 5.3.3.
687 C. Gaemers, Nalatenschap als toekomst, de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810,
Zutphen 2004.
688 E.P. De Booy, J.Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft.
Opleiding van wezen tot de ‘vrije kunsten’ in de 18de en 19de eeuw. De Fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw,
Delft 1985, p. 18.
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beperken en liet de nadere invulling over aan de executeurs van haar testament. In het reglement van de fundaties

werd de doelstelling van de opleiding nader gespecificeerd tot ‘het schilderen, beeld- en steenhouwen, het

scheepstimmeren, het maken van molens, huijsen en dijkagiën, de architectuur zoo civiel als militair, de

navigatie en stuurmanskunst, het maken van mechanische en astronomische instrumenten en orlogiën, die

chirurgie en zoodanige andere als de heeren regenten van de godshuijzen met de heeren executeurs in het

vervolg zullen oordeelen daartoe mede te behooren, zijnde timmeren, metselen ofte diergelijke handwerken,

voor zoo verre de kennisse van dien tot de architectuur of andere van de bovenstaande vrije kunsten absoluut

gerequireert word daaronder mede begrepen.’689 De wiskunde en mathematica vormden de basis van deze

‘kunsten’ en de wiskundedocenten vormden dan ook de meest prominente functionarissen van de fundaties. De

bij de pupillen opgebouwde theoretische kennis werd echter altijd gepaard aan praktische toepassing, zodat werd

voorkomen dat zij slechts tot theoretici werden opgeleid. Zo konden zij ambachtelijk opgeleide vakgenoten in

kennis en kunde eenvoudig overtreffen.690 In de curricula was verder aandacht voor de Franse taal, de

tekenkunde, het schoonschrift en de godsdienstleer. Vanwege de benoeming van enkele van zijn pupillen op

hoge posities binnen de bouwbedrijven van steden en waterschappen en het belang van Johannes van der Wall

binnen de plaatselijke stadsfabricage als inspecteur wordt hieronder vooral op de specifieke opleiding binnen de

Delftse fundatie ingegaan. Van der Wall en de regenten van de Delftse fundatie streefden naar benoemingen aan

het hoofd van publieke bouwbedrijven, zeker voor de meer getalenteerde pupillen.

Johannes van der Wall

In 1756 promoveerde Johannes van der Wall aan de Leidse universiteit op het gebruik van sterren bij de

navigatie. In Leiden had de geboren Delftenaar colleges gevolg in de wiskunde, fysica, metafysica en logica. In

het jaar van zijn promotie werd hij door de Fundatie van Renswoude in Delft als wiskundedocent aangesteld. Hij

was ook de stadslector in de wis- en navigatiekunde. In 1772 werd Van der Wall door de burgemeesters samen

met de twee stadssecretarissen belast met een onderzoek naar de mogelijke reorganisatie van het stedelijke

bouwbedrijf.691 Het was, zoals gezegd, vooral Van der Walls visie die in het rapport doorklinkt en die ten

grondslag lag aan de reorganisatie van het stedelijke bouwbedrijf.692 Op 15 september van datzelfde jaar werd

Van der Wall als inspecteur de fabricage de belangrijkste adviseur van het nieuw opgerichte college van de

fabricage.693 Hij bereidde voortaan alle besluiten voor en schreef adviezen. Volgens eigen zeggen was zijn kunde

en expertise ook buiten Delft getest in ‘verscheide commissien […] door de heeren van Haarlem en ook door de

H:H: Gecommitteerden Raaden deezer Provincie [d.w.z. de Provincie Holland en West-Friesland]’.694 Van der

Wall werd in ieder geval in 1773 door de magistraat van Den Haag, samen met andere ‘kundige luiden, zich des

verstaande, geraadpleegd over een plan voor de verbetering van het water in de Haagse grachten.695

689 C. Gaemers, Nalatenschap als toekomst, de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810,
Zutphen 2004, p. 199
690 C. Gaemers, Nalatenschap als toekomst, de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude 1754-1810,
Zutphen 2004, p. 199
691 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 16.10 (Burgemeestersresoluties 1772-1776), fol. 20 13 augustus 1772.
692 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 937 (Rapport stadsfabricage 1772). Zie verder hoofdstuk 3.
693 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 16.10 (Burgemeestersresoluties 1772-1776), fol. 33 15 september 1772.
694 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 3.
695 R. Vijfwinkel e.a., ‘s Haags werken en werkers, 350 jaar gemeentewerken (1636-1986), Den Haag 1986 p.
58-59
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Van der Wall genoot een goede reputatie op het moment dat hij door de burgemeesters bij de

organisatie van de stadsfabricage werd betrokken. Zijn werkzaamheden binnen de Delftse fundatie waren bij de

stadsbestuurders afdoende bekend, want Van der Wall werkte onder de supervisie van de weeshuisregenten, die

nauw aan het stadsbestuur waren gelieerd. Van der Wall was voor het succes van het onderwijssysteem zeer

belangrijk en hij nam daarvoor geen halve maatregelen. Bij zijn aantreden was hij op het gebied van de wiskunde

en navigatie kundig, maar op andere terreinen miste hij gespecialiseerde kennis. Deze maakte hij zich eigen door

bestudering van handboeken uit binnen- en buitenland en door gesprekken met relevante beroepsuitoefenaars.

Op het gebied van de bouwkunde verklaarde Van der Wall later dat hij hier op de Leidse Universiteit al enig

onderricht had gekregen van twee ‘zeer bekwaame’ ingenieurs.696 Daarnaast had hij het werk van ‘de beroemste

in- en uitlandsche architecten omtrent de beschouwing en de praktijk aangeteekend of zoo veel men weet aan

andere overgeleverd hebben’ bestudeerd.697

Van der Wall beschikte, naast de bibliotheek van de fundatie, ook over een eigen bibliotheek. Deze had

slechts minimale overlap met die van de fundatie en vulde deze dus aan.698 Dit persoonlijke boekenbezit werd

vlak na zijn dood in 1787 geveild en omvatte de meest recente publicaties op de diverse vakgebieden die hij

bestudeerde.699 Naast een groot aantal verhandelingen over de toegepaste wiskunde en mathematica, bezat hij

diverse boekwerken over de bouwtechniek, de architectuur en ingenieurskunde. De klassieke Italiaanse

ordentraktaten ontbraken geheel behalve in de toepassing door Bosboom.700 Belangrijke contemporaine Franse

auteurs zoals Bélidor en Jacques-François Blondel waren wel aanwezig, net als actuele beschouwingen uit

Holland, zoals De Jongs Verbetering der Burgerlijke Bouwkunde (1753), Huysers Werkdaadige bouwkonst

(1782), of de verbeterde uitgave van Lauterbachs Kort begrip van de burgerlyke bouw-konst (1780).701

Geschriften over actuele bouwtechnische ontwikkelingen en innovaties ontbraken evenmin. Van der Wall bezat

verhandelingen van de ingenieur Cornelis Kraijenhof en Cornelis Redelijkheid over metselwerk, over de

voordelen van molens met hellende schepraden, over de introductie van stoommachines en over de uitvinding

van nieuwe metselspecie.702 De publicaties van Van der Horst over waterwerken en van Redelijkheid over de

696 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 3.
697 Redevoering voor de inwijding van de Fundatie van Renswoude, geciteerd: C.A. van Swigchem, ‘De
stadsfabriek in de tweede helft van de achttiende eeuw’ in: R. Meischke e.a. (red.), Delftse studiën, een bundel
historische opstellen over de stad Delft geschreven voor dr. E.H. ter Kuile naar aanleiding van zijn afscheid als
hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst, Assen 1967, p. 319
698 E.P. De Booy, J. Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de Fundatie Van Renswoude te Delft, Delft 1985, p. 276-
282.
699 A. en J. Honkoop, Catalogus Liborum, […] avec une tres belle collection de Livres Francois, Anglois et
Allamands, voorts eene zeer fraaije verzameling van Nederduitsche, genees- , ontleed-, heel-, vroed-, wis-,
bouw-, sterre-, natuurkundige, godgeleerde, mengelwerken en historische boeken [...] van Petrus van Kessel,
Medicinae Doctor Amstelodamensis et Joannes van der Wall, A.L.M.Rb. Doctor, Mathem. Phys. Et Astron.
Lector Delphensis etc.etc., Leiden 1787
700 Bedoeld wordt: S. Bosboom, Onderwijs van de vijf Colommen, Amsterdam XXXX.
701 Bedoeld wordt: B.F. de Bélidor, La Science des Ingénieurs [...], Den Haag 1775 ; Oeuvres diverse de M.
Bélidor, Amsterdam 1764 ; J.F. Blondel, Cours d’Architecture, Parijs 1771; J.F. Blondel, Discours sur la
nécessité de l'étude de l'architecture, Parijs 1754; W. de Jong, Over de Verbetering der Burgerlijke Bouwkunde
[...]. Rotterdam 1753; H. Huysers, Werkdaadige bouwkonst […], Dordrecht 1782 ; J.B. Lauterbach, Kort Begrip
van de Burgerlyke Bouw-kons […], Den Haag 1780.
702 Bedoeld wordt: C.J. Krayenhoff, Over de aloude Metselwerken […], Den Haag 1775; C. Redelijkheid, De
aloude metzelwerken, vergeleken tegen de hedendaagsche ... door Corn. Joh. Krayenhoff, beoordeeld en
wederlegd, Den Haag 1775; C.J. Krayenhoff, Cornelis Redelijkheid bestraft […], Den Haag 1776; J.J. Hartsink,
Beschryving en afbeelding van eene geoctroyeerde schep-schyf voor allerhande watermolens, Amsterdam 1771;
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bescherming van sluizen bij hoogwater hadden voor de inspecteur der stadsfabricage waarschijnlijk grote waarde

toen de sluizen in Delfshaven na 1775 werden hersteld.703 Van der Walls bibliotheek was vooral praktisch: grote

en kostbare prentpublicaties bezat hij niet. Deze waren kennelijk van onvoldoende waarde bij het

fundatieonderwijs of voor de werkzaamheden voor de Delftse fabricage. Van der Wall nam overigens bij zijn

onderwijs geen genoegen met de voor handen zijnde publicaties. Hij vulde deze aan met eigen dictaten. In de

voortgangsverslagen van de pupillen staat regelmatig te lezen dat zij uit ‘mijne natuurkunde’, ‘mijne meetkunde’

maar ook ‘mijne burgerlijke bouwkunde’ hadden gestudeerd.704

Deze theoretische kennis van Van der Wall werd onderhouden en verbeterd door bezoeken aan ‘alle

voornaame werken’ in de stad en haar omgeving. Hij ontmoette zo ‘ingenieurs, houtkopers, en allerleij soorten

van baasen, bijzonder ook van geweezenen, dat is op hun renten leevende’.705 Van der Wall liet zich uitgebreid

voorlichten over de bouwpraktijk en voorzag zich van allerlei soorten bestekken. Hierdoor raakte hij met het

jargon van de bouwwereld bekend en was hij in staat de bestekken van de stadsfabriek te beoordelen en deze aan

te vullen. Hij liet zijn bestekken ook nakijken door vaklieden en verwerkte vervolgens hun commentaar. Van der

Walls kennis maakte hem zeer geschikt voor zijn ambt als fabricage-inspecteur, hoewel hij de ambachtelijke

kundigheden van de bouwpraktijk, zoals zijn pupillen op de werkvloer konden opdoen, miste.

Pupillen van de Fundatie van Renswoude

De opleiding aan de fundaties viel in twee delen uiteen: een theoretische opleiding, die vooral vorm kreeg binnen

de instellingen zelf en een opleiding op de werkvloer onder de hoede van bekwame practici. De pupillen

studeerden in de voor hen geselecteerde handboeken, waarvan de inhoud geregeld door Van der Wall werd

gerepeteerd. De doelstelling was niet om de teksten uit het hoofd te leren, maar om deze te begrijpen en te

kunnen toepassen. Daarnaast werden stages gelopen bij bekwame meesters binnen en buiten de stad. De pupillen

werden opgeleid tot toonaangevende vaklieden binnen gekozen beroepsrichting. In Delft betekende dit voor de

bouwkundige opleidingen dat de regenten en Van der Wall voor hun pupillen niet zo zeer een werkomgeving als

zelfstandige baas voor ogen stond, maar een positie binnen een publiek bouwbedrijf. Deze ambitie werd in

belangrijke mate bepaald door het succes van Dirk Smits, opgeleid als timmerman-molenmaker en een van de

eerste pupillen die de Delftse fundatie verliet. Het Hoogheemraadschap Schieland benoemde hem in 1763 als

fabriek en landmeter.706

De benoeming van Dirk Smits als landmeter bij Schieland smaakte de fundatieregenten naar meer. Zij

besloten om voortaan de meest getalenteerde jongens op een vergelijkbare wijze voor te bereiden op een

overheidspositie. Voor deze posities was een opleiding als timmerman of molenmaker de aangewezen weg. Dirk

van der Boon, in 1768 tot Leids stadsfabriek benoemd, volgde als eerste in de voetsporen van Smits, zowel in

H. Aeneae, Wiskundige beschouwing van een hellend water-scheprad, nieuwelings door den Heere A.G.
Eckhardt uitgevonden, Amsterdam 1775; A.G. Eckhardt, Beschouwende Vergelyking tusschen de Watermolens
met Hellende en Staande Schepraders […], Den Haag 1778; N.D. Falck, Verslag en beschrĳving van eene 
verbeeterde stoommachine, Rotterdam 1778; ‘Wegens de uitvinding van een nieuw cement’.
703 Bedoeld wordt: T. van der Horst, Theatrum machinarum universale of keurige verzameling van verscheide
grote en zeer fraaie waterwerken [...] , Amsterdam 1757; C. Redelijkheid, Middel, dienende tot verzekering der
sluizen, tegens zwaren stormen en hogen watervloeden, Den Haag 1776.
704 GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 60 (Rapporten kwekelingen 1759-1803).
705 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 3.
706 GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 1 (notulen regenten 1754-1772), fol. 116 verso 19 november
1763.
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opleiding als carrière. In 1776 kreeg hij Eryck van Hern naast zich als assistent-fabriek, maar Van Hern werd al

binnen het jaar oneervol ontslagen. Hendrik van Straalen verliet in 1772 de fundatie en werkte als landmeter in

dienst van de Gecommitteerde raden van het Zuiderkwartier, onder andere aan de verbetering van de

doorstroming van de Rijn in Gelderland. Jan Sabrier werkt ook als landmeter voor het Zuiderkwartier en vanaf

1788 voor het Hoogheemraadschap Delfland. Een van de meest succesvolle pupillen van de Delftse fundatie was

Frederik Willem Conrad. Conrad verliet in 1794 de fundatie en was op het moment van zijn overlijden in 1808

opgeklommen tot inspecteur-generaal van de waterstaat en opziender-generaal van het Hoogheemraadschap

Rijnland.707 Niet altijd lukten de sollicitaties naar een publieke positie. Huibert van Straalen solliciteerde

tevergeefs naar een fabrieksplaats in Middelburg en Den Brielle en vestigde zich uiteindelijk als particulier

architect en landmeter in Den Haag.708 Pas als het talent van een pupil tekort schoot om te kunnen functioneren

in een publiek bouwbedrijf, werd besloten om een eigen bedrijf voor hem aan te kopen of op te starten. Dit was

bijvoorbeeld het geval bij Jasper Hoogendorp, die in de ogen van Van der Wall belangrijke eigenschappen miste

om aan het hoofd van een publiek bouwbedrijf te staan.709 Hij werd in 1782 compagnon van een Delftse

timmerbaas.710

De opleiding van Dirk van der Boon, de latere stadsfabriek van Leiden, was duidelijk geïnspireerd op

de opleiding van Dirk Smits. Smits had in 1763 zijn opleiding tot ‘landmeter of opsiender’ door stages bij

publieke bouwprojecten afgerond. Hij had gewerkt aan verschillende belangrijke waterstaatkundige werken,

waaronder een nieuwe sluis in Schoonhoven. Van der Wall stelde aan de fundatieregenten een verdere opleiding

tot een ‘uitmuntend architect’ voor, tenminste als hij niet al eerder een benoeming bij een overheid had gekregen.

Hij moest daarvoor eerst stage lopen bij zowel een bekwaam architect/timmerman als een goed tuinman, die

bekend waren met het ‘moderne’ werk. Zo zou hij ervaring opdoen met het tekenen, aanleggen en opbouwen van

burgerlijke gebouwen en tuinen en met het opstellen van de benodigde bestekken. Daarna kon Smits ‘met regt’

op een fabrieksplaats kunnen solliciteren.711 Deze aanvullende opleiding was echter niet nodig door zijn

benoeming bij het Hoogheemraadschap Schieland in 1763.712 Van der Boon was op dat moment nog maar net

begonnen aan zijn opleiding en was in de leer bij de Delftse timmerbaas Van Bergen. Hij leerde daar niet alleen

het timmerambacht, maar kreeg ook onderwijs in materialenkennis, het maken van bestekken en het bouwkundig

tekenen. De leercontracten die de fundatie met de bazen afsloot eisten dat direct met de overdracht van de

vakkennis werd begonnen. De pupillen werkten bovendien slechts dagdelen bij de bazen en volgden daarnaast

onderwijs op de fundatie. De fundatiepupillen mochten dus zeker niet als goedkope werkkrachten worden

gebruikt. De bazen kregen hiervoor royale vergoedingen.

707 E.P. De Booy, J. Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de Fundatie Van Renswoude te Delft, Delft 1985, p. 101-
112.
708 GAD 263 Fundatie van Renswoude, 2 (Notulen regenten 1773-1782), fol. 74, vergadering 26 augustus 1775,
fol. 82 vergadering 1 november 1775, fol. 86verso vergadering 6 december 1775, fol. 99 vergadering 3 april
1776. RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776) bijlage fol. 51 brief
d.d. 14 augustus 1776.
709 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), bijlage fol. 51 brief
Van der Wall d.d.14 augustus 1776.
710 E.P. De Booy, J. Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de Fundatie Van Renswoude te Delft, Delft 1985, p 292.
711 GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 60 (Rapporten kwekelingen 1759-1803), rapport 14 mei
1763.
712 GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 1 (Notulen regenten 1754-1772), fol. 116 verso vergadering
19 november 1763
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In 1763, vrijwel direct na de benoeming van Dirk Smits, werd besloten dat Van der Boon – net als

Smits – in de leer zou gaan bij de gebroeders Jan en Arie Blanken. De gebroeders Blanken stonden op het punt

met de aanleg van een grote en belangrijke schutsluis bij Gouda te beginnen. Deze werd uitgevoerd in opdracht

van de Staten van Holland en stond onder toezicht van de ingenieurs Pierlink en Van der Graaff.713 De stage aan

de bouw van de Statensluis in Gouda was voor Van der Boon een goede mogelijkheid zich te onderscheiden. Dit

deed hij ook. De Blankens waren zeer tevreden over zijn werkzaamheden en verzochten ook na de afronding van

de werkzaamheden zijn assistentie. De contrarolleur-generaal Pierlink droeg Van der Boon voor als mogelijke

kandidaat voor de positie van stadsfabriek van Leiden.714 Het Goudse stadsbestuur wilde hem als adjunct -

opzichter aanstellen. De bemiddelaar bij de aanstelling in Leiden, de Delftse pensionaris Pieter van Bleiswijck,

schreef in zijn aanbevelingsbrief aan het Leidse stadsbestuur dat hij van Van der Wall de ‘allerloffelijksten

testimonia’ over Van der Boon had gehoord, ‘sijnde bij uitstek geverseert in de Architectura Civilis, en kundig in

het werk der materiaalen’.715 Ook de Leidse aanstellingscommissie was onder de indruk van Van der Boon en

van de ‘tekeningen, plans, bestekken en uijtrekeningen’ die hij bij zijn sollicitatiegesprek had meegebracht.716 De

benoeming van Van der Boon als stadsfabriek, waarbij hij ondanks zijn nog jeugdige leeftijd de

‘superintendentie’ kreeg over de meer ervaren stadsbazen, is veelzeggend over de beoordeling van zijn

persoonlijke kwaliteiten maar ook over de status van de fundatieopleiding.

Voor Van der Boon zijn weinig gegevens bewaard die inzicht geven in zijn specifieke lesprogramma

binnen het fundatiehuis. Dit zal echter overeenkomsten hebben vertoond met dat van Eryck van Hern, die in

1776 als Van der Boons assistent werd benoemd. In de bewaarde tweemaandelijkse rapporten van de tot

timmerman-architect opgeleide Erick van Hern uit 1773-1775 blijkt dat hij, naast veel meetkundige werken,

studeerde op de mathematica, algebra en aritmetica. Daarnaast werd gestudeerd en gerepeteerd uit meer

vakgerichte publicaties zoals de aanleg van molens en waterbouwkundige werken, zoals het Groot volkomen

Moolenboek en Belidors Architecture Hydraulique, maar ook architectuurboeken, zoals D’Avilers Cours

d’Architecture en Blondels Cours d’Architecture.717 Naast deze publicaties werden ook eigen geschriften van

Van der Wall bestudeerd. In de bibliotheek van de fundatie stonden bovendien allerlei traktaten en publicaties op

het gebied van de architectuur, bouwkunde en bouwtechniek aan de pupillen ter beschikking.718 Zij hadden zo

toegang tot de traktaten van Vignola en Scamozzi (onder ander in de bewerking door K. Vermaarsch), maar ook

tot bijvoorbeeld Laugiers Essai sur l’Architecture.719 Toepasselijk was de aanwezigheid van Le Clercs traktaat

over de architectuur, speciaal bedoeld voor ‘les jeunes gens qui veulent s’appliquer à ces bel art’ en Knoops

713 Paragraaf 5.3.1.
714 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213 (Burgemeestersresoluties 1766-1768), fol. 87verso 12 juli
1768.
715 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213 (Burgemeestersresoluties 1766-1768), bijlagen fol. 63 12
juli 1768, brief d.d. 8 juli 1768.
716 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213 (Burgemeestersresoluties 1766-1768), fol. 86 12 juli 1768.
717 Bedoeld wordt: L. van Natrus, J. Polley, C. van Vuuren, Groot volkomen moolenboek […] , Amsterdam 1734;
B.F. de Bélidor, Architecture hydraulique […], Parijs 1737-1754; C.A. d’Aviler, Cours d’Architecture […],
Parijs 1691; J.F. Blondel, Cours d’Architecture […], Parijs 1771-1777.
718 De bibliotheeklijst van de Delftse Fundatie van Renswoude is als bijlage opgenomen in: E.P. De Booy, J.
Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de Fundatie Van Renswoude te Delft, Delft 1985, Bijlage 1 p. 275-282.
719 Bedoeld wordt: G.B. Vignola, Regel van de vijf ordens der architectuur, Amsterdam 1664; V. Scamozzi,
Oeuvres de l’architecture […] traduite en François par A.C. d’Aviler et [...] S. Du Rey, Leiden 1713; J.
Vermaarsch, Eerste dee; der Bouw-konst ofte grondige bewijsredenen voor den sin en de praktyck van […]
Scamozzi, Palladio en Vinjolla, Amsterdam 1678; M.A. Laugier, Essai sur l’Architecture, Parijs 1753.
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Jongmans-onderwijzer leerende de Arithmetica, het boekhouden, de architectuur, de astronomie etc.720

Publicaties over de aanleg van bruggen, dijken en andere waterwerken en tuinen alsmede over de landmeetkunst

waren eveneens beschikbaar.

Van Hern oefende in de beschreven periode ook de landmeetkunde, onder het toezicht van de

tekendocent van de fundatie Johan Hendrik Riedel en van oudere ervaren fundatieleerlingen.721 De

landmeetkunde was – volgens Van der Wall – voor pupillen die architect of fabriek wilden worden noodzakelijk.

Riedel was ook verantwoordelijk voor het tekenonderwijs binnen de fundatie. Hij doceerde onder andere het

kaarttekenen en het bouwkundig tekenwerk, dat echter vooral bestond in het (na)tekenen van voorbeelden zoals

zuilenorders uit Bosboom.722 Met dit natekenen werd pas begonnen als de leerlingen in de theorie van de

ordenleer waren onderwezen. Van der Wall zelf maakte onderscheid tussen het meetkundig tekenen en het

‘handtekenen’. De pupillen moesten uiteindelijk in staat zijn op basis van de voorliggende specificaties zelf een

plan op te stellen. Voor het tekenen uit de losse hand, het ornamenttekenen en het vervaardigen van technische

tekeningen werden externe specialisten gedoceerd.723 Isaäc van der Star, timmerman binnen de stadsfabricage,

meldde bijvoorbeeld in een voortgangsrapport dat Van Hern een ‘oiefse koeppel en een engelse trap op

kipboomen’ had getekend.724 In de bibliotheek van de fundatie waren onder andere de publicaties over het

perspectief, van Buchotte over het opzetten, kleuren en schaduwen van architectuurtekeningen, van Du Pain de

Montesson over het schaduwen van tekeningen en van Caspar Philips Jacobsz over het perspectief aanwezig.725

Van Hern werd in 1776 door Van der Wall aan het Leidse stadsbestuur voorgedragen als kandidaat voor

de positie van assistent van stadsfabriek Van der Boon. Het werk van de stadsfabriek bleek te omvangrijk.726

Behalve Van Hern werden ook Huibert van Straalen en Jasper Hoogendorp voorgedragen. Van Straalen was

eigenlijk overgekwalificeerd, omdat hij alle capaciteiten had om zelfstandig als stadsfabriek of landmeter bij een

waterschap te dienen. Hoogendorp leek wel bekwaam maar was ‘zwaarder van bloed, donkerder van uitzigt en

langzamer’ dan de jongere Van Hern.727 Van der Wall koesterde grote verwachtingen van Van Hern. Hij werd in

staat geacht om, met enige hulp van de stadsfabriek, de benodigde tekeningen en bestekken op te stellen,

percelen op te meten, werken te inspecteren en rapporten op te stellen. Van Hern meldde zich met een ‘rolletje

tekeningen’ bij de pensionaris Van Roijen en Van der Wall kwam naar Leiden om de zaak nader te bespreken

met de burgemeesters.728 Van der Boon zelf uitte bezwaar tegen de jeugd van Van Hern, waardoor hij geen

overwicht zou hebben bij de stadsbazen of het stadspersoneel. Van Herns opleiding was bovendien nog niet

720 Bedoeld wordt: S. le Clerc, Traité d’Architecture [...] très utilites pour les jeunes gens qui veulent s’appliques
à ce bel art, Parijs 1714; J.H. Knoop, Jongmans-onderwyzer leerende [...] de arithmetica, het boekhouden, de
architectuur, de astronomie etc., Amsterdam 1756-1759.
721 GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 60 (Rapporten kwekelingen 1759-1803), diverse rapporten
met aantekeningen over de voortgang van Eryck van Hern uit 1773-1775.
722 E.P. De Booy, J. Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de Fundatie Van Renswoude te Delft, Delft 1985, p. 83.
723 E. Röell, ‘Architectuurtekenonderwijs in de achttiende eeuw’, Kunstlicht 24 (2004) 4, p. 30-31.
724 GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 60 (Rapporten kwekelingen 1759-1803), rapport Isaäc van
der Star november-december 1774.
725 Bedoeld wordt : M. Buchotte, Règles du Dessein et du Lavis [...], Parijs 1754 ; Du Pain de Montesson, La
Science des Ombres [...] nécessaire à ceux qui veulent dessiner l’Architecture Civile et Militaire [...], Parijs
1760; C. Philps Jz., Uitvoerig onderwijs in de perspectiva of doorzichtkunde, Amsterdam 1765;
726 Zie paragraaf 3.4.
727 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), bijlage fol. 51 brief
Van der Wall d.d.14 augustus 1776.
728 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), bijlage fol. 51 brief
d.d. 25 augustus 1776 en brief d.d. 28 augustus 1776.
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voltooid en zijn verdere opleiding zou Van der Boon veel tijd kosten. Het rendement van deze tijdsinvestering

was onzeker, omdat Van Hern eenvoudig de dienst kon verlaten voor een andere (overheids)positie. Van der

Wall weerlegde in een brief aan het stadsbestuur deze bezwaren. Volgens hem was het eerder een voordeel dat

de fabriek zelf zijn assistent kon vormen, omdat hij daardoor een natuurlijk overwicht had over zijn relatief

onervaren assistent.729 Van Hern werd verder contractueel verplicht om de Leidse dienst voor een langere

periode waar te nemen.

Op 5 september 1776 legde Van Hern de eed af op zijn instructie.730 Zijn onervarenheid kwam tot uiting

in de arbeidsvoorwaarden. Tot zijn vijfentwintigste levensjaar betaalde de fundatie een deel van zijn loon en

verschafte ook de benodigde boeken en gereedschappen.731 Bovendien werd hij nog voor zijn vertrek

onderwezen in het metselaars- en loodgietersambacht.732 De aanstelling was geen succes: binnen het jaar werd

Van Hern ontslagen omdat hij zonder toestemming van de fabriek of de burgemeesters de stad had verlaten.733

Van der Wall was zeer geschokt over het gedrag van zijn voormalig pupil, dat de reputatie van de fundatie en

van zijn docent in het geding stelde. In een brief aan het Leidse stadsbestuur waarin hij formeel om terugkeer

van Van Hern op zijn positie vroeg, maakte hij duidelijk dat dit verzoek eerder voortkwam uit plichtsbesef naar

de fundatie dan uit zijn persoonlijk overtuiging.734 Het Leidse stadsbestuur weigerde echter om op de

besluitvorming terug te komen en zocht naar een meer geschikte assistent.735

4.5. Externe deskundigen

Gezien de diversiteit in opleidingen en het gebrek aan normering van de beroepsgroep, was het voor de

stedelijke overheden vrijwel onmogelijk om alle benodigde kwalificaties benodigd voor het taakgebied binnen

de publieke bouwbedrijven binnen de ambtelijke top te organiseren. De gesignaleerde behoefte aan specialisten

die een gedegen theoretische kennis paarden aan praktische bouwkundige ervaring creëerde immers ook nog

geen passend aanbod van dergelijke deskundigen. Alleen het aanwezige potentieel binnen het corps der genie en

de Fundatie van Renswoude kon hier enigszins aan tegemoet te komen. De wijze waarop zij theoretische kennis

paarden aan de ervaring met uitvoeringswerkzaamheden bleef echter uitzonderlijk. Het verschil aan niveau komt

naar voren in de bibliotheken van de verschillende ambtenaren. De bibliotheken van de ingenieur Rauws, de

docent Van der Wall en van de Fundatie van Renswoude laten een internationale oriëntering zien, die ook bij de

stadsbestuurders zelf gebruikelijk was. In vergelijking is de bibliotheek van de Leidse stadsbaas Van Werven,

hoewel omvangrijk, beperkt tot de Nederlandstalige en vaak verouderde literatuur.

Voor de stadsbestuurders was het noodzakelijk om, bij gebrek aan voldoende breed opgeleide

vaklieden, de ideale kwaliteiten van een kandidaat-ambtenaar voor het stedelijk bouwbedrijf terug te brengen tot

de essentiële, meest belangrijke kennis- en taakgebieden. Het was ondoenlijk voor de Hollandse steden om alle

729 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), bijlage fol 51 brief
Van der Wall d.d. 30 augustus 1776
730 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), fol. 119verso 5
september 1776.
731 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 220 (Burgemeestersresoluties 1775-1776), bijlage fol. 51, brief
d.d. 30 augustus 1776.
732 GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 2 (notulen regenten 1773-1782), fol. 112 12 september 1776.
733 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 221 (Burgemeestersresoluties 1776-1777), fol. 34 4 april 1777.
734 Brief in Leiden: RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 221 (Burgemeestersresoluties 1776-1777), fol.
37verso 21 april 1777, bijlagen fol. 28 brief Van der Wall d.d. 9 april 1777
735 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 221 (Burgemeestersresoluties 1776-1777), fol. 37 verso 21 april
1777, bijlagen fol. 28 brief pensionaris d.d. 18 april 1777.



150

kwaliteiten op het gebied van administratie, planvorming, werkleiding, civiele bouwkunst, waterbouwkunde

binnen het eigen bouwbedrijf te organiseren. Over kennis die slechts incidenteel bij uitzonderlijke opdrachten

werd gevraagd, hoefde de ambtenaar in principe niet te beschikken. Dit betrof eigenlijk vooral kennis van en

kunde in het opstellen van een architectuurontwerp. Het civiele bouwprogramma van de steden was nu eenmaal

zeer beperkt. De uitzondering lijkt – weer – Amsterdam te zijn, waar met de benoeming van de ingenieurs als

directeuren-generaal en vooral ook met de aanstelling van drie en later vier directeuren de leiding over het

bouwbedrijf zeer gespecialiseerd was. De verschillende departementen, civiele bouw, waterbouw en

modderwerken, waren daar zo groot dat de expertise op al deze gebieden kon worden georganiseerd, inclusief

het architectuurontwerp. De overige steden, met kleinere bouwbedrijven, bleven voor buitengewone werken

afhankelijk van specialisten en deskundigen van buiten de eigen organisatie. Dit betrof feitelijk alles wat het

normale onderhoud of eenvoudige bouwopgaven ontsteeg en omvatte dus ook de grote waterstaatkundige

projecten. De veranderde verwachtingen ten aanzien van de architectuur van belangrijke stedelijke

bouwprojecten waren daarom van minder invloed op de ambtelijke bezetting van de stedelijke bouwbedrijven als

wel in de literatuur wordt aangenomen.736 Belangrijker was dat deze ambtenaren de administratie, de praktische

bouwbegeleiding en de meest voorkomende werkzaamheden konden vormgeven. Door de inschakeling van

particuliere architecten en bouwbazen konden de eventueel benodigde architectuurontwerpen eenvoudig worden

verkregen. Ook voor andere uitzonderlijke werkzaamheden gaat deze constatering op.

Het aantrekken van expertise van buiten de eigen bouworganisaties moet niet worden gezien als een

diskwalificatie van de eigen ambtenaren. Het is eerder een erkenning van de stadsbesturen van de breedte van

het werkgebied binnen de eigen bouwbedrijven, die onmogelijk kon worden bediend door een of enkele

ambtenaren. Het gebruik van externe bouwmeesters en architecten voor belangrijke stedelijke opdrachten was

bovendien van alle tijden. Bij grotere bouwopgaven met complexe belangen werd nu eenmaal niet op voorhand

genoegen genomen met de projecten die de eigen ambtenaren indienden. Alleen het Amsterdamse bestuur wees

in 1770 het gebruik van externe architecten voor civiele bouwprojecten expliciet af. Bij de verbouwing van de

schouwburgzaal in dat jaar verboden de thesaurieren ordinaris de schouwburgregenten gebruik te maken van de

architect Abraham van der Hart. De kosten voor het inhuren van een architect waren namelijk onnodig omdat de

stad over voldoende ontwerpkwaliteit beschikte in de persoon van directeur-generaal Rauws.737

4.5.1. externe deskundigen bij civiele bouwprojecten

Voor de selectie van de externe deskundigen maakten de stadsbesturen gebruik van bestuurlijke en persoonlijke

netwerken. Vaak werden specialisten in dienst van andere overheden, zoals de provincie of het stadhouderlijk

hof, gebruikt of werd de bazen uit de particuliere bouwsector bij de eigen stedelijke bouwproductie

ingeschakeld. Vooral in Amsterdam en Den Haag, en later ook in Rotterdam, was talent voor handen. In deze

steden was de bouwsector voldoende ontwikkeld en werden genoeg bouwopdrachten gegeven om, zij het in nog

736 T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis
Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het
Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) ¾, p. 93. R. Meischke (e.a.), Huizen in Nederland.
Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de
Keyser, Zwolle 2001, p. 90-91.
737 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 67 29 mei
1770. Van der Hart trad in 1777 als een van de directeuren in dienst van het Amsterdamse bouwbedrijf. Zie ook
paragraaf 2.3.2.
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zeer bescheiden mate, zekere specialisatie in het architectuurontwerp mogelijk te maken. De stadsbestuurders

maakten hier van gebruik bij bijzondere bouwprojecten, waarbij hogere eisen werden gesteld aan de

(intellectuele) kwaliteit van het ontwerp. In de eerste helft van de achttiende eeuw werden vooral schilder-

architecten ingeschakeld, terwijl in de tweede helft van de achttiende eeuw ook een aantal gespecialiseerde

architecten voor handen waren. Een bijzondere manier om het bouwkundige potentieel binnen de Republiek te

mobiliseren was de uitschrijving van architectuurprijsvragen, die waren geïnspireerd op de wetenschappelijke

prijsvragen binnen de genootschappen. De bouwvalligheid van het Groninger stadhuis leidde in 1774 tot het

uitschrijven van een prijsvraag voor een nieuw ontwerp. Een commissie had hiervoor een zeer specifiek

programma van eisen opgesteld. Er werden uiteindelijk 35 projecten ingestuurd. Hoewel de namen niet allemaal

bekend zijn, namen een aantal vooraanstaande bouwmeesters deel aan de prijsvraag. De Amsterdamse directeur-

generaal De Witte won bijvoorbeeld met zijn inzending een van de prijzen, terwijl waarschijnlijk ook de

onderdirecteur Creutz een project heeft ingezonden.738 [Afb. 4.9]

De invloed van het Groninger prijsvraagprogramma op de architectuurontwikkeling in de Republiek

was groot.739 Het succes inspireerde andere stadsbesturen en instellingen tot navolging. In Gouda en Schiedam

werden prijsvragen uitgeschreven in een poging om zo een kwalitatief goed ontwerp te verkrijgen. In Gouda

schreven de Goudse kerkmeesters, onder invloed van de burgemeester Bartholomeus de Moor van Immerzeel, in

1776 een prijsvraag uit voor het ontwerp voor een nieuw koorhek in de Janskerk. [Afb. 4.10, 4.11] Deze

prijsvraag was echter besloten en slechts vier kandidaten werden uitgenodigd deel te nemen. De winnaar was de

Amsterdamse bouwmeester en directeur van de tekenacademie Jacob Otten Husly, die ook in Groningen had

gewonnen. 740 In Schiedam werd op particulier initiatief in 1783 een prijsvraag uitgeschreven voor een bouw- en

financieringsplan voor een Koopmansbeurs.741 Het plan van de Schiedamse stadsarchitect Rutger van Bol’es

werd bekroond, waarna alle ingediende projecten werden overgedragen aan het stadsbestuur.742 Van de overige

inzendingen is alleen de naam van Ludwig Gunckel bekend. Gunckel was op dat moment actief als architect van

de nieuwe vleugel van het stadhouderlijk verblijf aan het binnenhof in Den Haag.743 [Afb. 4.12, 4.13] Door

wijzigingen in het beoogde bouwperceel gaf het stadsbestuur de stadsarchitect en Gunckel in 1784 nieuwe

projecten opstellen.744 In 1785 maakte ook Giovanni Giudici, die al als architect betrokken was bij de

nieuwbouw van het St. Jacobsgasthuis in Schiedam, een ontwerp voor de beurs. Giudici adviseerde tot verdere

vergroting van het bouwperceel om de voorgevel beter in de stad te laten uitkomen. Het stadsbestuur volgde dit

advies, waardoor de bestaande plannen onbruikbaar werden. De uitvoering van Giudici’s plan was echter zo

738 R. Meischke, ‘Achttiende-eeuws Klassicisme: twee bouwkundige prijsvragen’, Nederlandsch Kunsthistorisch
Jaarboek (1959), p. 218-243; T.H. von der Dunk, Een Hollands heiligdom, de moeizame architectonische
eenwording van Nederland, Amsterdam 2007, p. 132-134.
739 R. Meischke, ‘Achttiende-eeuws Klassicisme: twee bouwkundige prijsvragen’, Nederlandsch Kunsthistorisch
Jaarboek (1959), p.211-275.
740 P.H. Rem, ‘“Grootsche eenvoudigheid en gepaste rykelykeheid”. De opvattingen van de Goudse
kerkmeesters over het deftige kerkinterieur op het laatst van de achttiende eeuw’, Bulletin van de Stichting Oude
Hollandse Kerken 28 (1989), p. 3-23.
741 T.H. von der Dunk, ‘De bouw van de beurs’, Scyedam 24 (1998) 3, p. 84-99.
742 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 142 28 oktober 1783.
743 F.H. Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers, Zwolle 2006, p. 91-103.
744 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 147verso 13 november
1783.
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kostbaar, dat de stadsarchitect opdracht kreeg om op basis van de tekeningen van Giudici en Gunckel een nieuw

ontwerp te maken. Dit werd ook na 1787 uitgevoerd.745

De inzet van prijsvragen, met het voorbijgaan van eigen ambtenaren, lijkt een geschikte methode voor

stadsbesturen om het aanwezige potentieel onder de bouwmeesters in den lande te activeren. Het uitschrijven

bleef echter uitzonderlijk, ook omdat de formulering van het programma van eisen niet altijd eenvoudig was,

zoals de ontwikkelingen met de Schiedamse beurs aantonen. Geen van de prijsvragen uit deze periode leverde

een op voorhand uitvoerbaar project op: aanpassingen waren altijd noodzakelijk omdat elementen uit andere

plannen werden overgenomen en de plannen dus werden bijgesteld. De prijsvragen waren eerder methoden om

een architect te selecteren en de mogelijkheden van de bouw voor de stadsbestuurders te verhelderen. Het was

dan ook meer gebruikelijk om één of twee bouwmeesters, waaronder de eigen bouwkundige ambtenaar,

rechtstreeks een opdracht te geven om een project op te stellen.

In Haarlem presenteerde de onderfabriek Isaäc Roussel in 1763 een project voor een nieuw

diaconiehuis.746 Zijn tekeningen en begroting kwamen de vroedschapscommissie echter ‘duister’ voor, waarna

de hulp van twee Amsterdamse bazen, de metselaar Barend Stenberg († 1776) en de timmerman Jan Smit (1726-

1807), werd ingeroepen.747 Stenberg en Smit waren de vaste bazen van de Amsterdamse stadsschouwburg en

werkten voor enkele belangrijke gestichten in die stad. Smit was opgeleid in het bouwbedrijf van Jan van der

Streng, een van de grootste Amsterdamse bouwbazen in de achttiende eeuw. Stenberg en Smit bleken beter dan

Roussel in staat het programma van eisen in een helder en weldoordacht ontwerp om te zetten. Hun eerste

ontwerpschets maakte op de vroedschapscommissie een goede indruk en bovendien was hun kostenberekening

een stuk lager.748 Het Haarlemse stadsbestuur had voldoende vertrouwen in de reputatie en kwaliteiten van Smit

om hem in 1768 het definitieve plan te laten opstellen.749 De behoefte van Smit om zijn reputatie als ontwerpend

architect te beschermen leidde in dit jaar zelfs tot een klein schandaal. Smit had de confrontatie gezocht met de

Amsterdamse stadshistoricus Jan Wagenaar omdat deze in zijn verslag van het stadhouderlijk bezoek aan het

ontwerp van de prinselijke loge in de schouwburg aan de kunstschilder Andries de Groen had toegeschreven.

Smit deelde daarop in een advertentie in de Haarlemse courant mee dat het ontwerp voor de loge van hem

afkomstig was. Dit leidde vervolgens tot een hevige pamflettenstrijd in Amsterdam.750 [Afb. 4.14, 4.15]

Rotterdam ontwikkelde in de achttiende eeuw een vrij omvangrijk publiek bouwprogramma, waarbij

telkens belangrijke ontwerpopdrachten aan externe architecten werden gegund. In 1721 werd de schilder-

architect Adriaen van der Werff (1659-1722) door het Rotterdamse stadsbestuur benaderd voor een plan voor

een nieuw beursgebouw. In januari van dat jaar had de vroedschap een aantal andere projecten van –

745 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen1783-1795), fol.
79verso 14 februari 1786.
746 G.H. Medema, ‘“Door nood gedruk, verarmd en droef te môe”, de bouw van het nieuwe diaconiehuis in
Haarlem 1760-1772’, Kunstlicht 25 (2004) 4, p. 34-39.
747 Over het bedrijf van Barend Stemberg is weinig meer bekend dan dat hij in 1751 zich liet inschrijven als
meester in het Amsterdamse metselaarsgilden, zie: GAA 366 Archief van de gilden en het brouwerscollege,
1347 (Opgave van leden metselaarsgilde), 17 mei 1751. Over Jan Smit, zie: E.B.M. Lottman, ‘Jan Smit, een
grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas’, Bulletin KNOB (1978) LXIX, p.121-152; R. Meischke (e.a.),
huizen in Nederland. Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de
Vereniging Hendrik de Keyser, Zwolle 2001, p.107.
748 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (rapport van de heren
gecommitteerden).
749 Zie paragraaf 7.3.2.
750 E.B.M. Lottman, ‘Jan Smit, een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas’, Bulletin KNOB (1978) LXIX,
bijlage.
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waarschijnlijk – de stadsbouwmeester Sander de Bruyn afgekeurd. Volgens de schoonzoon en biograaf van de

schilder-architect twijfelde Van der Werff of hij de opdracht wel moest aannemen, omdat hij er niet op durfde

vertrouwen dat de stadsbouwmeester zijn ontwerpen op een juiste manier zou uitvoeren. De Bruyn werkte

namelijk ‘niet in de smaak van [Van der Werffs] bou-order’ en ‘verduysterde’ de ‘groote partijen al te veel door

onnodige bysieraden’. 751 Bij de voorbereidingen van het Rotterdamse stadhuis in 1762/63 werden ook externe

bouwmeesters betrokken.752 Hoewel enkele anonimiseerde voorstellen voor een mogelijke bouwlocatie werden

ingediend, lijkt de Franse architect Bartholomée Robert Bourdet (1720-1799) als enige een enigszins uitgewerkt

project te hebben opgesteld. Helaas is van zijn Projet pour la nouvele Hotel de Ville alleen een schriftelijk

‘analyse’ bewaard.753 Bourdet was opgeleid aan de Académie Royale d’Architecture. Zijn aanwezigheid in de

Republiek hing samen met zijn vervolgopleiding in de waterbouwkunde, waarin de Republiek een goede

reputatie had. In 1766 trad hij in dienst van de Pruisische koning als ‘Generalinspektor der Häfen, Deiche,

Domänen und Schleusen’.754 [Afb. 4.16]

Kort na het besluit een mogelijke nieuwbouw van het stadhuis te onderzoeken benoemde de

Rotterdamse vroedschap een commissie die de nieuwbouw van de Delftse poort moest voorbereiden. De

ontwerptekeningen van de eigen stadsbouwmeester Van Aken werden als onvoldoende afgekeurd. Andere

architecten en bouwkundigen, waaronder ook Bourdet, werden geraadpleegd. De keuze viel uiteindelijk op het

project van de architect Pieter de Swart. De Swart was opgeleid als timmerman in Breda, maar had deze

vervolmaakt door een studieperiode aan de architectuurschool van Jacques-François Blondel in Parijs. Hij werd

daartoe in staat gesteld door stadhouder Willem IV, die behoefte had aan een eigen, goed opgeleide hofarchitect.

In kennis en kunde onderscheidde De Swart zich van contemporaine bouwkundigen in de Republiek. Na de dood

van de stadhouder Willem IV in 1752 was hij werkzaam voor diverse belangrijke publieke en particuliere

opdrachtgevers.755 Van der Wall had zijn fundatiepupil Dirk Smits een verdere opleiding in diens atelier gegund,

maar Smits’ voortijdige aanstelling als fabriek van Schieland voorkwam dat. Het bouwproject van de Delftse

poort bleek problematisch. Het originele plan van De Swart werd tegen het advies van de architect veranderd

nadat Adriaan van Swijndregt, een plaatselijke schilder, een voorstel indiende voor een andere plaatsing van de

poort. Bij de aanleg van de fundamenten bleek de bouwgrond op de nieuw gekozen locatie zeer slecht. De bouw

werd in 1767 stilgelegd en er werden adviezen ingewonnen bij de ingenieurs van de Hollandse fortificatiën

Pierlinck en Van der Graaff, bij de Amsterdamse directeur Rauws en bij De Swart. De ambtenaren van het

stedelijke bouwbedrijf werd de begeleiding van de bouw ontnomen en de poort werd na 1768 onder toezicht van

de speciaal aangestelde ingenieur Hattinga en De Swart voltooid.756

751 T.C.J. de Gast-de Jong, De bouwkunst van de schilder en architect Adriaen van der Werff in wijd perspectief,
woonhuizen en de Beurs in Rotterdam, Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 1999, p. 142.
752 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 106 (Vroedschapsresoluties 1762-II), fol. 44 18 oktober 1762: NB De
commissie bestond dus uit een zwaardere delegatie dan die met de bouw van de Delftse poort werd belast
753 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783).
754 A.E. Brinckmann, ‘B.R. Bourdets Entwürfe für Berlin’, Monatshefte für Kunstwissenschaft 3 (1910) , p. 103-
106. Allgemeines Künstlerlexikon, die bildende Künstler aller Zeiten und Völker, Leipzig 1996, Band 13, p. 360.
755 F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999.
756 G.H. Medema, ‘Pronken op de ongunstigste locatie van de stad: de Delftse poort te Rotterdam’, Bulletin
KNOB 105 (2006) 5, p. 157-171. F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999,
p. 229-236. M.D. Ozinga, ‘Pieter de Swart, architect van de stadhouderlijke familie en zijn “school” (Gunckel,
Van Westenhout, Druck)’, Oudheidkundig Jaarboek 1939, p. 99-123.
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De problemen bij de bouw van de Delftse poort waren voor het stadsbestuur aanleiding om de instructie

van de bouwmeester aan te passen. Voortaan moest de bekleder van deze positie ervaren zijn in de architectuur

en tekenkunst.757 Toch werd ook bij latere bouwprojecten gebruik gemaakt van externe architecten. Het ontwerp

voor de Hofpoort (1778) werd geleverd door de verder onbekende architect Liborij Dallon, die ook de bouw

begeleidde.758 Bij hernieuwde plannen voor het Rotterdamse stadhuis (opgesteld in 1781) verklaarde de

stadsbouwmeester Paulus Verhellouw ronduit dat hij niet in staat was een project op te stellen. Het stadsbestuur

huurde daarna de diensten in van de architect Giudici. Giudici, geboren in Dalzago in Italië, was rond 1770 over

Frankrijk naar Holland gekomen. Over zijn opleiding is weinig bekend. In 1774 werd zijn inzending voor de

Groninger stadhuisprijsvraag ‘Per la gloria et per l’onore’ bekroond met de ‘tweede kleine prijs. [Afb. 43] In

Rotterdam voerde hij enkele belangrijke particuliere projecten uit en hij was na 1780 bij allerlei publieke

bouwopdrachten betrokken, zoals de planvorming omtrent een nieuw stadhuis, de bouw van een arsenaal voor de

admiraliteit (1784), de bouw van de nieuwe Admiraliteitswerf (1786). [Afb. 4.17- 4.19] ] In 1786 werd hij, als

katholiek, benoemd tot opzichter van de gebouwen en werken van de Admiraliteit op de Maas, een unicum voor

dergelijke publieke ambten. In Schiedam was Giudici, zoals gezegd, rond 1784 betrokken bij de bouw van de

Koopmansbeurs en het St. Jacobsgasthuis.

De keuze van de architecten en bouwmeesters is indicatief voor de specifieke ambities van de

stadsbestuurders bij projecten waarbij externe architecten werden betrokken. Het inhuren van deze diensten was

niet goedkoop. Het Rotterdamse stadsbestuur klaagde bijvoorbeeld in 1768 over de afhankelijkheid van externe

krachten bij ‘buytengewoon werk’ die hun arbeid ‘altoos ten duursten aan de stad [..] verkoopen’.759 Wellicht

hield deze laatste opmerking verband met de declaraties van Pieter de Swart en ingenieur Anthonie Hattinga, die

na 1768 het opzicht voerden. Zij ontvingen daarvoor zeven gulden per dag. De Swart declareerde voor ‘vacatien,

projecten en nette tekeningen en verschotten’ voor de periode 1763-1768 een bedrag van 3020 gulden.760

Pierlink en Van der Graaff declareerden in 1771 voor hun werkzaamheden aan het poortgebouw respectievelijk

717 en 979 gulden.761 Ludwig Gunckel bracht bij het Schiedamse stadsbestuur 465 gulden in rekening voor zijn

ontwerpen voor de beurs. Hij verwees daarbij naar de ‘ordinaire mode’ om daarvoor driekwart procent van de

totaal geschatte bouwsom te berekenen.762 Na onderhandeling betaalde het stadsbestuur slechts 250 gulden.763

Het bedrag dat Giudici voor zijn werkzaamheden aan deze beurs ontving is niets bekend, maar wel dat dit op de

‘menageuste wijze’ moest worden afgehandeld.764 Jan Smit ontving voor de directie over de bouw van het

Haarlemse diaconiehuis, inclusief de benodigde (ontwerp)tekeningen en bestekken, een bedrag van 2400

gulden.765 Dallon kreeg voor het ontwerp en het opstellen van de werktekeningen en bestekken vijf procent van

het aannemingsbedrag (begroting ongeveer 25.000 gulden) en nog eens drieënhalf procent voor het voeren van

757 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 110verso 10 mei 1773 instructie
bouwmeester.
758 T.H. von der Dunk, ‘Het gewezen Hofpoortje aan het Hofplein’, Rotterdams jaarboek 4 (1996), p. 320-338.
759 Zie H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur gemeentewerken’, Rotterdams
Jaarboekje 10 (1922) p. 123. Moquette gebruikt deze quote, maar door de afwezigheid van noten bij haar artikel
is het niet eenvoudig haar bron terug te vinden. Een zoektocht in de meest aangewezen bronnen leverde niets op.
760 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 118 vroedschapsnotulen 1768-II), fol. 52 14 september 1768
761 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 124 (Vroedschapsresoluties 1771-II), fol. 92 16 december 1771; GAR
1.01 Stadsarchief Rotterdam, 127 (Vroedschapsresoluties 1773-I), fol. 24 8 februari 1773.
762 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 249verso 5 oktober 1784
763 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 44 15 november 1785
764 G. van der Feijst, Geschiedenis van Schiedam, Schiedam 1975, p. 138.
765 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 478 (index register originele en authentique stukken 1768), fol. 585.
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het opzicht. Deze vergoeding was echter tot een maximum van 1850 gulden beperkt.766 Het uitschrijven van een

prijsvraag was evenmin goedkoop, omdat het prijzengeld voldoende aanlokkelijk moest zijn. Bij de Groninger

prijsvraag werd bijvoorbeeld in totaal 1125 gulden uitgekeerd aan de winnaars. Daarvoor had men echter nog

geen uitvoerbaar project verkregen. Vanwege dergelijke kosten werd alleen bij uitzonderlijke en belangrijke

projecten gebruik gemaakt van ‘vreemde’ adviseurs.

4.5.2. externe deskundigen bij technische en waterstaatsprojecten

De betrokkenheid van de ingenieurs Pierlinck en Van der Graaff bij het project van de Delftse poort was vooral

van technische aard. Zij moesten een oplossing aandragen voor de fundering van de nieuwe poort. Dit kenmerkte

ook hun betrokkenheid bij andere stedelijke bouwprojecten. Vaak hadden deze betrekking op de waterstaat.

Internationaal stond de waterstaatkundige kennis van de Republiek hoog aangeschreven.767 De Fransman Henri

Bernadin de Saint-Pierre schreef dat van alle kunsten ‘l’architecture hydraulique est celui que les Hollandais ont

porté à une plus grande perfection’.768 De komst van Bourdet en Creutz naar de Republiek zal met deze kwaliteit

nauw hebben samengehangen. Rond 1720 kregen ook Russische vaklieden hier een waterbouwkundige

opleiding.769 De stad Hamburg zond in 1739 hun architect en ‘bauhofinspektor’ naar Holland en Engeland om

daar de aanleg van bruggen, sluizen en andere havenwerken te bestuderen, dit ter voorbereiding van de aanleg

van een nieuw scheepsdok.770 In 1770 bepaalde het Pruisische Staatsbouwdepartement dat, ter verbetering van de

opleiding van de bouwkundige ambtenaren, talentvolle ambtenaren een stage in het buitenland moesten volgen.

Voor verdieping van de kennis van de waterbouwkunde was een stage in de Republiek aangewezen.771

Bij de aanstelling van de functionarissen binnen de stedelijke bouwbedrijven was veel aandacht voor

ervaring met waterstaatkundige werken. Het examen dat in Utrecht en Zwolle aan de kandidaten werd

afgenomen had zelfs grotendeels op dat onderwerp betrekking. De waterwerken waren voor de veiligheid en de

bereikbaarheid van de stad essentieel. Het waterwegennetwerk en de zeehavens vormden de basis voor de

economie en welvaart van de provincie. Stadsbestuurders moesten daarom goed zijn geïnformeerd over de

mogelijke gevolgen van de ingrepen. Aanpassingen in de waterstaat konden namelijk vergaande, onvoorziene en

ongewenste consequenties hebben. Voor de advisering over dergelijke zaken maakten de stadsbestuurders

allereerst gebruik van de eigen bouwkundigen. Zodra bij een project grotere belangen dan die van de stad alleen

waren betrokken, de ingewonnen adviezen niet eenduidig waren of over de uitwerking van de plannen werd

getwijfeld, voorzagen stadsbestuurders zich van andere deskundigen.

De behartiging van waterstaatkundige vraagstukken was een taak van verschillende overheden. Holland

was een lappendeken van polderbesturen. De werkelijke macht lag bij de drie grote Hoogheemraadschappen

Rijnland, Delfland en Schieland. Hun regie strekte zich ook buiten hun directe grondgebied uit als de belangen

dat vereisten. De Provinciale Staten hadden het over alle waterstaatkundige zaken en hielden het gezag over de

766 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 135 (Vroedschapsresoluties 1777-I), fol. 44 17 februari 1777.
767 G.P. van der Ven (red.), Leefbaar laagland, geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in
Nederland, Utrecht 2003 (vijfde druk), p. 150-152.
768M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 76.
769 D. van de Vijver, ‘“l’étude de la science architecturale”, formation d’un gentilhomme architecte russe en
Brabant et en Hollande (1718-1727)’, Cahiers du Monde russe, 47 (2006) 3, p.515-550.
770 H. Heckmann, Barock und Rokoko in Hamburg, Baukunst des Bürgertums, Stuttgart 1990, p. 130-131.
771 R. Strecke, Anfänge und innovation der preussischen Bauverwaltug, von David Gilly zu Karl Friedrich
Schinkel, Keulen 2002, p. 67-68.
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grote rivieren, de zeearmen en de kust. Zij waren dan ook betrokken bij de projecten die de afkalving van de

kusten, de uitdijing van de Haarlemmer- en Leidse meren en de verzanding van vaarwegen (zoals het IJ en de

Maas) moesten tegengaan. Op 8 mei 1754 benoemden zij een ‘Inspecteur Generaal van ’s Lands Rivieren en

Waterwerken’, die over deze onderwerpen moest adviseren.772 De eerste inspecteur was de Leidse hoogleraar

Johannes Lülofs (1711-1768) die werd geassisteerd door Melchior Bolstra (1703-1776), een landmeter in dienst

van Rijnland. Na zijn dood werd hij opgevolgd Christiaan Brünings (1736-1805), die binnen Rijnland zijn

opleiding genoten had en daar ook na zijn aanstelling in dienst bleef.773

Deskundige advisering in waterstaatszaken was, vanwege de mogelijke complicaties en de grote

belangen die hier mee samenhingen, zeer gewenst. Kennis was geconcentreerd binnen de waterschappen. Hier

waren specialisten in dienst die na een goede vooropleiding als molenmaker of landmeter verder binnen de

organisatie door ervaren waterbouwkundigen werden opgeleid. Gedurende de achttiende eeuw was de inbreng

vanuit wetenschappelijke kringen groot. Leidse hoogleraren met een specialisme op het vakgebied van de wis-

en natuurkunde, zoals Wittichius, J.W. ’s-Gravesande en Johannes Lülofs adviseerden over waterstaatkundige

vraagstukken.774 De hoogleraren Allamand en Van der Wijnperse werden gevraagd om enkele projecten voor het

tegengaan van verzanding in de Amsterdamse IJhavens te beoordelen.775 Ook stedelijke lectoren in de wiskunde,

zoals de Amsterdamse lector in wiskunde Pybo Steenstra (ca. 1731-1788) en de Delftse lector Johannes van der

Wall traden op als adviseurs. De Inspecteurs Generaal Lülofs en Brünings waren betrokken bij verschillende

prijsvragen over waterstaatkundige onderwerpen door de Hollandsche Maatschappij der wetenschappen.776

Daarnaast golden de ingenieurs binnen het Staatse leger ook als waterbouwkundige specialisten. Een belangrijk

onderdeel van de werkzaamheden aan de fortificatielinies van de Republiek betrof het onderhoud van de

inundatiewerken. Een relatief groot aantal pupillen van de Delftse fundatie was werkzaam binnen de

waterschappen of bij de provincie Holland.

4.6. Kennis en kunde binnen het stedelijke bouwbedrijf

Persoonlijke bekwaamheid was van groot belang bij de vervulling van de ambtelijke posities binnen de stedelijke

bouwbedrijven. De ambtsdragers die vanuit het stadsbestuur het toezicht over het bouwbedrijf voerden hadden

immers geen werkelijke kennis van het bouwbedrijf. Mede door de veranderingen in de organisatiestructuur van

de bouwbedrijven, ontstond behoefte aan theoretisch beter onderlegde bouwkundigen, die de administratieve

taken binnen het bouwproces op een juiste wijze konden vormgeven. In hoofdstuk 3 is al beschreven dat dit

leidde tot een grotere distantie tussen de leiding en de werkvloer. Deskundigheid werd steeds meer gelijk gesteld

aan een gedegen theoretische kennis en wetenschappelijke opleiding. Dit wil niet zeggen dat deze ontwikkeling

eenduidig was. De opleidingsachtergrond van de ambtelijk leidinggevenden van de bouwbedrijven verschilde

van stad tot stad. In Amsterdam voerden tussen 1746 en 1777 ingenieurs het bewind, in Delft hield na 1772 een

wiskundige toezicht terwijl in Leiden na 1768 een speciaal voor de publieke bouwsector opgeleide ambtenaar

772 NA 3.01.04.01 Staten van Holland 1572-1795, 197 (Resoluties Staten van Holland 1754), p. 186 8 mei 1754.
773 P. van den Brink, ‘Rijnland en de rivieren, inrichting en vormgeving van de Hollandse rivierzorg in de
achttiende eeuw’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (2003) 2, p. 69-78. T. Bosch, Om de macht over het
water, de nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849, Zaltbommel 2000, p. 29-31.
774 T. Bosch, Om de macht over het water, de nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-
1849, Zaltbommel 2000, p. 33-34.
775 Zie paragraaf 5.3.3.
776 J.G. de Bruijn, Inventaris van der prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche maatschappij der
wetenschappen, 1753-1917, Groningen 1977.
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optrad als stadsfabriek. Tegelijkertijd bleven in andere steden, zoals Haarlem, Gouda, Rotterdam en Schiedam

ambachtelijk opgeleide personen de hoogste posities binnen de publieke bouwbedrijven innemen. In Amsterdam

keerden na 1777 met Abraham van der Hart ook weer een persoon met een ambachtelijke achtergrond terug op

een prominente positie in het bouwbedrijf. Deze ambachtelijke groep was op zichzelf echter zo gedifferentieerd,

dat algemene aannames over de kwaliteiten van vertegenwoordigers van deze groep weinig zinvol lijkt. De

professionele kennis en kunde van bijvoorbeeld de Haarlemse stadsfabriek Hendrik Huskus is niet goed

vergelijkbaar met die van Van der Hart. Dit is wellicht ook helemaal niet interessant, omdat ook het taakgebied

verschilde en beiden op deze taken waren berekend. In Haarlem bestond in het geheel geen behoefte aan een

man met de kwaliteiten van Van der Hart. Wanneer Haarlem een bekwaam architect nodig had, dan kon het

stadsbestuur deze simpelweg tijdelijk inhuren en dat deed zij ook. De bouwkundige stedelijke ambtenaren

maakten dan ook zeker geen professie uit, in de zin dat zij hun beroep uitoefenden op basis van abstracte,

theoretische kennis met een grote mate van autonomie, plichtsgevoel en belangeloze toewijding gedurende het

gehele leven, waarbij de controle over de beroepsuitoefening door collega’s plaatsvond.777

De stadsbesturen konden niet om het feit heen dat er geen eenduidige beroepsgroep bestond waaruit

men een eerste ambtenaar voor de eigen stadsbouwbedrijven kon selecteren. Een formele beroepsstructuur

ontbrak geheel. Dit werd bij de vacaturevervulling ook duidelijk uit de wijze waarop de stadsbesturen de

functievereisten invulden, of liever niet invulden. Toch leidde dit gemis niet tot de oprichting van opleidingen of

onderwijsinstellingen, welke een voorwaarde is voor professionalisering van een beroepsgroep.778 In de

inleidende paragraaf van dit hoofdstuk is geconstateerd dat hierdoor een schijnbare tegenstelling ontstaat dat de

stedelijke overheden wel inzagen dat er behoefte bestaat aan betere scholing binnen de ambtelijke regionen van

het bouwbedrijf, maar zelf geen pogingen ondernamen om dit te organiseren. Dit was natuurlijk allereerst een

gevolg van de decentrale overheidsorganisatie in de provincie Holland en de afwezigheid van een centraal

aansturend gezag. In andere Europese landen was dit centrale gezag in staat om harde eisen te stellen aan de

opleiding en toelating. In de Republiek, waar dergelijke centrale regie ontbrak, kon alleen het corps der genie

aanzetten geven tot een zekere professionalisering, onder andere door het stellen van toelatingseisen en door de

oprichting van de artilleriescholen in 1789. De defensie was immers een van de weinige bestuursterreinen dat

wel door de Generaliteit werd georganiseerd. Het Amsterdamse stadsbestuur profiteerde rechtstreeks van deze

tendens tot professionalisering binnen het corps door de benoeming van ingenieurs aan het hoofd van het

stedelijke bouwbedrijf. Andere steden konden door het tijdelijk inhuren of raadplegen van leden van het

geniecorps van de daar aanwezige expertise gebruik maken. Een ander gevolg van de lage

professionaliseringsgraad in de Republiek was het feit dat de bouwkundigen zich maar moeilijk ten opzichte van

de bestuurders konden emanciperen. In de volgende hoofdstukken zal duidelijk worden dat stadsbestuurders,

hoewel zij dikwijls de best gekwalificeerde deskundigen raadpleegden, telkens op basis van de gegeven adviezen

eigen afwegingen maakten en dat er voor hen niet op voorhand een hiërarchie in deskundigheid bestond.

Er moet niet te negatief over het benoemingssystematiek binnen de stedelijke bouwbedrijven worden

gedacht. Tot een benoeming van de hogere ambtenaren binnen de bouwbedrijven werd altijd collegiaal besloten,

zonder dat individuele stadbestuurders onwenselijke persoonlijke voorkeuren konden doordrijven. De

777 H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw, een streven naar erkenning en macht, Den Haag
1980, p. 4.
778 D.J. Roorda, A.H.Huussen jr, ‘“Das heft in der Hand und geld im Kasten”, Historische beschouwingen over
vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977), p. 304.
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selectiemechanismen functioneerden daardoor redelijk, hoewel altijd vergissingen mogelijk waren.779 De nadruk

op de ervaring van kandidaat-ambtenaren met grote en/of publieke bouwprojecten bood echter een grote mate

van zekerheid omtrent de bekwaamheid. Bij de benoemingen van pupillen van de Fundatie van Renswoude aan

het hoofd van een publiek bouwbedrijf zal de uitzonderlijke theoretische scholing alleen onvoldoende zijn

geweest. Juist de ervaring met de bouwpraktijk door stages en de goede beoordeling door deskundigen gaf daar

de doorslag. Hetzelfde gold ook voor de ingenieurs. Door het inzetten van persoonlijke en bestuurlijke

netwerken waren de stadsbestuurders waarschijnlijk goed in staat om betrouwbare informatie te verkrijgen over

de bekwaamheden van een kandidaat. Bovendien konden zij ter zake kundige personen inschakelen om over de

vervulling van de posities te adviseren.

Het is aannemelijk de stadsbesturen rekening hielden met de afwezigheid van een allesomvattende

opleiding bij de vervulling van de vacatures binnen hun bouwbedrijven. De bouwkundige ambtenaren binnen het

stedelijke bouwbedrijf moesten beschikken over administratieve vaardigheden, over goede communicatieve

vaardigheden en in staat zijn de meest voorkomende werkzaamheden binnen de stadsfabricage te begeleiden

vanaf de advisering tot besluitvorming tot aan de praktische uitvoering. Dit betekende dat hij niet altijd bekwaam

hoefde te zijn in het concipiëren van uitzonderlijke bouwprojecten. Zelfs Amsterdam, waar in principe wel alle

benodigde specialismen binnen het bouwbedrijf waren georganiseerd, bleef voor bepaalde werkzaamheden

afhankelijk van externe experts, zoals bij de problematiek van de verzanding in de havens. De inzet van de

aanwezige expertise in andere publieke diensten, zoals de genie of de waterschappen, was altijd al zeer

gebruikelijk geweest. Het was daarom zeker geen directe diskwalificatie van de eigen ambtenaar als zijn

adviezen of projecten werden voorgelegd en bekritiseerd door externe deskundigen of zelfs door andere

projecten werden vervangen. Dit gaat zeker op voor belangrijke civiele bouwopdrachten, waarbij veelvuldig

gebruik werd gemaakt van externe ontwerpers.

De personele bezetting binnen de stedelijke bouwbedrijven was daardoor veel minder dan in de

literatuur wel wordt aangenomen, ingericht op de kwaliteitsbewaking van de publieke architectuur.780 Dat waren

namelijk juist onderwerpen waar de stadsbestuurders zelf enig inzicht hadden en eigen keuzes maakten,

bijvoorbeeld door de selectie van de beste architecten. Van groter belang voor een ambtenaar binnen het

bouwbedrijf was de constructieve kennis en ervaring met de administratie die bij uitvoering van grote publieke

bouwopdrachten kwam kijken. Ook het belang van ervaring met waterbouwkundige kan niet verbazen, omdat de

aanwezigheid van water zeer bepalend was voor de stedelijke ruimte en voor de bereikbaarheid van de stad. De

voorkeur voor waterstaatkundig onderlegde bouwkundigen in plaats van een in de architectuurtheorie

onderwezen architect is daarom zeer goed begrijpelijk.781 Er is, kortom, een groot verschil tussen de structurele

vraag naar gedegen kennis voor het normale onderhoud en een incidentele vraag naar uitzonderlijke kwaliteiten

op het gebied van de architectuur of technisch inzicht. De totstandkoming van de stedelijke bouwprojecten en de

779 Vergelijk D.J. Roorda, A.H.Huussen jr, ‘“Das heft in der Hand und geld im Kasten”, Historische
beschouwingen over vroeg-moderne overheidsbureaucratie in Europa’, Tijdschrift voor Geschiedenis 90 (1977),
p. 305-306.
780 T.H. von der Dunk, ‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis
Rauws (1768- 72), Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het
Amsterdams stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) ¾, p. 93.
781 T.H. von der Dunk, ‘“Hij kan zeer wel spreeken en weet goed sijn agting onder sijn volk te behouden”,
Cornelis Redelykheid en de selectie van een stadsarchitect voor Zwolle in 1777’, Overijsselse Historische
Bijdragen 113 (1998), p. 104-134. Von der Dunk spreekt zijn verbazing uit over de voorkeur voor molen- en
sluismaker Dirk Swens boven een ook in de architectuurtheorie opgeleide kandidaat.
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rol van ambtenaren en externe deskundigen daarbinnen, komen in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan de

orde.
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Hoofdstuk 5: De structuren van de stad

5.1. Waardering van de stedelijke structuur

In de Hollandse stads- en streekbeschrijvingen uit de achttiende eeuw werd veel aandacht besteed aan de

publieke verworvenheden door opsommingen van bijvoorbeeld belangrijke politieke, economische en sociale

instellingen. Hierbij werd ook aandacht gegeven aan de architectuur, de omvang of de ouderdom van de

gebouwen waar deze instellingen in waren gehuisvest. In door buitenlanders geschreven stadsbeschrijvingen

werd een minder bewonderende houding aangenomen ten opzichte van deze bouwwerken dan in die van

Hollandse schrijvers. De architectuur kon de vergelijking met de voorbeelden uit het eigen land vaak niet

doorstaan. Buitenlandse beschrijvingen gaven meer aandacht aan andere aspecten van de publieke ruimte in

Holland, zoals voor de goed aangelegde publieke ruimte met reguliere bestrating en beplanting en aan de goede

kwaliteit van de particuliere huizen. Voor het beeld van de Hollandse, burgerlijke steden was de particuliere

bouwkunst dan ook zeer bepalend. De koopmanshuizen aan de belangrijke grachten en straten bevestigden de

verwachtingen van bezoekers bij een rijke koopmansnatie. [Afb. 5.1] Het oordeel over de steden en het

landschap werd bovendien deels bepaald door clichébeelden vanuit de Hollandse schilderkunst.782 Deze

benadering van de stad was bijvoorbeeld bepalend voor de reisbeschrijving voor Samuel Ireland, die in zijn in

1790 gepubliceerde ‘picturesque tour’ door de Nederlanden en Frankrijk vooral stilstond bij de belangrijke

schilderijencollecties in de diverse bezochte steden.783 De schilderachtige bedrijvigheid in de Rotterdamse haven,

waar een woud van masten, zeilen en vlaggen afstaken, afgezet tegen met bomen beplante kades en fraaie

koopmanshuizen, werd door hem, maar ook in andere reisbeschrijvingen, als zeer fraai en schilderachtig

gememoreerd. Ook de aanwezigheid van groenvoorzieningen en aangename wandelwegen kwam vaak in de

reisbeschrijvingen aan de orde. Een andere benadering betrof de al dan niet gezonde ligging van een stad in haar

omgeving. Veelvuldig werden de Hollandse steden in reisbeschrijvingen afgerekend op hun hygiënische

toestand, vooral voor wat betreft de kwaliteit en zuiverheid van water of lucht. De beroemde properheid van de

Hollanders contrasteerde sterk met de enorme stankoverlast uit de kanalen en grachten in de zomer.

Stadsbesturen waren gevoelig voor de waardering van de stad door bezoekers. Uit de instructies en

werkvoorschriften van zowel ambtdragers als ambtenaren binnen het bouwbedrijf bleek dat veel waarde werd

gehecht aan het onderhoud van bruggen, straten en stedelijke groen. Deugdelijk onderhoud was voor de steden

cruciaal. Er werd over het algemeen even veel of zelfs meer aandacht aan besteed dan aan het onderhoud van en

toezicht op de publieke gebouwen.784 Bij de reorganisaties van de stedelijke bouwbedrijven bleven deze

organisatieonderdelen zelfs geheel of gedeeltelijk buiten schot. Leiden beschikte bijvoorbeeld na de grote

reorganisatie van 1768 nog steeds over enkele straatmakers, boomsnoeiers en diepers, terwijl in Gouda een

voorstel tot bezuiniging op het onderhoud van de stedelijke groenvoorziening in 1773 in de

vroedschapsvergadering werd afgeschoten.785 Mede om het goede aanzien van de grachten en straten te

garanderen, trad het stadsbestuur regulerend op bij de bouw van particuliere huizen in de stad. Stadsbesturen

creëerden ook, hoewel dit lastig was in de nog altijd dichtbebouwde steden, wanneer mogelijk ruimte voor de

782 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 235, 243.
783 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790.
784 Zie hoofdstuk 2.
785 Zie hoofdstuk 3.
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aanleg van publieke pleinen. De groenvoorziening en de aanleg van wandelparken werden vanwege de

stadsverfraaiing uitgevoerd en om voor de stadsbewoners een aangename recreatieve wandeling te verzorgen.

In de Hollandse steden bleef de aandacht voor de infrastructuur niet beperkt tot de bestrating. Het

omvatte ook zeer nadrukkelijk tot de stedelijke waterstaat, die voor het vervoer van en naar de steden van zeer

groot belang waren. Het onderhoud van dergelijke werken was voor de stedelijke economie essentieel. Het was

een van de belangrijkste bestuurlijke taken deze infrastructuur – soms letterlijk – op peil te houden. Bij

noodzakelijke renovatie, herstel of geheel nieuwe aanleg werd niet beknibbeld op de uitvoering. Kwaliteit stond

voorop omdat dergelijke werken de kern van de stedelijke economie en daarmee van haar samenleving raakten.

Het lijkt zonder meer aannemelijk dat de Hollandse stadsbestuurder de mening van de Franse auteur Nicolas

Delamarre zouden onderstrepen. Deze schreef in zijn Traité de la Police (1705-1738), dat de schoonheid van een

stad, naast de gebouwen, in de kwaliteit van het onderhoud van de infrastructuur kon worden gevonden.786 In de

burgerlijke samenleving was het onderhoud van de stedelijke infrastructurele werken van groot belang voor de

stadsbestuurders om hun machtsaanspraken in de steden te legitimeren en te consolideren. Dit komt ook naar

voren uit de aandacht die zij aan deze onderwerpen besteedden.

5.2. Publieke ruimte

5.2.1. regulering op de grens van de publieke ruimte

De stedelijke overheden organiseerden toezicht op de particuliere gebouwen in de stad met het oog op publieke

belangen, zoals (brand)veiligheid en de openbare orde. In Rotterdam bijvoorbeeld letten de fabrieksmeesters bij

hun maandelijkse inspecties van de stad ook op de staat van onderhoud van de particuliere gebouwen.787

Eigenaren konden worden verplicht bouwvallige bouwwerken op te knappen, zeker als deze een gevaar waren

voor passanten of andere gebouwen. [Afb. 5.2] Voorafgaand aan verbouwingen en uitbreidingen van de

particuliere gebouwen was toestemming van het stadsbestuur noodzakelijk, op straffe van een boete voor de

opdrachtgever en/of de uitvoerder. Een verzoek werd, vaak voorzien van een bouwtekening, over het algemeen

gericht aan de magistraat. Voor de beoordeling maakten de steden vaak gebruik van colleges van

bouwkundigen, die bekend stonden als de rooitrekkers of rooimeesters. Naast de ambtenaren van de

stadsfabricage werden daartoe enkele particuliere timmer- en metselbazen benoemd. Zij adviseerden ook bij

conflicten over perceelsgrenzen en erfdienstbaarheden.

De brandkeuren in de steden stipuleerden de juiste aanleg en onderhoud van de stookplaatsen in huizen

en industriële inrichtingen. Voor de aanleg van een haard of schoorsteenpartij was vooraf inspectie door een

rooimeester noodzakelijk, terwijl de brandgevaarlijke werkinrichtingen regelmatig moesten worden

gecontroleerd. In 1732 adviseerde de stadsbaas Pieter van Drongen over de inrichting van een suikerraffinaderij.

Op de bijbehorende tekening is te zien dat de ovens en schoorstenen naar de binnenplaats werden verplaatst en

een andere vorm kregen.788 [Afb. 5.3, 5.4] Het gebruik van kachels voor de verwarming in plaats van open

haarden, dat in de eerste helft van de achttiende eeuw algemeen gebruikelijk werd, noopte tot aanpassingen van

786 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 238. Verwezen wordt naar Delamarres Traite de la police (1705-1738).
787 Zie paragraaf 2.3.2.
788 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5151, GAL PV 31024.1 en 31024.2
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de brandkeuren. In Leiden en Den Haag werden in respectievelijk 1737 en 1746 de keuren veranderd.789 In 1766

rapporteerden de Leidse stadsbazen Jacob van Werven en Andries van Warendorp aan het stadsbestuur dat de

bepalingen van de brandkeur niet werden nageleefd. Zo werd de installatie van kachels lang niet altijd aan de

rooimeesters gemeld. Door de introductie van ‘ijsere schoorsteenties’ was bovendien de plaatsing van kachels in

iedere ruimte mogelijk geworden. De stadsbazen spraken hun zorg uit over de handelaren ‘die gehele pakhuijzen

met kaggels hebben’ en die zonder tussenkomst van de rooimeesters en zonder de verplichte gemetselde stenen

ondergrond deze kachels installeerden.790

Bij het toezicht op de particuliere huizenbouw werd ook bijzondere aandacht besteed aan de rooilijnen,

de grenzen tussen de publieke en private percelen. Eigenaren moesten toestemming hebben van het stadsbestuur

voor alle gebouwonderdelen die over de publieke grond uitstaken of daarop waren gegrondvest. Vaak werd

hiervoor een jaarlijkse ‘recognitie’ aan de stad betaald. De meeste woningen beschikten over een stoep aan het

huis, waar winkeliers en ambachtslieden hun bedrijf uitoefenden en burgers een bankje hadden.791 Het afzetten

met stoeppalen en een overkapping met luifels was al lange tijd gebruikelijk en de stadsbesturen traden daarbij

regulerend op. In Delft werd bijvoorbeeld in 1537 bepaald dat de stoepen niet over de goten in de straat mochten

steken en in Haarlem stelde de vroedschap in 1603 de ‘Ordre op ‘t setten van stoepens, pothuisen ende straten’

vast.792 In de eerste helft van de achttiende eeuw werden in de Hollandse steden echter maatregelen afgekondigd

die luifels, grote uithangborden en pothuizen uit het straatbeeld moesten bannen. In Leiden overwoog het

stadsbestuur in 1712, in navolging van omliggende steden, de luifels te verbieden omdat deze een ‘groote

disformiteid en ontciering’ voor de straten vormden en het verkeer belemmerde.793 In Rotterdam werd een

vergelijkbare maatregel in 1716 van kracht, ‘tot beeter parade van de huijsen’.794 Ook in Delft werd in 1724 een

keur tegen de luifels uitgevaardigd ‘tot meerder cieraedt van deze stad’.795 In Schiedam werd in 1726 besloten tot

afbraak van luifels, niet alleen omdat de huizen ‘beter van aansien’ werden, maar ook ‘tot verbreeding en

liberder gesigt van de straten’.796 De afgekondigde maatregelen hielden vaak een verbod op aanleg, herstel en

reparatie in, op straffe van verbeuring en een boete. Hierdoor verdwenen de luifels langzaam uit het straatbeeld.

De stadsbesturen vertrouwden er hierbij op dat de luifels al lang geen praktisch nut meer hadden voor het

presenteren van koopwaar. Volgens een beschrijving van Den Haag uit 1711 had veelvuldige diefstal hier een

einde aan gemaakt.797 Toch verzetten getroffen winkeliers zich tegen dergelijke maatregelen omdat in hun ogen

de luifels wel degelijke van belang waren voor hun bedrijven. In Leiden werden daarom bepaalde winkel- en

789 A. de Klerk, Bouwen aan de Hofstad, de geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250-1900 in
sociaal en cultureel perspectief, Delft 1998, p. 76-77.
790 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 6671 (Ingekomen memories betreffende het opstellen van de
generale brandkeur), memorie d.d. 13 oktober 1766.
791 A. de Klerk, Bouwen aan de Hofstad, de geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250-1900 in
sociaal en cultureel perspectief, Delft 1998, p. 44-49.
792 T. Brouwer, Stoepen, Stoeppalen, Stoephekken, Zutphen 1984, p. 21.
793 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 2707 (Stukken betreffende het verwijderen of toestaan vamn
luifels en uithangborden, 1712-1790), kopie publicatie keur ‘tot het amoveeren der leufels binnen de stad
Leijden’ d.d. 21 juni 1712.
794 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 575 (Resoluties van de Wet, 1715-1717), fol. 92 7 maart 1716, fol.
138verso 30 april 1716.
795 D. Wijbenga, Delft, een verhaal van de stad en haar bewoners, van 1700 tot het jaar 1795, Rijswijk 1993, p.
21
796 G. van der Feijst, Geschiedenis van Schiedam, Schiedam 1975, p. 124, n. 33.
797 G. de Cretser, Beschryvinge van 's Gravenhage, behelsende desselfs eerste opkomste, stichtinge en
vermakelyke situatie, Amsterdam 1711, p. 65-66.
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marktgebieden – overigens onder verwijzing naar de situatie in Amsterdam en Rotterdam – uitgezonderd van

het luifelverbod, vooral omdat de percelen daar ‘seer hoog’ boven de andere huizen in de belastingen werden

aangeslagen.798 In 1734 kondigde het Leidse stadsbestuur vergelijkbare maatregelen af tegen de uithangborden

die ‘somwijls vijf tot zes voeten over de gemene straat’ uitstaken en daardoor de wijde en ruime straten van de

stad ontsierden.799 Voortaan mochten winkeliers alleen reclame maken door vlakke, evenwijdig aan de gevel

opgehangen borden of een ‘driekantig’ uitstekend bord met een maximale afmeting van een voet buiten de

gevel.800 Opvallend genoeg werd, in dezelfde periode dat stadsbesturen streefden naar het verwijderen van

obstakels als luifels, uithangborden en potkasten, het plaatsen van stoephekken voor particuliere huizen zeer

modieus.801

Door de demografische terugloop daalden de koop- en huurprijzen van huizen in Haarlem, Delft en

Leiden sterk. Vaak leverden de panden zelfs meer geld op als sloopmateriaal. Ongecontroleerde sloop werd dan

ook een serieuze bedreiging in deze steden. Leiden verloor tussen 1750 en 1800 meer dan 540 woningen, terwijl

in Haarlem tussen 1743 en 1807 maar liefst 1214 gebouwen werden gesloopt.802 Dit schaadde niet alleen het

aanzien van deze steden, het leverde ook gevaar op voor de naburige panden en had gevolgen voor de

opbrengsten uit de belasting op onroerend goed. Leiden kondigde op 15 juli 1734 en 2 december 1769 keuren af,

waarin bestuurlijke toestemming voor de sloop verplicht werd gesteld. Het stadsbestuur kon nu voorwaarden

stellen voor de sloop, zoals de het afkopen van de verponding voor een aantal jaar, toezicht door de ambtenaren

van het stedelijke bouwbedrijf op de sloop en aanpassingen aan de buurpercelen.

5.2.2. pleinen en straten

Bij zijn beoordeling van de stad Amsterdam toonde de Engelsman Harry Peckham zich teleurgesteld over het

gebrek aan publieke pleinen: ‘the squares are neither spacious nor elegant; the Dam is the largest […] but it is

irregular […] the others [do not] deserve the name of squares’.803 Ook de Franse bezoeker François-Xavier Feller

miste dergelijke stedenbouwkundige elementen. 804 De kritiek op het gebrek aan publieke pleinen in Amsterdam

hing samen met verwachtingen die de buitenlandse bezoekers nu eenmaal koesterden bij de derde stad van

Europa. Bij de stadsuitbreidingen van Amsterdam was wel degelijk nagedacht over mogelijke pleinaanleg, maar

uitvoering was achterwege gebleven omdat dit ten koste ging van de hoeveelheid verkoopbare kavels. De

publieke pleinen bleef daardoor beperkt tot de ‘rest’-ruimte rondom de kerken en die gebieden die lastig waren te

verkavelen.805 In de koopmansstad moesten de publieke investeringen nu eenmaal door de verkoop van kavels

798 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 2707 (Stukken betreffende het verwijderen of toestaan van luifels
en uithangborden), kopie request/resolutie op request d.d. 28 september 1714.
799 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 198 (burgemeestersresoluties 1727-1731), fol. 160 6 november
1734.
800 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 2707 (Stukken betreffende het verwijderen of toestaan van luifels
en uithangborden), extract burgemeestersresolutie ‘omtrent het amoveeren der uithangborden binnen de stad
Leijden’ d.d. 6 november 1734.
801T. Brouwer, Stoepen, Stoeppalen, Stoephekken, Zutphen 1984, p. 45.
802 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2005 (zesde
druk), p. 315.
803 H. Peckham, The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands an Part of France, in which is
included a description of Paris and its Environs, Londen 1772, p. 57.
804 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 248, n. 131.
805 J.E. Abrahamse, ‘Stadsontwerp en verkeer in Amsterdam. Gebruik en inrichting van de buitenruimte in de 17e

eeuw, Historisch Geografisch Tijdschrift 22 (2004) 3, p. 86-97.
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worden terugverdiend en de aanleg van grote publieke ruimten was niet lonend. Het gebrek aan openbare ruimte

bemoeilijkte ook de plaatsing van een nieuwe Amsterdamse schouwburg in 1773. Volgens een commentator was

de plaatsing op het Leidse plein nooit bedoeld als de definitieve bouwlocatie. Het stadsbestuur had gezocht naar

ruim plein, met een fraaie ‘oprei’ van voren ‘doch dat schijnt [..] niet [te] kunnen gelukken.’806

De mogelijkheden tot de pleinaanleg waren ook in de achttiende eeuw beperkt. In de burgerlijke

samenleving was de onteigening van particuliere huizen en bedrijven alleen geaccepteerd als daaraan een

maatschappelijk relevante doelstelling aan ten grondslag lag. In de Zuidelijke Nederlanden werden in deze

periode wel representatieve stadspleinen aangelegd, omdat door de onteigening van kerkelijk bezit grote

hoeveelheden grond in de stedelijke centra ter beschikking kwamen.807 Vergelijkbare ingrepen waren in de

Hollandse steden onmogelijk. Toch werd in Rotterdam en Schiedam op bescheiden schaal aandacht besteed aan

de creatie van meer ruimte in de stedelijke structuur. Bij de besprekingen over nieuwbouw van het Rotterdams

stadhuis in 1763 behoorde een nieuw plein door het aanplempen van een deel van het havenareaal tot de

mogelijkheden. Dat leverde niet alleen een passende stedenbouwkundige situering op maar gaf ook de benodigde

marktruimte. [Afb. 5.4] Volgens een memorie kon op marktdagen door de drukte geen rijtuig de stad passeren.808

Bij de bouw van de Delftse poort in 1765-1772 werd de aanleg van een groot voorplein beoordeeld als een

belangrijk en verfraaiend stedenbouwkundig element.809 Door problemen in de uitvoering kreeg dit plein

uiteindelijk slechts een zeer bescheiden omvang. [Afb. 5.5] In 1779 deed zich in Schiedam ook de mogelijkheid

voor een plein bij een poort te creëren. De Oude Steenmolen werd toen buiten de Rotterdamse Poort verplaatst,

waardoor de stad met de aanleg van een plein ter plaatse niet alleen tegemoet kwam aan de vereisten van het

drukke verkeer, maar ook een ‘reëel embellissement’ verkreeg.810

Hoewel de buitenlandse bezoekers kritiek hadden op het gebrek aan pleinen in Amsterdam, kreeg de

grachtengordel over het algemeen wel hun instemming. Vooral de breedte van de grachten met de kades werd

opgemerkt. In vergelijking werden de kruisende, doorgaande verkeerswegen juist als ‘vilely narrow’ ervaren.811

Ook in de beschrijvingen van andere steden werd de breedte straten en grachten als een zeer fraai

stedenbouwkundig element aangemerkt. In zijn beschrijving van de belangrijkste straten en grachten van

Haarlem, Delft, Leiden en Den Haag noemde Samuel Ireland telkens de uitzonderlijke breedte. De Boompjes in

Rotterdam maakte op hem bijzonder veel indruk: ‘the quays are spacious […] and exhibit the most beautiful and

picturesque appearance imaginable’.812

De gelijkvormige bestrating kenmerkte Hollandse steden vanaf de zestiende en zeventiende eeuw.

Reizigers stonden meer dan eens stil bij deze degelijke en eenvormige straataanleg. In de Hollandse steden

806 B.G.V., Pit en kern der toneelkunde, of Tweemaal twee-en-vĳftig vierling-vaerzen over de toneelwetten, voor
dichters, speelers, kenners en liefhebbers van den schouwburg: met een bygevoegden brief, over den bouw- en
de tooneelschikkinge van den nieugestigten Amsterdamse Schouwburg, Amsterdam 1773.
807 D. van de Vijver, ‘La ville en chantier, éspace Urbain Sécularisé et la “nouvelle place”, 1780-1830’, in:
L.Baudoux-Rousseau, Y. Carbonnier, Ph. Bragard, La Place Publique Urbaine du Moyen Âge à nos Jours,
Leuven 2007, p. 225-234.
808 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), anoniem plan voor een nieuw stadhuis d.d. 12 februari 1763. Zie ook paragraaf 6.3.1.
809 Zie paragraaf 6.2.1.
810 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 237verso 10 mei 1779.
811 H. Peckham, The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands an Part of France, in which is
included a description of Paris and its Environs, Londen 1772, p. 57.
812 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p. 22.
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bestonden de verkeerswegen uit een rijweg van kasseien met wandelwegen met gekante klinkers. In de

secundaire straten en stegen, die niet intensief werden bereden, werd volstaan met een klinkerbestrating. Een

aparte zone voor voetgangers was in de Hollandse steden gebruikelijk, maar werd in Parijs bijvoorbeeld pas aan

het einde van de eeuw geïntroduceerd.813 Naast de publieke stoepen of wandelwegen, lagen de particuliere

stoepen die vaak werden uitgevoerd in natuursteen en afgezet met stoeppalen en –hekken. In zijn beschrijving

van de bestrating van Leiden schreef Peckham dat de bestrating bijzonder fijn was. De rijweg was glooiend

aangelegd gelijk ‘the new-paved streets in London’. Dit was ongetwijfeld een groot compliment.814 Joseph

Marshall schreef dat de straten van Den Haag zo goed waren aangelegd dat zij geschrobd werden als de vloer in

een huis. Dezelfde properheid zag hij in Rotterdam en Delft, maar de bestrating was daar minder goed en het

effect minder groot.815 De Zweedse bezoeker Bengt Ferrner beschreef meermalen de bestrating in de door hem

bezochte steden. De Amsterdamse stadsstratenmakerswerf werd daarbij veel efficiëntie toegedicht: iedere

kapotte steen zou direct door de stratenmakers worden vervangen.816

Het publieke onderhoud van de bestrating vergde een bepaalde mate van ontwikkeling van de

bestuurlijke administratie en van het stedelijke bouwbedrijf. Dit hing dus nauw samen met de ontwikkeling van

de stedelijke economie. Stadsbesturen konden door welvaart de onderhoudsverplichting van de eigenaren van de

aangrenzende percelen overnemen, in ruil voor de betaling van een straatbelasting. De kosten voor aanleg en

onderhoud werden zo nog steeds door de huiseigenaren betaald, maar de werkzaamheden werden voortaan door

een stadsstratenmaker op uniforme wijze uitgevoerd.817 Niet alle onderzochte steden waren in de achttiende

eeuw al overgegaan tot totale publieke behartiging van de aanleg van de straten. In Schiedam was dit

bijvoorbeeld achterwege gebleven. De burgemeesters stelden daar op 22 december 1783 aan de vroedschap voor

om het onderhoud van de straten voortaan van stadswege te verzorgen.818 Directe aanleiding vormde de

voorgenomen bestrating van de stadsvesten. De burgemeesters en de gecommitteerde vroedschappen vroegen de

leden Dominicus Doom Jacobsz, Leonardus den Beer en Eduard Jacob Penning om de mogelijkheden te

onderzoeken.819 Hun onderzoek wees uit dat de stad in staat was het onderhoud van alle straten te organiseren.

Hierbij werd het herstel van schade aan de straten veroorzaakt door particuliere werkzaamheden uitgesloten,

evenals het onderhoud van de stoepen voor de huizen.820 De te introduceren straatbelasting werd gekoppeld aan

de verponding. Voor iedere gulden aan onroerend goed belasting, betaalden de eigenaren voortaan tweeënhalve

813 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 238.
814 H. Peckham, The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands an Part of France, in which is
included a description of Paris and its Environs, Londen 1772, p. 42.
815 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 27.
816 G.W. Kernkamp, ‘Bengt Ferrner’s dagboek van zijne reise door Nederland in 1759’, Bijdragen en
mededeelingen van het Historisch Genootschap, 31 (1910), p. 331-334.
817 Voor Leiden, zie: C. Smit, Leiden met een luchtje, straten, water, groen en afval in een Hollandse stad, 1200-
2000, Leiden 2001, p. 50-55.
818 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 162verso 22 december
1783.
819 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795), 30
maart 1784. Dit driemanschap was ook nauw betrokken bij de bouw van de Koopmansbeurs en het Sint
Jacobsgasthuis, zie paragraaf 6.4.1. en 7.3.2.
820 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795), 22 juni
1784; GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 218 23 juni 1784.
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stuiver straatgeld. De molens werden zwaarder aangeslagen omdat molenwagens de wegen het zwaarst belastten.

De vroedschap volgde deze adviezen op. 821

De kosten van de bestrating maakte het voor steden noodzakelijk om het gebruik ervan te reguleren.

Vooral het berijden met zware koetsen moest aan banden worden gelegd. [Afb. 5.7] Om deze reden werden de

molens in Schiedam zwaarder belast. In Leiden was om dezelfde reden molenaars verboden met karren te rijden,

tenzij de grachten waren bevroren. Ook in Delft werd in 1728 bepaald dat het vervoer van graan, meel en mout

met schuiten moest worden gedaan, om zo de straten en vooral de ‘kleijne stenen’ te sparen.822 Het was zonder

toestemming niet toegestaan de wegen te berijden met karren of koetsen met ijzerbeslag op de wielen. Het

gebruik van sledes bleef daarnaast gebruikelijk. De Engelse reiziger Ireland vond de (trage) Amsterdamse

huurrijtuigen met een onderstel van een slee zo curieus dat hij er veel aandacht aan besteedde in zijn

beschrijving. Het gebruik van koetsen met wielen was in de stad voorbehouden aan de elite, ook omdat er

stevige belastingen werden geheven op particuliere koetsen en rijtuigen.823 Volgens de Engelsman Marshall

werden de belastingen op koetsen in Amsterdam zelfs meermalen verhoogd om de toename van het wegverkeer

tegen te gaan. Hierdoor werd een koets zo’n belangrijk statussymbool dat ‘some sensible men here’ verwachtten

dat stijgende belastingen zouden leiden tot een groter aantal particuliere koetsen.824 Franse bezoekers toonden

zich daarentegen eerder verbaasd over het beperkte aantal koetsen.825

Naast de koetsen vormde ook het populaire kaatsspel een grote belasting voor de bestrating, omdat

daarbij de stenen vaak werden stukgeslagen. In Leiden werd daarom de keur tegen het ‘kolven, kaatsen en

balslaan’ op de straten meermalen vernieuwd. In diezelfde stad was ook het moedwillig opbreken van de straten

een groot probleem. Volgens een memorie van de stadsmeestermetselaar Jacob van Werven uit 1742 verdwenen

dagelijks soms wel vierduizend stenen, waarvan de meeste in de grachten werden geworpen. De diepers haalden

deze vervolgens weer uit het water en verkochten de stenen. Het stedelijke bouwbedrijf zag slechts een gedeelte

van deze opgediepte stenen terug: de stad betaalde namelijk drie gulden per duizend stenen, terwijl particulieren

wel tot vier gulden wilden betalen. Het verlies aan steen en de arbeidskosten voor het herstel van de straten

beliepen volgens berekeningen van Van Werven ongeveer 25 gulden per dag. 826

In tegenstelling tot de bestrating bleef het onderhoud van de kademuren een zaak van de eigenaren van

de omliggende bebouwing. Zij deden dit gemeenschappelijk of individueel. In Haarlem noemde stadsfabriek

Hendrik Huskus in zijn opsomming van stadswerken dan ook alleen de kades die grensden aan

821 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795), 17
augustus 1784. Het Schiedamse verpondingsregister bleek sterk verouderd waardoor nieuwe taxaties van
onroerend goed noodzakelijk waren. Deze werden in 1790 afgerond. Zie: GAS 291 Archief stadsbestuur tot
1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 236verso 17 augustus 1784; GAS 291 Archief stadsbestuur tot
1795, 28 (Vroedschapsresoluties 1789-1795), 21 juni 1790.
822 D. Wijbenga, Delft, een verhaal van de stad en haar bewoners, Deel III van 1700 tot het jaar 1795, Rijswijk
1993, p. 21.
823 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p. 127.
824 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 68.
825 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 239-240.
826 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5156 (Stukken betreffende het wijzigen van de verordening op
het opbreken van straten 1742), memorie Jacob van Werven d.d. 9 februari 1742.
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gemeenschapsgrond, markten en uitkomende straten en stegen.827 De stedelijke overheid controleerde wel het

onderhoud en sprak eigenaren aan als zij in hun onderhoudsplicht tekort schoten.

5.2.3. groenvoorziening

De straten en pleinen in Holland waren vaak met bomen omzoomd. Over het algemeen werd deze groene

aanplant door buitenlanders positief gewaardeerd. De aanwezigheid van groen in de centra van de steden gaf

Denis Diderot bij zijn bezoek in 1773/1774 in ieder geval het gevoel zich ‘toujours à la campagne’ te

bevinden.828 Volgens de Engelsman Nugent leken de beplante straten van Leiden op ‘alleys of a wel adorned

garden’.829 Zijn landgenoot Marshall sprak echter zijn afkeuring uit. De bomen stonden naar zij mening een goed

zicht op de architectuur in de weg. Bij zijn beschrijving van de Haagse Prinsengracht wees hij lezers op het feit

dat ‘a canal regularly cut through a very wide street, faced with stone, accords perfectly well with the regularity

of houses and is a great improvement, but trees have nothing to do in the case’.830 Bovendien hinderden deze

bomen de vrije luchtdoorstroming in de stad, iets wat hij zeer ongezond achtte.831 Deze mening zou in de daarop

volgende jaren opgang maken en in de negentiende eeuw verdween veel beplanting om deze reden uit de

Hollandse steden.832 In de achttiende eeuw gold de beplanting nog voornamelijk als een sieraad voor de stad.

Het recreatieve gebruik van de plantsoenen en lanen was van grote interesse. Volgens de

stadsbeschrijving van Gouda van Ignatius Walvis bestond er geen plaats in Holland met ‘zoo meenigte hoven en

tuinen als der Goude, deze door verscheide kaden en wegen afgedeeld, maaken aangenaame wandelingen en

geeven in den bloeijtijd eenen lieffelijken reuk aan de omtuinde stad’.833 De Engelsman Ireland sprak in zijn

reisbeschrijving over de vermakelijke wandelmogelijkheden rondom de verschillende steden.834 De singels

rondom Leiden en Amsterdam gaven, net als de omwalling zelf, bijvoorbeeld een zeer aangename

wandelmogelijkheid, met fraaie gezichten op zowel de fortificatiewerken en het omliggende landschap. [Afb.

5.8] In Rotterdam ontmoette ‘the best company in the city’ elkaar op de Boompjes.835 Door het gebrek aan

bossen in Holland kregen juist de Haarlemmerhout en het Haagse bos veel waardering. Volgens William Carr

zochten op zon- en feestdagen de burgerij van Haarlem, Amsterdam en ‘other places’ in de Hout hun

verpozing.836 Dergelijke wandelgebieden werden door de stadsbesturen gekoesterd. In 1753 bleken de bomen

langs de Leidse singels hun waarde als kaphout te verliezen als zij niet snel zouden worden gerooid. Het

stadsbestuur overwoog echter dat de bomen niet in een keer zouden worden gekapt, omdat dit ten koste ging van

827 GAH Stadsarchief 1581-1795, kast 8-4-55 (Registers stadswerken, 1804).
828 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 249.
829 T. Nugent, The Grand Tour, a journey through the Netherlands [...], London 1756, p. 96.
830 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 31.
831 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 14.
832 M. van Rooijen, De groene stad, een historische studie over de groenvoorziening in de Nederlandse stad,
Den Haag 1984, p. 14.
833 I. Walvis, Beschrijving der stad Gouda, Gouda 1714, p. 28.
834 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p.
835 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 19.
836 W. Carr, Travels through Flanders, Holland, Germany, Sweden, and Denmark, containing an account of
what is most remarkable in those countries, vijfde editie London 1725.
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de wandeling om de stad. Ieder jaar zouden daarom delen van de singels worden gekapt en opnieuw beplant,

zodat de singel om de stad na ongeveer twaalf jaar geheel opnieuw beboomd was.837

In 1766 besloot de Schiedamse vroedschap het zogenaamde ‘Nieuwe werk’ ‘hoe eer hoe beeter met een

aangenaame en vermakelijke plantagie […] vercieren’.838 Vrijwel direct werden de aanwezige bomen gerooid en

het terrein geëgaliseerd. Tegelijkertijd werden een aantal deskundigen belast met de vervaardiging van een

ontwerp voor de parkaanleg. Op 2 maart 1767 beoordeelde de vroedschap diverse projecten van de stadsarchitect

Arie van Bol’es, een zekere ‘Horsman’ en ‘anderen’. 839 De vroedschap koos voor de uitvoering van het project

van ‘directeur’ Horsman, onder toezicht van de burgemeesters, de fabrieksmeester en de stadsarchitect. [Afb.

5.9] Het project voorzag in de aanleg van een bosquetpark en kenmerkte zich door gesnoeide bomen en hagen

die de paden flankeerden. Twee wandelwegen slingerden door het park, elkaar voortdurend kruisend. De aanleg

verliep voorspoedig. Voor het beheer en de bescherming van deze investering werden twee leden van de

vroedschap als ‘directeuren van stadsplantagie’ aangesteld.840 [Afb. 53]

De instructie van de Goudse fabrieksmeesters bepaalde dat de kades, wegen en straten behoorlijk

moesten zijn beplant ‘ter profijt van de stad’.841 Deze boombeplanting was, behalve fraai, vooral ook nuttig en

functioneel. Niet alleen gaven de bomen schaduw aan wandelaars, maar zij leverden ook kaphout dat kon

worden verkocht en de wortels verstevigden de grond. De bomen en ‘plantage’ in de steden werden dan ook

beschermd door keuren en wetgeving. Kort na de aanleg van een stadspark in het Nieuwe werk in Schiedam

werd in 1767 de keur tegen de ‘molesten’ van het stedelijke groen vernieuwd, waarbij het boetebedrag tot 50

gulden verhoogd. Bovendien werd voortaan bij de beoordeling van bouwaanvragen in dit stadsdeel rekening

gehouden met het aanzien van dit park, waardoor de omgeving zich min of meer ontwikkelde tot een exclusief

woongebied. De bouw van branderijen, mouterijen en brouwerijen was verboden en bouwaanvragen voor kleine

woningen afgewezen. Dit was namelijk niet in overeenstemming was met ‘die oogmerken welke men bij het

stigten van dat plantsoen voor het decorum van deeze stad en tot agrement van het algemeen zich hadde

voorgesteld’.842 In Schiedam, waar de jeneverindustrie normaliter maar weinig in de weg werd gelegd, waren

dergelijke bepalingen zeer uitzonderlijk.

Voor het onderhoud van het stedelijke groen werden specialisten aangesteld. Amsterdam beschikte

volgens Ferrner over een man met een ‘jaarlijks loon’ die de bomen van de stad in goede staat hield.843 Ook

andere steden hadden boomsnoeiers in dienst. Het Goudse stadsbestuur hechtte zo veel waarde aan het stedelijke

groen dat een bezuinigingsvoorstel uit 1773 om het onderhoud voortaan aan te besteden sneuvelde. De

vroedschap vond het zelfs beter een ‘stadstuinier’ met een aantal knechten aan te stellen en ‘alzoo de

837 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 208 (Burgemeestersresoluties 1752-1755), fol. 25.
838 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), fol. 45verso 10 november
1766.
839 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), fol. 64 2 maart 1767.
840 Jacob Morgan en Pieter Loquet werden als directeuren aangesteld, zie: GAS 291 Archief stadsbestuur tot
1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), fol. 78verso 22 juni 1767.
841 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311- 1815, 3657 (Fabricageboeken ca. 1722), fol. 11 instructie fabrieksmeesters
artikel 29.
842 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 89verso 19 maart
1777; GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 162verso 22
december 1783; GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-
1782), ongefolieerd 15 februari 1781.
843 G.W. Kernkamp, ‘Bengt Ferrner’s dagboek van zijne reise door Nederland in 1759’, Bijdragen en
mededeelingen van het Historisch Genootschap, 31 (1910), p. 331-334.
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stadsplantagie mettertijd te doen vermeerderen’, ‘niet alleen tot cieraad en aangenaame wandelweegen maar ook

tot avantagie en profijt van de stad’. Het voorstel ging echter nog verder: het toezicht vanuit het stadsbestuur

moest aan de fabrieksmeesters worden onttrokken, omdat deze ambten steeds rouleerden, en worden

toevertrouwd aan ‘kundige en particuliere commissarissen’.844 De positie van commissaris bleek echter, vanwege

het gebrek aan een financiële vergoeding, zo onaantrekkelijk dat geen stadsbestuurder bereid was het waar te

nemen. Het toezicht werd daarom uiteindelijk toch bij de fabrieksmeesters gelaten.845 Voor het onderhoud van de

stadsbomen beschikte de Schiedam tussen 1757 tot 1780 over een stadsboomsnoeier met een traktement van 350

gulden per jaar. In 1780 werd deze vervangen door de ‘ordinaris arbeijder’ Frans ter Hofsteede, die daarvoor een

gulden extra genoot boven zijn weekgeld van zes gulden.846 De stad beschikte verder over een eigen

boomkwekerij bij de stadsdoelen, die in 1774 werd verplaatst naar een stuk grond bij het weeshuis om ruimte te

maken voor een exercitieterrein voor de stedelijke schutterij.847

In de negentiende eeuw kwam meer aandacht voor de aanleg van echte stadsparken. Lodewijk

Napoleon wilde bijvoorbeeld in Amsterdam publieke wandelparken buiten de stad aanleggen, waar de

stadsbewoners, zonder afleiding van de uitspanningen zoals in de Plantage, door wandelingen hun conditie op

peil konden houden.848 Na de afdanking van de fortificatiewerken van de steden, werden deze vaak vergraven tot

stadsparken, zodat het gebruik als wandelgebied feitelijk werd gecontinueerd.849

5.3. Het water in de stad

In zijn rede bij de inwijding van de Delftse Fundatie van Renswoude op 11 december 1759 stond Johannes van

der Wall uitvoerig stil bij de betekenis van de waterbouwkundige werken: ‘reeds immers zou dit, ons lage land,

tot een moeras, waaruit het deszelfs oorsprong nam, wederom geworden zijn, indien het niet door kunst

behouden en bevestigd was. De sterke watergod zou zijn ontrukte erfdeel al overlang met winst teruggenomen

hebben, als men zich hier niet bevlijtigd hadt, hem kunstiglijk te keer te gaan, om met een gering, doch vernuftig

aangewend vermogen, hem groten tegenweer te bieden, zo dat zijne pogingen verijdeld, zijne aanvallen

ontweeken of voor een goed gedeelte schadeloos weerstaan worden.’850 De waterbouwkunde was dan ook een

belangrijk onderdeel in het lesprogramma van de fundatie. De testatrice Maria Duyst van Voorhout had de

‘dijkagien’ expliciet genoemd als onderwerp voor onderwijs en het gros van de achttiende-eeuwse pupillen met

een bouwkundige studie zou uiteindelijk werkzaam worden binnen de waterstaat.851

Het belang voor Holland van de vele waterstaatkundige werken, die de dreiging van de ‘watergod’

moesten keren, kan moeilijk worden overschat. In de achttiende eeuw moesten de waterbouwkundigen

844 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311- 1815, 4216 (Register vroedschapsresoluties over financiële zaken en
openbare werken 1702, 1747-1794), fol. 18 verso 1 april 1773.
845 GAG Stadsarchief tot 1815, 4216 (Register vroedschapsresoluties over financiële zaken en openbare werken
1702, 1747-1794), fol. 30verso 28 december 1773.
846 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 22 (Vroedschapsresoluties 1780-1782), fol. 36 17 april 1780 en G.
van der Feijst, 400 jaar stadstimmerwerf, van fabrieksmeester tot directeur gemeentewerken, 1981, p. 27-28.
847 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 20 (Vroedschapsresoluties 1771-1775), 10 juli 1774.
848 E. Starkenburg,‘“La Santé et Salubrité du Pays”, Het streven van Lodewijk Napoleon naar een gezonde
woonomgeving’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 2006, p. 316.
849 A.M. Backer, E. Blok, C.S. Oldenburger-Ebbers, De Natuur Bezworen, een inleiding in de Geschiedenis van
de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur van de middeleeuwen tot het jaar 2005, Rotterdam 1998, p. 33-
34.
850 J. van der Wall, Redenvoering ter plegtige inwijinge der Kunsten-Kweekschool etc.etc., Delft 1760, p. 22.
851 Zie paragraaf 4.4.3
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oplossingen vinden voor de steeds moeilijker wordende afwatering van polders, de afkalving van stranden en

kusten langs de Noordzee, de uitdijing van de Haarlemmer en Leidse meren en de verzanding van rivieren en

riviermonden.852 Het water vormde zowel een bedreiging als een zegen voor Holland. De welvaart hing voor een

groot deel samen met de bereikbaarheid over zee en de binnenlandse waterwegen waren zeer geschikt voor

verder transport. De trekvaartverbindingen werden door buitenlandse bezoekers bewonderd, hoewel er kritiek

was op het tempo en het comfort van de schuiten, vooral als de schippers – vaak tegen de regels in – te veel

mensen aan boord namen. Vervoer was relatief goedkoop en ‘if travelling is very cheap, very low, and vulgar

people will travel’.853 Voor het vervoer langs de waterwegen waren verschillende waterbouwkundige werken

noodzakelijk. Schutsluizen vingen de verschillen in waterhoogte op en maakten de passage van schepen door de

verschillende polderboezems mogelijk. Ze vormden een onmisbare schakel in het waterwegennetwerk van de

Provincie. Sluizen die waterwegen met open water verbonden moesten ook hoogwater kunnen keren om het

achterliggende gebied tegen overstroming te beschermen. Door de buitenlandse en binnenlandse reizigers

werden de grote sluiswerken bij Halfweg en Maassluis als indrukwekkende bezienswaardigheden ervaren. De

vaarwegen zelf moesten voortdurend op diepte worden gehouden. Om verzanding en aanslibbing te verhelpen

beschikten de steden over baggerlieden die met de hand of met moddermolens het neergeslagen slijk

verwijderden. Ook particuliere aannemers werden hier mee belast. Dergelijke methoden brachten natuurlijk geen

permanente oplossing. Geavanceerder was het gebruik van sluizen en watermolens om waterbeweging op te

wekken om het zand en slijk los te woelen en naar open water weg te voeren. Dergelijke systemen werden ook

gebruikt om vervuild water uit en schoon water in de stad te krijgen.

De steden waren bij de behartiging van de waterstaat in het eigen territoir niet autonoom, dit in

tegenstelling tot andere onderwerpen die het stedelijk bouwbedrijf aangingen. Bij de Hollandse waterstaat waren

meerdere bestuursinstellingen betrokken, zoals de provincie, de hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland,

Schieland en Amstelland en de polderbesturen. De provinciale overheid hield toezicht op alle waterstaatkundige

werken, controleerde de hoogheemraad- en waterschappen en gaf toestemming voor de uitvoering van

grootschalige werken, zoals inpolderingen. Vanwege de complexe problematiek nam de bemoeienis van en de

regievoering door de Provinciale Staten in de loop van de achttiende eeuw toe, onder meer door de aanstelling

van de inspecteur-generaal der Hollandse rivieren in 1754.854 Voor veranderingen in de stedelijke waterstaat

moest altijd medewerking van andere bestuursorganen worden verkregen en de verschillende belangen moesten

met elkaar in evenwicht worden gebracht. Sommige steden hadden afspraken gemaakt met de

Hoogheemraadschappen over het beheer van de stadswateren of hadden door de aanleg van sluizen een

onafhankelijke stadsboezem gecreëerd.855 Amsterdam had in 1676 door de aanleg van de Amstelsluizen

weliswaar een eigen stadsboezem gecreëerd, maar voor het opmalen van polderwater of het lozen van water op

de boezems van omliggende polders was medewerking en toestemming van Amstelland en Rijnland

852 T. Bosch, Om de macht over het water, de nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-
1849, Zaltbommel 2000, p. 19-24.
853 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 22.
854 T. Bosch, Om de macht over het water, de nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-
1849, Zaltbommel 2000, p. 29-31. Zie ook paragraaf 4.5.2.
855 C. Smit, Leiden met een luchtje, straten, water, groen en afval in een Hollandse stad, 1200-2000, Leiden
2001, p. 59.
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noodzakelijk.856Het spreekt voor zich dat de belangen van een individuele stad lieten zich echter niet altijd

verenigen met de belangen van waterschappen, polderbesturen of andere steden. Stadbesturen hadden echter

zekere invloed door middel van hun vertegenwoordigers in de waterschapsbesturen en in de Provinciale Staten.

In Rotterdam werd in 1775 een tweede boezem gecreëerd, waardoor het water van de Rotte werd gescheiden van

het water van Schieland.857 Tot die tijd hadden laaggelegen stadsdelen veel overlast door incidentele stijgingen

van het waterpeil.

De meeste waterstaatkundige werken, die door de steden in de achttiende eeuw werden uitgevoerd,

betroffen het onderhoud van bestaande structuren. Echte wijzigingen in de waterstaat waren lastig. Een plan tot

betere doorspoeling van de grachten en singels van Den Haag uit 1773 vond bijvoorbeeld geen doorgang wegens

‘misverstanden op verkeerde jalouziën tusschen Rhijnland en Delfland’.858 De door de grafelijkheid van Holland

geprivilegieerde doorvaart over Gouda bracht deze stad gedurende de achttiende eeuw meermalen in conflict met

Leiden en Delft, omdat deze steden de sluis in de Leidschendam zouden vergroten zodat een alternatieve en

snellere vaarroute beschikbaar kwam.859 De handhaving van het Goudse privilege betekende dat reizigers tussen

Den Haag en Leiden in Leidschendam moesten overstappen op een andere trekschuit en dat grote vrachtschepen

niet konden passeren. Alle vrachtverkeer liep tussen Maas en IJ maakte een omweg langs Gouda. De

tegenwerking van structurele veranderingen in de waterstaat kan echter niet alleen worden verklaard uit

plaatselijk particularisme. Aanpassingen in de waterstaat konden vergaande, onvoorziene en ongewenste

consequenties hebben.

De betekenis van de waterstaat binnen het stedelijke bouwbedrijf mag niet worden onderschat. Niet

voor niets werd in hoofdstuk 4 geconstateerd dat bij de aanstelling van ambtenaren kennis van de

waterbouwkunde een belangrijk selectiecriterium was.860 Waterbouwkundige werken behoorden vaak tot de

grootste en meest kostbare werken die door de stedelijke overheden werden uitgevoerd. Bovendien waren deze

werken, meer nog dan civiele bouwwerken, strikt noodzakelijk voor de stad en haar bewoners. Ondanks het

sobere bouwbeleid in Delft na 1772, ontkwam de stad dan ook niet aan een forse investering van meer dan

200.000 gulden toen de sluiswerken in Delfshaven het tijdens een stormvloed hadden begeven.861 Voor de

veiligheid maar ook voor de handel en welvaart van de stad waren deze sluizen onmisbaar. Investeringen in

dergelijke werken werden dan ook niet geschuwd. Ook de Schiedamse stadsbestuurders vonden de kosten van

ruim 150.000 voor een nieuwe binnensluis niet excessief omdat deze niet ‘tot cieraad, agrement, of eenig ander

eijnde [was] ingericht, maar geschikt [was] ten gerieve van de commercie in ‘t gemeen’.862

856 J.E. Abrahamse, ‘De problematiek van Amsterdam als waterstad, “een schone maagd met stinkende adem”’,
Historisch geografisch tijdschrift 24 (2006) 1, p. 29-31.
857 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2005 (zesde
druk), p. 351.
858 R. Vijfwinkel e.a., ’s Haags werken en werkers, 350 jaar gemeentewerken (1636-1986), Den Haag 1986, p.
55-59, citaat p. 59.
859 G. Steenmeijer, Tot cieraet ende aensien deser stede: Arent van ’s-Gravesande architect en ingenieur (ca
1610-1662), Leiden 2005, p. 116-118. G.J. Arends, Sluizen en stuwen, de ontwikkeling van de sluis- en
stuwbouw in Nederland tot 1940, Delft 1994, p. 20-21.
860 Zie bijvoorbeeld de examens van de ambtenaren van Utrecht en Gouda, paragraaf 4.3.3.
861 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 13.8 (Resoluties veertigraad 1783-1786), bijlagen p. 22 rapport over de
stedelijke financiën 6 januari 1784; bijlagen p. 44 no. 7 rapport d.d. 29 mei 1784, p. 5; GAD 1 Stadsbestuur
1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen tijden op de minst
kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783).
862 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 127verso 1 december 1777.
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5.3.1. de bereikbaarheid van de stad over water

De Staten- of Mallegatsluis bij Gouda

Op 30 augustus 1763 werd de aanleg van de nieuwe statensluis of Mallegatsluis bij Gouda door de

Gecommitteerden Raden van Holland aanbesteed. Het bouwproject zou bepalend zijn voor de benoemingen van

de aannemer Arie Blanken tot stadsfabriek van Gouda in 1777 en van Dirk van der Boon, die bij de bouw stage

liep, tot stadsfabriek van Leiden in 1768.863 Het ‘Gemene land’ van Holland droeg de kosten, omdat de sluis een

schakel vormde in de door de grafelijkheid geprivilegieerde vaarroute: de sluizen maakten de passage tussen de

IJssel en de Gouwe mogelijk.864 In totaal onderhield de provincie drie sluizen bij Gouda, evenals een aantal

bruggen. Al het scheepvaartverkeer tussen de Maas en het IJ was verplicht de route langs de Hollandse IJssel, de

Gouwe, de Oude Rijn, de Leidse en Haarlemmermeren en het Spaarne te volgen. Hoewel de provincie de

tolgelden ontving, was de betekenis van deze zogenaamde ‘gecostumeerde’ vaart voor Gouda veel groter: de

verkeersdrukte bracht de stad veel nijverheid. Gouda verhinderde daarom de openlegging van andere, snellere

vaarroutes.865 De Mallegatsluis was onderdeel van de vaarroute die buiten de stad Gouda langs de Buitengouwe

of Turfsingel liep. Hier passeerden de grotere schepen en de schepen met een staande mast, die vanwege de

nauwere vaarweg en de vele bruggen niet door de stad konden varen.866 Gouda had bedongen dat deze schepen,

omdat zij de stad links lieten liggen, minimaal 36 uur bij de stad moesten aanmeren of een vergoeding moesten

betalen.867 [Afb. 5.10]

Het onderhoud van de Goudse sluiswerken werd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het

departement van de kleine fortificatiën van Holland en het toezicht was opgedragen aan een subcommissie

binnen de Gecommitteerde Raden. Iedere najaar voerden de contrarolleur generaal van de Hollandse fortificatiën

en de commissieleden een inspectie uit. Voor het dagelijkse onderhoud was een sluismeester verantwoordelijk,

die daarvoor overlegde met de contrarolleur generaal en, na 1765, met de ingenieur van het departement van de

kleine fortificatiën. Het voorjaarsrapport van de contrarolleur generaal Jacob Pierlinck uit 1761 vermeldde de

slechte gesteldheid van de Mallegatsluis.868 Het muurwerk stond uit het lood en de sluisdeuren lekten. Het jaar

daarop werden de problemen in de rapportages herhaald.869 Pierlinck adviseerde de aanleg van een geheel

nieuwe sluis naast de oude. De Goudse stadsfabriek Jacob van Breda, ‘een oud en ervaren sluijsmeester en

863 Het besluit om Dirk van der Boon stage te laten lopen, zie: GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 1
(Notulen regenten 1754-1772), fol. 121 23 februari 1764. De overeenkomst met de aannemers Blanken, zie:
GAD 263 Fundatie van Renswoude 1749-1990, 1 (Notulen regenten 1754-1772), fol.123verso 31 maart 1764.
864 De Staten van Holland vormden de rechtsopvolger van de Graaf van Holland.
865 G.P. van der Ven, ‘Waterstaat’ in: W. Denslagen (red.), Gouda, de Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst, Zwolle 2001, p. 65-77. D.L. de Jong, ‘de Mallegatsluis’, Bijdragen Die Goude 3 (1941),
71-84. Bij vernieuwingen aan de sluis bij de Leidschendam in de jaren zestig van de achttiende eeuw
procedeerde bij Rijnland Gouda tegen Leiden en Delft over een vermeende verwijding van de duikers waardoor
grotere schepen zouden kunnen passeren: RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 210
(Burgemeestersresoluties 1758-1762), fol. 48 6 oktober 1760; RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213
(Burgemeestersresoluties 1766-1768), fol. 7verso 5 januari 1767.
866 Over deze sluizen, de havensluis en de wijze waarop deze werden ingezet om de grachten van Gouda met
schoon water te doorspoelen zie: G.P. Van der Ven, ‘Waterstaat’ in: W. Denslagen (red.), Gouda, de
Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Zwolle 2001, p. 65-77.
867 G.J. Arends, Sluizen en stuwen, de ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940, Delft 1994,
p. 24-25.
868 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en WestFriesland 1621-1795, 3849 (Verslagen van de reizen
in de departementen van de grote en de kleine fortificatiën 1761-1769), verslag 22 september 1761, verslag juli
1762, verslag 28 oktober 1762.
869 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 1621-1795, 3839 (Verslagen van de
reizen in de departementen van de grote en de kleine fortificatiën 1761-1769), verslag juli 1762.
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bouwkundige’, onderschreef dit advies.870 De commissie van de kleine fortificatiën besprak bij de

najaarsinspectie van 1762 het probleem met de Goudse burgemeesters en Pierlinck.871 De burgemeesters drongen

aan op bouw van de geheel nieuwe sluis. Bij herstel moest de sluis namelijk worden afgedamd waardoor de

doorvaart werd gestremd. Dit was nadelig voor de Hollandse handel en industrie. De andere steden konden dit

aangrijpen om de opening van alternatieve vaarroutes te agenderen. Voor Gouda was het zaak dit koste wat kost

te voorkomen. In het voorstel van Pierlinck bleef de oude sluis echter tijdens de bouw bruikbaar. De

burgemeesters boden de benodigde stadsgrond kosteloos aan. De provinciale commissie wilde echter eerst

inzicht in het verschil in kosten tussen herstel en nieuwbouw. Pierlinck kreeg daarom opdracht een

kostenbegroting te maken. Hij deed dit in samenwerking met de ingenieur Cornelis Van der Graaff en de

sluismeester Arie Blanken.872

Op basis van de adviezen en kostenbegroting van Pierlinck werden de Gecommitteerde Raden op 10

december 1762 geadviseerd de oude sluis te herstellen. [Afb. 5.11, 5.12] Het verschil in kosten bleek namelijk

groot: 39.000 gulden voor reparatie en 69.000 gulden voor volledige nieuwbouw. De laatste schatting was

bovendien bij voorbaat onbetrouwbaar, omdat de veengrond ter plaatse de funderingswerkzaamheden ‘een

hazardeus en kostbaar werk’ maakten.873 [Afb. 5.15] Bij herstel van de bestaande sluis konden de oude

fundamenten gedeeltelijk worden gehandhaafd en bestond meer zekerheid over de kwaliteit van de bouwgrond.

Voor de provincie was deze handelswijze het meest geëigend: de bescheiden opbrengsten van de tolheffing

rechtvaardigden nu eenmaal geen grotere uitgave. Er bestond bovendien een precedent: in 1719 was de sluis ook

al gestremd geweest voor reparatiewerkzaamheden. In het ergste geval zou bij de drooglegging van de sluis

blijken dat herstel niet mogelijk was. In dat geval kon deze sluis weer doorvaarbaar worden gemaakt om alsnog

een geheel nieuwe sluis aan te laten leggen. De ingenieurs moesten de voor deze scenario’s de benodigde

plannen achter de hand hebben, zodat geen tijd verloren zou gaan. De Gecommitteerde Raden waren zich er net

als de Goudse burgemeesters zeer bewust van dat ‘aan het sluiten van deeze riviervaart tusschen de grootste

kooplieden van Nederland en zelfs deeze gewesten en veele importante steeden in Duitsland, deeze Provintie

veel geleegen is’ en dat zo’n stremming niet te lang mocht duren.874 Het Goudse stadsbestuur was over de

besluitvorming zo ontevreden dat haar vertegenwoordigers het sluisproject in de vergadering van de Staten van

Holland aan de orde stelden. De Staten vertegenwoordigden de hoogste bestuursmacht in de provincie.875 Gouda

stelde onder andere dat na 1719 veel grotere schepen in de vaart waren genomen, die de stad niet via de

Binnengouwe konden passeren. Vanwege de grote belangen die alle stemhebbende Hollandse steden hadden bij

870 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en WestFriesland 1621-1795, 3849 (Verslagen van de reizen
in de departementen van de grote en de kleine fortificatiën 1761-1769), verslag juli 1762.
871 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 1621-1795, 3144 (Resoluties
Gecommitteerde Raden oktober-december 1762), fol. 1478 29 oktober 1762.
872 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 1621-1795, 3144 (Resoluties
Gecommitteerde Raden 1762, oktober-december), fol. 1478 29 oktober 1762.
873 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 1621-1795, 3144 (Resoluties
Gecommitteerde Raden 1762, oktober-december), fol. 1741 10 december 1762.
874 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 1621-1795, 3144 (Resoluties
Gecommitteerde Raden oktober-december 1762), fol. 1741 10 december 1762.
875 NA 3.01.04.01 Staten van Holland 1572-1795, 1013 (Minuten van de resoluties van de Staten van Holland
januari-maart 1763), ongefolieerd 3 maart 1763. NA 3.01.04.01 Staten van Holland 1572-1795, 1014 (Minuten
van de resoluties van de Staten van Holland maart-april 1763), ongefolieerd 10 maart 1763 (ingevoegde
memorie Gecommitteerde Raden d.d. 7 maart 1763).
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ongehinderde doorvaart stemden de stedelijke vertegenwoordigers op 3 mei 1763 in met nieuwbouw.876 [Afb.

5.13]

Pierlinck en Van der Graaff stelden nieuwe tekeningen en bestekken op voor een schutsluis met een

lengte van 120 en een breedte van 24 voeten (ruim 37 bij 7 meter), waarin voortaan twee schepen tegelijk

konden worden geschut.877 Deze nieuwe sluis was een stuk groter dan in eerdere projecten was voorzien. [Afb.

5.14] Op 30 augustus 1763 werd het werk aanbesteed aan Arie Blanken voor een bedrag van bijna 120.000

gulden. Van der Graaff voerde, onder verantwoordelijkheid van Pierlinck, het toezicht over de bouw.878 De sluis

werd uitgerust met twee naar de IJssel kerende puntdeuren.879 Pierlinck en Van der Graaff lieten de sluismuren

zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande kademuren, maar dit muurwerk bleek bij de bouw zo slecht dat het

vrijwel geheel moesten worden vernieuwd. In juli 1764 werd bovendien de fundering van de sluisvleugels en de

kademuren verzwaard.880 [Afb. 5.13] De aanleg van de sluis werd in 1766 afgerond. Vervolgens moest de oude

sluis worden gedempt, een plein aangelegd en een sluiswachterswoning gebouwd. Vanwege de kwaliteit van zijn

werk werd dit onderhands aan Blanken gegund.881

In de nieuwe aanleg veranderde ook de richting van de sluis, waardoor het scheepvaartverkeer voortaan

aan de kant van de IJssel een scherpe bocht moest maken bij het in- en uitkomen van de sluis. Dit bemoeilijkte

de in- en uitvaart, iets wat door de Gecommitteerde Raden als argument was aangedragen tegen nieuwbouw.882

De ongehinderde doorvaart tijdens de bouwwerkzaamheden was kennelijk belangrijker dan een optimale

doorvaart na afronding daarvan.

De Schiedamse buitensluis

De buitensluis in Schiedam verbond de buitenhaven aan de Maas met de binnenhavens van de stad. [Afb. 5.16]

De sluis maakte onderdeel uit van de dijk- en kadewerken die het stadsdeel buiten de Hoge zeedijk van

Schieland tegen overstroming moest beschermen. Het sluiswerk had bovendien een spuifunctie om de

buitenhaven op diepte te houden. De sluis werd gesloten op het hoogtepunt van de vloed om het water in de

stedelijke binnenhavens vast te houden. Op het moment dat het water in de Maas was gezakt, werden de deuren

van de sluis geopend waardoor het water de buitenhaven instroomde. Het neergeslagen slib en vuil werden

daarbij weggevoerd. De sluisdeuren stonden, als niet werd gespuid of het Maaswater gekeerd, open, zodat de

schepen de stad in en uit konden varen.

876 NA 3.01.04.01 Staten van Holland 1572-1795, 1014 (Minuten van de resoluties van de Staten van Holland
maart-april 1763), ongefolieerd 10 maart 1763, 13 april 1763. NA 3.01.04.01 Staten van Holland 1572-1795,
1015 (minuten van de resoluties van de Staten van Holland mei-juni 1763), ongefolieerd 3 mei 1763.
877 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 1621-1795, 3146 (Resoluties
Gecommitteerde Raden april-juni 1763), fol. 686 16 mei 1763.
878 Zijn verlof van het garnizoen in Den Bosch werd verlengd: NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland
en West-Friesland 1621-1795, 3147 (Resoluties Gecommitteerde Raden juli-september 1763), fol. 1149 4
augustus 1763.
879 D.L. de Jong, ‘de Mallegatsluis’, Bijdragen Die Goude 3 (1941), p. 71.
880 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 1621-1795, 3151 (Resoluties
Gecommitteerde Raden juli-september 1764), fol. 1095 11 juli 1764.
881 NA 3.01.05 Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 1621-1795, 3158 (Resoluties
Gecommitteerde Raden april-juni 1766), fol. 677 27 mei 1766.
882 Dit was door de Gecommitteerde Raden ook als argument tegen vernieuwing aangedragen, zie: NA 3.01.05
Gecommitteerde Raden van Holland en West-Friesland 1621-1795, 3144 (Resoluties Gecommitteerde Raden
oktober-december 1762), fol. 1741 10 december 1762.



176

In het najaar van 1767 rapporteerde de stadsarchitect Arie van Bol’es dat de buitensluis dringend aan

vernieuwing toe was. De vroedschap gaf de burgemeesters en gecommitteerde vroedschappen opdracht nader

onderzoek te verrichten.883 Op 12 juli 1768 besprak de vroedschap het rapport. De slechte staat van de

buitensluis stond buiten kijf en het noodzakelijke herstel impliceerde afdamming en drooglegging. De

stadsarchitect gaf aan dat omwille van de veiligheid een tijdelijke houten sluis slechts 15 voeten breed kon zijn.

Dit was onvoldoende om grote schepen door te laten. Deze ‘hinder en empeschement’ aan de toe- en afvoer van

de grondstoffen en eindproducten van de jeneverindustrie was in de ogen van de stadsbestuurders onwenselijk.

De stadsarchitect had daarom geadviseerd de bestaande sluis geheel te vervangen en een nieuwe sluis ten westen

daarvan aan te leggen.884 [Afb. 5.17, 5.18] Dit had, net als bij de Mallegatsluis in Gouda, het voordeel dat de

schepen tijdens de bouw de oude sluis nog konden gebruiken. Het leverde wel een nieuw probleem op. De

bestaande sluis lag, gezien de strekking van de binnen- en buitenhavens, op de meest gunstige positie. Als de

verplaatsing gepaard ging met verminderde werking van het spui, dan kon deze remedie wel eens erger zijn dan

de kwaal.

Het stadsbestuur wilde zekerheid over de beste optie. Dit betekende dat zij, ‘hoe gaerne anders volkome

fuducie hebbende in den stadsarchitect’, andere deskundigen wilde raadplegen, ook om ‘buijten alle reproche

[…] voor de prosteriteit’ te blijven.885 Zij traden met de ingenieurs der Hollandse fortificatiën Pierlinck en Van

der Graaff in overleg. Deze ingenieurs wezen na inspectie herstel van de oude sluis en de aanleg van een tijdelijk

noodsluis af. De bouw van een nieuwe sluis naast de bestaande was ook in hun ogen de betere optie. Het spui

zou daardoor niet verzwakken, zolang een ‘aquaduc’ of verlaat op de locatie van de oude sluis werd aangebracht.

Bij het spuien stroomde het water dan over de volle breedte van de haven. Op basis van dit advies stemde de

vroedschap op 12 juli 1768 met de aanleg van de nieuwe sluis in. De stadsarchitect en zijn assistent Rutger van

Bol’es werkten de plannen verder uit en bereidde de aanbesteding voor.886 De ingenieurs werden niet bij de

verdere uitvoering betrokken.

Voor de nieuwe vaarroute moesten de westelijke kades langs de buiten- en binnenhaven worden

vergraven. De grond was stadseigendom, maar in pacht uitgegeven aan de eigenaren van een steenfabriek. Deze

pachters weigerden, ondanks financiële compensatie, hun medewerking. Om een snelle aanleg niet in gevaar te

brengen maakten de Schiedamse burgemeesters in het voorjaar van 1769 een spoedprocedure bij de Staten van

Holland aanhangig.887 [Afb. 5.19] Onder verwijzing naar de bevindingen van de stadsarchitect en ingenieurs

eiste de stad dat de Staten, als houder van de hoogste jurisdictie over het land, de pachters zou dwingen een

regeling te accepteren.888 De pachters voerden hierbij, tot ‘merkelijke surprise’ van de burgemeesters, verweer.

Zij wilden niet akkoord gaan met partiële onteigening. De Staten van Holland wezen echter op 10 mei 1769 de

883 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), fol. 97 26 oktober 1767.
884 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), fol. 126 e.v. 12 juli 1768.
885 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), fol. 126 e.v. 12 juli 1768.
886 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), fol. 126 e.v. 12 juli 1768.
887 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), ongefolieerd 10 april 1769; GAS 291
Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), ongefolieerd 16 mei 1769. De Statenvergadering
was volgens de Schiedamse Stadsbestuurders ‘ex plenitudiene potestatis et juris eminentus dominii’ gemachtigd
van dit geschil kennis te nemen. De pachters verzochten echter om toewijzing van het geschil aan een normale
rechtbank. Dit verzoek werd afgewezen.
888 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), ongefolieerd 16 mei 1769.
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eis van de stad toe, zo lang de pachters een billijke vergoeding kregen.889 Het stadsbestuur had de uitspraak niet

afgewacht en had de aanleg al aanbesteed aan Daniel van den Pauwert en Jan ter Hols ‘in compagnie’ voor een

bedrag van 69.000 gulden.890

De nieuwe sluis was voorzien van een paar kerende deuren richting de Maas en twee paar kruisende

deuren voor de spuifunctie.891 [Afb. 5.20-5.23] De constructie van de kruisende deuren was aan het einde van de

zestiende eeuw ontwikkeld en was ook toegepast in de oude buitensluis.892 Dit systeem maakte het mogelijk de

sluisdeuren zeer snel te openen door gebruik van verschillen in waterdruk. De sluisdeuren aan de

binnenhavenzijde waren langer en de linker- en rechterdeuren waren met elkaar verbonden door ijzeren rollen.

Om het hoge water in de binnenhavens op te vagen werden de deuren gesloten en werden de schuiven in de

deuren aan de binnenhavenzijde opengezet. De ruimte tussen de deuren liep vol water waardoor de deuren aan

de Maaszijde werden dichtgedrukt. Op het moment dat het water in de Maas voldoende was gezakt, werden de

schuiven in de deuren gesloten. Vervolgens werden de omloopriolen, die de kamers tussen de deuren en de

Buitenhaven verbond, opengezet, waardoor het water tussen de deuren in de buitenhaven stroomde. De

waterdruk op de deuren aan de Maaszijde verminderde en deze werden, door de druk van het water tegen de

binnenhavendeuren, geopend. Het water stroomde dan door de buitenhaven en voerde het vuil weg.893 De

toepassing van dit systeem bij een sluis met een breedte van 9,4 meter was op dat moment uniek. Deze breedte

was noodzakelijk voor de navigatie van schepen. De stadsarchitect en de aannemer leverden goed werk: veertig

jaar later constateerde Jan Blanken dat de sluis nog uitstekend functioneerde.894 Begin 1771 was de bouw zo ver

gevorderd dat de oude sluis gedempt kon worden. Op advies van de stadsarchitect zagen de burgemeesters af van

de aanleg van een extra verlaat, ondanks de eerdere adviezen van de ingenieurs.895

De Schiedamse binnensluis

De dam die Schiedam haar naam gaf was onderdeel was van de zeedijken van de achterliggende waterschappen.

Deze dam was al in 1395 voorzien van een sluis, die de passage van schepen van de Schie naar de Maas en van

de stadsdelen binnen en buiten de zeedijk mogelijk maakte.896 Deze binnensluis lag midden in de stedelijke

bebouwing en was onderdeel van de waterwegen landinwaarts, onder meer naar het regeringscentrum Den Haag.

[Zie afb. 5.16] Op 16 september 1776 besprak de vroedschap het rapport van de stadsarchitect Rutger van Bol’es

over noodzakelijk herstel van de binnensluis.897 De vroedschap gaf de burgemeester en gecommitteerde

vroedschappen opdracht een en ander uit te zoeken. Een goede sluisverbinding was noodzakelijk voor de

889 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), ongefolieerd 16 mei 1769. In deze
vroedschapsresolutie is het besluit van de Staten van Holland gekopieerd, in de kantlijn staat bijgeschreven:
Resoluties Holland 1769 p. 687.
890 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), ongefolieerd 22 april 1769.
891 G.P. van der Ven, ‘Waterstaat’ in: W. Denslagen (red.), Gouda, de Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst, Zwolle 2001, p. 76.
892 G.J. Arends, Sluizen en stuwen, de ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940, Delft 1994,
p. 24.
893 Voor de exacte werking van sluizen met kruisende deuren, zie: G.J. Arends, Sluizen en stuwen, de
ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940, Delft 1994, p. 99-102.
894 G.J. Arends, Sluizen en stuwen, de ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940, Delft 1994,
p. 100.
895 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), ongefolieerd 17 januari 1771.
896 G.J. Arends, Sluizen en stuwen, de ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940, Delft 1994,
p. 16.
897 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 35verso 16 september 1776.
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jeneverindustrie waarmee ‘de belangens dezer stad op ‘t nauwst verbonden was en waaraan nimmer dan in de

uiterste en absolute oorzaken eenig gering (men laat staan) zeer reëel impediment mag werden toegebracht’.898

Van gewoon herstel was in het geval van de binnensluis geen sprake. Afdammen en stremming van het

verkeer was funest voor de stedelijke economie en er was geen enkele ruimte voor een noodsluis. Bovendien was

de conditie van de sluis zo slecht dat het niet ondenkbaar was dat bij het leegpompen de kademuren zouden

bezwijken en de omliggende bebouwing in de schutkolk zou storten.899 De stadsarchitect presenteerde een plan

dat voorzag in een nieuw sluistracé. De strategie sloot aan bij die van de buitensluis: er werd een geheel nieuwe

sluis geprojecteerd. Dit betekende een rigoureuze ingreep in de stad waarvoor een aantal huizenblokken moesten

wijken.900 [Afb. 5.24, 5.26] Deze nieuwe aanleg betekende wel een grote verbetering voor de doorvaart van de

schepen. Niet alleen was de geprojecteerde sluis tweemaal zo groot, de belangrijkste vaarwegen, de Lange

Haven en de Schie, werden er op een veel directere wijze door verbonden.901 De oude sluis mondde namelijk

midden in de Korte Haven uit, waardoor de schepen om de sluis in en uit te varen kort achter elkaar twee scherpe

bochten moesten maken. Het project vereiste wel forse investeringen, onder andere voor de aan te kopen

gebouwen.902 De stadsarchitect schatte de totale kosten op ongeveer 200.000 gulden.

De burgemeesters en gecommitteerde vroedschappen neigden tot de grote investering vanwege de

betrokken economische en maatschappelijke belangen, hoewel zij nog geen inzicht hadden in de precieze

financiële gevolgen voor de stad.903 Een onafhankelijk deskundige zou de doorslag moeten geven. Contrarolleur

generaal Van der Graaff, die Pierlinck ondertussen was opgevolgd, werd naar de stad uitgenodigd. Hij was eerst

van mening dat de oude sluis wellicht hersteld kon worden, hoewel hierover pas zekerheid kon worden

verkregen na het leegpompen van de schutkolk.904 Hij kon evenmin garanderen dat de sluiswanden het zouden

houden en hij gaf dan ook de voorkeur aan het voorstel van Van Bol’es. Hij vond dat ‘in alle opzigten

raadsaamst’. De vroedschap besloot op 16 december 1776 tot goedkeuring van het project van de stadsarchitect

en de burgemeesters en gecommitteerde vroedschappen namen de verdere voorbereiding ter hand.905

Vrijwel direct na het besluit tot aanleg werden de benodigde dertien percelen aangekocht om de

eigenaren voldoende tijd te geven een andere woning of bedrijfsruimte te vinden. In februari werden de

onderhandelingen afgerond. De panden zouden voor november 1777 moeten worden ontruimd.906 De aankoop

kostte, na aftrek van de opbrengsten van het sloopmateriaal, ruim 57.000 gulden.907 In november 1777 keurde de

898 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 51 14 november 1776.
899 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 59verso 16 december 1776.
900 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 51 14 november 1776.
901 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 51 14 november 1776.
902 Dit blijkt uit de eerste mededeling van de burgemeesters aan de vroedschap over de nodige werkzaamheden
in de vergadering van 16 september 1776: GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-
1779), fol. 35verso 16 september 1776.
903 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-1782), ongefolieerd 20
december 1776.
904 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 51 14 november 1776, fol.
59verso 16 december 1776.
905 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 59verso 16 december 1776.
906 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-1782), ongefolieerd 26
februari 1777. Voor de instemming van de vroedschap, zie: GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21
(Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 76verso 4 maart 1777.
907 De aankoopsom bedroeg 65.650 gulden, de opbrengst van de afbraak was 8.367 gulden. De kosten van de
aankoop van de percelen was dus in totaal 57.283 gulden. Zie, GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21
(Vroedschapsresoluties 1777-1779), fol. 125verso 25 november 1777.
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vroedschap de definitieve werktekeningen en bestekken van de stadsarchitect goed.908 De besluitvorming over de

financiering werd nog, vanwege een slecht bezochte vergadering, uitgesteld.909 Het financieringsplan van de

gecommitteerde vroedschappen voorzag in de verkoop van een deel van de rentedragende aandelen van de stad

in de Hollandse staatsschuld. Het verlies aan rente-inkomsten werd goedgemaakt door nieuwe belastingen op

alcoholische dranken en de branderijen. Zo werden de kosten gelijkmatig over de belanghebbenden – burgers en

jeneverproducenten – bij de sluis verdeeld.910 In maart 1778 werd de bouw aan Daniel van den Pauwert

aanbesteed voor 130.600 gulden.911 De stadsarchitect voerde het toezicht.

De nieuwe sluis fungeerde als schutsluis en kon door vijf paar puntdeuren het water van beide zijden

keren. Dit maakte een veelzijdig gebruik en passage bij vrijwel elke waterstand mogelijk. Naar wens kon de sluis

voor de volle lengte of voor een gedeelte worden gebruikt. In het midden was de schutkolk verruimd, om meer

plaats te bieden zodat meer schepen in een keer konden worden geschut. [Afb. 5.26] De uitvoering van de sluis

verliep voorspoedig. In het najaar van 1779 werd een nieuw sluisreglement vastgesteld dat de sluis moest

beschermen tegen beschadiging door verkeerd gebruik. De pachter van de sluis of diens knecht waren

verantwoordelijk voor het toezicht.912 In 1780 werd de nieuwe sluis in gebruik genomen, waarna de oude sluis

werd gedempt.913

5.3.2. overstroming en navigatie: de bescherming van Rotterdam tegen het water

Op het moment van de vernieuwing van de binnensluis te Schiedam, besteedden ook andere steden aan de Maas

aandacht aan hun sluiswerken. Aanleiding waren een tweetal ernstige stormvloeden die in 1775 en 1776 het land

troffen.914 Bij de stormvloed van 14 november 1775 overstroomde de sluis te Delfshaven, de zeehaven van de

stad Delft. [Zie afb. 3.1] Dit was zeer ernstig omdat deze sluis essentieel was voor de bescherming van het

achterliggende gebied. De schutsluis was dan wel niet onder de kracht van de stormvloed bezweken, maar

nadere inspecties toonden aan dat de sluis onder de waterlijn serieuze gebreken vertoonde. Groot probleem was

het ontbreken van goede bouwtekeningen die inzicht konden geven in de exacte constructie van de sluis. De

sluizen werden drooggelegd en gedurende de zomer en het najaar gerepareerd. Een tweede stormvloed op 20

november 1776 deed de dammen echter bezwijken waardoor de sluiskolk volliep en kades weer overstroomden.

908 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 125 verso 25 november 1777;
GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-1782), ongefolieerd 19
november 1777.
909 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 125 verso 25 november 1777.
Het is niet duidelijk of er een verband bestond tussen de slechte opkomst in de vroedschapsvergadering en de
indiening van de definitieve plannen.
910 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 127verso 1 december 1777.
911 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1777-1779), fol. 152 16 maart 1778.
912 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1777-1779), fol. 271verso 21 september 1779. De
stad legde een douceur van 30 gouden dukaten toe aan de stadsarbeiders. GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 21
(Vroedschapsresoluties 1777-1779), fol. 294 22 november 1779; GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 22
(Vroedschapsresoluties 1780-1782), fol. 11 15 februari 1780, fol. 16verso 2 maart 1780.
913 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 22 (Vroedschapsresoluties 1780-1782), fol. 11 8 februari 1780, fol. 41 30
april 1780. Het dichtgooien van de oude sluiskolk werd door Gijsbert Crabbendam voor 5.798 gulden
aangenomen.
914 G.P. van der Ven, Leefbaar Laagland, geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in
Nederland, Utrecht 2003, p. 145. Eigentijdse beschrijvingen van de stormvloed: J.H. Hering, Bespiegeling over
Neêrlandsch watersnood, tusschen den 14den en 15den November MDCCLXXV, Amsterdam 1776; J.H. Hering,
Bespiegeling over Neêrlandsch watersnood, tusschen den XXIsten en XXIIsten November MDCCLXXVI,
Amsterdam 1778.
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De schade bleef relatief beperkt, maar de herstelwerkzaamheden werden vertraagd en konden pas in 1777

worden afgerond.915 Voormalig pupil van de Delftse fundatie van Renswoude Huijbert van Straalen werkte

onder de aannemers Blanken mee aan dit project.916 [Afb. 5.27] De bouwkosten beliepen bijna 250.000

gulden.917 Na een bezoek aan deze sluiswerken wist de Fransman André Thouin niet wat meer zijn bewondering

wekte: de constructie van deze grote sluizen of de schijnbare eenvoud van het ontwerp.918

In Rotterdam overstroomden de kades in de stedelijke zeehavens bij de stormvloeden van 1775 en 1776.

Dit havengebied stond in open verbinding met de Maas en lag buiten de zeedijken.919 Zij werden niet, zoals in

Schiedam, afgesloten met sluizen, maar waren onderhevig aan de werking van eb en vloed. Het was een groot

voordeel dat de zeeschepen de havens direct konden binnenvaren en voor de pakhuizen van de handelaars

konden afmeren. De lading hoefde niet eerst in kleinere schepen te worden overgeladen. Dit aspect werd door

buitenlandse bezoekers zeer geprezen.920 De kades vormden echter voor de woon- en pakhuizen de enige

bescherming tegen hoogwater. Op 16 december 1776 besprak de Rotterdamse vroedschap een verzoek van de

kooplieden en fabrikanten om maatregelen tegen de wateroverlast.921

De rekwestranten deden uitvoerig verslag van de gevolgen van de overstromingen in het

havengebied.922 De voor de stad belangrijke commissiehandel werd volgens hen bedreigd. Goederen die voor

rekening van de cliënten waren gekocht en tijdelijk lagen opgeslagen in de pakhuizen in Rotterdam waren

namelijk ernstig beschadigd, met alle gevolgen van dien voor de reputatie van de Rotterdamse commissionairs

bij hun opdrachtgevers. De producenten van tabak en suiker leden grote schade omdat hun producten zeer

kwetsbaar waren voor vocht. De wijnhandel werd geconfronteerd met de kosten voor de vervanging van de door

het water aangetaste vaten. De brouwerijen en destilleerderijen in de binnenstad konden geen zoet water

innemen omdat door de overstromingen brak water terecht was gekomen in de stadsvesten. De rekwestranten

dreigden zelfs dat, als geen actie werd ondernomen, zij de stad zouden verlaten.923 Het rekwest vestigde ook de

aandacht op problemen van meer humanitaire aard. De wateroverlast trof juist de kelderwoningen van de meest

arme en kwetsbare ingezetenen van de stad. Door de vochtige huizen lagen epidemieën op de loer. Een

economisch belang was niet ver te zoeken: er ontstond een verhuisbeweging naar de buitensteden, waardoor de

915 J.C. Okkema, ‘Delfshaven’, in: I.V.T. Spaander, R.A. Leeuw, De stad Delft, cultuur en maatschappij van
1667 tot 1813, Delft 1982, p. 72.
916 E.P. De Booy, J. Engel, Van erfenis tot studiebeurs, de fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft,
Delft 1985, p. 292.
917 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 13.8 (Resoluties veertigraad 1783-1786), bijlagen p. 22 rapport over de
stedelijke financiën; bijlagen p. 44 no. 7 rapport d.d. 29 mei 1784, p. 5; GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a
(Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen tijden op de minst kostbaarste en beste wijze
etc.etc. ca. 1783).
918 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 76.
919 H. Bonke, De kleyne mast van de Hollandse coopsteden, stadsontwikkeling in Rotterdam 1572-1795,
Amsterdam 1996, p. 23-54.
920 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p. 22; M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les
Provinces-Unies 1748-1795, Oxford 1995, p.235.
921 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 134 (Vroedschapsresoluties 1776-II), fol. 120verso 16 december 1776.
922 Memorie diendende tot adstructie van den geannexeerde requesten gepresenteert ende overgelevert aan hun
edele groot achtbaren de Heeren Burgemeesteren en Regeerders der stad Rotterdam uit den naam ende
vanwegens eenige burgers en commercieerende ingezetenen dezer stad, zie: GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam,
134 (Vroedschapsresoluties 1776-II), fol. 120verso 16 december 1776.
923 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 134 (Vroedschapsresoluties 1776-II), fol. 120verso 16 december 1776.
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huurwaarde van de kelderwoningen daalde. De rekwestranten wezen ook op het gevaar van een stadsbrand ten

tijde van een overstroming. Zij vreesden dat daar niet adequaat kon worden gereageerd.924

De vroedschap gaf de burgemeesters, fabrieksmeesters, rekenmeesters en de vijf oudste

vroedschapsleden opdracht een en ander te bestuderen. In hun rapportage van 27 december 1776 werd verwezen

naar bestaande plannen. In 1717-1718 had de vroedschap het overstromingsprobleem in de havens al aan

verscheidene specialisten voorgelegd, waaronder de ingenieur Hendrik Reets.925 Deze had een plan opgesteld

met verhoogde kades, dijken en sluiswerken. Uitvoering was achterwege gebleven omdat de introductie van

sluizen in de havenmonden de bereikbaarheid van de havens ernstig belemmerde. De commissie uit 1776 kon

echter geen beter plan bedenken. Het stadsbestuur gaf daarom het initiatief terug te geven aan de rekwestranten.

Zij werden gevraagd werden een of meerdere geschikte projecten in te dienen met een financieringsplan.926 Op

drie locaties in de havens liet het stadsbestuur het hoogste waterpeil van 1775 en 1776 aangegeven, waarna de

planmakers konden rekenen.927 Het Bataafsch Genootschap voor proefondervindelijke wijsbegeerte (opgericht in

Rotterdam in 1769) had al direct na de tweede overstroming zijn leden, bouwkundigen en andere

geïnteresseerden uitgenodigd projecten ter bescherming van de stad in te dienen.928 Het Bataafsch Genootschap

verzorgde de uitgave van de projecten van Jan Horsman, onderscheiden met een zilveren medaille, en de

scheepsbouwer Jan Roodenrijs.929 Eén project werd eind 1777 aan het stadsbestuur aangeboden en door een

vroedschapscommissie verder bestudeerd.930

Het project dat namens het Bataafsch genootschap werd aangeboden was van Cornelis Redelijkheid.

Van zijn uitvoerige plan zijn in het stadsarchief de memorie, de bijbehorende tekeningen en een aantal

beoordelingen bewaard gebleven. [5.28] In de toelichting refereerde Redelijkheid naar Amsterdam waar hoge

kades en sluiswerken de stad beschermden tegen overstromingen vanaf het IJ. Rotterdam was volgens

Redelijkheid gezegend met een veel gunstiger ligging, waardoor ‘de konst […] de natuur maar een weijnig

behulpsaam’ hoefde te zijn. Hij voorzag in zijn plan in sluizen in de monding van het Buizengat naar de

Admiraliteitstimmerwerf, van het haventje naar de stadstimmerwerf, van de Oude haven en van de Leuvehaven.

Bij de stadstimmerwerf werd volstaan met een kleine sluis, maar de overige havenmonden, variërend in grootte

van 147 tot 226 voeten (ca. 46 meter tot 71 meter), ontwierp hij grote, drievoudige sluizen, om de vloeden te

keren. Om verzanding tegen te gaan kregen de sluizen ook een spuifunctie. Redelijkheid maakte daarbij gebruik

van het systeem van kruisende deuren. [Afb.5.29] De kade langs de Boompjes werd verhoogd en de huizen aan

het Haringvliet werden voorzien van een kademuur. De riolen van de huizen naar de Maas werden afsluitbaar.

924 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 134 (Vroedschapsresoluties 1776-II), fol.120verso 16 december 1776.
925 Vermelding Hendrik Reets in: F.W.J. Scholten, Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van
Nederland 1579-1795, Alphen a/d Rijn 1989, p.186.
926 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 134 (Vroedschapsresoluties 1776-II), fol. 142 27 december 1776.
927 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 134 (Vroedschapsresoluties 1776-II), fol. 147 27 december 1776.
928 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 134 (Vroedschapsresoluties 1776-II), fol. 120verso 16 december 1776.
929 Jan Roodenrijs, ‘Antwoord op de vraage: is er in aanmerking nemende de gelegendheid der stad Rotterdam
eenig middel ter uitvoer te brengen om uit derzelver buitenstad het water te keeren etc. etc.’, Verhandelingen van
het Bataafsch Genootschap Rotterdam 1777, p. 165-181; Jan Horsman, ‘Antwoord op de vraage: is er in
aanmerking nemende de gelegendheid der stad Rotterdam eenig middel ter uitvoer te brengen om uit derzelver
buitenstad het water te keeren etc. etc.’, Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap, Rotterdam 1777, p.
185-250.
930 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 136 (Vroedschapsresoluties 1777-II), fol. 58verso 3 november 1777.
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[Afb. 5.30] De vier hoofdpoorten aan de havens kregen voorzieningen, zodat zij met vloeiplanken konden

worden dichtgezet.931

Het plan van Redelijkheid vormde, hoewel enkele verschillen in details, feitelijk een herhaling van dat

van Reets. Dit was dan ook het voornaamste punt van kritiek vanuit het stadsbestuur. De vrije navigatie – het in

en uitvaren van de stad – liep bij aanleg groot gevaar. Rotterdam dankte een groot deel van de Engelse handel

juist aan de goede bereikbaarheid van de havens. Vanwege de tijdswinst werd zelfs handelswaar voor

Amsterdam via Rotterdam verscheept. De sluizen zouden het onmogelijk maken om met meerdere schepen

tegelijk binnen te varen. De manoeuvreerruimte werd bovendien zo beperkt dat de binnenvarende schepen hun

snelheid fors moesten minderen, terwijl botsingen met de sluiswerken haast onvermijdelijk waren. Verder liepen

de sluizen ieder jaar gevaar door de ijsgangen in de Maas. Als laatste wijzigden de sluizen de waterstroming in

de havenmonden waardoor verzanding was te vrezen.932 De voorziene spui betekende geen oplossing, omdat

daarvoor de sluizen zeer regelmatig gesloten moesten worden, waardoor de stad op gezette tijden geheel

onbereikbaar werd.

Redelijkheids uitgebreide plan schoot tekort in praktische uitvoerbaarheid. Het kwam niet tegemoet aan

de dilemma’s van de vroedschap uit 1719 en 1777. Het plan zou zelfs, aldus een van de critici, de prikkel

wegnemen om te investeren in verhoging van de vloerniveaus in de gebouwen en van de kades.933 Overigens was

verhoging van de kades bij voorbaat door de rekwestranten verworpen, omdat dit het aanzien van de stad zou

schaden: ‘dan vragen wij, wat een belaggelijk gezigt het zoude geeven zeer veel panden en aanzienelijke huijzen

met trappen na beneden te zien gaan?’. 934 Verhoging van de kades zou verder het laden en lossen bij een lage

rivierstand bemoeilijken. In feite was het natuurlijk veel goedkoper als iedere handelaar en industrieel in zijn

opslagplaatsen stellages maakte om de goederen boven de waterlijn te brengen. Een dergelijke ingreep kon ook

eenvoudig ongedaan gemaakt worden. Het stadsbestuur wilde zich waarschijnlijk niet branden aan

besluitvorming die gemakkelijk desastreus kon uitpakken. De benodigde investering van minstens 500.000

gulden was reden genoeg de plannen voorlopig te archiveren.935 In de vroedschap werd er in ieder geval niets

meer van vernomen. Door het uitblijven van excessieve wateroverlast verloren ze in de daarop volgende jaren

weer hun actualiteit.

5.3.3. verzanding van rivieren en havens

In 1785 adviseerde de inspecteur-generaal van de Hollandse rivieren Christiaan Brünings over een plan om de

Schiedamse buitenhaven te vergroten. De stad kreeg jaarlijks een steeds toenemend aantal schepen te verwerken,

waardoor ruimtegebrek in de havens ontstond.936 De stadsarchitect Rutger van Bol’es had een plan opgesteld

waarbij een tweede aanlegkade werd gecreëerd. Het stadsbestuur wilde eerst inzicht in de mogelijke gevolgen

931 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4962 (Stukken inzake de beveiliging van de binnenstad tegen hoog water
1776-1777), Memorie Cornelis Redelijkheid.
932 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, (Stukken inzake de beveiliging van de binnenstad tegen hoog water 1776-
1777), Remarques op het voorgelegde plan van Cornelis Redelijkheid om de stad Rotterdam te beveiligen tegens
hoge watervloeden.
933 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4962 (stukken inzake de beveiliging van de binnenstad tegen hoog water
1776-1777), Remarques op het voorgelegde plan van Cornelis Redelijkheid om de stad Rotterdam te beveiligen
tegens hoge watervloeden.
934 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 134 (Vroedschapsresoluties 1776-II), fol. 120verso 16 december 1776.
935 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4962 (Stukken inzake de beveiliging van de binnenstad tegen hoog water
1776-1777), Memorie Cornelis Redelijkheid, paragraaf 20.
936 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 163verso 15 november 1782.
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van de daarvoor benodigde verbreding van de haven. Zij waren bevreesd voor verzanding. In 1785 waren al

klachten binnengekomen over ondiepte in de monding van de Schiedamse haven en ook bij de havens van

Dordrecht, Rotterdam en Delfshaven namen de zandplaten in de Maas toe.937 Brünings hield zich als inspecteur-

generaal intensief met deze problematiek bezig en was daardoor waarschijnlijk het best gekwalificeerd om de

plannen van de stadsarchitect te beoordelen.

De stadsarchitect wilde de haven verbreden, de oostelijke oever rechttrekken en inrichten tot een

aanlegkade. Van Bol’es liet de havenmond echter ongewijzigd, omdat hij had ervaren dat na een eerdere

verwijding ‘niet alleen geen meerder diepte binnenwaards […] bespeurd [was] maar zelfs dat men in den mond

eene meerdere droogte heeft ontwaar geworden’. Hij was er van overtuigd dat het spui door de nauwe

havenmond ook een betere werking had. Brünings bestreed deze visie: de versmalde havenmond creëerde juist

‘een stille plaats’ waar zand zou neerslaan. De havenmonding moest daarom dezelfde breedte als de haven

krijgen. De haven zelf moest zo min mogelijk worden verbreed, om de werking van het getijde en het spui te

optimaliseren. Verder adviseerde hij de aanleg van de tweede spui op de plek van de in 1771 gedempte sluis.938

Feitelijk bekritiseerde hij daarmee het indertijd genomen besluit om, tegen de aanbevelingen van ingenieurs

Pierlinck en Van der Graaff in, geen verlaat op de plaats van deze verwijderde sluis te leggen.939

Op basis van Brünings advies besloot het stadsbestuur de haven zo gelijkmatig vorm te geven. De

onregelmatige, oostelijke oever werd vergraven tot een rechte kade, gerooid op het oostelijke hoofd van de

buitensluis. De gewenste diepte van de haven werd gerelateerd aan de sluisdrempel. Met de vrijkomende grond

werd de kade opgehoogd achter een houten beschoeiing. Aan weerszijden van de haven was nu ruimte voor een

Engels koolschip, terwijl de doorvaart van en naar de stad open bleef. Het stadsbestuur wees de aanleg van een

tweede spui echter af.940 De stadsarchitect werkte de nieuwe plannen uit, die ter beoordeling aan de Inspecteur-

generaal werden gezonden. In het werkseizoen van 1786 en 1787 werd het project in aanbesteding uitgevoerd.941

De verzanding van de IJhavens te Amsterdam

De problemen in de Maasdelta stonden niet op zichzelf. Ook Amsterdam werd geconfronteerd met ernstige

verzandingen in de havens. De ‘verlanding’ van het IJ stond regelmatig op de agenda van de burgemeesters, de

thesaurieren ordinaris en de oudraad. Het grote havenfront van de stad werd door palenrijen afgesloten waarin de

zogenaamde boomgaten toegang gaven tot de achtergelegen havens en walen. Deze walen waren oorspronkelijk

de inhammen van het IJ aan weerszijden van het Damrak.942 Het was de plek waar de schepen moesten

overwinteren, maar door de verzanding bleven deze in de achttiende eeuw steeds vaker aangemeerd liggen voor

de palenrijen, op de zogenaamde ‘Laag’. De Amsterdamse haven stond onder toezicht van de

oppercommissarissen der havens, walen en kranen. De zogenaamde ‘waalridders’ en ‘opperhavenmeester’ zagen

937 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 35verso 12 oktober 1785.
938 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795), fol. 72 23
december 1785.
939 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), ongefolieerd 17 januari 1771.
940 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795), fol. 72 23
december 1785; GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 57 28 december
1785.
941 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 102 16 mei 1786; fol. 30 juli
1786; fol. 8 14 augustus 1786; fol. 81verso 17 april 1787.
942 Gemeentearchief Amsterdam, Inventaris van de oppercommissarissen der havens, walen en kranen en van de
havendienst, p. 1.
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toe op de afgemeerde schepen.943 Het oostelijk havengebied werd bepaald door de walen, werven en dokken van

de Admiraliteit en de Oost-Indische Compagnie. De aanslibbing met zand was hier het meest problematisch.

Voortdurend baggeren van deze havens was noodzakelijk. De stad had zich daartoe in conventies uit 1682 en

1693 verplicht, maar over de interpretatie van deze afspraken bestond discussie.944 In de jaren vijftig en zestig

van de achttiende eeuw ondernamen de burgemeesters, op aanraden van de thesaurieren ordinaris, diverse

pogingen om (een deel van) de kosten op de genoemde colleges te verhalen.945 Zo kreeg de Oost-Indische

Compagnie in 1754 een rekening gepresenteerd van bijna 165.000 gulden voor baggerwerk in de periode 1702-

1754.946 Tot in de jaren zestig werd hierover geprocedeerd en onderhandeld.947

Het baggeren van de havens was zeer kostbaar. Er was een grote arbeidsorganisatie noodzakelijk, niet

alleen om de baggermolens te bemannen, maar ook voor de afvoer van de baggerspecie. De haalschouwen

moesten worden bemand en onderhouden. In 1776 werkten niet minder dan 627 man in het departement van de

Graaf- en Modderwerken. Hoewel dit veelal ongeschoolde arbeid betrof, was het qua personele bezetting veruit

het grootste departement binnen de Amsterdamse stadsfabriek.948 De kosten van de werkzaamheden waren dan

ook fors: in 1788 werden ze berekend op ruim 750.000 gulden over tien jaar.949 De bergplaats van de modder lag

soms ver buiten de stad, wat extra kosten opleverde en de controle op de modderlieden bemoeilijkte. Een proef

om van de specie bakstenen te maken mislukte.950

Na zijn benoeming als directeur-generaal presenteerde de ingenieur Frederik Gerard Meijbaum, in

samenwerking met de stadstimmerbaas Willem van Dieden en opzichter-generaal over de graaf- en

modderwerken Jacob van Breda, enkele belangrijke rapporten over deze problematiek.951 Zij trachten de oorzaak

te analyseren en tot mogelijke oplossingen te komen. De inspecteur-generaal der rivieren Johannes Lülofs

beoordeelde in 1754 samen met de Rijnlandse landmeter Melchior Bolstra een rapport van deze stedelijke

ambtenaren en presenteerden tegelijk een eigen analyse.952 Ook Cornelis Rauws stelde als directeur-generaal een

943 Gemeentearchief Amsterdam, Inventaris van de oppercommissarissen der havens, walen en kranen en van de
havendienst, p. 3.
944 Conventie met de Admiraliteit op 6 januari 1693, conventie met de Oost-Indische Compagnie 17 maart 1682.
945 Voor Admiraliteit, zie: GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 21 (Kladresoluties 1744-1759), fol. 82 3
november 1751; fol. 87 12 november 1751. Voor de Oost-Indische Compagnie, zie: GAA 5039 Archief
thesaurieren ordinaris, 21 (Kladresoluties 1744-1759), fol. 214 4 december 1754; fol. 226 23 april 1755; fol. 233
3 september 1755; fol. 241 7 november 1755.
946 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 21 (Kladresoluties 1744-1759), fol. 214 4 december 1754.
947 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 21 (Kladresoluties 1744-1759), fol. 309 30 augustus 1758; fol.
330 3 mei 1759; fol. 371 5 mei 1762.
948 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 37 (stukken betreffende personeel in
stadsdienst 1772-1777), Generale memorie van het getal der ambachts- en arbeidslieden, welke zig in stadsdienst
bevinden en in dezelve provisioneel als vaste lieden dienen gehouden te worden voor den jaare 1776.
949 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris 26 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1778-1797), fol. 314 17
januari 1788, bijgevoegd een promemorie 22 januari 1788.
950 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 24 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1749-1764), fol. 128 6
september 1752.
951 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 25 (Rapporten van G.F. Meijbaum aan
de thesaurieren ordinaris 1746-1766), rapport d.d. 11 februari 1751, rapport d.d. 1 september 1751, rapport 2
december 1751; rapport d.d. 20 september 1752, rapport d.d. 7 september 1754.
952 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 25 (Rapporten van G.F. Meijbaum aan
de thesaurieren ordinaris 1746-1766), Rapport Johannes Lülofs en Melchior Bolstra, Leiden, juni 1754.
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aantal projecten op.953 Het duurde echter tot 1769 voordat Amsterdam, Holland en Rijnland samen het initiatief

namen de oorzaak van het probleem te doorgronden en een gefundeerd plan van aanpak op te stellen.

Op 18 juli 1769 droegen de Staten van Holland een onderzoek op aan de Gecommitteerde Raden en aan

Rijnland.954 In Amsterdam benoemde de vroedschap een onderzoekscommissie uit haar midden die tevens

onderzoek liet uitvoeren en de belangen van de stad bij het onderzoek door de Provinciale Staten behartigde. In

de periode 1770-1771 voerden Brünings, Bolstra en de Rijnlandse ‘toeziender’ bij Halfweg Jan Engelman

inspecties uit op het IJ die hun weerslag kregen in een rapport van 1772.955 Het rapport en de daarin voorgestelde

maatregelen ontlokten een reactie van de Amsterdamse lector in de wiskunde en examinator in de

stuurmanskunst Pybo Steenstra. Hij publiceerde een eigen visie op de ‘natuurlijke gesteltenis’ van het IJ,

compleet met een alternatief plan.956 Brünings reageerde vrijwel direct afwijzend, maar het plan van Steenstra

wekte de belangstelling in bestuurlijke kringen. Steenstra kreeg opdracht zijn plan verder uit te werken. De

provinciale en stedelijke bestuurders gaven vervolgens de twee projecten over aan de Leidse hoogleraren

Allamand en Van der Wijnperse ter beoordeling.957 Het bleek voor hen ondoenlijk om de impact van beide

plannen afdoende specifiek te berekenen en in te schatten. De uiteindelijk voorkeur van de hoogleraren voor het

plan van Steenstra werd dan ook mede ingegeven door de het feit dat dit meer dan de helft goedkoper was. De

Provinciale Staten van Holland volgde dit advies en liet Steenstra’s plan uitvoeren.

Steenstra ging er bij zijn project van uit dat de meeste diepte ontstond op plaatsen waar het

stroomgebied het smalst was. Deze wetmatigheid ontleende hij aan de ervaring met rivierstromen. Steenstra

wees verder twee oorzaken aan voor de verzanding in de Amsterdamse havens. In het oostelijk IJgebied waren

de wijdte van het stroomgebied van het IJ en het grillige verloop van de kustlijn ongunstig. De

getijdenstromingen liepen langs de noordkust en lieten het water in de oostelijke havens onberoerd waardoor slib

daar eenvoudig neersloeg. Steenstra wilde de stroming zuidwaarts dwingen door de aanleg van twee hoofden aan

weerszijden van het dorpje Nieuwendam. [Afb. 5.31] Door de waterbeweging in de havens zou het zand bij eb

naar de Zuiderzee worden weggevoerd. Om dit proces op gang te helpen moesten de toegangen tot de havens

door baggeren op peil worden gehouden en moesten in het verlengde van de stroming geulen worden gebaggerd.

Verder moest het zogenaamde ‘Ziekenwater’ aan de oostzijde van de havens worden afgedamd, waardoor de

stroming minder werd gehinderd.

De verzanding van de havens voor het midden van de stad had volgens Steenstra een andere oorzaak.

Het IJ was door het aan de overzijde gelegen Volewijk daar juist op zijn smalst waardoor er voldoende stroming

was. Deze werd echter gehinderd door het grote aantal ‘stroomkerende’ werken in dit gedeelte van de haven. De

paalwerken en de voor de Laag aangemeerde schepen vormden een ‘volkomen dijk’, waarachter aanslibbing

953 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 26 (Rapporten van C. Rauws aan de
thesaurieren ordinaris 1766-1772), ongedateerd rapport over dieping van de Kleine Waal; rapport 25 oktober
1771.
954 P. Van Schaik, Christiaan Brünings 1736-1805, waterstaat in opkomst, Zutphen 1984, p. 56.
955 P. Van Schaik, Christiaan Brünings 1736-1805, waterstaat in opkomst, Zutphen 1984, p. 56. Op 23
september 1771 presenteerden Brünings, Bolstra en Engelman hun rapport met oa peilingen van het IJ..
956 P. Steenstra, Aanmerkingen op de verbetering der ontlastinge van Rhijnlandse boezemwater op het Ye, en het
project van doorgraaving uit de Wijker-meer naar de Noordzee, Amsterdam 1774.
957 P. Van Schaik, Christiaan Brünings 1736-1805, waterstaat in opkomst, Zutphen 1984, p. 57. GAA 231
Archief Marquette, 100 (Memorie over de werken tot verbetering van het IJ te Amsterdam en over het verdere
project van den lector P. Steenstra, door C. Redelijkheid en den landmeter B. Gouwdriaan Az. 1781, met
aantekeningen van Joachim Rendorp en bijbehorende), Resumptie der voornaamste zaaken van het rapport der
heeren Allamand, Van der Wijnperse over de verlanding van het IJ voor Amsterdam.
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onvermijdelijk was.958 Dit werd verergerd door vuil dat uit de stedelijke grachten in de havens werd geloosd en

dat van de aangemeerde schepen in het water terecht kwam. Steenstra wilde minder schepen op de Laag toestaan

zodat de stroming vrij spel kreeg. De wijze waarop de havenmeester, de reders en de schippers de schepen voor

de stad afmeerden moest daarom worden aangepast. Verder werd al het overbodige paalwerk verwijderd. Tijdens

de winter moesten de schepen als vanouds in de Walen worden geborgen, zodat het getijde in dat seizoen de

zandbanken voor de stad kon schuren. Steenstra’s plannen maakten baggeren niet geheel overbodig, maar door

de verlegging van de stroming en het opruimen van de barrières zouden de havens beter op diepte blijven.

Op het eerste gezicht lijkt het plan van Brünings c.s. vergelijkbaar met dat van Steenstra. [Zie afb. 5.31]

Ook daarin werd voorzien in hoofden langs de Noordoever. Een hoofd bij het dorp Schellingwoude en een in

dezelfde richting aan het Schelvishoofd bij Volewijk deed de stroming naar het zuiden afbuigen. Het plan

voorzag echter ook in de afgraving van de ‘Paardenhoek’, waardoor de engte tussen de Zuiderzee en het IJ werd

vergroot. Brünings wilde namelijk, in tegenstelling tot Steenstra, de toegang voor het water naar het IJ

verbreden, om meer water met de vloeden het IJ in te laten stromen. De ebstroom, die het slib moest wegvoeren,

werd daardoor krachtiger. De versmalling die Steenstra voorstond, pakte volgens Brünings averechts uit, omdat

minder water in het IJ zou komen.959 Brünings verwierp dan ook het Steenstra’s aanname dat de stroming in

getijdenwater hetzelfde karakter had als in een rivier.

In juni 1778 werd begonnen met de aanleg van de hoofden en deze kwamen nog datzelfde jaar gereed.

De provincie Holland financierde de aanleg, terwijl de Amsterdamse vroedschapscommissie belast met de

IJwerken de benodigde aanpassingen in de stedelijke havens begeleidde. De uitvoering leidde tot heftige

meningsverschillen en competentiegeschillen tussen de diverse betrokken partijen en ambtenaren. De publieke

opinie keerde zich al snel tegen het project, vooral omdat de toestand van de havens na de aanleg van de hoofden

leek te verslechteren.960

Steenstra publiceerde in 1781 het Noodig bericht om zijn handelswijze te verdedigen. Hij schreef dat

diverse peilingen de voorziene werking van de beide hoofden bevestigden. Het uitblijven van resultaat was een

gevolg van de halfslachtige uitwerking door de verantwoordelijke stedelijke ambtenaren. De benodigde

opruiming van de barrières en de baggerwerkzaamheden bleven achterwege of werden niet goed uitgevoerd.

Steenstra had – volgens eigen zeggen – direct bij aanvang van het werk de burgemeesters gewezen op het belang

van de juiste uitvoering van zijn project. Hij vreesde ‘toen alreeds voor eene gebrekkige adsistentie van de zijde

van de stad’. Directeur Creutz had namelijk ‘alle mogelijke hindernisse en zwaarigheeden [aangevoerd] om zelfs

het maaken der hoofden zo niet te beletten, ten minsten zeer moeijelijk en kostbaar te maaken’.961 Steenstra had

na zijn klachten ook de leiding gekregen over de benodigde werkzaamheden in de stedelijke havens. Hij bleef

echter afhankelijk van Creutz, omdat de directeur de stadsmoddermolens beheerde. In het eerste jaar kreeg

Steenstra van hem een defecte moddermolen toegewezen en er kwam pas na verloop van een heel werkseizoen

een andere beschikbaar. Het tweede jaar beschikte het departement modderwerken volgens Creutz over

onvoldoende werklieden, waardoor alles op halve kracht werd gedaan. Steenstra vond dit ongeloofwaardig,

958 P. Steenstra, Noodig Bericht wegens de uitslag der gemaakte werken tot verdieping van het Ye voor
Amsterdam. Amsterdam 1781.
959 P. Van Schaik, Christiaan Brünings 1736-1805, waterstaat in opkomst, Zutphen 1984, p. 56.
960 P. Van Schaik, Christiaan Brünings 1736-1805, waterstaat in opkomst, Zutphen 1984, p. 57
961 P. Steenstra, Noodig bericht wegens de uitslag der gemaakte werken tot verdieping van het Ye voor
Amsterdam, Amsterdam 1781. Steenstra noemt 2 juni 1778 als de dag waarop hij dit overleg met de
burgemeesters voerde.
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omdat het werk op de modderschouwen altijd zeer gewild was geweest en de stad wel voldoende arbeiders had

om in datzelfde jaar ‘een geheel groot gebouw’ (waarschijnlijk bedoelde hij het Nieuwe Werkhuis) op te

richten’.962 Steenstra ondervond ook tegenwerking van de havenmeester. Deze ‘Prins van het IJ’ weigerde

namelijk zijn werkwijze aan te passen. Steenstra moest daardoor zelf zijn aanpak veranderen, waardoor bij het

publiek, de kapiteins en de reders het beeld ontstond van willekeur. Creutz publiceerde kort daarop zijn Kort

Verhaal om zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij ging niet inhoudelijk op Steenstra’s beschuldigingen in.963

De publicatie van Steenstra’s Noodig bericht deed de kritiek niet verstommen. Het Amsterdamse

stadsbestuur vroeg daarom in 1781 Cornelis Redelijkheid en Barend Goudriaan het project te toetsen.

Redelijkheid en Goudriaan inspecteerden het IJ en de gemaakte werken, beoordeelden de nog uit te voeren

onderdelen van het plan en formuleerden verbeteringen daarop. Zij gingen zeer zorgvuldig te werk. In hun

omvangrijke rapport werden de plannen en de uitwerking ervan kritisch besproken. Zij stelden wijzigingen voor

maar in hoofdlijnen bleef Steenstra’s project intact.964 De tevredenheid over Goudriaans advieswerk speelde

vervolgens bij diens benoeming als directeur over het departement van de modderwerken een belangrijke rol.965

De aandacht voor het IJ bleef in deze jaren onverminderd groot en vrijwel ieder jaar werden dieptemetingen

uitgevoerd.966 De aanleg van de werken betekende op de langere termijn geen duidelijke verbetering: zonder

voortdurend baggeren verzandde de haven nog steeds.

Bij de uitvoering van de werken aan het IJ was van eensgezindheid geen sprake. Brünings toonde zich

nog lang verbolgen over de keuze het plan van Steenstra uit te voeren. In 1784 schreef hij aan een directeur van

de stadsfabricage dat de stad in de toekomst de nadelen van de ‘protectie’ van Steenstra ‘die zich (in de toorn des

hemels) tot waterbouwkundige opgeworpen heeft’ zou ondervinden: ‘Liever wenschte ik dat hij het preken in zin

gekregen hadde […] in de waterbouwkunde is de heterodoxie meestal verderflijk’.967 Het project van Steenstra

was in zijn ogen – en waarschijnlijk ook in die van Creutz en de havenmeester – te theoretisch en niet geworteld

in enige ervaring. In 1782 revancheerde Brünings zich met de bekroning van zijn antwoord op een prijsvraag die

duidelijk in directe relatie stond tot zijn meningsverschil met Steenstra. De Hollandsche Maatschappij der

Wetenschappen vroeg namelijk of de ‘algemeene grondregel der Hydrometrie’ dat diepte ontstaat bij vernauwing

van een rivier, ook van toepassing was op ‘Zeeboezems, gelyk het Ye’ waar sprake was van een

getijdenstroom.968 Saillant detail was dat Creutz plaatsnam in de jury. Het is niet bekend of Steenstra een

antwoord instuurde.

962 P. Steenstra, Noodig bericht wegens de uitslag der gemaakte werken tot verdieping van het Ye voor
Amsterdam. Amsterdam 178, paragraaf 16.
963 J.S. Creutz, Kort verhaal van de uitdiepinge gedaan in den jaare 1779 en 1780 in ’t Ye voor de stad
Amsterdam, diendende ter beoordeelinge van zeeker Nodig Berigt van P. Steenstra, wegens den uitslag der
gemaakte werken in ’t Ye, Amsterdam 1781.
964 GAA 231 Archief Marquette, 100 (Memorie over de werken tot verbetering van het IJ te Amsterdam, 1781),
965 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 26 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1778-1797), fol. 175 1 en 2
mei 1782, fol. 178 13 mei 1782, fol. 181 20 juni 1782.
966 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 485 (Register houdende aantekeningen van
peilingen van de diepten van het IJ voor de stad, 1781 gedaan door Goudriaan en Redelijkheid en in 1782-89
door J Schilling en P. Steenstra).
967 Geciteerd in P. Van Schaik, Christiaan Brünings 1736-1805, waterstaat in opkomst, Zutphen 1984, p. 57 n 7.
968 J.G. de Bruijn, Inventaris van de prijsvragen uitgeschreven door de Hollandsche maatschappij der
Wetenschappen 1753-1917, Haarlem 1977
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Dichtslibbende rivieren, kanalen en grachten

De problemen van dichtslibbende vaarwegen beperkten zich in Amsterdam niet tot het IJ. Ook de grachten

binnen de stad moesten voortdurend op diepte worden gehouden. Behalve slib dat door de Amstel werd

meegevoerd was vooral de vervuiling door bewoners en bedrijven hier debet aan.969 In de loop der tijd waren

tegen de vuilstort meermalen keuren afgekondigd. De Amsterdamse commissie van ‘geneeskundig toeverzicht’

noemde deze in 1798 weliswaar goed maar constateerde dat ‘ook volkomen zeker [was], dat verre de minste

ingezetenen, op eene voegzame wijze in de gelegenheid gesteld zijn, om zich op eene andere en behoorlijk

daarvan te kunnen ontdoen’.970 Door het gebrek aan vuilstortplaatsen waren de inwoners dus gedwongen afval in

de grachten te lozen. Overigens werden de meeste Hollandse steden met deze vervuiling van de grachten door de

bewoners geconfronteerd. Volgens Cornelis Redelijkheid waren in Den Haag bijvoorbeeld zo veel illegale riolen

naar de grachten en singels aangelegd, dat de overheid niet eens bij machte zou zijn hiertegen op te treden.971

De aanpak van het probleem met de vervuiling en het dichtslibben van de grachten en kanalen hing dus

nauw samen met vuilnisproblematiek. Projecten met betrekking tot de vuilnis en het onderhoud van de stedelijke

grachten werden daarom wel gezamenlijk behandeld. Op 3 april 1751 bespraken de Leidse burgemeesters en

oud-burgemeesters bijvoorbeeld een plan van thesaurier extraordinaris Van der Velden om de ‘asbaserije’ – de

stedelijke vuilnisophaaldienst – voortaan van stadswege te verzorgen en de grachten weer ‘op haar behoorlijke

pijl’ te brengen.972 Vuilnisophaaldiensten waren winstgevend door verkoop als meststof.973 In andere steden,

zoals Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en Den Haag was de ophaaldienst daarom verpacht aan particulieren.

Vooral de as leverde veel geld op en burgers werden dan ook verboden om dit met ander afval te vermengen. De

vuilnisophaaldiensten werden in Amsterdam beheerd door het Aalmoezeniersweeshuis, maar in 1790 deed de

Amsterdamse stadsregering onderzoek naar de mogelijkheden voor vergelijkbare verpachting. Hiervoor vroeg zij

inzage in de pachtovereenkomsten en werkprocedures in andere Hollandse steden. De omvang van de stad

maakte uitvoering echter zeer complex.974

Voor het baggeren van de binnenwateren beschikten de steden over het algemeen over eigen

baggerlieden, hoewel de aanbesteding van de grachten aan particuliere bazen ook mogelijk was. Deze

werkzaamheden waren zeer fraudegevoelig. De werklieden hielden dan niet de juiste diepte aan, of erger,

stortten de baggerspecie in andere grachten. Het Amsterdamse stadsbestuur eiste in 1785 betere controle door de

directeur van de modderwerken, omdat de baggerlieden de modder losten op locaties waar dit was verboden.975

Het toezicht was echter lastig vorm te geven omdat de losplaatsen vaak ver buiten de stad lagen. In Leiden

klaagden in 1749 schippers over de onbegaanbaarheid van de passage onder de Hogewoerdsebruggen. Zij

969 Dit probleem speelde ook al in de zeventiende eeuw, zie: J.E. Abrahamse, ‘De problematiek van Amsterdam
als waterstad, “een schone maagd met stinkende adem”’, Historisch geografisch tijdschrift 24 (2006) 1, p. 25-27.
970 Rapporten, strekkende als bylaagen tot de verzameling van stukken, betrekkelyk de aanstelling eener
commissie van geneeskundig toevoorzicht, te Amsterdam. Eerste stuk. Behelzende de rapporten no. I-IV, over het
geen de zuiverheid der dampkrings – lucht kan bevorderen of bederven, Amsterdam 1798 (bibliotheek UvA),
eerste stuk, rapport 4.

971 C. Redelijkheid, Project of ontwerp om de stank en besmettelijke reuk in de gragten van ’s-Gravenhage de
zoomers voor te koomen, ’s-Gravenhage 1773.
972 GAL 501A Stadsarchief 1584-1816, 207 (Notulen burgemeesters 1750-1752), fol. 19 3 april 1751
973 C. Smit, Leiden met een luchtje, straten, water, groen en afval in een Hollandse stad, 1200-2000, Leiden
2001, p. 71-74.
974 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 229 (stukken betreffende de as, de cuilnis en de pootaarde).
975 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 26 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1778-1797), fol. 244 12
januari 1785.
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dreigden zelfs Leiden voortaan links te laten liggen. De aannemers van de dieping van het stadswater werden, na

onderzoek, aangezegd de grachten op de juiste diepte te houden.976 Het was – net als bij het onderhoud van kades

en straten – ook mogelijk dat een gracht of sloot door de eigenaren van omliggende percelen op diepte werd

gehouden. Uit het overzicht van de stedelijke gebouwen en werken van Haarlem uit 1804 blijkt bijvoorbeeld dat

alleen de grachten in de Nieuwstad door de stad werden onderhouden. De overige grachten worden niet vermeld,

waaruit kan worden afgeleid dat de buurt hier van oudsher zelf voor verantwoordelijk was.977

Misbruik of onachtzaamheid zoals in Amsterdam en Leiden kon alleen worden tegengegaan door goed

toezicht en regelmatige peiling van de grachten. In Amsterdam was de directeur of opzichter over de

modderwerken hiervoor verantwoordelijkheid, terwijl in Leiden de stadsbazen als peilmeester fungeerden. Het

was ook noodzakelijk dat alle betrokkenen hetzelfde uitgangspunt hanteerden. In 1772 gaf dit ‘stadspeil’ het

Leidse stadsbestuur de nodige hoofdbrekens. De stadswateren werden vermoedelijk niet op de juiste diepte

gehouden, maar de peilstenen in verscheidene bruggen waren verwaarloosd of zelfs verwijderd. Een grote

commissie van burgemeesters, schepenen, de stadspensionaris en - secretaris, geassisteerd door de stadsfabriek

en stadsbazen moesten het ‘ware’ peil weer vaststellen.978 Stadsbaas en peilmeester Jacob van Werven schreef

een uitvoerig beredeneerde reconstructie, waarbij hij zich baseerde op oude bouwtekeningen van bruggen en

kades waarop het stadspeil was aangegeven. Hij had op basis daarvan als peilmeester altijd een beredeneerd peil

gehanteerd, in tegenstelling tot zijn voorganger Pieter van Drongen, die ‘gewoon was […] te zeggen: “dit is je

peijl”’.979 Van Werven had zo zelfs een bijdrage geleverd aan een onderzoek van Johannes Lülofs naar de

mogelijkheden om het water van Rijnland te lozen in de Noordzee via een kanaal naar Katwijk. Hiervoor waren

inde voorgaande eeuw meerdere projecten opgesteld en Lülofs zou in eerste instantie zich hebben gebaseerd op

een onjuist peil.980 Metingen en een rapport van de stadsfabriek Dirk van der Boon overtuigden de

gecommitteerden echter dat Van Werven ondanks zijn inzet ‘zig niettemin merkelijk zoo in raisonnement als

pretensie […] vergist hadt’.981 Van der Boon bestreed namelijk het idee dat op basis van de ontwerptekeningen

de bruggen als ijkpunt konden dienen, omdat het bouwwerk altijd iets afweek van het ontwerp en latere

aanpassingen niet waren verdisconteerd.982 De stadsfabriek kwam echter met een eenvoudiger, helaas niet nader

gespecificeerde, oplossing.983

976 GAL 501A Stadsarchief 1584-1816, 206 (Notulen burgemeesters 1749-1750), fol. 8verso 7 augustus 1749.
977 GAH Stadsarchief 1581-1795, kast 8-4-55 (Register stadswerken Hendrik Huskus 1804)
978 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 216 (Notulen burgemeesters 1771-1772), fol. 96 14 september
1772.
979 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 216 (Notulen burgemeesters 1771-1772), bijlagen fol. 72 3
november 1772, eerste memorie J. van Werven.
980 Het Verbaal van eenige waterpassingen in den jaare 1766 gedaan door Joh. Lülofs […] om het
Amsterdamsche peyl over te brengen aan het strand bij Catwijk, en om dus een vergelijking te kunnen maaken
tusschen de gemiddelde hoogte van Rhijnlands boezem, en tusschen de gemiddelde hoogte der Ebben van de
Noordzee, behoorde waarschijnlijk ook tot dit onderzoek. Lülofs interesseerde zich voor een project uit 1642
waarin door Leiden was overwogen of men het vervuilde water van de stad niet door een kanaal naar Katwijk op
de Noordzee kon lozen (RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5172 (Stukken betreffende de verversing
van het grachtwater 5172-1668). De bestudering van deze plannen en zijn eigen bevindingen leidde tot de
vraagstelling of de Noordzee was gestegen of het land was gedaald.
981 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 216 (Notulen burgemeesters 1771-1772), fol. 111verso 3
november 1772
982 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 216 (Notulen burgemeesters 1771-1772), bijlagen fol. 72 3
november 1772, memorie van den fabricq Van der Boon.
983 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 216 (Notulen burgemeesters 1771-1772), fol. 111verso 3
november 1772.
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In 1770 ontstond ook in Amsterdam twijfel over het stadspeil, nadat een groot aantal burgers zich

beklaagden over de herhaaldelijke overstroming van hun kelders. Deze rekwestranten meenden het stadspeil was

verhoogd en verzochten een verlaging met zes duimen. Directeur-generaal Rauws liet, na inspectie van de

peilstenen op de sluizen, weten dat het stadspeil onveranderd was. Het was zelfs niet mogelijk dit naar believen

te verhogen of te verlagen, omdat dit consequenties had voor de gehele stedelijke waterstaat en die van

omliggende polders. Hooguit kon het waterpeil in de winter tijdelijk stijgen door regenval, het lekken van de

Amstelsluizen, het malen van de poldermolens en de onmogelijkheid water te lozen bij Noordwestenwind.

Hierdoor kon echter onmogelijk werkelijke schade aan huizen worden veroorzaakt. De wateroverlast moest

volgens de directeur-generaal daarom eerder in verband worden gebracht met het negeren van de stedelijke

voorschriften over de aanleg van kelders.984 Directeur Johannes Schilling behandelde in 1783 ook een

vermeende verhoging van het stadswaterpeil. Hij vond het wel noodzakelijk om maatregelen te nemen om het

peil beter te controleren, omdat de tijdelijke stijgingen wel degelijk overlast konden veroorzaken.985

De steden hielden ook toezicht op het water buiten het directe stedelijke grondgebied. De waterwegen

werden bijvoorbeeld vaak onderhouden door de steden die daarmee werden verbonden. De precieze verdeling

van de onderhoudsverplichtingen was historisch bepaald door conventies tussen steden, polders en

waterschappen. Vaak werd aan de gebruikers van de waterwegen een tol gevraagd. In 1772 schrok het

Schiedamse stadsbestuur van de mededeling dat de zogenaamde Buitenschie (het deel van de Schie tussen de

stad en het dorpje Overschie) door dichtslibbing onbegaanbaar dreigde te worden. Als men niet snel ingreep liep

men het gevaar dat het transport van handelsgoederen over deze waterweg onmogelijk werd en de ‘heeren

gedeputeerden zig gefrustreerd [vonden] hunne reyze met het stadsjagt [naar Den Haag] te kunnen

voortsetten’.986 De gecommitteerde vroedschappen en burgemeesters kregen een mandaat het probleem op te

lossen. Het duurde echter tot maart 1778 voor een finaal rapport werd afgegeven in de vroedschap en dat tot

aanbesteding van de dieping werd overgegaan.987 Het hoogheemraadschap Delfland had namelijk lange tijd

geweigerd akkoord te gaan met de berging van de baggerspecie op een stuk stadsgrond in de Gravelandse

polder.988 Uiteindelijk, nadat eerst een meer kostbare manier voor afvoer van de specie was overwogen, stemde

Delfland alsnog in.989 De werkzaamheden werden in twee fasen aanbesteed en in 1780 afgerond.990

5.3.4. de hygiëne van het stedelijke water

Het baggeren van het stedelijke water was niet alleen noodzakelijk om de begaanbaarheid ervan te garanderen.

Een ander en even belangrijk aspect betrof de hygiëne: juist omdat het stedelijke water als afvalplaats en riool

984 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 83 4 juli
1770, hierin staat vermeld het rekwest d.d. 28 februari 1770 en de memorie Rauws d.d. 7 mei 1770. GAA 5028
Archief burgemeesters, stukken betreffende verscheidene onderwerpen, 605 (Stadswater 1B, circulatie,
verversing), Resolutie thesaurieren ordinaris d.d. 18 juli 1770.
985 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 333 (Rapporten van J. Schilling aan de
thesaurieren ordinaris 1780-1784), fol. 185 23 maart 1783.
986 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 20 (Vroedschapsresoluties 1771-1775), ongefolieerd 24 november 1772.
987 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-1782), ongefolieerd 17
december 1772.
988 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-1782), ongefolieerd 23
juli 1773.
989 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-1782), ongefolieerd 2
augustus 1773, 19 augustus 1773, 24 maart 1775, 26 oktober 1775, 27 februari 1778.
990 GAS 291 Stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-17820, 14 april 1780.
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werd gebruikt was het een broedplaats van ziekten. Indertijd sprak men wel van ‘kwade luchten’. Dit verklaart

ook waarom de commissie belast met het ‘geneeskundig toeverzicht’ zich in Amsterdam in 1798 met het

probleem van dichtslibbende grachten bemoeide. Hoewel de geneeskunde in de achttiende eeuw nog geen

inzicht had in ziektekiemen als virussen en bacillen, stelde de Amsterdamse commissie dat ‘de geweldigen stank

[…] voor de gezondheid niet voordeelig zijn kan, […] niet wel door iemand in twijffel [zal] worden getrokken;

de beroemste geneesheeren hebben van alle tijden, de zuiverheid van lucht en van water […] als twee voornaame

bronnen van gezondheid, en de onzuiverheid van beiden als aanleidende oorzaaken tot ziekten aangemerkt’.991

Binnen de Hippocratische traditie van de geneeskunde werd grote invloed toegekend aan dergelijke

omgevingsfactoren. Ziekten hingen samen met de bodem- en luchtgesteldheid. In eigentijdse prijsverhandelingen

van wetenschappelijke genootschappen werd dan ook een directe link tussen de natuurlijke gesteldheid van het

land en het ontstaan van ziekten gelegd.992 Stilstaand water en slechte ventilatie moesten te allen tijde worden

voorkomen. De ideeën van de Engelsman Marshal en de Amsterdamse geneeskundige commissie om bomen uit

de steden te bannen om een vrijere luchtcirculatie te bewerkstelligen past ook binnen deze denkwijze.993

Het probleem van de stinkende grachten stond al vanaf de grote groei van de steden (met een parallel

groeiende vervuilingproblematiek) in de zeventiende eeuw op de agenda van de stadsbesturen. In Leiden werd in

1767 bepaald dat de baggerlieden niet voor negen uur ‘s avonds met het baggeren mochten beginnen in de

buitengrachten en niet eerder dan 11 uur voor de binnengrachten. De werkzaamheden mochten niet na vier uur ‘s

nachts worden doorgezet.994 De stank werd namelijk verergerd door het opbaggeren. Vrijwel iedere stad had –

naast deze onvermijdelijke baggerwerken – enige permanente waterbouwkundige werken gebouwd die het

grachtwater moest zuiveren. Gouda had een systeem waarbij van de werking van het getij in de Hollandse IJssel

gebruik werd gemaakt. Bij hoog water tapte men IJsselwater in de Haven, waarna de Havensluis werd gesloten.

Door de Donkere sluis, in 1778 met een systeem van kruisende deuren vernieuwd, spoelde het water vervolgens

door de belangrijkste grachten richting de singels. 995 [Afb. 5.32] Dit systeem functioneerde ’s zomers redelijk

succesvol. In de winter was het systeem vanwege de doorgaans hoge waterstand van het binnenwater niet

bruikbaar.996 Volgens de stadsbeschrijving uit 1714 genoot Gouda een ‘zeer zoete en gezonde lucht’ en was de

stad vaak gespaard voor de besmettelijke ziekten waar buursteden mee kampten.997 Rotterdam en Schiedam

maakten op simpeler wijze gebruik van eb en vloed om de grachten en havens te doorspoelen, hoewel in

eerstgenoemde stad de zogenaamde ‘landstad’ hier weinig voordeel van genoot. Het voordeel van de open

991 Rapporten, strekkende als bylaagen tot de verzameling van stukken, betrekkelyk de aanstelling eener
commissie van geneeskundig toevoorzicht, te Amsterdam. Eerste stuk. Behelzende de rapporten no. I-IV, over het
geen de zuiverheid der dampkrings – lucht kan bevorderen of bederven, Amsterdam 1798 (bibliotheek UvA),
eerste stuk, rapport 5, paragraaf 2.
992 J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt, 1800 Blauwdrukken voor een samenleving, Den Haag 2001, p. 306-309
993 Zie paragraaf 5.2.3
994 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 213 (Notulen burgemeesters 1766-1768), fol. 33 26 juni 1767.
995 Zie voor de beschrijving van het systeem voor de doorspoeling van de grachten van Gouda: G.P. van der Ven,
‘Waterstaat’ in: W. Denslagen (red.), Gouda, de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Zwolle
2001, p. 75-76. S.P. Klapwijk, C.J. Smit, ‘de waterkwaliteit te Gouda in de afgelopen 150 jaar en de rol van
Gouda in de verversing van Rijnlands boezem’, in: L. Giebels, Waterbeweging rond Gouda van ca 1100 tot
heden, geschiedenis van Rijnlands waterstaat tussen IJssel en Gouwe, Leiden 1988, p. 60-62.
996 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2005 (zesde
druk), p. 621, n. 175.
997 I. Walvis, Beschrijving der stad Gouda, Gouda 1714, p. 28.
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verbinding met de Maas in Rotterdam voor de kwaliteit van water en lucht in de havenwijken werd ook door

Franse bezoekers opgemerkt.998

Amsterdam beschikte over een omvangrijk en technisch geavanceerd systeem voor watercirculatie,

waarbij ook gebruik werd gemaakt van het getijde. Bij hoogwater werd water in de stad gelaten. Hierdoor werd

het water in een gedeelte van de stadsboezem verhoogd. Door een systeem van sluizen en waterkeringen was het

vervolgens mogelijk dit water via een vast traject door de stad te laten stromen, waarbij het schone water het

vuile voortstuwde en zich er gedeeltelijk mee vermengde. Uiteindelijk werd het vuile water in het openwater

voor de stad geloosd. Behalve dit systeem beheerde Amsterdam ook een aantal watermolens, dat schoon water

de stad in maalde. Het stedelijke ‘watercomptoir’, het departement speciaal belast met het opzicht over de

sluiswerken en de bedienden daarvan, liet ieder jaar van april tot november het water circuleren. De circulatie

functioneerde echter allesbehalve vlekkeloos. Een rapport uit 1740 noemde de grote kosten vruchteloos ‘om

deeze schoone dame, zoals men Amsterdam met recht mag noemen, voor die naspraak te bevrijden dat zij

afzichtig kwam te werden door den stank van haaren adem’.999 Buitenlandse bezoekers konden evenmin om de

stank heen. Volgens Samuel Ireland bracht het voor hem opvallend algemene tabakroken zelfs in verband met

een poging om zich te wapenen tegen de geur van het stedelijke water en het gevaar voor de gezondheid: ‘one

poison is employed as the antidote to another’.1000

In het archief van het stadsbestuur van Amsterdam worden verscheidene projecten bewaard van burgers

die dachten de watergesteldheid in (een deel van) de stad te kunnen verbeteren.1001 [Afb. 5.33] Een deel van deze

plannen werd ook in druk gebracht, zoals een project van Gerrit van der Sande ‘om het water door de stad

Amsterdam te doen loopen als een loopende rivier’.1002In 1740 werd ook een zeventiende-eeuws project voor de

aanleg van een zoetwaterkanaal vanuit de Vecht opnieuw gedrukt. Dit plan, waarvan waarschijnlijk meerdere

versies waren gemaakt, was nooit tot uitvoer gebracht hoewel de brouwers van de stad hadden aangeboden een

deel van de kosten te betalen.1003 In 1798 had het zijn actualiteit nog niet verloren: volgens de geneeskundige

commissie had de tegenwerking van Weesp en de ingelanden van de betrokken polders uitvoering

voorkomen.1004 Natuurlijk stelden de stedelijke ambtenaren zelf ook projecten op. Directeur Creutz wees in een

ongedateerde memorie op de leer van Plato en Vitruvius dat een stad vrij moest zijn van ‘kwaade dampen’, die

‘onherstelbaare ziektens en een in de fleur van ons leeven schielijk daaropvolgende dood’ veroorzaakten. Hij

998 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 235-236.
999 GAA 5028 Archief burgemeesters, stukken betreffende verscheidene onderwerpen, 604 (Stadswater 1A,
circulatie, verversing, boezems, waterkering), Consideratien van mr Jan van Vliet, generale opsigter over
stadtswateren en schutsluizen raakende[…] eenige verandering in de wijze van circulatie zo dat het IJwater etc
etc. ca. 1740.
1000 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p. 130.
1001 GAA 5028 Archief burgemeesters, stukken betreffende verscheidene onderwerpen, 604 (Stadswater 1A,
circulatie, verversing, boezems, waterkering),
1002 GAA 5028 Archief burgemeesters, stukken betreffende verscheidene onderwerpen, 604 (Stadswater 1A,
circulatie, verversing, boezems, waterkering), project van Gerrit van der Sande.
1003 J.E. Abrahamse, ‘De problematiek van Amsterdam als waterstad, “een schone maagd met stinkende adem”’,
Historisch geografisch tijdschrift 24 (2006) 1, p. 28-29.
1004 Rapporten, strekkende als bylaagen tot de verzameling van stukken, betrekkelyk de aanstelling eener
commissie van geneeskundig toevoorzicht, te Amsterdam. Eerste stuk. Behelzende de rapporten no. I-IV, over het
geen de zuiverheid der dampkrings – lucht kan bevorderen of bederven, Amsterdam 1798 (bibliotheek UvA),
eerste stuk, rapport 5, paragraaf 21.
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kwam tot de conclusie dat alleen een stoommachine voldoende kracht had om het water in beweging te krijgen

en uit te pompen.1005

In Leiden vormde de doorstroming van het grachtenwater van oudsher een groot probleem. De stad kon

niet profiteren van de werking van eb en vloed. De waterbeweging in de stad werd aanvankelijk veroorzaakt

door de omliggende meren, maar met de drooglegging daarvan was deze werking teniet gegaan. Vanaf 1644

trachtte de stad door een systeem van watermolens en sluissystemen vers water in de stad en vuil water uit de

stad te krijgen. Door de aanleg van sluizen en beren werd het sterk vervuilde water in het noordelijke

stadsgebied, het industriegebied van Leiden, zo veel mogelijk gescheiden van het overige stadswater. In de

zestiende eeuw en bij de uitbreiding van de stad in 1611 was ook daarom besloten de meest vervuilende industrie

daar te concentreren. Het vervuilde water werd met behulp van een watermolen in de Stinksloot, gegraven in

1608, gemalen en zo uit de stad geleid. Aan de zuidzijde van de stad pompten molens buiten de Witte poort aan

de Boshuizerwetering vers water uit waterverversingkanalen in de stadsboezem.1006

Het stadsbestuur liet in 1785 onderzoek uitvoeren naar de functionaliteit van de Leidse vers- en

vuilwatermolens. De stadsfabriek Dirk van der Boon en de landmeter van Rijnland Dirk Vis concludeerden dat

de molen aan de Boshuizerwetering ‘dat vermogen op de verversing der stadswateren niet heeft gehad, dat

dezelve wilde het effect weezen, wel zouden behooren te hebben’.1007 De molen maalde het water niet hoog

genoeg voor een behoorlijk verval van water en loosde vervolgens op een te groot wateroppervlak om werkelijke

schuring te veroorzaken. De zwakke stroming kon zelfs eenvoudig door een zuidwestenwind ongedaan worden

gemaakt. De molen aan de Stinksloot aan de noordzijde van de stad was wel nodig om de daar gelegen polder

droog te houden, maar aan het effect van het uitpompen van het door dekenvolmolens en perkamentmakers

vervuilde water werd maar weinig betekenis gehecht. Van der Boon en Vis waren toch niet helemaal zeker van

hun bevindingen. Zij stelden in ieder geval voor om bij wijze van proef de molens buiten werking te stellen te

zetten om de gevolgen voor de kwaliteit van water en lucht beter in kaart te brengen.1008

Vanaf september 1787 stond de molen aan de Boshuizerwetering stil. De bewoners van het zuidelijke

stadsdeel klaagden vervolgens over de toenemende stankoverlast. In 1792 werden daarom nog twee projecten ter

verbetering van de molen door Van der Boon en Vis gepresenteerd.1009 [Afb. 5.34] Het eerste voorstel verhoogde

de boezem van de molen en verbeterde, door de aanleg van nieuwe beren en sluizen de schuring door de

grachten. De kosten werden geschat op 13.000 gulden. In het tweede plan zou de molen voortaan alleen vuil

water uit de stad malen. De aanpassing kostte bijna achtduizend gulden. Herstel van de molen aan de Stinksloot

1005 GAA 5028 Archief burgemeesters, stukken betreffende verscheidene onderwerpen, 604 (Stadswater 1A,
circulatie, verversing, boezems, waterkering), Memorie geschreven door J.S. C****z, ongedateerd.
1006 Zie voor de aanleg van deze werken in de zeventiende eeuw: G. Steenmeijer, Tot cieraet ende aensien deser
stede: Arent van ’s-Gravesande architect en ingenieur (ca 1610-1662), Leiden 2005, p. 108-116. C. Smit, Leiden
met een luchtje, straten, water, groen en afval in een Hollandse stad, 1200-2000, Leiden 2001, p. 60-62.
1007 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5201 (Inspectierapport van de landmeter K. Vis en de
stadsfabrieken van de stadswatermolens 1785).
1008 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5201 (Inspectierapport van de landmeter K. Vis en de
stadsfabrieken van de stadswatermolens 1785).
1009 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5202 (Inspectierapport van de stadsfabriek D. van der Boon en
de landmeter van Rijnland K. Vis van de stadswaterverversing, en rapport van de gecommitteerde tot de
fabricage betreffende de waterverversing 1792), memorie Dirk van der Boon en Dirk Vis d.d. 16 januari 1792.



194

was goedkoper. Door betere bediening van de waterbomen zou de werking belangrijk verbeteren.1010 De

projecten werden door de gecommitteerden van de stadsfabricage aan de burgemeesters voorgelegd. Zij

benadrukten de eerdere conclusies dat de verversingmolen aan de Boshuizerwetering nog nooit goed had

gefunctioneerd. De stanktoename was volgens de gecommitteerden eerder psychologisch: de bewoners zagen de

molen niet langer malen en kregen het idee dat de stank wel moest toenemen. Zij gaven de overige bestuursleden

in overweging dat ook voor het stilzetten van de molen het zuiden van de stad door stinkende dampen was

geteisterd.1011 De projecten werden dan ook niet uitgevoerd. Kennelijk was de aanleg van beter functionerende

werken een luxe geworden die Leiden zich niet kon veroorloven.1012

Het grachtwater in de steden werd nog vaak als drinkwater en industriële toepassingen gebruikt. In

Schiedam was veel aan gelegen het water in de stad zo schoon mogelijk te houden voor het gebruik in de

jeneverstokerijen en –destilleerderijen. In 1778 werd overwogen om een productie-inrichting voor de

vervaardiging van wollen stoffen op te starten, waar arme burgers en ingezetenen aan het werk konden worden

gesteld. Hierbij was nadrukkelijk aandacht voor mogelijke vervuiling van het water door het wassen van de wol.

De waterkwaliteit was immers ‘zulk een teer en delicaat poinct voor de Hoofdtraficq dezer stad’. Het

stadsbestuur koos daarom een locatie aan het Broersveld, waarbij het vuile water in de Broersvest moest worden

geloosd. Deze vest was geïsoleerd van de overige stadswateren.1013 Het water in de Amsterdamse grachten was

zo vervuild dat dit in het geheel niet geschikt was voor consumptief gebruik. De Amsterdammers waren

afhankelijk van water uit de Vecht dat met waterschuiten werd aangevoerd. De bierbrouwers betaalden voor het

onderhoud van de stedelijke ijsbrekers, zodat ook bij bevriezing van de waterwegen het water kon worden

aangevoerd. Vanwege het grote belang van de bierbrouwerijen bij de regelmatige aanvoer van vers watert,

richtte de bierbrouwer Isaäc Decker zich in 1784 tot het stadsbestuur met een verzoek tot de aanleg van 52 grote

waterbakken. Deze moesten de inwoners en brouwers van de stad in alle gevallen van water verzekeren.1014

Uiteindelijk legde de stad in de jaren 1789-1794 inderdaad een groot aantal waterbakken aan. De aanleg wordt in

hoofdstuk 7 nader besproken.1015

5.4. De structuren van de stad

In de inleiding van dit hoofdstuk werd aangehaald dat in de beschrijvingen door buitenlanders de kwaliteit van

de Hollandse steden niet zozeer afhankelijk was van individuele bouwwerken, maar van het totale beeld van de

publieke, particuliere gebouwen te samen met de straten, pleinen, groenvoorziening en waterwerken.

Stadsbestuurders toonden zich hier ook gevoelig voor, getuige de argumentatie die aan de besluitvorming

1010 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5202 (Inspectierapport van de stadsfabriek D. van der Boon en
de landmeter van Rijnland K. Vis van de stadswaterverversing, en rapport van de gecommitteerde tot de
fabricage betreffende de waterverversing 1792), memorie Dirk van der Boon en Dirk Vis d.d. 16 januari 1792.
1011 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 5202 (Inspectierapport van de stadsfabriek D. van der Boon en
de landmeter van Rijnland K. Vis van de stadswaterverversing, en rapport van de gecommitteerde tot de
fabricage betreffende de waterverversing 1792), rapport gecommitteerden der fabricage, ongedateerd.
1012 In 1796 maakte Van der Boon nogmaals een plan voor herstel en verbetering van de verswatermolen, zie
RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 10731 (memorie omtrent de kosten van het weer in werking brengen
van de stadswatermolens, 1796).
1013 Citaat, zie: GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol. 208 20
februari 1778. Verder: GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 21 (Vroedschapsresoluties 1776-1779), fol.
178verso 12 oktober 1778, fol. 191 16 november 1778. Zie ook paragraaf 7.3.2.
1014 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 99 (Register houdende rapporten van
A. van der Hart aan thesaurieren ordinaris 1782-1786), fol. 85 e.v. februari–maart 1784.
1015 Zie paragraaf 7.2.
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omtrent de verwijdering van luifels en andere obstakels in het straatbeeld te grondslag lag. Het Schiedamse

stadsbestuur was trots op het ornament, dat de aanleg van het stadspark, ook in de ogen van vreemdelingen, aan

de stad toebracht. Het verbod op de bouw van branderijen en mouterijen rondom de plantage stond haaks op het

liberale vestigingsbeleid dat het stadsbestuur normaliter hanteerde. Zoals wel vaker gingen bij deze projecten

stedelijke verfraaiing en nut hand in hand. De verwijdering van de luifels betekende meer luchtdoorstroming en

minder hinder aan het verkeer, de aanleg van pleinen creëerde verkeers- en marktruimte en bomen werden

uiteindelijk als hakhout verkocht.

Stadsbesturen gaven zich ook bij de behartiging van de stedelijke bouworganisatie rekenschap van het

belang van infrastructurele werken. Bij de beschrijving van de professionele achtergronden van de belangrijkste

ambtenaren binnen de stedelijke bouwbedrijven van Holland werd al opgemerkt dat kennis en ervaring met

waterbouwkunde voor een benoeming van groot belang waren.1016 Uit de instructies en werkvoorschriften van

zowel ambtdragers als ambtenaren binnen het bouwbedrijf bleek dat de werkzaamheden aan bruggen, straten en

stedelijke groen een substantieel onderdeel uitmaakten van het taakgebied. De instructies besteedden hier vaak

zelfs meer aandacht aan dan aan het onderhoud van en toezicht op de publieke gebouwen.1017 Vooral het belang

van de stedelijke waterstaat binnen de gehele organisatie van het stedelijke bouwbedrijf kan moeilijk worden

overschat. Een stad had behoefte aan eigen specialisten die in staat waren de waterbouwkundige werken te

inspecteren, in goede orde te houden en zonodig te vervangen.

In alle onderzochte steden werden op enig moment in de achttiende eeuw de uitgaven aan de openbare

werken kritisch onder de loep werden genomen. Bij bezuinigingsprojecten bleven investeringen in

waterbouwkundige werken vaak buiten schot. In Delfshaven werden de sluizen in 1775 zonder meer hersteld,

ondanks de voortgaande bezuinigingsrondes in de stadsfabricage en afstoting van overbodig geachte stedelijke

werken. In Schiedam was de investering in de binnensluis zonder meer geëigend, omdat dit niet diende tot

verfraaiing van de stad maar ter verzekering van de basis van haar bestaan: de jeneverindustrie en –handel. De

aanleg van deze sluis, maar ook die van Gouda en in Rotterdam als onderdeel van het plan deze stad tegen hoog

water te beschermen, maken duidelijk dat grote investeringen zonder meer geoorloofd waren als deze

daadwerkelijk verbeteringen garandeerden. Hierbij mocht de bereikbaarheid van de stad niet in het geding

komen. Vaak oversteeg de betekenis de plaatselijke belangen. Het op diepte houden van de zeehaven van

Amsterdam was een probleem dat de gehele provincie aanging. Om problemen zoals verzanding het hoofd te

kunnen bieden was samenwerking tussen steden, waterschappen en de provinciale overheid noodzakelijk.

Hiervoor werd een beroep gedaan op alle aanwezige expertise in het land. De ruime aandacht die deze

problematiek ook in prijsvragen van burgerlijke genootschappen, zoals de Hollandsche Maatschappij der

Wetenschappen, kreeg is daarbij tekenend.

Bij de aanleg van vooral nieuwe waterwerken konden stadsbestuurders niet alleen afgaan op de

expertise van de eigen ambtenaren. De belangen bij een juiste uitvoering waren daarvoor simpelweg te groot. Bij

de aanleg van de buitensluis in Schiedam gaf het stadsbestuur zich niet alleen rekenschap van de belangen van

de handel en industrie, maar ook van haar verantwoordelijkheid ten opzichte van het nageslacht. Het was

onvergeeflijk als door onzorgvuldige besluitvorming problemen werden gecreëerd, waarvoor latere generaties

oplossingen moesten vinden. De stadsbesturen konden gebruik maken van verscheidene externe deskundigen,

1016 Zie hoofdstuk 4.
1017 Zie hoofdstuk 2.
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zoals de inspecteurs generaal der Hollandse rivieren Lülofs en Brünings, de ingenieurs van de Hollandse

fortificatiediensten en de ambtenaren van de Hoogheemraadschappen. Deze personen ontleenden wel gezag aan

hun positie en aan hun ervaring, maar voor de stadsbestuurders bestond er op voorhand uiteindelijk geen

werkelijke hiërarchie in deskundigheid. Het Schiedamse bestuur legde bijvoorbeeld een glashelder advies van

de ingenieurs Pierlink en Van der Graaff naast zich neer om, op basis van een rapport van de eigen

stadsarchitect, er voor te kiezen geen extra verlaat aan te leggen om de Buitenhaven te spuien. De provincie

Holland gaf zelfs de voorkeur aan uitvoering van een plan van de gestudeerde ‘leek’ Pybo Steenstra boven dat

van zijn eigen eerste adviseur Brünings. Herhaalde kritiek van diens kant veranderde hieraan niets. Het was

kennelijk lastig voor bestuurders een oordeel te vellen over de juistheid van voorgestelde ingrepen, wat alleen

maar werd versterkt als de geraadpleegde specialisten van mening verschilden. De onzekerheid over de kwaliteit

van advisering bij bestuursinstellingen kan mede worden verklaard uit het gebrek aan gereguleerde opleidingen,

terwijl ambtelijke promotie niet per definitie overeenkwam met werkelijke deskundigheid.1018 Dit stond, het is al

eerder opgemerkt, de emancipatie van deze beroepsgroepen ten opzichte van bestuurders in de weg.

De stadsbestuurders waren, ondanks de invloed van verscheidene interne en externe adviseurs, in

belangrijke mate verantwoordelijk voor de afwegingen aangaande het onderhoud aan de (infra)structuur van de

stad en de uitvoering van nieuwe werken. Dit betekende ook dat zij op de kwaliteit van deze werken konden

worden afgerekend. De juiste behartiging van de taken op het gebied van het onderhouden van de bestaande

ruimtelijke structuur had daardoor directe invloed op de waardering van het bestuur. Niet voor niets claimden

stadsbestuurders het succes van de aanleg van belangrijke sluiswerken door het aanbrengen van plaquettes met

hun familiewapens. Aan de schippers en opvarenden die deze werken passeerden werd zo het goede bestuur in

de stad voor ogen gesteld. In het verlengde daarvan is het begrijpelijk dat het voor het Leidse stadsbestuur zeer

pijnlijk was dat hun stedelijk bouwbedrijf er niet in slaagde om de Neksluis buiten de stad binnen een normale

termijn te herstellen.1019 De uitstraling van deze werken op het stadsbestuur was van zeer wezenlijk belang. Als

de hoofdstructuren van de stad immers niet functioneerden, maakte de kwaliteit van de architectuur van civiele

bouwwerken, als poorten, stadhuizen en beursen, ook niets uit. Investeringen in dergelijke gebouwen waren dan

ook alleen geëigend als de basisvoorzieningen op peil waren. In het volgende hoofdstuk staat de bouw en aanleg

van deze gebouwen van het plaatselijke gezag centraal.

1018 Zie hoofdstuk 4.
1019 Zie paragraaf 1.3.
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Hoofdstuk 6: Stedelijke gebouwen van gezag, aanzien en macht

6.1 Verbeelding van het gezag

De publieke stedelijke gebouwen werden van oudsher ingezet als middelen om de politieke en economische

macht en prestige van de stad, haar bestuur, burgers en ingezetenen naar buiten toe uit te dragen. Een bijzondere

manier om de eigen architectuurprojecten in bredere kring bekend te maken was de publicatie van bouw- en

ontwerptekeningen. Na de bouw van de Muiderpoort (1772) in Amsterdam gaf het stadsbestuur bijvoorbeeld

toestemming een editie tekeningen, naar de ontwerpen van directeur-generaal Cornelis Rauws, van dit nieuwe

stadsgebouw te publiceren. Na de totstandkoming van de nieuwe Schouwburg in de Amstelstad, naar ontwerp

van directeur-generaal Jacob Eduard de Witte, werd ook een zeer uitgebreide set tekeningen in omloop gebracht.

Projecten van deze omvang waren uitzonderlijk, ook in Amsterdam, zeker als er een vergelijking met de

voorgaande eeuw wordt gemaakt. In die periode was, onder invloed van de economische voorspoed de publieke

bouwopgave, in de meeste Hollandse steden zeer groot. Hierbij waren de meeste stedelijke bestuursinstellingen

van nieuwe of vernieuwde gebouwen voorzien, waardoor grote publieke bouwprogramma’s in de achttiende

eeuw niet meer nodig waren. Alleen in Rotterdam en Schiedam, die in de achttiende eeuw hun eigen ‘gouden’

eeuw doormaakten, werden met enige regelmaat nieuwe publieke gebouwen opgetrokken of in belangrijke mate

vernieuwd en gemoderniseerd. Deze steden hadden, dankzij dit wat omvangrijker bouwprogramma, de

mogelijkheid om publieke architectuurproductie te gebruiken om de eigen status te bevestigend of te verhogen.

De kwaliteit van de architectuur was bij de totstandkoming van nieuwe publieke gebouwen het meest

van belang. Een zorgvuldige selectie van ontwerpers en uitvoerders, van het bouwplan en van de bouwlocatie

was bepalend voor het succes van de bouwopgave. Vaak werd veel waarde gehecht aan de wijze waarop een

gebouw in de stedelijke ruimte werd geplaatst, waarbij de zichtbaarheid en uitstraling van het gebouw – en

daarmee van de architectuur – in de stedelijke ruimte voorop stond. De architectuur van de publieke gebouwen

moest passend zijn voor het aanzien en de waardigheid van de stad maar ook in overeenstemming zijn met de

functie die het gebouw vervulde. Een poortgebouw mocht bijvoorbeeld rijker worden uitgevoerd dan een

gestichtsgebouw of een puur utilitair bouwwerk. In Haarlem wilde het stadsbestuur bij de bouw van een

diaconiehuis in 1767 bijvoorbeeld de ‘uyterlijke als innerlijke cieraade’ zo veel mogelijk beperken ‘als de

aanzienlijkheyd en deftigheyd van het aan te leggen gebouw’ maar toeliet.1020 De stadsfabriek Isaäc Roussel

voorzag hier echter onvoldoende in. Zijn ontwerpen kenden een overdreven gebruik van ordenarchitectuur en de

indeling van de plattegronden liet te wensen over. [Afb. 6.1] Mede hierom was een externe architect in de

persoon van de Amsterdammer Jan Smit ingehuurd. Het uiteindelijke gerealiseerde diaconiehuis paste goed

binnen de zeventiende-eeuwse traditie van overheidsarchitectuur met een sober baksteenclassicisme. [Zie ook

afb. 1.4]

De stijl van de publieke architectuur van de Hollandse steden stond in de achttiende eeuw niet op

voorhand vast en binnen de stadsbesturen zal hierover zeker meningsverschil hebben bestaan. Johannes van der

Wall noemde het ambt van havenmeester in Delft weinig aantrekkelijk vanwege de voortdurende kritiek van de

stadsbestuurders en burgers op de publieke werken. De bouwwerken waren dan weer te groot, te fraai, te klein,

te lomp of te eenvoudig.1021 Deze kritiek had waarschijnlijk betrekking op de architectuur van de Delftse

1020 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 125verso 11 mei 1767.
1021 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 7; zie ook paragraaf 3.2.2.
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stedelijke gebouwen die na 1760 waren vernieuwd of gerenoveerd. Hierbij waren grote wijzigingen aan de

gevels doorgevoerd, die kennelijk niet bij iedereen in de smaak vielen. [Zie bijvoorbeeld afb. 6.2, 6.3] Van der

Wall waarschuwde als inspecteur van de Delftse fabricage tegen het overmatige gebruik van decoratieve

elementen. Beter was het ‘zeer eenvoudig’ te bouwen, in een ‘goede en statelijke smaak’, alleen met ‘die

vercierselen, welke naar den aard van het werk daarbij hooren en noodig zijn om het gebouw of werk te

carateriseeren’.1022 Beeldhouwwerk was geschikt om de functie van het publieke gebouw tot uitdrukking te

brengen, maar moest terughoudend worden toegepast. Hij doelde hierbij vooral op de stedelijke

bouwopdrachten, want in 1759 had hij in zijn redevoering bij de opening van de Delftse Fundatie van

Renswoude de rijkelijk geornamenteerde architectuur van het Fundatiegebouw nog geroemd. Dit gebouw, ‘van

geen verfraaiend sieraad ontbloot, op een gepaste wijze deftig en aanzienlijk opgetrokken’, was namelijk ‘zoo

geschikt’ dat het zich duidelijk onderscheidde van de omliggende woonhuizen.1023 [Afb. 6.4] Dit verschil in

benadering is verklaarbaar. De architectuur moest in het geval van het fundatiehuis vooral de vrijgevigheid en

waardigheid van de stichtster tot uitdrukking brengen, terwijl bij overheidsbouw de nadruk diende te liggen op

de degelijkheid en duurzaamheid van de constructie. Bij die gebouwen waren in ‘allen opzigt sterkte en deugd

van grooter aanbelang dan cieraad en fraaijheid’.1024 Dit was ook de teneur in Van der Walls Plan voor de

Delftse fabricage, waarin hij voorschreef dat de stadswoningen overeenkomstig de status van de bewoner

moesten zijn vormgegeven. Voor functionarissen als een schoolmeester, sluiswachter of een commissaris waren

plavuizen vloeren en gestuukte wanden meer dan voldoende. Toepassing van natuursteen of lambriseringen was

hier zelfs ongepast.

Van der Wall maakte bij zijn visie op architectuur, zij het op een ietwat onsamenhangende wijze,

gebruik van de Vitruviaanse ‘drie-eenheid’ van utilitas, firmitas en venustas. Het gebruik en de degelijkheid van

de constructie stonden telkens voorop, daarna was pas aandacht voor de kwaliteit van het ontwerp. Zijn ideeën

over de al dan niet gepaste toepassing van rijkere of eenvoudiger materialen in stadswoningen lijken ook

beïnvloed door eigentijdse (Franse) architectuurtheorie, zoals geformuleerd door Jacques-François Blondels in

diens Cours d’architecture, waarin het begrip ‘convenance’ een rol speelde. Dit vereiste dat de architectuur werd

geschikt naar de functie, het nut en de status van het gebouw.1025 In de memories van Van der Wall over het

stedelijke bouwbedrijf en de wijze waarop de stedelijke gebouwen moesten worden onderhouden verwees hij

overigens nooit expliciet naar dergelijke ‘kennisbronnen’, waarvan bekend is dat hij er kennis of in ieder geval

toegang toe heeft gehad.1026 Kennelijk waren dergelijke verwijzingen niet nodig om zijn argumenten kracht bij te

zetten. Zijn benadering van de publieke architectuurprojecten was dan ook zeker niet intellectueel, maar eerder

pragmatisch. In die zin krijgen zijn opmerkingen over welvoeglijk gebruik van architectuurelementen dan ook

een bijna obligaat karakter. In de gebouwen die onder zijn hoede tot stand kwamen was de architectonische

kwaliteit vaak ondergeschikt aan degelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerp voor een nieuwe

Korenbeurs was bijvoorbeeld ‘volgens het getuigenis van den inspecteur niet zoo overeenkomstig […] met de

1022 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 13
1023 J. van der Wall, Redenvoering ter plegtige inwyinge van het kunsten-kweekschool […] binnen de stad Delft
gestigt, Delft 1760, p. 31.
1024 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883a (Plan om de fabricagie der stad Delft en van Delfshaven ten allen
tijden op de minst kostbaarste en beste wijze etc.etc. ca. 1783), artikel 13.
1025 F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999, p. 39-40.
1026 Zie paragraaf 4.4.3
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reegelen der bouwkunde’, maar de praktische mogelijkheden ter plaatse beperkten nu eenmaal de

mogelijkheden.1027 Van der Wall accepteerde dit architectonisch gebrek en zocht niet naar oplossingen. [Afb.

6.5]

Bij de uitvoering van publieke werken moest altijd een evenwicht worden gevonden tussen enerzijds de

representatieve vereisten aan de architectuur en aan de andere kant de financiële mogelijkheden. Dit was niet

altijd gemakkelijk. Per bouwproject werd een programma van (praktische) eisen opgesteld. De publieke

opdrachtgever zal daarbij ook wel ideeën over de architectuur hebben gehad, maar deze zijn niet in heldere

formuleringen overgeleverd. In notulen wordt wel gesproken over de ‘juiste bouworde’ of de ‘regels van de

architectuur’ maar dit maakt niet expliciet wat de stadsbestuurders precies bedoelden. De belangrijkste bron

daarvoor vormt de gerealiseerde architectuur, omdat op basis van vormanalyse veronderstellingen hierover

mogelijk zijn. Aan de hand van de gebouwen kunnen modellen worden aangewezen die kennelijk zinvol of

betekenisvol waren om na te volgen.

Het teruggrijpen op zeventiende-eeuwse classicistische gevelmodellen in de architectuur van na 1760

wordt wel in verband gebracht met een diepgewortelde ambitie bij bestuurders om te komen tot een restauratie

van de grootheid die de Republiek in die eeuw had gekend. Het besef, dat Holland en de Republiek als Europese

politieke en economische macht een zwakke afschaduwing was van die in de zeventiende eeuw, was groot.1028

Dit blijkt onder andere uit de diverse publicaties over dit onderwerp. De gevels van diverse publieke stedelijke

gebouwen zouden met hun architectuur als dragers van een maatschappelijke en soms zelfs van politieke

boodschap of missie zijn gebruikt. Ook wordt aangenomen dat dit een zeer specifiek politieke boodschap zou

betreffen, namelijk die van de patriotten.1029 Architectuurprojecten worden hierbij beschreven als middelen tot

in- en uitsluiting van groepen burgers langs lijnen van politieke overtuiging. De werkelijkheid lag waarschijnlijk

genuanceerder. Aan de terugkeer naar het klassieke gevelschema in de tweede helft van de achttiende eeuw

kunnen ook meer praktische overwegingen ten grondslag liggen. Het teruggrijpen op zeventiende-eeuwse

voorbeelden was ook goedkoop, zoals ook duidelijk bleek uit de woorden van Van der Wall. Er werd voldaan

aan het vereiste van statige soberheid in de stedelijke architectuur, zonder dat dit veel meerkosten met zich mee

zou brengen. De ‘menage’ voor de stad bleef immers zeer belangrijk. Bovendien moet de invloed van de

(inter)nationale mode niet uit het oog worden verloren. In dit hoofdstuk worden enkele belangrijke

bouwopdrachten in verschillende Hollandse steden behandeld. Hierbij is meer aandacht voor de inzet van de

architectuur door stadsbestuurders en de overwegingen en doelstellingen die hieraan ten grondslag liggen.

1027 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883 (Bestekken aanbestedingen 1775-1794), ongefolieerd, rapport en
consideratien van commissarissen tot het werk der fabricagie omtrend het stichten van een Korenbeurs; GAD 1
Stadsbestuur 1246-1795, 1877-I (Resoluties college van fabricage 1772-1783), fol. 82 22 juli 1775.
1028 E. de Jong, ‘“Eenvoudige grootheid”: Architectuur in Nederland 1765-1800, in F.Grijzenhout, C. van Tuyll
van Serooskerken (red.), Edele Eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800, Tentoonstellingscatalogus,
Zwolle 1989, p. 45-72; T.H. von der Dunk, ‘Hollandse herleving rond Amsterdam. de terugkeer van de Gouden
Eeuw in de architectuur van noordelijk Holland aan het einde van de 18e eeuw’, Holland 28 (1996) 2, p. 82-100.
1029 T.H. vonder Dunk, ‘De Bataafse omwenteling en de bouwkunst. De betekenis van het jaar 1795 voor de
Nederlandse architectuur. Een eerste balans’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der
Nederlanden, 111 (1996) 3, p. 314-343; T.H. von der Dunk, ‘Het patriotse bouwen. Een poging tot
vaderlandlievende architectuur aan het einde van de achttiende eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 113 (2000)
1, p. 5-29.
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6.2. De toegang tot de stad

De stedelijke ruimte was fysiek van het omliggende land gescheiden door stadsmuren, –wallen of –singels. Dit

vormde de grens tussen het met stadsrechten begunstigde territoir en de ‘buitenwereld’. Binnen het stedelijk

grondgebied was de stad vrijwel autonoom. In de directe omgeving hadden de steden nog wel enige zeggenschap

over bebouwing en de vestiging van bedrijven. De verdedigingswerken vormden het hart van het stedelijk

zelfbewustzijn omdat zij het autonome karakter van de stedelijke samenleving beschermden. De identiteit van de

stad hing hier zelfs nauw mee samen. Bij de stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw was de aanleg van een

nieuwe stadsomwalling dan ook een vast onderdeel, waaraan veel aandacht werd besteed. Oude vestingwerken

bleven echter ook van belang. In Haarlem werd bijvoorbeeld bij de stadsuitbreiding na 1671 het nieuwe

stadsdeel wel omgeven door een aarden wal met bastions, hoewel de oude stadsdelen beschikten nog steeds over

ouderwetse stadsmuren met torens. De voordelen van de nieuwe omwalling bij een eventuele aanval waren

hierdoor beperkt. In de achttiende eeuw hadden de Haarlemse werken al helemaal weinig defensieve waarde

meer. De Engelse bezoekers Thomas Nugent en Samuel Ireland vonden de omwalling zelfs ronduit

waardeloos.1030 Hun landgenoot Joseph Marshall schreef dienovereenkomstig: ‘Haerlem, like all other cities of

Holland, is surrounded with […] fortifications; but none that would enable it to hold out three days against an

army well provided’.1031 Ook de omwalling van Leiden, die door de meeste bezoekers wel als indrukwekkend en

fraai werden aangemerkt, was zwak.1032 De geconstateerde zwakte van de fortificatiewerken van Haarlem en

Leiden gold tevens voor andere Hollandse steden. Rotterdam en Schiedam kenden geen echte omwalling en

Delft en Gouda beschikten slechts over stadsmuren. Zelfs de zeer gelijkmatig aangelegde en goed onderhouden

verdedigingswerken van Amsterdam zouden een belegering voor langere tijd niet kunnen weerstaan. Voor de

bescherming tegen invallen van buitenlandse legers werd dan ook vooral vertrouwd op de verdedigingslinies

langs de Generaliteit- en provinciegrenzen. De steden die tot deze verdedigingslinies behoorden, beschikten over

modernere omwallingen. In de overige steden werd vaak volstaan met het hoognodige onderhoud. In Gouda

besloot het stadsbestuur in 1787 enkele muurtorens niet langer te onderhouden en mogelijk op termijn af te

breken.1033 In Leiden werden in 1788 de stadsmuren aan de zuidzijde van de stad tot aarden wallen vergraven

waarbij slechts twee kruidtorens werden gehandhaafd. Het achterwege laten van onderhoudswerkzaamheden

vormde in feite de opmaat naar de ontmanteling van deze werken na 1795 toen de betekenis van de omwalling

voor de stedelijke gemeenschap langzaam maar zeker werd uitgehold.1034

De stadspoorten vormden de toegang tot de stad. Het waren veelal de eerste publieke bouwwerken

waarmee een bezoeker werd geconfronteerd. Het gebouw moest tegemoet komen aan de eisen van de burgerlijke

samenleving: het sloot de stedelijke ruimte af, maakte controle van inkomend verkeer mogelijk en faciliteerde

een goede verkeersafwikkeling. Het gebouw bood onderdak aan verscheidene instellingen en functionarissen,

1030 T. Nugent, The grand Tour, or, a Journey through the Netherlands, Germany, Italy and France [...],
London 1756, p. 90; S. Ireland, A Picturesque Tour through Holland, Brabant, and part of France; made in
the Autumn of 1789, London 1790
1031 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, tweede editie 1773, p. 47.
1032 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, tweede editie 1773, p. 33.
1033 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 4216 (Register vroedschapsresoluties over stedelijke financiën,
fabricage en ambtsverdeling in de periode 1747-1794, 1794), fol. 57 extract vroedschapsresolutie d.d. 12 maart
1787, artikel 36. Het betrof de Barbaratoren en de Schiettoren.
1034 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2005 (zesde
druk), p.324-325.
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zoals de kantoren en woningen van poortwachters, administrateurs en de stedelijke militie. De oorspronkelijke

militaire en defensieve aard van het gebouw werd, in overeenstemming met de aanwijzingen in

architectuurtraktaten, vaak in de architectuur tot uitdrukking gebracht door het gebruik de Dorische orde en

rustica. Aan de binnenzijde werden dergelijke militaire, afwerende onderdelen veelal achterwege gelaten en

legde de architectuur de nadruk op de harmonie, rust en welvaart van de stad. [Afb. 6.6-6.8] In de burgerlijke

Hollandse steden gaven de stadsbesturen de voorkeur aan een type stadspoort dat terugging op middeleeuwse

voorbeelden, waarbij de stadspoort fungeerde als een kleine burcht die ver boven de omwalling uitstak.1035

Dergelijke grote poortgebouwen werden bekroond met een toren of koepel dienden als bakens voor de reizigers.

Door de hoogte beantwoordden de gebouwen beter aan de representatieve eisen die stadsbestuurders, stedelingen

en vreemdelingen aan deze toegangen tot de stedelijke ruimte stelden: deze gebouwen verbeeldden de

autonomie, beschikkingsmacht, rijkdom en ouderdom van de stad. De poortgebouwen waren daarom vaak groter

dan voor de taak op het gebied van personen- en goederencontrole strikt noodzakelijk was. Deze extra ruimte

werd zo mogelijk verhuurd of ter beschikking gesteld aan stedelijke en burgerlijke instellingen, zoals de gilden.

In de Delftse poort in Rotterdam kwam de stadstekenacademie bijeen. De werkelijke verdedigbaarheid liet echter

te wensen over. Voor de moderne oorlogsvoering was het bijvoorbeeld noodzakelijk dat het poortgebouw geheel

in de omwalling werd geïntegreerd en daar niet bovenuit stak. In de onderzochte steden werden de poorten soms

niet eens met de stadswal of – muur verbonden. De ingenieurs Jacob Pierlink en Cornelis van der Graaff vatten

bij hun advies over de aanleg van de Delftse poort in Rotterdam het verschil tussen een militair en burgerlijk

poortgebouw nog eens samen: ‘men maakt in steeden die niet gefortificeert zijn, ordinaris den ingang zoo facil

als doenlijk is en een poort tot afsluijting’.1036

Bij de bouw van de Witte poort in Leiden in 1650 was geen torenopbouw tot stand gebracht. Hierdoor

was het hoofdgebouw, dat was geïntegreerd in een bastion, vanaf de buitenzijde van de stad niet zichtbaar. Dit

werd als een groot gebrek ervaren, omdat de poort juist een belangrijke toegang tot de stad vormde.1037 Het lag

bij het aankomst- en vertrekpunt van de trekvaarten van en naar Den Haag en Delft. In 1735 diende zich een

mogelijkheid aan om op relatief eenvoudige wijze de gewenste torenbekroning te verkrijgen. In dat jaar viel

namelijk het besluit om de Blauwpoort te slopen. Deze poort was in 1610 gebouwd, maar had door de vrijwel

gelijktijdige stadsuitbreiding aan deze zijde altijd in de stad gestaan. [Afb. 6.9] Vanwege de rijke architectuur –

de gevels werden geleed door een superpositie van Dorische en Ionische Pilasters – en het vele beeldhouwwerk

werd de poort gehandhaafd. In 1732 bleek dat de poort bouwvallig was. ‘Andere nodiger werken en arbeidt’

voorkwamen spoedig herstel.1038 Twee jaar later werd de bouwkundige situatie van de poort in de vergadering

van de vroedschap aan de orde gesteld. Het gebouw heette nu zelfs een ‘misstand’ voor de stad, omdat het onder

de poortdoorgang stonk en de Haarlemmerstraat ‘veel ruymer en lugtiger’ zou worden als het gebouw werd

gesloopt. Van het vrijkomende materiaal, zoals het natuursteen en de daktoren, kon onder andere de Witte poort

1035 F. Schmidt, ‘Waaggebouwen en stadspoorten, gebouwen van stedelijke trots’, in: K. Bosman e.a. (red.),
Bouwen in Nederland 600-2000, Zwolle 2007, p. 369.
1036 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 116 (Vroedschapsresoluties 1767-II), Bijlage 2 memorie d.d. 13 juli
1767.
1037G. Steenmeijer, Tot cieraet ende aensien deser stede: Arent van ’s-Gravesande architect en ingenieur (ca
1610-1662), Leiden 2005, p. 159-162. I.W. Lambrechtsen-Van Essen, De stadspoorten van Leiden en
stadsbouwmeester Willem van der Helm (ca. 1628-1675), Leiden 1994, p. 28-29, 42, 49. De ontwerptekeningen
van Willem van der Helm uit 1657 en 1666 werden nooit uitgevoerd
1038 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 197 (Burgemeestersresoluties 1732-1733), fol. 50 1 april 1732;
RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 499 (Vroedschapsresoluties 1732-1736), fol. 307 29 juni 1734.
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van een opbouw kon worden voorzien. Dit verschafte ‘de stadt een goedt ornament, en [was] voor de af en

aankomende schuyten en passagiers een groot gemak’.1039 Een tekening van de stadsbaas Pieter van Drongen

voor de opbouw met een vierkante koepeltoren met daktoren werd gepresenteerd. Van Drongen maakte voor de

eerste schetsontwerpen daarvoor waarschijnlijk gebruik van bestaande tekeningen van het daktorentje van de

Blauwpoort. [Afb. 6.10] In het daarop volgende jaar werd de bouw uitgevoerd. Thomas Nugent noemde de poort

in 1756 ‘the most considerable’ van de stad.1040

In de nacht van 29 en 30 januari 1769 stortte de Amsterdamse Muiderpoort uit 1663 en een deel van de

omliggende vestingwand in. Het bouwwerk was in de dagen daarvoor al ernstig verzakt en afgesloten voor

verkeer. Vrijwel direct na de instorting werden plannen gemaakt voor een nieuw gebouw. Hoewel het

bouwproject behoorde tot de grootste in de stad uit deze periode, zijn maar weinig gegevens over het

bouwproces bewaard. Rauws maakte een ontwerp dat in hoofdlijnen de opbouw van de oude poort volgde: een

blokvormige onderbouw en een koepelbekroning. Het centrale gevelelement van de nieuwe poort werd gevormd

door de poortdoorgang met Dorische geleding met fronton. In het timpaan werd het stadswapen van Amsterdam

aangebracht. De gevel aan de landzijde werd rijker uitgevoerd door het gebruik van halfzuilen in plaats van

pilasters, die bovendien van zwaar bandwerk werden voorzien. In de vleugels werden de ruimtes en lokalen voor

de burgerwacht en de poortwachter en –schrijver ondergebracht. [Afb. 6.11, zie ook afb. 6.7, 6.8] Rauws was

enkele jaren eerder betrokken bij de bouw van de Delftse poort in Rotterdam.1041 Mogelijk zag hij daar de

ontwerpen voor de poort van Pieter de Swart en Bartholomée Robert Bourdet. Vooral een ontwerp voor de

buitenzijde van laatstgenoemde architect vertoont enige overeenkomst met de Muiderpoort, maar Rauws stonden

natuurlijk ook andere voorbeelden ter beschikking. Hij had als voormalig ingenieur kennis van diverse uitgaven,

bijvoorbeeld van Bélidor, met voorbeelden van poortgebouwen.1042 Volgens de veilingcatalogus van Rauws’

boekenbezit bezat hij prentuitgaven van triomfbogen en stadspoorten van verschillende (Franse) architecten.

6.1.1. de Delftse poort in Rotterdam

De Delftse poort in Rotterdam vormde aan de noordzijde de belangrijkste toegang tot de stad en bevond zich bij

een knooppunt van land- en waterwegen.1043 In december 1762 droeg de vroedschap een onderzoek naar

mogelijke vernieuwing op aan een commissie bestaande uit de burgemeesters, fabrieksmeesters en

rekenmeesters.1044 De poort vertoonde ernstige gebreken. [afb. 6.12] Herstel van het oude gebouw werd dan ook

niet overwogen. Nadat de eerste plannen, opgesteld door stadsbouwmeester Arie van Aken, als onvoldoende

1039 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 499 (Vroedschapsresoluties 1732-1736), fol. 307 29 juni 1734.
1040 T. Nugent, The grand tour, or, a journey through the Netherlands, Germany, Italy and France [...], London
1756, p. 96
1041 In de literatuur leidt dit tot vergelijkingen tussen de ontwerpen van de Muiderpoort en Delftse poort, zie:
F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999, p. 233-236; T.H. von der Dunk,
‘Vier ingenieurs als stadsbouwmeester. Gerard Frederik Maybaum (1746-’68), Cornelis Rauws (1768- 72),
Jacob Eduard de Witte (1772-‚77) en Johan Samuel Creutz (1777-’87) aan het hoofd van het Amsterdams
stadsfabriek’, Bulletin KNOB 94 (1995) 3/4, p. 96-98.
1042 Bedoeld wordt: B.F. de Bélidor, La science des ingenieurs, Rauws had zelfs een editie uit Den Haag (1734)
in bezit.
1043 Zie over het bouwproces van de poort in 1762-1772: G.H. Medema, ‘Pronken op de ongunstigste locatie van
de stad: de Delftse poort te Rotterdam’, Bulletin KNOB 105 (2006) 5, p. 157-171. F.H. Schmidt, Pieter de Swart,
architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999, p. 229-236. M.D. Ozinga, ‘Pieter de Swart, architect van de
stadhouderlijke familie en zijn “school” (Gunckel, Van Westenhout, Druck)’, Oudheidkundig Jaarboek 1939, p.
99-123.
1044 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 106 (Vroedschapsresoluties 1762-II), fol. 72verso 6 december 1762.
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opzij waren geschoven, kreeg de architect De Swart opdracht een ontwerp te maken. Hij werd daarbij door Van

Aken geassisteerd. Het plan moest niet alleen voorzien in een nieuw gebouw, maar ook in aanpassingen in de

stedenbouwkundige structuur ter plaatse.1045 Het duurde tot 28 januari 1765 voor de vroedschap de plannen

kreeg voorgelegd.1046

De Delftse poort stond in een omgeving waar weinig andere publieke gebouwen aanwezig waren. Het

vormde daardoor in dit deel van de stad het belangrijkste gebouw dat in zijn architectuur de welvaart en macht

van de stad tot uitdrukking kon brengen. Bij de poort arriveerden de schepen en koetsen uit Delft en Den Haag.

De vroedschap kreeg twee alternatieve ontwerpen gepresenteerd. De Swart liet de keuze tussen een poort met

een torenbekroning en een met een plat dak.1047 De onderzoekscommissie adviseerde het laatstgenoemde

ontwerp, wat door de vroedschap werd opgevolgd. De Swart stelde vervolgens de benodigde tekeningen en

bestekken op en er werd een kostbaar houten model vervaardigd.

Het gekozen ontwerp kwam in opbouw overeen met bestaande, zeventiende-eeuwse Rotterdamse

stadspoorten, in het bijzonder met de Witte poort aan de monding van de Leuvehaven. De Delftse poort werd

geheel uitgevoerd in natuursteen en in de architectuur lag een sterke nadruk op sculpturale elementen, zoals het

rijke beeldhouwwerk, maar ook de afgeronde hoeken van de vleugels, waarin de ruimtes voor de portier en de

wachters waren ondergebracht. [Zie afb. 6.6] De architectuur van de poort werd verder gekenmerkt door een

geleding met de zuilenordes: Dorische halfzuilen op de begane grond en Ionische pilasters op de verdieping. De

sculpturale rijkdom van de poort werd bekritiseerd. De Rotterdamse aannemers Pieter Hammevel en Gerrit

Verrijst vergeleken de uitstraling van het ontwerp van De Swart met een ‘bord boven de puije van een

galanteriewinkel’.1048 Zij presenteerden mede daarom in 1767 een alternatief project. Ook de Rotterdamse

meestermetselaar Caspar de Haes liet zich negatief uit over de pronkzucht van de poort. Zijn, geheel op eigen

initiatief vervaardigde, ontwerp voor een nieuw stadhuis was rijk voorzien van beeldhouwwerk. De Haes

refereerde in zijn toelichting aan de Delftse poort, ‘die sekerlijck wel wat minder beeldwerk had diene te hebbe

voor een afsluijtingspoort, hebbe mij hier in nootsaeck gebraght om dit opgeworden plan in sijn geheele

samenhang diene te overtreffen’.1049

Het stadsbestuur had veel aandacht voor de optimale positionering van het nieuwe gebouw in de

stedelijke ruimte. De oude poort stond op een ongunstige locatie, zowel voor de verkeersdoorstroming als voor

de zichtbaarheid van het gebouw in het stedelijke weefsel. Een nieuwe bouwplaats moest dit veranderen. Dit was

echter niet eenvoudig omdat de bouwplaats door stedelijke bebouwing, de stadssingel en de Schie werd

omgeven. De totale ontwerpopgave omvatte dan ook een sluisje, bruggen en nieuwe kademuren. De twee

1045 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2618 (Stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-1772),
besoigne burgemeesters d.d. 28 december 1762.
1046 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 111 (Vroedschapsresoluties 1765-I), fol. 5verso 28 januari 1765.
1047 Dit is bekend door een latere beschrijving van dit besluitvormingsproces: GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam,
116 (Vroedschapsresoluties 1767-II), fol. 21 8 september 1767.
1048 P. Hammevel, G. Verrijst, Kort bericht en verklaring der twee nevengaande teekeningen of conceptschetsen
van een nieuwe Delfse poort met zijne daaraan verknogte werken, uit liefde tot de bouwkunde en uitspanning in
hunne ledige uuren, Rotterdam 1767, p. 5. Zij zagen de poort overigens het liefst als een permanente triomfboog
voor de juist aangetreden stadhouder Willem V, waarop de iconografie moest worden aangepast. Deze kritiek
binnen de Rotterdamse bouwwereld op het overdadige gebruik van sculptuur staat niet op zichzelf. De
Rotterdamse bouwbaas Casper de Haes liet zich in vergelijkbare woorden uit in de toelichting van zijn plan voor
een nieuw stadshuis: H.C. Hazewinkel, C.A.A. de Graaf, ‘een achttiende-eeuws plan voor stadhuisbouw’,
Rotterdams Jaarboekje, (1961), p. 140-152.
1049 H.C. Hazewinkel, C.A.A. de Graaf, ‘Een achttiende-eeuws plan voor stadhuisbouw’, Rotterdams Jaarboekje
(1961), p. 150. Het ontwerp van De Haes is niet bewaard.
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hoofdverkeerswegen die door de poort werden verbonden waren de westelijke Schiekade en de kade langs de

Delftse vaart. Deze lagen niet in elkaars verlengde, wat de plaatsing van de nieuwe poort nog eens bemoeilijkte.

De nieuwbouw gaf de mogelijkheid om de stedenbouwkundige situatie ter plaatse aan te passen en te verbeteren.

De stadsbouwmeester had juist hier erg mee geworsteld. [Afb. 6.13, 6.14] De Swart kwam met een oplossing

door de poort verder de singel in te bouwen, zodat het gebouw vrij kwam te staan van de bebouwing aan de

Delftse vaart. Aan de stadszijde ontstond zo ook een plein, wat het in- en uitrijden vergemakkelijkte. De Swart

opteerde ook voor een nieuwe, rechte rooilijn voor de naburige huizen. De gevels van de poort werden gericht op

de lengteas van de Schiekade. Hierdoor was het gebouw weliswaar niet meer zichtbaar was vanaf de Delftse

vaart, maar de architect was er van overtuigd dat het voorziene binnenplein voldoende gelegenheid gaf om ook

aan de stadszijde de architectuur van de poort te bewonderen. Deze opzet werd door de vroedschap in 1765

goedgekeurd. [afb. 6.15]

De plaatsing van de nieuwe poort in de stedelijke ruimte had veel aandacht gekregen van de

onderzoekscommissie, ook vóór het project van de Swart was goedgekeurd. Dit blijkt onder andere uit een

ontwerp van de Franse architect Bourdet. Bourdet probeerde daarin het gebouw zowel vanaf de stads- als de

landzijde zichtbaar te maken. Beide poortdoorgangen lagen in het verlengde van de hoofdwegen naar de poort.

[afb. 6.16-6.18] De verspringing van de as van de wegen ving Bourdet geheel op in het poortgebouw. Dit had tot

gevolg dat binnen het poortgebouw twee scherpe bochten nodig waren, wat het gebruik niet alleen onpraktisch

maar zelfs zeer gevaarlijk zou hebben gemaakt. Een tweede nadeel was dat het gebouw niet werd geïntegreerd in

een stadswal, waardoor veel blind muurwerk in het zicht zou blijven en het gebouw – zeker vanaf de landzijde –

een asymmetrische aanblik zou bieden. Het lijkt overigens niet aannemelijk dat Bourdet zelf deze oplossing

ideaal vond. Hij zal eerder deze ontwerpen in rechtstreekse opdracht van een of meerdere stadsbestuurders

hebben vervaardigd. Het lijkt in ieder geval een doorwerking van projecten die Van Aken al eerder had

opgesteld, maar waarvan de architecturale uitwerking zwak was. Een vergelijkbare, sturende hand vanuit het

stadsbestuur kan worden vermoed achter het voorstel, dat de ‘burger’ Adriaan van Swijndregt na het bouwbesluit

van 28 januari 1765 indiende.

Van Swijndregt presenteerde in het voorjaar van 1765 het stadsbestuur twee aquarellen en een

plattegrond, waarin hij een mogelijk betere positionering van de nieuwe poort aan de stadsbestuurders voor ogen

stelde. Hij had het poortgebouw in de as van de Schievaart geplaatst. Het voordeel was dat het gebouw zowel

binnen als buiten de stad de stedelijke ruimte zou verfraaien. [afb. 6.19, 6.20] Dit idee werd ook uitgewerkt door

de Rotterdamse aannemer, houtkoper en architect David van Stolk (1692-1770), wat er op duidt dat het plan

binnen het stadsbestuur grote belangstelling genoot.1050 Van Stolks ontwerpen speelden in de besluitvorming

echter verder geen rol: zij werden in de vroedschap niet besproken. Het voorstel van Van Swijndregt werd ook

voorgelegd aan De Swart, die in een uitvoerige memorie reageerde.1051 Hij wees aanpassing van de plannen af,

omdat een deskundig architect nooit de plaatsing van een landpoort in de as van een waterweg zou overwegen.

Dit druiste in tegen alle gangbare architectuurtheorieën. Hij waarschuwde het stadsbestuur bovendien voor de

1050 Tekeningencollectie Van Stolk VII 41, fol. 1-2. Over deze tekeningencollectie, zie: J.C. Bierens de Haan,
‘David van Stolk (1692-1770) deel I: Rotterdamse jaren (ca 1720-1750), in A.R.E. de Heer, M.C.C. Kersten
(red.), Bouwen in Nederland, vijfentwintig opstellen over Nederlandse architectuur opgedragen aan prof. i. J.J.
Terwen, Delft 1985, p. 23-53; J.C. Bierens de Haan, ‘David van Stolk (1692-1770), architect deel II: in dienst bij
prins Willem IV en Willem V’, Leids Kunsthistorisch Jaarboek (1985), p. 481-497.
1051 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2618 (Stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-1772),
memorie De Swart d.d. 26 juni 1765.
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onbetrouwbaarheid van Van Swijndregts tekeningen. Volgens De Swart zouden de huizen langs de Delftse vaart

het zicht op de poort vanuit de stad altijd mankeren. De Swart uitte verder vooral praktische bezwaren, zoals de

hogere bouwkosten en de hinder aan het land- en waterverkeer. Voor de vroedschapscommissie waren deze

argumenten niet voldoende: zij presenteerden het voorstel van Van Swijndregt aan de vroedschap. De

vroedschap paste vervolgens het eerdere besluit aan.1052 Hoewel De Swart liet aantekenen dat dit tegen zijn

advies inging, maakte hij wel de plattegrond voor de nieuwe bouwlocatie.1053 [afb. 6.21] De kade van de Delftse

vaart werd nu uitgelegd en aan de buitenzijde van de poort werd een groot plein gecreëerd door de overkluizing

van de Schie. De keuze voor het gebouwontwerp van De Swart bleef ondanks de nieuwe bouwlocatie

gehandhaafd.

De opbouw in de as van de Schievaart pakte niet goed uit. De werkzaamheden, die in september 1766

begonnen, werden al aan het begin van 1767 stilgelegd vanwege problemen met de fundering. Men had gekozen

voor een gefaseerde aanleg van de fundamenten van burg en poort zodat de bouwplaats niet in een keer geheel

hoefde te worden afgedamd. Het scheepvaartverkeer werd zo niet al te zeer gehinderd. Heiwerk beschadigde

echter het al opgemetselde werk, terwijl de gemetselde bogen het muurwerk uit het lood drukten omdat de

contrabogen nog niet waren aangelegd.1054 Na aanhoudende geruchten over problemen lieten de burgemeesters

in februari 1767 de bouw stilleggen om het werk door de contrarolleur-generaal der Hollandse fortificatiën

Pierlinck en ingenieur Van der Graaff te laten inspecteren.1055 Kort daarop werden de resultaten van hun

onderzoek door het stadsbestuur besproken. De ingenieurs keurden het uitgevoerde werk geheel af, een oordeel

dat later ook door De Swart en Rauws werd gedeeld. De Amsterdamse directeur generaal Rauws was door de

fabrieksmeesters ook gevraagd de funderingen op te nemen.1056 Alleen Van Aken, die bij de bouw het opzicht

had gevoerd met meesterknecht Aart Kool, vond de gebreken eenvoudig herstelbaar, maar zijn mening werd

geheel genegeerd.1057

Ook buiten het Rotterdamse stadsbestuur werd het bouwproces, of het gebrek daaraan, nauwlettend

gadegeslagen. Voor de aannemers Hammevel en Verrijst vormde het aanleiding om een eigen project te

presenteren. [Afb. 6.22-6.24] Zij verklaarden in de toelichting dat zij daartoe waren verzocht door een voornaam

persoon, wiens identiteit zij echter niet onthulden. Zij wilden niet langer ‘ledige toekijkers’ zijn terwijl ‘groote

architecten’ voortgingen met hun plannen en publiceerden daarom het eigen plan dat op ‘hunne puinhoopen’ kon

1052 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2618 (Stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-1772),
besoigne door de heeren burgemeesteren 17 juli 1765. GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 112
(Vroedschapsresoluties 1765 tweede helft), fol. 13 29 juli 1765. De plattegrondtekeningen zijn nog ingebonden
in de bijlagen bij de resoluties, terwijl de aquarellen van Van Swijndregt met de projecties voor de Delftse poort
zijn verwijderd en nu in de beeldatlas van het gemeentearchief Rotterdam apart worden bewaard onder de
nummers V137-1 en V137-2.
1053 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 112 (Vroedschapsresoluties 1765-II), fol. 13 29 juli 1765; GAR 1.01
Stadsarchief Rotterdam, 116 (Vroedschapsresoluties 1767-II), fol. 21 8 september 1767. In de laatstgenoemde
resolutie wordt verwezen naar het besluit van 29 juli 1765 waarin De Swart een verklaring zou zijn gegeven dat
tot de verplaatsing van de bouwlocatie tegen zijn advies was besloten.
1054 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2618 (Stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-1772),
missive Pierlink en Van der Graaff d.d. 26 februari 1767, missive De Swart d.d. 28 februari 1767, missive
Rauws d.d. 25 maart 1767.
1055 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 284 (Burgemeestersresoluties 1756-1774), fol. 290 23 februari 1767.
1056 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2618 (Stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-1772),
missive De Swart d.d. 28 februari 1767; missive Rauws d.d. 25 maart 1767.
1057 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2618 (Stukken betreffende de bouw van de Delftse poort, 1762-1772),
missive Van Aken d.d. 12 maart 1767.
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worden opgericht.1058 Het plan was mede ingegeven door de frustratie dat het stadsbestuur zich bij de bouw van

de poort alleen door architecten van buiten de stad liet adviseren. Hierdoor ontstond het beeld dat het plaatselijke

bouwvak onbekwaam was, een beeld dat de beide bazen graag corrigeerden: ‘hebben wij het niet gebouwd, dan

behoeft men ons werk niet weer aftebreken, en dus zijn wij van de schande bevrijd’.1059 De schande die het

plaatselijke bouwvak en de stad Rotterdam opliep door de problemen met de aanleg van de funderingen blijkt

ook uit een Amsterdams spotschrift gericht tegen de (vermeende) ijdelheid van de timmerman Jan Smit ter

plaatse. Op ironische wijze schreef een zekere ‘Cornelis Schrobsaag’ dat Smit ook beter de Rotterdammers had

kunnen adviseren bij de aanleg van de Delftse poort en de bijbehorende bruggen: ‘want als Wijsheid Lof

behaalde zoude die Baasen te Rotterdam (kom Jan hier is een Werkje voor je, de Brug aan de Schie dit ad

interim) wel beter gefondeert hebben; en wat zou de poort met haar Toorens en Frontespies al praalen’.1060

De vroedschap versterkte de bouwcommissie met vijf ervaren vroedschapsleden en gaf het mandaat de

plannen naar bevinden aan te passen.1061 Al het uitgevoerde werk werd verwijderd en de planvorming lag weer

geheel open. De invloed van Pierlinck en Van der Graaff woog nu zwaar. Zij kregen inzage in de besluitvorming

tot dan toe en onderwierpen de bouwlocatie aan nadere inspecties.1062 Dit leidde tot een rapport waarin zij vooral

hun verbazing uitten over het ambitieniveau van het stadsbestuur, dat zij echter vooral toeschreven aan de ‘Iver

en kundigheit’ van De Swart.1063 Het architectuurtheoretisch vraagstuk of een landpoort geplaatst kon worden op

de as van een waterweg – ‘daar ijder de mond vol van heeft’ – interesseerde hen helemaal niet. Zij vonden de

plaatsing in de as van de Schie zonder meer de meest fraaie. Het probleem was eerder dat de grondgesteldheid zo

slecht was dat daar – naar hun mening – nooit de bouw van dergelijk omvangrijk gebouw overwogen had mogen

worden. Zij adviseerden een veel kleinere gebouw op ongeveer dezelfde locatie als de inmiddels afgebroken

oude poort. De deugdelijkheid van die bouwgrond had zich immers bewezen.1064 Een vereenvoudigd project was

bovendien gepast omdat het anders ‘stond te pronken in de slegsten hoek van de stad, alwaar zelfs geen

medioquer gebouw omtrent is’.1065 De Swart had al enkele schetsen voor een eenvoudiger poort vervaardigd.

[afb. 6.25] De vroedschap stemde in met deze aanpassingen.1066 Dit betekende het einde van De Swarts

weloverwogen plaatsing op de kruising van de wegen, maar ook dat het plan van Hammevel en Verrijst bij

publicatie al achterhaald was. In de nieuwe plannen was de aandacht voor een goede stedenbouwkundige locatie

1058 P. Hammevel, G. Verrijst, Kort bericht en verklaring, der twee nevengaande teekeningen of conceptschetsen
van een nieuwe Delfse poort met zijne daaraan verknogte werken, uit liefde tot de bouwkunde, en uitspanning in
hunne ledige uuren, Rotterdam 1767, p. 1.
1059 P. Hammevel, G. Verrijst, Kort bericht en verklaring, der twee nevengaande teekeningen of conceptschetsen
van een nieuwe Delfse poort met zijne daaraan verknogte werken, uit liefde tot de bouwkunde, en uitspanning in
hunne ledige uuren, Rotterdam 1767, p. 1.
1060 E.B.M. Lottman, ‘Jan Smit, een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas’, Bulletin KNOB (1978) LXIX,
bijlage B, p. 148 ‘Aanmerkingen van Cornelis Schrobsaag over de voorgaande en tegenwoordige toestand van
zijn confrater Jan Smit’. Over het conflict waar dit spotschrift onderdeel van uitmaakt, zie ook: paragraaf
1061 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 115 (Vroedschapsresoluties 1767-I), fol. 41verso 30 maart 1767.
1062 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 115 (Vroedschapsresoluties 1767-I), fol. 41 verso 30 maart 1767 en
herhaald in: GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 116 (Vroedschapsresoluties 1767-II), bijlagen no 2, missive
Pierlinck en Van der Graaff d.d. 13 juli 1767.
1063 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 116 (Vroedschapsresoluties 1767-II), bijlagen no 2, missive Pierlinck en
Van der Graaff d.d. 13 juli 1767.
1064 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 116 (Vroedschapsresoluties 1767-II), bijlagen no 2, missive Pierlinck en
Van der Graaff d.d. 13 juli 1767.
1065 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 116 (Vroedschapsresoluties 1767-II), bijlagen no 2, missive Pierlinck en
Van der Graaff d.d. 13 juli 1767.
1066 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 116 (Vroedschapsresoluties 1767-II), fol. 21 8 september 1767.
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niet meer aanwezig.1067 [afb. 6.26] De bouwplaats zou nu in zijn geheel worden afgedamd en een tijdelijk kanaal

tussen de Schie en de Singelgracht zou de hinder aan de scheepvaart beperken.

Nadat de bouw van de fundamenten volgens de nieuwe plannen was aanbesteed, ontstonden problemen

over het opzicht over de werkzaamheden. Dit leidde uiteindelijk op 8 augustus 1768 tot de vervanging van

Pierlinck en Van der Graaff door de ingenieur Anthonie Hattinga.1068 Hattinga nam zelfs ontslag uit het

geniecorps om het opzicht waar te kunnen nemen. De Swart diende kort daarop een voorstel in om voor wat

betreft de architectuur van de poort terug te keren naar het originele project. Voor het vereenvoudigde ontwerp

waren op dat moment nog niet de benodigde tekeningen en bestekken voor handen, terwijl voor het originele

plan alle benodigdheden (inclusief het kostbare houten model) klaar lag. Dit maakte een spoedige voortgang van

de werkzaamheden mogelijk. Voor de uitvoering hoefden alleen de fundamenten verzwaard te worden en een

extra rij heipalen te worden ingeslagen. Opvallend genoeg volgden de bouwcommissie en de vroedschap dit

voorstel zonder veel nader onderzoek, waardoor zij schijnbaar achteloos in één dag een groot deel van de

bevindingen van Pierlinck en Van der Graaff van tafel veegden. De Swart bleef als architect en opzichter bij de

bouw betrokken.1069

De bouw van de Delftse poort verliep onder toezicht van Hattinga en De Swart voorspoedig. Wellicht

aangespoord door dit succes deden zij een poging de stedenbouwkundige situering van de poort te verbeteren.

De aanpassingen van de ingenieurs Pierlink en Van der Graaff hadden immers geleid tot een weinig gelukkige

plaatsing van het nieuwe bouwwerk in de stedelijke ruimte. Het stond aan de stadszijde op een scherpe hoek,

waardoor het de indruk gaf alsof het op een landtong was gebouwd. [Zie afb. 6.26 ] In 1769 presenteerden

Hattinga en De Swart een tweetal projecten om dit gebrek te verhelpen en om binnen de mogelijkheden recht te

doen aan de ambities een fraaie entree naar de stad te creëren. [Afb. 6.27] Deze plannen vereisten verdere

aanpassingen in de stedelijke structuur tussen de poort en de Binnenrotte. Om de hoek waarop de Delftse poort

stond af te vlakken werden alle kades aan beide zijden van de singel opnieuw gericht en aangelegd. De

belangrijkste ingreep vormde het rechttrekken van de kademuur tussen de Delftse poort en de nabijgelegen

Hofpoort. Voor deze poort werd bovendien nieuwbouw voorzien, waarbij de drempel van de poortdoorgang

werd gericht op die van de Delftse poort. De gevels van beide poorten lagen bovendien parallel, waardoor een

zekere eenheid ontstond. In beide projecten werd de brug over de Delftse vaart verbreed. Het plein voor de

Delftse poort werd daardoor bij verdubbeld en meer evenwichtig. De brede kade leidde naar de Hofpoort, die

ook van een ruimer voorplein was voorzien. In één van de plannen werd het Stokvisverlaat tussen de Delftse

vaart en de Oppert, dat de passage van de Schieboezem naar de Rotteboezem mogelijk maakte, verplaatst naar de

singel. Demping van het verlaat creëerde nog meer verkeersruimte rond de Hofpoort.

De stedenbouwkundige ontwerpen van De Swart en Hattinga uit 1769 zouden de verkeerssituatie

belangrijk hebben verbeterd. Met de geprojecteerde pleinen voldeden de planmakers volgens eigen zeggen aan

de ‘vaste regel (wanneer men het in zijn magt heeft) om binnen en buiten stadspoorten, bekwaame pleijnen te

maken zoo om belemmeringe in volkrijke steeden voor te koomen, als tot de fraaiheid der poorten en steeden

1067 F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw, Zwolle 1999, p. 234.
1068 Zie over de problemen met het opzicht: G.H. Medema, ‘Pronken op de ongunstigste locatie van de stad: de
Delftse poort te Rotterdam’, Bulletin KNOB 105 (2006) 5, p. 165-167.
1069 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 118 (Vroedschapsresoluties 1768-II), fol. 107verso 5 december 1768.
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zelfs’.1070 De fraaie aanleg werd nog eens voor het voetlicht gebracht in een perspectieftekening van de beide

poorten met de beplante kade. [Afb. 6.28] Hoewel het aanzien van de Delftse Poort belangrijk zou verbeteren

waren de kosten zo hoog – alleen de vernieuwing van de kademuur tussen de beide poorten kostte al 70.000

gulden – dat uitvoering werd afgewezen.1071

In 1772 presenteerde Hattinga een alternatief plan ter verbetering van de aanleg rondom de toen bijna

voltooide Delftse poort. [Afb. 6.29] Dit was minder kostbaar en vereiste slechts de verplaatsing van de kademuur

tussen de poort en de Galerijbrug en vernieuwing en verbreding van deze brug.1072 Deze ingreep kon op dat

moment nog eenvoudig worden uitgevoerd omdat de dammen rond de bouwplaats nog niet waren verwijderd.

De Galerijbrug vertoonde bovendien al gebreken en had op korte termijn groot onderhoud nodig. Met het

voorstel was dan ook ‘slechts’ een extra investering van 7.000 gulden gemoeid.1073 Hattinga achtte uitvoering

noodzakelijk voor het aanzien van de poort en voor zijn eigen reputatie. De vroedschap wees het plan van

Hattinga vanwege de kosten echter af, maar gaf hem ‘tot zijne decharge’ een afschrift van dit besluit, waaruit

zijn ‘devoiren, welke hij tot het effectueeren dezer verbetering met deze geringe kosten heeft aangewend’,

konden worden afgelezen.1074 De bouw van de Delftse poort werd kort daarop afgerond.

6.1.2. de Hofpoort in Rotterdam

Het voorstel van De Swart en Hattinga uit 1769 voor de verbetering van de ruimtelijke structuur rond de Delftse

poort voorzag, zoals gezegd, ook in nieuwbouw van de nabijgelegen Hofpoort. Dit gebouwtje, dat feitelijk niet

meer was dan een verbouwde muurtoren, was op dat moment waarschijnlijk al bouwvallig.1075 [Afb. 6.30] De

bescheiden omvang van het poortgebouw waar De Swart en Hattinga in hun tekeningen van uitgingen, maakt

duidelijk dat deze poort slechts van secundair belang was. Het wikkelde het verkeer af van de Oppert, de

Binnenrotte en de Goudse poort naar de noordzijde van de singels en vice versa. Hier lagen vooral particuliere

tuinen. In 1777 keerde de noodzaak tot renovatie van de poort terug in de beraadslagingen van de vroedschap.

Het was onderdeel van de goedkeuring van de werkzaamheden binnen de stadsfabricage voor 1777.1076 Een

vroedschapscommissie onderzocht de kwestie en adviseerde tot nieuwbouw. Binnen veertien dagen werd daartoe

een ontwerp en een begroting aan de vroedschap gepresenteerd. Het was niet de stadsbouwmeester Paulus

1070 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2620 (Stukken betreffende de bouw van de Hofpoort, 1777-1778),
memorie De Swart en Hattinga d.d. 7 december 1769; memorie Hattinga bij de plannen aan de burgemeesters
overgegeven op 7 december 1769 d.d. 22 maart 1771. Het verschil tussen de plannen lag in de eventuele
verplaatsing van het zogenaamde Stokvisverlaat tussen de Delftse vaart en de Oppert naar de stadssingel. Deze
verplaatsing was niet goedkoop: het plan dat voorzag in verplaatsing werd door de opzichter geschat op bijna
160.000 gulden terwijl het andere plan bijna 130.000 gulden moest kosten.
1071 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 123 (Vroedschapsresoluties 1771-I), fol. 64verso 29 april 1771.
1072 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4929 (Stukken met betrekking tot de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772), memorie Hattinga d.d. 13 februari 1772.
1073 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4929 (Stukken met betrekking tot de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772), memorie Hattinga d.d. 13 februari 1772.
1074 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4929 (Stukken met betrekking tot de bouw van de Delftse poort, 1762-
1772), memorie Hattinga d.d. 13 februari 1772.
1075 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2620 (Stukken met betrekking tot de bouw van de Hofpoort,1777-1778),
memorie Hattinga en De Swart d.d. 7 december 1769; GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam 4929 (Stukken met
betrekking tot de bouw van de Delftse poort, 1762-1772) memorie Hattinga 13 februari 1772. Over de bouw van
de Hofpoort, zie: T.H. von der Dunk, ‘Het gewezen hofpoortje aan het hofplein’, Rotterdams jaarboek 4 (1996)
p. 320-338.
1076 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 135 (Vroedschapsresoluties 1777-I), fol. 31 3 februari 1777.
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Verhellouw, maar de verder onbekende architect Liborij Dallon die voor het ontwerp tekende en ook het opzicht

over de bouw waarrnam. De bouwkosten werden geschat op 24.800 gulden.

Het ontwerp van Dallon brak met alle bestaande conventies voor stadspoorten in de Republiek. [Afb.

6.31] Het trapeziumvormige hoofdgebouw werd bekroond door een grote zuil met daarop een bol of globe. Aan

de basis werd deze zuil omgeven door vier liggende leeuwen. Als mogelijke inspiratiebron is het prentwerk van

De Neufforge genoemd, waarin sarcofagen en kapellen met een vergelijkbare bekroning met obelisken en zuilen

zijn opgenomen.1077 Voor een Rotterdamse stadspoort lijkt de symbolische waarde van dergelijke grafelementen

echter minder geëigend. De Neufforge geeft echter ook voorbeelden van poortgebouwen met een bekroning met

een obelisk. [Afb. 6.32] De specifieke, uitzonderlijke vorm van de Hofpoort is daarmee echter niet verklaard. In

de besluitvorming van de vroedschap werd ook niet gesproken over een specifieke betekenis of doelstelling met

deze vormgeving. Een mogelijke, praktische verklaring is de behoefte aan hoogte in het bouwwerk, op een

zelfde manier als de bekroning met een koepel of een toren dat deed, om de zichtbaarheid te vergroten. Een

dergelijke opbouw vereiste over het algemeen een relatief groot gebouw, wat voor de relatief onbelangrijke

Hofpoort niet nodig was en de bouwkosten alleen zou doen oplopen. Een zuil gaf echter wel de hoogte zonder

dat daar een overdreven zware en kostbare constructie nodig was. De beperktere omvang van de nieuwe poort

betekende overigens wel dat de portier zijn woonruimte verloor. Hij kreeg een schadeloosstelling.1078

Op 1 maart 1777 werden de definitieve tekeningen en bestekken gepresenteerd, die na bestudering op

17 maart door de vroedschap werden goedgekeurd. Hierna volgde de aanbesteding.1079 In de zomer van 1777

werden de modellen voor de liggende leeuwen bekeken en na aanpassingen uiteindelijk goedgekeurd.1080 De

bouw verliep voorspoedig. Eind 1777 werd het bouwwerk al door de stadsbouwmeester Verhellouw en

meesterknecht Aart Kool opgenomen.1081 Zij rapporteerden scheeflopende of overhangende muren. Dallon

schreef dat hij een aantal van deze afwijkingen niet kon terugvinden in eigen metingen en dat andere van geen

belang waren. Het was volgens hem onmogelijk te bouwen zonder enige afwijking. De stedelijke ambtenaren

dreven de zaak vervolgens niet op de spits en keurden het werk goed.1082

Tijdens de bouw van de Hofpoort bleek dat de brug over het Stokvisverlaat vernieuwd moest worden.

Dallon ontwierp hiervoor een draaibrug die de bestaande valbrug moest vervangen. Het voordeel was dat het

brugdek vlak kon worden aangelegd waardoor de passage met koetsen werd vereenvoudigd. Bovendien werd het

zicht op de poort vanuit de Oppert niet langer door de noodzakelijke opbouw van de valbrug gehinderd. De

kosten werden geschat op vijfduizend gulden. De vroedschap ging hier, na bestudering door een commissie, mee

akkoord.1083 Een rekenfout in de constructie maakte het openen van de brug na oplevering echter onmogelijk. Er

werden diverse pogingen ondernomen de constructie werkbaar te maken, onder andere door het vergroten van

1077 T.H. von der Dunk, ‘Het gewezen hofpoortje aan het hofplein’, Rotterdams jaarboek 4 (1996) p. 327
afbeelding 76.
1078 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 135 (Vroedschapsresoluties 1777-I), fol. 47verso 24 februari 1777.
1079 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 135 (Vroedschapsresoluties 1777-I), fol. 54 1 maart 1777; fol. 59verso 17
maart 1777.
1080 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2601 (Vergadering burgemeesters en fabrieksmeesters 17??), fol. 39 4
augustus 1777; GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4589 (Resoluties fabrieksmeesters 1773-1777), fol. 142verso
4 augustus 1777.
1081 T.H. von der Dunk, ‘Het gewezen hofpoortje aan het hofplein’, Rotterdams jaarboek 4 (1996) p. 330-332.
1082 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2620 (Stukken betreffende de bouw van de Hofpoort, 1777-1778),
memorie Verhellouw en Kool d.d. 18 december 1777; repliek Dallon d.d. 20 december 1777; 3 januari rapport
Verhellouw en Kool d.d. 3 januari 1778; repliek Dallon d.d. 28 januari 1778.
1083 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 137 (Vroedschapsresoluties 1778-I), fol. 80verso 22 juni 1778.
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het contragewicht door het plaatsen van 21 aambeelden.1084 Dit incident werd het mikpunt van spot. De dichter

van het werk Op de Nieuwgebouwde Hofpoort te Rotterdam in den jaere 1778 met de daerbij nieuw aengelegde

draeibrug vergeleek op ironische wijze de Hofpoort met de tempels van Rome en het stadhuis van Amsterdam.

Deze zouden in het niet valllen bij de prestaties van Dallon – ‘dat groote licht, die heldre zon der bouwkunste’.

Voor diens ‘mirakuleuze brug’ adviseerde de auteur het stadsbestuur een tweede ‘Sampson’ als brugwachter aan

te stellen.1085 Het stadsbestuur liet echter, bij gebrek aan Bijbelse krachtpatsers, het bruggetje afbreken en

vervangen.

6.3. Zetel van het bestuur

6.3.3. stadhuizen

In de stadsbeschrijvingen werd veel aandacht besteed aan de architectuur en de geschiedenis van de stadhuizen.

Zij drukten als geen enkel ander publiek bouwwerk het stedelijke zelfbewustzijn in steen uit. Deze gebouwen

vormden de zetel van de verschillende autonome bestuurlijke en rechterlijke colleges. Het Amsterdamse stadhuis

vormde het onbetwiste hoogtepunt van de stadhuisbouw in de Republiek. Voor reizigers in deze stad was een

bezoek aan dit gebouw een verplicht nummer en het stadhuis werd dan ook zonder uitzondering uitvoerig in de

reisverslagen van buitenlandse bezoekers vermeld en beschreven. Deze schrijvers besteedden in verhouding

beduidend minder aandacht aan de architectuur van andere stadhuizen. Zo noemde de Engelsman Samual Ireland

het Leidse stadhuis weliswaar ‘striking’ maar ‘in a very uncouth style of architecture’.1086 Zijn landgenoot Harry

Peckham deed het Delftse stadhuis af als gotisch, hoewel het door de toepassing van verf en sculptuur niet

helemaal een ‘contemptible figure’ maakte.1087 De stadsbewoners zelf koesterden deze oude gebouwen als

tekenen van de ouderdom van de stad en van haar vroegere rijkdom en trotse verleden. In de stadhuizen van

Haarlem, Delft, Leiden en Gouda werden wel moderniseringen doorgevoerd, maar deze bleven grotendeels

beperkt tot het interieur. De gevelarchitectuur bleef in de hoofdvormen gehandhaafd. In Leiden werd in 1735 een

aantal huizen, die later bij het stadhuis waren getrokken, bekleed met het natuursteen afkomstig van de gesloopte

Blauwe poort. Hierbij werd bewust aangesloten bij de stijl van decoraties van het oude stadhuis.1088 In sommige

gevallen betekende aanpassing echter vereenvoudiging. In Haarlem werd in 1745 een torentje op de zuid-

oosthoek van de Gravenzaal verwijderd en verdween tussen 1755 en 1764 de trapgevel boven de pandpoort. In

1772 werd zelfs de stadhuistoren afgebroken, omdat geen geld was voor herstel. Stadsfabriek Hendrik Huskus

had geconstateerd dat ‘het houtwerk geheel was vergaan en [hij] niet in staad was om deselven te repareren’.1089

In Schiedam werd het stadhuis uit ca. 1537 gedurende de achttiende eeuw meermalen verfraaid,

gerenoveerd en gemoderniseerd. [Afb. 6.33] Het interieur van het gebouw op de Grote Markt werd gedurende de

achttiende eeuw verrijkt met nieuwe wandbekleding, schoorsteenmantels en schilderijen. Aan de buitenzijde

1084 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4590 (Resoluties fabrieksmeesters 1778-1785), fol. 29-30 1 oktober
1778: de bouwmeester werd gelast de brug af te breken en de materialen te bergen, de knechten van de heer
Hofman kregen een ducaat fooi voor hun werkzaamheden omtrent het beproeven van de brug.
1085 Geciteerd in: T.H. von der Dunk, ‘Het gewezen hofpoortje aan het hofplein’, Rotterdams jaarboek 4 (1996)
p. 332-333.
1086 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p. 91.
1087 H. Peckham, The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands an Part of France, in which is
included a description of Paris and its Environs, Londen 1772, p. 17.
1088 J. Dröge, Het Stadhuis van Leiden, Leiden 2001, p. 19.
1089 C.W. Royaards e.a. Het stadhuis van Haarlem: algemeen restauratieplan, Haarlem 1961, p. 55-57, n. 3.
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werd rond 1720 een dubbele bordestrap toegevoegd en in 1747 kreeg het deurportaal een nieuwe natuurstenen

omlijsting dat ook het bovenliggende venster omvatte.1090 In 1781 constateerde de stadsarchitect Rutger van

Bol’es dat het muurwerk zeer slecht was geworden.1091 De burgemeesters en gecommitteerde vroedschappen

onderzochten de mogelijkheden voor renovatie. De stadsarchitect voorzag in een sterke vereenvoudiging van de

gevels. De ornamenten op de topgevels werden, met uitzondering van het beeld van Justitia op de top van de

voorgevel, verwijderd en de topgevel aan de zuidelijke façade werd, tezamen met de dwarskap, geheel

afgebroken. Voor de oude gevels met natuurstenen bandwerk en decoratieve muurankers werd geheel nieuw

muurwerk opgetrokken, waarbij de vensters werden voorzien van strakke natuurstenen omlijstingen. De

typerende geveltop met de accoladebogen bleef echter gehandhaafd, evenals het gebeeldhouwde ingangsportaal

uit 1747. Het bestaande daktorentje werd wel vervangen door een veel forsere koepel, gedragen door acht

Korinthische zuilen. De verstrakking van de architectuur beantwoordde aan de doelstelling de renovatie op de

‘best mogelijke, meest cierlijke en minst kostbaarste wijze’ uit te voeren.1092 [Afb. 6.34]

Plannen voor een Rotterdamse stadhuis in 1762

Het stadhuis van Rotterdam tussen de Hoogstraat en de Kaasmarkt was het resultaat van een aantal

verbouwingen. [Afb. 6.35, 6.36] Wegens ruimtegebrek waren de ruimtes boven de naast gelegen Grote Waag bij

het stadhuiscomplex getrokken, maar dit bood geen definitieve oplossing voor de groeiende stedelijke

administratie. Het gebouw beantwoordde in de achttiende eeuw ook onvoldoende aan de verwachtingen aan het

belangrijkste bestuursgebouw van de tweede handelsstad van de Republiek, waartoe Rotterdam was uitgegroeid.

Op 18 oktober 1762 gaf de vroedschap een commissie van burgemeesters, fabrieksmeesters en de vijf oudste

vroedschapleden opdracht de mogelijkheden te onderzoeken om het bestaande gebouw aan te passen. In de

nieuwe plannen moest meer ruimte worden gecreëerd voor de kantoren en vergaderruimten van vroedschap, de

burgemeesters, de secretarie, de schepenen, de vredemakers, de rekenkamer, de weeskamer, de thesauriers, de

wisselbank, de belastinggaarders, de adelborstenkamer, de kamer van het zeerecht, de burgerwacht en de

gevangenissen. De commissie moest echter eerst ‘haar gedagten [...] laten gaan waar ter plaatse en op wat manier

‘t selve gesteld zoude behooren te worden’.1093 Nieuwbouw was dus een reële optie. In december 1762 bracht de

commissie rapport uit van de eerste bevindingen. Het bestaande stadhuis bleek te oud en gebrekkig om nog te

worden aangepast, zodat inderdaad de voorkeur gegeven moest worden aan volledige nieuwbouw. De stad had

daarvoor meer dan voldoende kapitaal en inkomsten.1094 De vroedschap gaf opdracht dit verder voor te bereiden.

Het stadhuisontwerp moest beantwoorden aan het ‘honneur en aansien van dese stadt’, maar mocht de stedelijke

financiën ook weer niet te zwaar belasten.1095

De opdracht voor een nieuw stadhuis vond vrijwel gelijk plaats met die voor de Delftse poort en de

onderzoekscommissies bestonden uit vrijwel dezelfde bestuurders. Het is daarom ook niet ondenkbaar dat ook

Pieter de Swart op enig moment betrokken werd bij dit project, hoewel er geen tekeningen van zijn hand bekend

1090 M.C. Sigal, De drie Maassteden Schiedam, Vlaardingen Maassluis, Amsterdam 1948, p. 33
1091 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 22 (Vroedschapsresoluties 1780-1782), fol. 212 12 november 1781.
1092 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 242 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1770-1782),
ongefolieerd 26 april 1782.
1093 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 106 (Vroedschapsresoluties 1762-II), fol. 44 18 oktober 1762: NB De
commissie bestond dus uit een zwaardere delegatie dan die met de bouw van de Delftse poort werd belast
1094 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 106 (Vroedschapsresoluties 1762-II), fol. 74 20 december 1762.
1095 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 106 (Vroedschapsresoluties 1762-II), fol. 74 20 december 1762.
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zijn. De Franse architect Bartholomée Bourdet maakte wel ontwerpen voor zowel het stadhuis als de Delftse

poort. Van hem is in ieder geval een geschreven toelichting, behorend bij een uitgewerkt getekend ontwerp voor

het stadhuis bewaard gebleven.1096

Net als bij de bouw van de Delftse poort, besteedde de commissie vooral veel aandacht aan de

mogelijke bouwlocatie van het stadhuis. Dit maakte immers onderdeel uit van de onderzoeksopdracht van de

vroedschap. De bestaande locatie aan de Hoogstraat was niet aantrekkelijk, omdat vergroting van het gebouw

daar alleen mogelijk was door sloop van omliggende panden. Bovendien ontbrak het aan ruimte voor een plein.

Bij de selectie van mogelijke bouwlocaties was vooral de aanwezigheid van een stadhuisplein belangrijk. De

Grote Markt was daarbij een optie, maar de commissie onderzocht ook serieus locaties in de omgeving van de

Beurs. Dat gebouw gold als het fraaiste bouwwerk van de stad, waardoor een heus stedenbouwkundig ensemble

kon worden gecreëerd. De commissie beschikte over verscheidene memories, onder andere van anonieme

Rotterdamse burgers, waarin de mogelijkheden op een rij werden gezet. Een anonieme burger droeg in zijn

memorie een geschikte locatie voor een stadhuis voor. Hij had gezocht naar een positie ‘in het beste en

voornaamste van de stadt, daar de meeste en ruijmste toegange zijn en daar het gebouw van verre en alomme een

cierlijke vertooninge maakt’.1097 Hij streefde naar zo min mogelijk sloop en de aanleg van een nieuw stadsplein.

Hij noemde als meest geschikte locatie de Gapersteeg ten zuiden van de Beursbrug. Door de breedte van die

steeg hoefden slechts een klein aantal panden te worden afgebroken, terwijl door uitzetting van de Gelderse kade

en overkluizing van de Blaak een ruim plein kon worden gecreëerd. De hinder aan de scheepvaart ter plaatse

nam hij voor lief, omdat de havens ook via andere routes bereikbaar bleven. [Afb. 6.37]

De onderzoekscommissie koos echter voor een andere locatie in de nabijheid van de Beurs. Voor de

mogelijke bouwlocatie aan de Vismarkt, waarvoor een deel van de Blaak en Leuvehaven moest worden

aangeplempt, zijn in ieder geval een situatietekening en twee memories bewaard gebleven. De tekening maakt

duidelijk deze locatie serieus door de bouwcommissie werd overwogen. [Zie afb. 5.5] Het stadhuisproject van

Bourdet ging, getuige de beschrijving, ook uit van deze locatie ‘entre le marché au Poisson en l'Eglise

Lutherienne’.1098 Bourdet ging hierbij niet in op de voordelen van deze locatie, maar deze kunnen wel worden

afgeleid uit een ongedateerde Demonstratie wegens de bequaamheijd van ’t terrein tussche het Wolfshoek en de

Vismart.1099 Ook deze demonstratie was onderdeel van een verder uitgewerkt plan: de (anonieme) auteur

verwees niet alleen naar een plattegrondtekening maar gaf ook een beschrijving van de voorziene architectuur. In

dit plan hadden het plein en het gebouw een omvang van respectievelijk 465 bij 190 voet (ongeveer 145 bij 59

meter) en 165 bij 150 voet (ongeveer 52 bij 47 meter). De hoogte van de centrale koepel mat 150 voet (ongeveer

47meter). Net als bij de voorgevel van de Beurs werd deze geflankeerd door twee lagere zijkoepels. Uit de

beschrijving is af te leiden dat de planmaker aansluiting zocht bij de architectuur van de Beurs. Mogelijk was dit

1096 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), Projet pour la nouvele Hotel de Ville, que dezirent faire construire messeigneurs les
Bourgemaitres de la Ville de Rotterdam entre le Marché au Poisson et l’Eglise Lutherienne
1097 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), anonieme memorie d.d. 12 februari 1763.
1098 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), Projet pour la nouvele Hotel de Ville, que dezirent faire construire messeigneurs les
Bourgemaitres de la Ville de Rotterdam entre le Marché au Poisson et l’Eglise Lutherienne
1099 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), demonstratie wegens de bequaamheijd van ’t terrein tussche het Wolfshoek en de
Vismart.
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een plan van de stadsbouwmeester Van Aken en werd het ter beoordeling aan Bourdet voorgelegd, die

vervolgens een nieuw project opstelde. Bij de Delftse poort had immers ook eerst de stadsbouwmeester een plan

opgesteld, dat vervolgens rigoureus werd aangepast door De Swart.

Volgens de auteur van de demonstratie had de locatie bij de Vismarkt als voordeel dat het stadhuis

‘door een vreemdeling bij t inkomen van de stadt aanstonds kan worden ontdekt’.1100 De Leuvehaven en de

Blaak vormden namelijk zeer brede zichtassen. Hoewel het nieuwe stadhuis op deze positie niet in het centrum

van de stad lag, zou dit euvel worden opgelost bij een eventuele stadsuitbreiding aan de westzijde bij de

Zalmhaven. Belangrijk was dat op de hoek van de Blaak en Leuvehaven een groot plein kon worden aangelegd,

zonder dat dit veel hinder opleverde aan de scheepvaart. Het stadhuis zou geheel vrijstaan waardoor voldoende

licht en lucht in de vergader- en werkruimte kon komen en het gevrijwaard was van de drukte in de stad. Het

plein, dat enkel met bruggen toegankelijk was, kon in tijden van oproer eenvoudig worden afgesloten.1101

De aanleg van een groot plein in het havenareaal was zeer kostbaar, vanwege de benodigde funderings-

en grondwerkzaamheden. De commissie liet zich daar echter niet direct door afschrikken . Zij hebben immers

Bourdet deze bouwlocatie aan de hand hebben gedaan. Bourdet leverde zijn plan in maart 1763 bij de commissie

in. Het bestond uit een aantal uitgewerkte gevel en plattegrondontwerpen en een toelichting.1102 De tekeningen

zijn niet zijn bewaard, maar op basis van de toelichting is het mogelijk een voorstelling van het plan te maken.

[Afb. 6.38] Het grondplan besloeg ongeveer 78 meter bij 63 meter, met vier vleugels om een rechthoekig

binnenplein van ongeveer 42 bij 26 meter. De hoogte, ‘depuis le pavé, jusqu’au dessus du grand entabliments de

l'ordre Corinthe’, bedroeg ongeveer 15 meter.1103 De gevels werden geleed door een kolossale Korinthische orde,

die waarschijnlijk de hoofdverdieping en de attiek omvatten. De begane grondverdieping was als podium

opgevat. Eigentijdse voorbeeldboeken van architectuur laten dergelijke gevelschema’s zien. [Afb. 6.39] De

verhoudingen in de gevels stond, door het gebruik van ordenarchitectuur vast. Bourdet schreef dan ook de ruimte

voor eventuele verdubbeling van het cellenblok op de begane grond gevonden moest worden in de beschikbare

hoogte van deze verdieping ‘comme l’etage du Ré de Chaussé qui portera l’ordonnance Corinthe se trouvera

avoir sa fixaurent de hauteur’. Centraal in de hoofdgevel gaven drie portalen toegang tot een vestibule. Het

middelste portaal was enkel bedoeld voor rijtuigen. Zo’n ‘porte cochère’ was een uitzonderlijk element in de

Republiek.1104 Het maakte het voor de stadsbestuurders mogelijk om met hun koetsen het gebouw in te rijden en

daar uit te stappen. Vanuit de vestibule bereikten zij de trappen die naar de verschillende bestuurszalen leidden.

1100 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), demonstratie wegens de bequaamheijd van ’t terrein tussche het Wolfshoek en de
Vismart.
1101 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), demonstratie wegens de bequaamheijd van ’t terrein tussche het Wolfshoek en de
Vismart.
1102 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (Stukken betreffende de bouw van een nieuw stadhuis) a
messeigneurs le noble et venerable magistrats et bourgemaitres de la ville de Rotterdam. Uit deze ongedateerde
brief blijkt dat Bourdet door de commissie is ingehuurd om een plan op te stellen.
1103 Dit was concurrerend met het Amsterdamse stadhuis met een afmeting van ongeveer 81 bij 56 meter),
hoewel de hoogte van het Rotterdamse project ver achter blijft.
Bourdet vermeldde zijn maten in Toises: de façade was 40 toises of 240 pieds breed en de diepte van de
zijvleugels 32 ½ toises of 195 pieds. De binnenplaats mat 136 pieds bij 81 pieds. De hoogte was 47 pieds.
1104 Pieter de Swart voorzag zijn project voor een nieuw stadhouderlijk paleis ook van een dergelijke ‘porte
cochère’. Het had als voordeel dat de stadsbestuurders en hooggeplaatste bezoekers zonder de buitenlucht te
betreden het stadhuis konden binnengaan, zie: F.H. Schmidt, Pieter de Swart, architect van de achttiende eeuw,
Zwolle 1999, p. 81-105, in het bijzonder p. 98.
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Aan de linkerzijde was een trap naar de Vierschaar (‘Salle de la Haute Justice’) waar de vonnissen werden

uitgesproken terwijl rechts een ceremoniële trap leidde naar de hoofdverdieping. Deze trap kwam uit op een

bordes dat toegang gaf tot de galerij die langs de gehele binnenplaats liep en de daar gelegen vertrekken ontsloot.

Twee trappen voerden vervolgens naar de burgerzaal.

De burgerzaal vormde het ceremoniële hart van het gebouw en lag boven de vestibule. De zaal was twee

verdiepingen hoog en werd geleed met een Korinthische orde en met een koepelgewelf – ‘un plafond en

Calotte’. Ionische portalen gaven toegang tot de omliggende vertrekken en de galerij. Aan de linkerzijde lagen

de schepenkamers en rechtszalen, terwijl aan de rechterzijde de burgemeesters- en vroedschapskamers waren

gesitueerd, waardoor de bestuurlijke en justitiële taken strikt werden gescheiden. Het was mogelijk om vanuit de

burgerzaal op de eerste verdieping de rechtspleging in de Vierschaar op de begane grond te volgen door een

‘porte croisé garny de balustres’.1105 Dit aspect vertoont overeenkomsten met de plaatsing van de vierschaar in

het Amsterdamse stadhuis. In Amsterdam konden de burgemeesters zo vanuit hun eigen vertrekken de

rechtspleging volgen. De verbondenheid van de bestuurlijke en rechterlijke macht in de stad werden zo in de

architectuur tot uitdrukking gebracht. In Rotterdam werd kennelijk hetzelfde beoogd. Vanuit de burgerzaal was

ook toegang tot de galerij die op deze verdieping was gedecoreerd met de Ionische orde. In de hoeken van de

galerij gaven trappenhuizen toegang naar de begane grond en de tweede verdieping. Op de eerste verdieping

waren nog zes zalen, waarvan het gebruik niet nader is gespecificeerd.

Op de begane grond werd de scheiding tussen het justitiële en bestuurlijke aspect aangehouden. Aan de

linkerzijde lagen de Vierschaar, de cellen en de appartementen van de cipier en conciërge. Deze ruimtes hadden

een eigen trapverbinding met de schepenzaal, zodat gevangenen eenvoudig voor de schepenen konden worden

gebracht. Een vergelijkbare verbinding bestond ook in het oude stadhuis. De beschrijving vermeldde voor de

rechter zij- en achtervleugel opslagruimtes, de stadswisselbank, de ‘bureaux pour les commis’ (waarschijnlijk

voor de belastinggaarder) en de burgerwacht. In de achtervleugel gaven drie arcades die toegang gaven tot een

terras langs het water. Voor de ruimtes aan de linkerzijde van deze vleugel noemde Bourdet geen functie,

evenmin als voor de 13 kamers op de tweede verdieping.1106 Wellicht was het programma van eisen van de

commissie niet specifiek genoeg of was de hiërarchie van de verschillende stadscolleges voor de Fransman

Bourdet niet duidelijk.

Plannen voor het Rotterdamse stadhuis in 1780

De plannen voor een nieuw stadhuis zijn in 1763 nooit verder gekomen dan de commissietafel en werden niet

door de vroedschap bestudeerd of besproken. Wellicht leidden de problemen met de bouw van de Delftse poort

in de as van de Schie ook tot enige terughoudendheid om in het havenareaal te bouwen. Het ideaal van een

nieuw stadhuis verdween echter niet. Op 14 januari 1782 brachten de burgemeesters het idee wederom in de

vroedschapsvergadering. Zij verzochten de benoeming van een commissie die de modernisering of de

nieuwbouw van het stadhuis zou onderzoeken. De vroedschap besloot daartoe en ging tevens akkoord met de al

1105 Waarschijnlijk werd hier eenzelfde indeling beoogd als in het stadhuis in Amsterdam, waar de burgemeesters
het uitspreken van doodsvonnissen in de vierschaar konden volgen vanaf een balkon.
1106 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), Analize du projet pout la nouvele Hôtel de Ville que dezirem faire construire
messeigneurs les Bourgemaitres de la Ville.
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gedane voorbereidingswerkzaamheden van de burgemeesters en fabrieksmeesters.1107 Deze hadden namelijk al

vanaf 1780, naar aanleiding van een rapport over ernstige defecten aan het stadhuisgebouw, uitgezocht op welke

wijze deze gebreken hersteld konden worden.1108 Het onderzoek had zich vooral geconcentreerd op de mogelijke

vergroting van het gebouw. Dit laatste was ook strikt noodzakelijk vanwege het toenemende ruimtegebrek.

Verplaatsing naar een andere locatie werd nu niet overwogen. In die zin was dit nieuwe project minder ambitieus

dan dat van 1762. Stadsbouwmeester Verhellouw kreeg eerst opdracht de benodigde plannen op te stellen, maar

op 12 juli 1781 meldden de fabrieksmeesters dat hij ‘na herhaalde aanmaning’ eindelijk toegaf niet in staat te

zijn een dergelijk ontwerp te maken.1109 De burgemeesters en fabrieksmeesters gaven vervolgens de architect

Giovanni Giudici opdracht drie alternatieve plannen te maken. Het eerste moest voorzien in een uitbreiding van

het stadhuis door de aankoop van de ‘huizen ter breete van de waag tot voor aan de Hoogstraat’. In het tweede

plan werd het gebouw ook vergroot en gemoderniseerd maar binnen de bestaande perceelsgrenzen.1110 Een derde

project van Giudici zou alleen betrekking hebben op herstel van het bestaande gebouw.1111

In zijn projecten moest Giudici een oplossing vinden voor het gebrek aan ruimte bij de verschillende

bestuurscolleges. De burgemeesters en fabrieksmeesters hadden in augustus en september 1781 de colleges

gevraagd om de vereisten voor hun werk- en vergaderruimten op te geven. Deze inventarisatie vormde de basis

voor het programma van eisen.1112 Het is aannemelijk dat de architect ook de beschikking kreeg over de

projecten die rond 1763 waren vervaardigd. De toelichting op Bourdets project bleef in ieder geval bewaard in

het persoonlijke archief van de architect.1113 Giudici kon verder inspiratie putten uit zijn bekroonde inzending op

de Groninger stadhuisprijsvraag uit 1774.

Giudici besteedde de meeste aandacht aan het eerste project, waarbij een aantal percelen aan de

Hoogstraat werden aangekocht, zodat een vierkant bouwperceel werd verkregen. Getuige twee bewaarde

plattegrondschetsen had hij twee varianten voor de plattegrond bedacht. In beide gevallen kreeg het gebouw

tussen de Hoogstraat en de Kaasmarkt een meer regulier aanzien.1114 [Afb. 6.40, 6.41] In deze schetsen werd in

1107 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 145 (Vroedschapsresoluties1782-I), fol. 14verso 14 januari 1782.
Feitelijk werd besloten tot bekrachtiging van de resolutie van 20 december 1762.
1108 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), lijst van defecten aan t stadhuis van buiten d.d. 13 juli 1780. Zie over dit
stadhuisproject ook: R. Meischke, H.J. Zantkuijl, ‘C.G.F. Giudici te Rotterdam en zijn stadhuisplan uit 1781’,
Bulletin KNOB 106 (2008) 1, p. 20-33.
1109 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), besoigne met burgemeesters en fabrijksmeesteren d.d. 12 juli 1781.
1110 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), besoigne met burgemeesters en fabrijksmeesteren d.d. 12 juli 1781.
1111 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), Notitie van de tekeningen door mijn J Giudici gemaekt en geleeverd aan de heeren
van de Fabricatie saterdag den 17 november 1781: N10 explicatie om de derde plan ten uitvoer te brengen of de
oude stadhuis alleen te repareeren.
1112 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis),
submap ‘vijf memorien en twee plattegrondteekeningen betreffende voorgenomen veranderingen en
vertimmering aan het oude raadhuis anno 1781, geschenk van den heer C.J.P.A. Giudici alhier 26 juni 1869’:
memorie van de comptoiren; memorie van de weeskamer; opgave van de cipierswoning en gevangenissen;
opgave van de schepenen en officier; opgave van de secretarie en protocolkamer.
1113 Op 26 juni 1869 droeg C.J.P.A. Giudici vijf memories en twee plattegronden over aangaande de mogelijke
aanpassingen van het stadhuis in 1781. De toelichting op het project van Bourdet behoorde daar ook toe, zie:
GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis).
1114 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis),
submap ‘vijf memorien en twee plattegrondteekeningen betreffende voorgenomen veranderingen en
vertimmering aan het oude raadhuis anno 1781, geschenk van den heer C.J.P.A. Giudici alhier 26 juni 1869’
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zwart het bestaande muurwerk van het stadhuis en de waag weergegeven met daarover in rood de nieuwe buiten

en binnenmuren. Guidici maakte zo veel mogelijk gebruik van het bestaande muurwerk, zonder dat dit ten koste

ging van een regelmatige plattegrond en gevelindeling. In beide ontwerpen maakt hij het gebouw symmetrisch.

Hij probeerde een oplossing met een U-vormige plattegrond en een met een vierkant grondplan met een

binnenplaats. Het voordeel van het eerstgenoemde plan was dat door het terugleggen van de voorgevel

voorplein aan de Hoogstraatzijde werd gecreëerd. Dit liet ruimte voor een ceremoniële bordestrap naar de eerste

verdieping met een portiek met gekoppelde vrijstaande zuilen. De toepassing van dergelijke vrijstaande zuilen

was in de Republiek op dat moment nog steeds uitzonderlijk. Giudici gebruikte dit element – in

overeenstemming met het prijsvraagprogramma dat een peristyle verlangde – in zijn ontwerp voor het Groninger

stadhuis. Toch werd dit element pas met de bouw van het Rechthuis van Westzaan in 1782/83 naar het ontwerp

van de Amsterdamse directeur Johan Samuel Creutz voor het eerst in steen uitgevoerd.1115

De U-vormige plattegrond had als belangrijk nadeel dat het vloeroppervlak in het stadhuis niet genoeg

werd vergroot. Het project dat Giudici op 17 november 1781 aan de burgemeesters en fabrieksmeesters

presenteerde, vormde dan ook een uitwerking van de tweede plattegrondschets. Hij overhandigde een

tekeningenportefeuille met alle benodigde plattegronden en geveltekeningen evenals een toelichting en

kostenbegroting. 1116 Hiervan is alleen de toelichting op de plattegronden en de plattegrond van het

cellencomplex op kelderniveau bewaard.1117 [Afb. 6.42] Verder geven een viertal schetstekeningen inzicht in de

opzet van het plan.1118 Op de eerste schetsplattegronden staan bovendien de functies van de vertrekken vermeld,

die sterk overeenkomen met de opsomming van de vertrekken op de eerste verdieping in de schriftelijke

toelichting op de definitieve ontwerpen. Dit maakt veronderstellingen over de functionele indeling van Giudici’s

ontwerpen mogelijk.

Het definitieve ontwerp van Giudici bestond uit een gebouw met vier vleugels rondom een

binnenplaats. De hoofdingang lag aan Hoogstraat op de begane grond. Vanuit een groot portaal was toegang tot

een monumentale trappartij naar de eerste verdieping.1119 Volgens de toelichting gaf aan de achterzijde van het

Rotterdamse ontwerp een open arcade vanaf de Kaasmarkt toegang tot het binnenplein. Dit ontlastte de meer

ceremoniële entree aan de Hoogstraat. Op de begane grond waren de kantoren van de thesaurie, het ‘comptoir

1115 T.H. von der Dunk, ‘De kerk en het rechthuis van Westzaan: Johan Samuel Creutz buiten de poorten: de
bijdrage van het Amsterdamse bouwvak aan de architectonische modernisering van een Noordhollands dorp’,
Bulletin KNOB 96 (1997) 2, p. 58-72.
1116 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis),
14 november 1781 opgave betrekkelijk het stadhuis gegeven door Guidici architec. GAR 1.01 Stadsarchief
Rotterdam, 2619 (stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis, 1762-1763 en 1780-1783),
Notitie van de tekeningen door mijn J Giudici gemaekt en geleeverd aan de heeren van de Fabricatie saterdag
den 17 november 1781: N1 platten grond om de stadhuis te vernieuwen in zijn vierkant en ingelijks grond; N2
platten grond van de gevangen huisen; N 3 platten grond van de eerste verdieping; N4 plattengrond van de
tweede verdieping; N 6 teekening van de gevel aan de Kaesmarkt; N7 teekening van de gevel aan de Hoogstraat;
N8 explicatie om de generale plan ten uitvoer te brengen.
1117 Deze plattegrondtekening, die behoorde aan het stadsbestuur aangeboden presenatietekeningen van het
ontwerp van Giudici, is bewaard in: GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (stukken betreffende de mogelijke
bouw van een nieuw stadhuis, 1762-1763 en 1780-1783).
1118 GAR Atlas RI 944-947. Deze potloodtekeningen waren niet de presentatietekeningen die aan het
stadsbestuur werden aangeboden. Vergelijking met de presentatietekening van de kelderverdieping en
cellencomplex leert dat de uiteindelijke tekeningen op een groter formaat zijn aangeboden. De tekeningen zijn
door H.J. Zantkuijl opnieuw getekend, zie: R. Meischke, H.J. Zantkuijl, ‘C.G.F. Giudici te Rotterdam en zijn
stadhuisplan uit 1781’, Bulletin KNOB 106 (2008) 1, p. 20-33.
1119 NB. Deze indeling kwam overeen met de secundaire toegang aan de achterzijde van Giudici’s ontwerp voor
het Groninger stadhuis.
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van de 80ste penning, de kantoren van het zeerecht, de adelborstenkamer, een corps de garde en officierskamer,

de kantoren van de wisselbank en de cipierswoning gepland. Twee trappen leidden naar de verdiepingen. In de

kelderverdieping lag het cellencomplex. De ceremoniële trap vanuit het portaal aan de Hoogstraat splitste zich en

kwam uit op een gang rondom de binnenplaats. Bij beide landingen gaven deuren toegang tot de

vroedschapszaal, die nu centraal in de Hoogstraatvleugel lag. Aan de linkerzijde waren de burgemeesters- en

pensionarisvertrekken gesitueerd. Aan de achterzijde lag, in de as van de vroedschapszaal, een groot ‘plijn’ met

de vierschaar. Deze zaal stak uit de gevel aan de Kaasmarkt en was voorzien van grote openslaande deuren

‘dienende soo wel voor publicatie als om het regt te adsisteeren’.1120 Rechts van de vierschaar waren de

vertrekken van de schepenen, de hoofdofficier en de kamer van Schieland voorzien. Deze locatie kwam overeen

met die in het oude gebouw. Een afgesloten trappenhuis bij de schepenkamer verschafte een directe toegang van

en naar de cellen in de kelder en de gijzelkamers op de tweede verdieping. Op de eerste verdieping waren verder

de vertrekken van de vredemakers, de rekenmeesters – met een trapverbinding naar de thesaurie, de

weesmeesters en de secretarie en een protocolkamer voorzien.

Dankzij de bewaarde schetstekeningen is ook de gevelarchitectuur van het project van Giudici bekend.

[Afb. 6.43, 6.44] De architectuur is monumentaal classicistisch, waarbij de begane grond is opgevat als een

podium voor de kolossale korintische orde, die overigens alleen werd toegepast in de middenrisalieten. Mogelijk

werd dit element aan de plannen van Bourdet uit 1763 ontleend, hoewel ook op een Engelse invloed is gewezen,

in het bijzonder de architectuur van Somersethouse.1121 Aan de zijde van de Hoogstraat werd op deze wijze de

positie van de vroedschapszaal geaccentueerd, waarbij de verdubbeling van de halfzuilen precies de lengte van

deze zaal aangeeft. De gevel werd hier bekroond met een koepeltoren, waarvoor de architect een variant had

bedacht. De portalen op de begane grond gaven toegang tot de vestibule, van waaruit een trap voerde naar de

eerste verdieping. Aan de zijde van de Kaasmarkt werd ook het ceremonieel belangrijkste deel van het stadhuis

door de ordenarchitectuur benadrukt. De middenrisaliet stak hier zo ver uit dat vanaf de eerste verdieping

wetegeving en vonnissen konden worden afgekondigd. In de architectuur lijkt deze ‘balkon'functie te worden

aangeduid door de consoles onder deze vensters. De drie portalen gaven toegang tot de arcade die leidde naar de

binnenplaats.

Behalve het besproken project presenteerde Giudici op 17 november 1781 ook – zoals gevraagd – de

twee minder ingrijpende projecten. Deze waren met minder tekeningen uitgewerkt.1122 Het project dat slechts

voorzag in herstel van het bestaande was helemaal niet voorzien van een tekening, maar bestond alleen uit een

toelichting.1123 Over de uitwerking van deze plannen is weinig bekend. Het is echter aannemelijk dat ook hier

werd getracht om de architectuur in het gebouw een zo uniform mogelijk karakter te geven.

1120 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), explicatie van de letters op de plans getekend.
1121 R. Meischke, H.J. Zantkuijl, ‘C.G.F. Giudici te Rotterdam en zijn stadhuisplan uit 1781’, Bulletin KNOB 106
(2008) 1, p. 28.
1122 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), Notitie van de tekeningen door mijn J Giudici gemaekt en geleeverd aan de heeren
van de Fabricatie saterdag den 17 november 1781: N5 plattengrond van eene tweede eerste verdieping alleen te
betimmeren het oude stadhuis en de grond van de waeg, N9 explicatie om de tweede plan of de oude stadhuis te
vertimmeren en de grond van de waag.
1123 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783) Notitie van de tekeningen door mijn J Giudici gemaekt en geleeverd aan de heeren
van de Fabricatie, saterdag den 17 november 1781: N10 explicatie om de derde plan ten uitvoer te brengen of de
oude stadhuis alleen te repareeren
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De plaatselijke meestertimmerman Daniel Kortleven, de meestermetselaar Willem Gildenhuis en de

meestersteenhouwer George Elgin kregen opdracht de kosten voor de drie projecten te berekenen.1124 Deze

werden geschat op respectievelijk 417.795 gulden, 235.121 gulden en 94.427 gulden. Deze informatie werd,

samen met de projecten van Giudici, aan de vroedschap op 14 januari 1782 gepresenteerd. De vroedschap nam

daarop het besluit de mogelijkheid tot nieuwbouw verder te onderzoeken.1125 De kostenberekening was kennelijk

voor de vroedschap, burgemeesters en fabrieksmeesters op voorhand geen reden om van uitvoering af te zien. De

ingestelde commissie, bestaande uit de burgemeesters, fabrieksmeesters, rekenmeesters en de vijf oudste leden

van de vergadering, liet wel de kosten opnieuw berekenen evenals de bijkomende kosten voor de onteigening

van de huizen (85.000 gulden) en de verplaatsing van de waag naar het boterhuis (10.400 gulden). De totale

kosten van het eerste project, waaraan duidelijk de voorkeur werd gegeven, kwamen daarmee op 513.195

gulden.1126 Uitvoering bleef achterwege, wellicht door de politieke onrust in deze jaren. De vroedschap kreeg net

zo min als in 1762/1763 een definitief project voorgelegd. In juli 1790 kwam het stadhuis weer aan de orde in de

vroedschapvergadering vanwege hoognodige reparaties.1127 De vroedschap autoriseerde de fabrieksmeesters toen

om voor 25.000 gulden aan reparaties aan het stadhuis uit te voeren.1128 Pas in de jaren twintig van de

negentiende eeuw werd het stadhuis verbouwd. De stadsarchitect Andries Munro begon in 1823 met de

verbouwing, maar het werk werd hem na 1827 uit handen genomen en opgedragen aan Pieter Adams (1778-

1846). Hij kreeg daarbij inzage in de aanwezige plannen en rapporten met betrekking tot het stadshuis, maar het

is niet zeker of hem ook de projecten van Giudici ter hand werden gesteld.1129

6.3.2. stedelijke logementen in Den Haag

Na de afzwering van het Landsheerlijk gezag namen de ridderschap en achttien stemhebbende steden het bestuur

van de Provincie Holland en West-Friesland in eigen hand. Zij vormden samen de bestuurscolleges van de Staten

van Holland en van de Gecommitteerde Raden van Holland, respectievelijk het algemeen bestuur en het

dagelijks bestuur van de provincie. De vergaderingen van deze colleges vonden plaats in Den Haag, waar ook de

Generaliteit vergaderde. De stedelijke afgevaardigden werd vanaf 1 mei 1671 verboden tijdens de vergaderingen

hun verblijf te houden in publieke logementen of herbergen, uit angst voor het uitlekken van staatsgeheimen. De

steden moesten de afgevaardigden in eigen huizen onderbrengen. Dit besluit volgde een al bestaande praktijk.

Haarlem bezat sinds 1638 een huis aan de Lange Houtstraat en Delft kocht samen met Gouda in 1659 een

naburig pand. In 1680 verkocht Delft haar aandeel echter aan Den Briel: de Delftse afvaardiging reisde voortaan

1124 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2619 (stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis,
1762-1763 en 1780-1783), notitie van de ingeleverde calculatie van het stadhuis gedaen door de baesen Willem
Gildenhuis […]. Daniel Kortleven […] George Elgin.
1125 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 145 (Vroedschapsresoluties1782-I), fol. 14verso 14 januari 1782.
1126 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4945 (Stukken betreffende de mogelijke bouw van een nieuw stadhuis),
28 januari 1782 notitie en staat van kosten om de plans en tekeningen betrekkelijk t stadhuis ter uitvoer te
kunnen brengen.
1127 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4721 (Vroedschapsresoluties en resoluties van andere bestuurscolleges
betreffende de fabricage 1740-1794), fol. 294verso 5 juli 1790.
1128 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 4721 (Vroedschapsresoluties alsmede resoluties van andere
bestuurscolleges betreffende de fabricage 1740-1794), fol. 295verso 12 juli 1790.
1129 S. Zondergeld, Pieter Adams (1778-1846), een zuinige wijze van bouwen in de traditie van het classicisme,
doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 2008, p. 29-30.
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voor iedere vergadering per koets naar Den Haag. 1130 Leiden kocht in 1639 een logement aan het Buitenhof –

het zogenaamde Grote Logement – en in 1666 het naastliggende pand voor de Leidse gedeputeerde in de

Gecommitteerde Raden.1131 Dit pand stond daarna bekend als het Kleine Logement van Leiden. Amsterdam

bezat na 1618 een pand aan de oostzijde van het Plein. In de loop der tijd werd dit door aankoop van drie

naastgelegen percelen vergroot.1132 Leiden en Amsterdam waren daarmee de enige steden met meerdere

logementen in Den Haag. Rotterdam kocht in 1650 ook een huis aan het Plein. Gorinchem, Schiedam en

Schoonhoven huurden in ieder geval vanaf 1668 samen een pand aan de Spuistraat.1133

Invloed op het bestuur van de provincie en de generaliteit vergrootte het prestige van de steden in

belangrijke mate. Dit prestige kwam ook tot uitdrukking in de logementsgebouwen. In de architectuur kwamen

de stedelijke politieke en economische macht of de ambities daartoe tot uitdrukking. De architectuur van de

logementen boden een middel om het verschil tussen de formele, op anciënniteit gebaseerde, hiërarchie van de

steden in de provinciale vergaderingen en de werkelijke politieke en economische machtspositie te corrigeren.

Het omvangrijke en luisterrijke logement van Amsterdam, in de hiërarchie slechts de vijfde stad van Holland,

liet geen twijfel bestaan waar in de Republiek de werkelijke macht lag. De architectuur van de stedelijke

onderkomens moest bovendien concurreren met de paleizen van het stadhouderlijke hof en de onderkomens van

stemhebbende Hollandse adel, van de buitenlandse gezanten en van afgevaardigden uit de overige provincies.

Niet voor niets zocht het Leidse stadsbestuur in 1639 naar een pand waar de stedelijke vertegenwoordiging ‘met

meerdere reputatie’ kon worden ondergebracht.1134 De logementen beschikten daarom, naast noodzakelijke

slaap-, werk- en vergadervertrekken ook over voorname, rijk uitgevoerde ontvangstzalen. De logementen werden

beheerd door een inwonende kasteleins en het onderhoud was aan Haagse bouwbazen aanbesteed. De panden

werden jaarlijks door de ambtenaren van de eigen stedelijke bouwbedrijven geïnspecteerd.

In de eerste helft van de achttiende eeuw werden enkele logementen ingrijpend verbouwd. In 1727

lieten de Leidse burgemeesters zich adviseren door een zekere architect La Roche en enkele Haagse bouwbazen

over benodigde herstelwerkzaamheden aan het ‘Grote Logement’.1135 Deze werden waarschijnlijk niet of maar

ten dele uitgevoerd want in 1731 besprak het stadsbestuur opnieuw de zorgwekkende staat van onderhoud.1136

De stadsbazen hadden verzakkingen aan het fundament en gebreken aan het dak en de kozijnen van het grote

logement geconstateerd. De vroedschap autoriseerde de burgemeesters vervolgens ‘sodanige vernieuwingen aan

het logement te doen als sij aan de noodzakelijkheid en het aansicht van de stad’ nodig achtten.1137 De gevel

1130 C.H. Peters, ‘Het logement der stad Rotterdam te ‘s-Gravehage’, Rotterdamsch Jaarboekje 5 (1917), p. 82-
83.
1131 E. Pelinck, ‘Het logement van Leiden te ’s-Gravenhage’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van
Leiden en omstreken (1965), p. 37-48.
1132 H. Bruin, ‘De bewoners en gebruikers van het Logement van Amsterdam’, in: H. Ambachtsheer, N. de Boer,
Van logement naar parlement 1617-2004, Een nieuw gebruik van het Logement van Amsterdam en het Algemeen
Rijksarchief , Den Haag 2004, p. 10-11.
1133 C.H. Peters, ‘Het logement der stad Rotterdam te ‘s-Gravehage’, Rotterdamsch Jaarboekje 5 (1917), p. 82-
83.
1134 E. Pelinck, ‘Het logement van Leiden te ’s-Gravenhage’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van
Leiden en omstreken (1965), p. 38.
1135 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 196 (Burgemeestersresoluties 1727-1731), fol. 33 verso 3
september 1727.
1136 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 196 (Burgemeestersresoluties 1727-1731), fol. 154 verso 5
februari 1731.
1137 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 498 (Vroedschapsresoluties 1727-1731), fol. 166 5 februari
1731.
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werd in de daarop volgende jaren geheel vernieuwd. [Afb. 6.45, 6.46] De pilastergeleding werd verwijderd en de

gevel werd tot gelijke hoogte opgetrokken als het Kleine Logement. Door de verschillende gevelbehandeling

vormden deze logementen na de verbouwing echter geen visuele eenheid. De gevelbehandeling was sober

afgezien van de daklijst met gebeeldhouwde consoles en het rijk gedecoreerde ingangsportaal. Het boven de

ingangspartij gelegen venster en stadswapen werden in houtsnijwerk gevat. De vensters werden vernieuwd en

een nieuwe stoep met stoephek geplaatst. In het interieur bleef de onregelmatige plattegrond, ontstaan door de

samentrekking van oudere panden, gehandhaafd, waardoor de ingangspartij niet in het midden van de gevel lag.

Het interieur werd gemoderniseerd door nieuwe schoorsteenmantels, lambrisering, spiegels, behang en

allegorische schilderingen. De bouw van het logement lag in handen van Haagse bazen en ambachtslieden, maar

de Leidse stadsbazen hielden toezicht.1138

Het resultaat van de verbouwing van het Leidse logement werd bewonderd. De Tegenwoordige Staat uit

1746 schreef dat het logement ‘zeer fraai en aanzienlijk in den jare 1731 hermaakt werdt’ en het als eerste van

moderne schuifvensters was voorzien.1139 De verbouwing werkte waarschijnlijk inspirerend. In 1732 kocht

Haarlem voor 56.000 het huis van Maria Duyst van Voorhout, de Vrijvrouwe van Renswoude, aan de Korte

Vijverberg, ter vervanging van het verouderde logement aan de Lange Houtstraat.1140 Op 24 januari 1735 gaven

de Amsterdamse burgemeesters de vroedschap in overweging dat de ‘statshuysen in Den Hage’ moesten worden

gerepareerd of vernieuwd. Zij beschikten op dat moment al over enkele ontwerpen. De vroedschap benoemde

een commissie, bestaande uit de drie oud-burgemeesters, twee vroedschapsleden en twee pensionarissen, die dit

proces moesten begeleiden.1141 De commissie vroeg advies aan de Haagse bazen die de bestaande gebouwen in

onderhoud hadden. Zij stelden een renovatie voor met een kostprijs van ongeveer 30.000 gulden. De

Amsterdamse commissie toonde zich wantrouwig omdat de Haagse bazen veel baat hadden bij een halfslachtige

renovatie. Voortdurend onderhoud voorzag hen namelijk van een goede inkomstenbron.1142 De commissie liet

daarom de Amsterdamse stadsbazen een onderzoek uitvoeren. Zij adviseerden afbraak van het bestaande werk en

de opbouw van een geheel nieuw gebouwd.

De commissie stuurde waarschijnlijk bewust aan op afkeuring van de bestaande gebouwen, omdat deze

te weinig aan de status en de politieke ambities van de stad beantwoordden. Het advies tot afbraak werd dan ook

direct opgevolgd. Voor de bepaling van het bouwprogramma moest eerst worden bepaald hoeveel woningen de

stedelijke afvaardiging eigenlijk nodig had. Behalve de vertegenwoordigers in de Statenvergadering en in de

Gecommitteerde Raden hadden Amsterdamse bestuurders ook zitting in andere regeringscommissies. Toch werd

besloten tot de bouw van ‘slechts’ twee logementen: een groot logement voor de gedeputeerden bij de

Statenvergaderingen en een kleiner voor de Amsterdamse gecommitteerde raad. Deze twee huizen zouden achter

1138 E. Pelinck, ‘Het logement van Leiden te ’s-Gravenhage’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van
Leiden en omstreken (1965), p. 37-48.
1139 Citaat uit E. Pelinck, ‘Het logement van Leiden te ’s-Gravenhage’, Jaarboekje voor geschiedenis en
oudheidkunde van Leiden en omstreken (1965), p. 38. 43
1140 Vermelding in: C.H. Peters, ‘Het logement der stad Rotterdam te ‘s-Gravenhage’, Rotterdamsch Jaarboekje
5 (1917), p. 82.
1141 J. Dröge, ‘Het ontwerp, de bouw en de inrichting van het Logement van de heren van Amsterdam te ’s-
Gravenhage’, Jaarboek Monumentenzorg (1993), p. 61. De vroedschap benoemde de oud-burgemeesters Jan Six,
Lieven Geelvinck, Willem Munter, de vroedschap Gillis van Bempden, arman Hendrik van de Poll en de
pensionarissen Abraham Buys en Jan de la Bassecour.
1142 H. Bruin, ‘De bewoners en gebruikers van het Logement van Amsterdam’, in: H. Ambachtsheer, N. de Boer,
Van Logement naar parlement 1617-2004, Een nieuw gebruik van het Logement van Amsterdam en het
Algemeen Rijksarchief , Den Haag 2004, p. 11-13.
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één gevel worden opgetrokken. Hiervoor leverden diverse Amsterdamse en Haagse bazen ontwerpen. De

opdracht voor een harmonieus ontwerp voor twee huizen van ongelijke grootte achter één gevel bleek lastig.1143

Het gekozen ontwerp, toegeschreven aan de schilder-architect Isaac de Moucheron, voorzag wel in de gewenste

monumentaliteit en symmetrie. Dit plan werd ook door de vroedschap aangenomen.

De gevel van de Amsterdamse logementen bestaat uit zeven traveeën. [Afb. 6.47, 6.48] Het accent ligt

op een middenrisaliet door natuurstenen pilasters, vensteromlijstingen en een bekroning met het Amsterdamse

stadswapen. De ingangspartijen van beide logement werden ook geaccentueerd door gebeeldhouwde

omlijstingen. Eenheid in de gevel werd bereikt door de forse gezwenkte zijlisenen en de doorgaande Dorische

daklijst met balustrade. Aan de afwerking van het interieur, zoals de stucplafonds, schoorsteenpartijen,

betimmeringen, behangsels en schilderijen, en aan de tuinen werd veel aandacht besteed.1144 Aan de achterzijde

van de tuin verrezen nieuwe koetshuizen.

In 1728 had de stad Rotterdam een blok huizen naast het eigen logement aangekocht, met het doel het

stedelijk onderkomen te vergroten. Door allerlei vertragingen werd pas in 1737 een vroedschapscommissie

benoemd, die de vernieuwing van het stedelijke logement moest voorbereiden. Het besluit viel om het bestaande

logement geheel af te breken en in de tussentijd een geschikt pand te huren.1145 Pas twee jaar later kreeg de

vroedschap een ontwerp ter goedkeuring voorgelegd. De commissie had zich laten adviseren door ‘menschen

hen des verstaande’, waaronder ook de stadsbouwmeester Adriaan Moens, die mogelijk het definitieve ontwerp

vervaardigde. De vroedschap keurde het plan goed en liet de tekeningen bewaren in de kamer van de

burgemeesters ‘sonder dat in hetzelve plan of profiel eenige verandering direct off indirect sal kunnen off mogen

gemaakt werden’.1146 Het toezicht op de verdere uitvoering werd toevertrouwd aan een drietal vroedschapsleden.

De stad bespaarde kosten noch moeite: bij de voltooiing van het gebouw in 1748 had de stad ruim 240.000

gulden aan de bouw, de afwerking en de meubilering uitgegeven. De afwerking lag grotendeels in handen van

Haagse meesters.1147 Het gebouw was een getuigenis van de ambities van de tweede handelsstad van de

Provincie en de Republiek, die formeel slechts de politieke status had als eerste onder de kleine Hollandse

steden. De gevel werd geheel in natuursteen uitgevoerd, waarbij de entree in de middenas werd omgeven door

een Dorische portaal bekroond met twee vazen. Dit werd herhaald in de Dorische daklijst door de plaatsing van

twee gelijkvormige vazen op de hoeken. Het stadswapen werd centraal boven de kroonlijst aangebracht. Ook

hier werd aan de interieurafwerking en de meubilering veel aandacht en geld besteed. [Afb. 6.49] Achter het

gebouw lag een grote tuin met in de afsluitende tuinmuur een doorgang naar het achtergelegen koetshuis.

1143 Over de ingediende ontwerpen: J. Dröge, ‘De bouwgeschiedenis van het Logement van Amsterdam’, in: H.
Ambachtsheer, N. de Boer, Van Logement naar parlement 1617-2004, Een nieuw gebruik van het Logement van
Amsterdam en het Algemeen Rijksarchief , Den Haag 2004, p. 35-59. Eva Röell besteedt in haar dissertatie over
het gebruik van architectuurtekeningen in de achttiende-eeuwse bouwpraktijk ook uitgebreid aandacht aan de
bouwopgave.
1144 J. Dröge, ‘Het ontwerp, de bouw en de inrichting van het Logement van de heren van Amsterdam te ’s-
Gravenhage’, Jaarboek Monumentenzorg 1993, p. 70-79.
1145 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 56 (Vroedschapsresoluties 1737-II), fol. 189 3 augustus 1737, fol. 244 8
oktober 1737.
1146 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 59 (vroedschapsresoluties 1739-I), fol. 22verso 4 februari 1739.
Toeschrijving aan Adriaan Moens, zie: C.H. Peters, ‘Het logement der stad Rotterdam te ‘s-Gravenhage’,
Rotterdamsch Jaarboekje 5 (1917), p. 90-98. H.C.H. Moquette, ‘Van stadstimmerman-metselaar tot directeur
gemeentewerken’, Rotterdams Jaarboekje 10 (1922), p. 122.
1147 C.H. Peters, ‘Het logement der stad Rotterdam te ‘s-Gravenhage’, Rotterdamsch Jaarboekje 5 (1917), p. 90-
98.
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De economische voorspoed in Schiedam in de tweede helft van de achttiende eeuw vergrootte ook de

politieke ambities van het stadsbestuur. Dit leidde tot enkele belangwekkende publieke bouwprojecten in die

stad, zoals de bouw van de Koopmansbeurs en het St. Jacobsgasthuis. Het Schiedamse stadsbestuur gebruikte

echter ook het stedelijke logementsgebouw om de gegroeide status te verbeelden. Schiedam had geen

permanente zitting in de vergaderingen van de Gecommitteerde Raden en had geen behoefte aan een geheel

eigen logement. Schiedam had daarom altijd samen met Gorinchem en Schoonhoven een logement gehuurd. Het

gehuurde huis aan de Oude Wagenstraat vertoonde echter hinderlijke gebreken, maar pogingen om een beter

huurhuis te vinden, waren mislukt. Schiedam drong er daarom herhaaldelijk bij Gorinchem en Schoonhoven op

aan, om over te gaan tot koop, maar zonder succes. In december 1770 besloot de Schiedamse vroedschap, zonder

verder overleg met Gorinchem en Schoonhoven, zelf een huis te kopen dat door de vertegenwoordigers van twee

steden kon worden gebruikt.1148 Pas achteraf zou de stad een andere deelnemer zoeken. Dit eigengereide

optreden wekte ergernis en het stadsbestuur van Gorinchem verzocht de zoektocht naar een beter huurhuis voor

de drie steden te continueren.1149 Het Schiedamse stadsbestuur wilde echter niet terugkomen op haar

besluitvorming, tenzij beide steden instemden met de aankoop van een logement. Schiedam drong in een

‘vriendelijke dog seer serieuse missive’ aan op een spoedige standpuntbepaling.

Uit een verslag aan de Schiedamse vroedschap van 2 september 1771 blijkt dat Gorinchem bereid was

te participeren in de aankoop van een huis van maximaal 45.000 a 50.000 gulden, terwijl Schoonhoven voor een

kwart wilde deelnemen in een gebouw van maximaal 60.000 gulden.1150 Deze instemming leverde vrijwel direct

resultaat door de mogelijkheid tot aankoop van een geschikt pand op de Fluwelen Burgwal. Vertegenwoordigers

van de drie steden inspecteerden het gebouw, dat in goede staat was en volgens een ingehuurde bouwkundige

zelfs ‘boven een geheel nieuw gebouw te prefereeren’.1151 De Schiedamse vroedschap was ingenomen met de

gang van zaken en keurde de aankoop, net als hun collega’s in Gorinchem en Schoonhoven, goed. Het huis werd

vervolgens grondig verbouwd waarbij aan de achterhuis werd opgetrokken waarin onder andere een eetzaal en

op de verdieping een aantal appartementen werden ondergebracht. Bovendien werd het voormalige koetshuis

ook als kamer bij het logement betrokken.1152 [Afb. 6.50, 6.51] Begin 1774 werden de appartementen voor de

gedeputeerden van de verschillende steden verloot.1153

Het onderhoud van een groot stedelijk logement in Den Haag was kostbaar. Voor sommige steden die te

maken kregen met economische verslechterende omstandigheden werden pogingen ondernomen om de

logementen te verkopen. In 1787 werd in Gouda, in het kader van een bezuinigingsprogramma, besloten om het

gebouw dat met op dat moment als logement gebruikte op een gunstig moment te verkopen en een ‘minder

1148 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), deels ongefolieerd 17
december 1770.
1149 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), deels ongefolieerd 14
januari 1771.
1150 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), deels ongefolieerd 2
september 1771.
1151 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 19 (Vroedschapsresoluties 1765-1771), deels ongefolieerd 2
september 1771.
1152 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 101 (Stukken betreffende het in 1771 aangekochte logement in Den
Haag).
1153 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 20 (Vroedschapsresoluties 1771-1775), ongefolieerd 14 maart en 25
april 1774.
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kostbaar’ pand daarvoor te huren of aan te kopen.1154 In datzelfde jaar besloot de Leidse vroedschap dat de

gedeputeerde in de gecommitteerde raden voor het gebruik van het kleine logement voortaan 600 gulden per jaar

aan vergoeding moesten betalen, een verhoging van 450 gulden.1155 Na de politieke omwentelingen van 1795,

waarbij de steden hun politiek macht verloren, werden de logementen verkocht of verhuurd. Vanwege de

omvang en de representatieve architectuur van deze gebouwen werden zij, na enige aanpassingen, vaak gebruikt

als Koninklijke residentie of als ministerie.

6.4. Stedelijke economische en maatschappelijke voorzieningen

6.4.1. de stedelijke markt

Binnen de steden vond de handel in en de verkoop van goederen, zowel tussen handelaren onderling als aan

consumenten, van oudsher plaats op daartoe door het stadsbestuur aangewezen locaties. De verkoop gebeurde

van oudsher in de open lucht op brede kades of bruggen en marktpleinen. In de loop der tijd werden dergelijke

verkooplocaties voorzien van overdekte galerijen, om de handelaren en bezoekers te beschermen tegen de

elementen. Producten als vlees, vis en boter werden verkocht in speciale hallen, die door de steden werden

onderhouden. Financiering was mogelijk uit de opbrengsten van verhuur aan handelaren. Belangrijke

nijverheidsproducten, zoals laken en textiel, werden eveneens in aparte gebouwen verhandeld. De specifieke

allocatie van de handel vereenvoudigde het toezicht op de kwaliteit van de producten en maakte de heffing van

de stedelijke accijnzen mogelijk.

Voor de controle op de goederenhandel en de belastingheffing waren de waaggebouwen, waar de

stukgoederen werden gewogen en gecontroleerd, onmisbaar. Door de nauwe samenhang met de stedelijke

economie en de belastingheffing werd vaak veel aandacht besteed aan de architectuur van deze gebouwen. Zij

stonden op prominente locaties aan belangrijke waterwegen in de nabijheid van de stedelijke markten en de

stadhuizen. Deze letterlijke nabijheid van bestuur en handel werd door (buitenlandse) tijdgenoten soms

bekritiseerd. Bij de verplaatsing van het Rotterdamse stadhuis speelde bijvoorbeeld het rumoer rondom de

naastgelegen Grote Waag een rol omdat dit afbreuk zou doen aan de waardigheid van de bestuurlijke zetel.

Giudici’s plan uit 1781 voorzag dan ook in verplaatsing, ook omdat de ruimte nodig was voor de beoogde

uitbreiding van het stadhuis. Volgens de Engelsman Joseph Marshall werden de Dam en het Amsterdamse

stadhuis ontsierd door de aanwezigheid van de stadswaag: ‘a vile old building, that disfigures its noble front,

which is a scandal to the government to leave in its present situation’.1156 Andere bezoekers merkten op dat de

nabijheid van dit gebouw, waarin ook de stedelijke militie onderdak had, het stadhuis schaadde. Het

Amsterdamse stadsbestuur peinsde echter niet over verwijdering van dit gebouw, ook niet toen in 1775

verzakkingen werden geconstateerd. Een grondige renovatie garandeerde juist het behoud van dit bouwwerk.

Directeur-generaal Jacob Eduard de Witte stelde hiervoor een plan op, waarbij de architectuur van het gebouw

uit 1565 werd verstrakt, de daklijn verlaagd en de gevels voorzien werden van een nieuwe stenen bekleding. Ook

werd de bordestrap gewijzigd en werden nieuwe, moderne vensters geplaatst. [Afb. 6.52] Ook na deze

1154 SMH 1 Stadsarchief Gouda 1311-1815, 4216 (Register vroedschapsresoluties over stedelijke financiën,
fabricage en ambtsverdeling in de periode 1747-1794, 1794), fol. 57 extract uit de vroedschapsresoluties 12
maart 1787, artikel 25.
1155 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 516 (Vroedschapsresoluties 1786-1787), gedeeltelijk
ongefolieerd, 8 november 1787
1156 J. Marshall, Travels through Holland, Flanders, Germany, Denmark, Sweden, Lapland, Russia, the Ukraine,
and Poland, in the years 1768, 1769, and 1770, Londen 1773, p. 51.
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modernisering van de architectuur bleef de positie van het gebouw ten opzichte van het stadhuis een punt van

kritiek. Volgens Samuel Ireland, die de stad in 1789 bezocht, was de positie van de waag een even groot gebrek

in de architectuur van het stadhuis als de afwezigheid van een centrale en ceremoniële entreepartij.1157

De grote handels- en industriesteden kenden voorzieningen voor de effecten-, geld- en goederenhandel.

Leiden onderhield, vanwege haar grote textielnijverheid, lange tijd verschillende hallen voor de geproduceerde

stoffen, zoals laken, baai, saai of fustein. De afname in de productie leidde in de tweede helft van de achttiende

eeuw tot combinatie van verschillende hallen. De exploitatiekosten konden zo beter worden gedekt.1158

In de achttiende eeuw bleef de korenhandel in de steden van groot belang. Deze vond vaak plaats in

aparte korenmarkten of -beurzen. In Amsterdam was deze bijvoorbeeld gevestigd in een gebouw aan het Damrak

dat in 1766-1768 onder toezicht van het stedelijke bouwbedrijf geheel was vernieuwd. De Delftse handel in

granen vond plaats in de open lucht op de Haverbrug bij de Waterslootsche poort. De handelaren hadden

behoefte aan een grotere, liefst overdekte handelsvloer. De burgemeesters vroegen daarom in februari 1774 het

college van de fabricage om advies en een concreet voorstel.1159 Er waren op dat moment al verschillende

ontwerpen door stadsfabriek Nicolaas Terburgh gemaakt, die door de Delftse havenmeester en inspecteur der

fabricage Van der Wall werden bestudeerd. Daarnaast spraken zij uitvoerig met alle betrokken partijen,

waaronder de marktmeester, de directeuren van de brouwerijen, de hoofdlieden van het bakkersgilde, de

waardeins van de granen en enkele vooraanstaande graanhandelaren. Op hun aanraden inspecteerde Van der

Wall de Oude Korenbeurs en Vlasmarkt in Rotterdam als mogelijk voorbeeld, dat, hoewel deze slechts bestond

uit een (niet ongebruikelijke) langgerekte galerij, in opzet kennelijk enkele belangrijke voordelen had.1160

In hun ‘rapport en consideratien’ over de korenbeurs aan de burgemeesters stond het college van

fabricage stil bij de verschillende mogelijkheden.1161 Verplaatsing van de Haverbrug naar een andere locatie in

de stad moest worden overwogen, omdat handhaving op dezelfde locatie meerkosten met zich meebracht: de

brug moest dan namelijk worden verbreed en versterkt. Er waren een aantal plaatsen in de stad die in aanmerking

kwamen: de binnenplaats van het begijnhof, de boterbrug, het plein voor de Waterslootsche poort en de

beestenmarkt bij het Broershuis. Om redenen van slechte bereikbaarheid, windgevoeligheid of belemmering en

hinder aan andere markten en voorzieningen waren deze toch minder geschikt. Een gedeelte van de werf van het

stedelijke bouwbedrijf voldeed echter wel aan de vereisten, maar werd ook afgewezen. Het verlies van

bedrijvigheid aan de Haverbrug en de Binnenwatersloot leidde namelijk in de economisch moeilijke tijden

eenvoudig tot leegstand en verval in de buurt. Dit was, gezien de ligging in nabijheid van de belangrijke

Waterslootsche poort en het voorname woongebied aan de Oude Delft, ongewenst. Bovendien zouden de

1157 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p. 143
1158 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 1493 (Rapporten over de stedelijke financiën 1753, 1768),
rapport d.d. 15 oktober 1753.
1159 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1877-I (Resoluties college van fabricage 1772-1783), fol. 54verso 8
februari 1774.
1160 C.A. van Swighem, ‘De stadsfabriek in de tweede helft van de achttiende eeuw’ in: R. Meischke e.a. (red.),
Delftse studiën, Assen 1967, p. 323.
1161 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883 (Bestekken aanbestedingen 1775-1794), ongefolieerd, rapport en
consideratien van commissarissen tot het werk der fabricagie omtrend het stichten van een Korenbeurs.
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eigenaren van de panden zich – niet ten onrechte – bij het stadsbestuur beklagen over de waardedaling van hun

bezit.1162 Het stadsbestuur opteerde daarom toch voor handhaving op de Haverbrug.

Uiteindelijk lagen zes ontwerpen voor het gebouw ter tafel. Hiervan waren vijf van de hand van de

stadsfabriek. Alle ontwerpen gingen uit van een galerij met een Dorische zuilenorde op een U-vormige

plattegrond. De projecten van Terburgh bleken echter te klein, te groot, te duur of lieten te weinig licht toe op de

beursvloer, waardoor de graanmonsters niet goed bekeken konden worden. Er was daarom een nieuw ontwerp

vervaardigd. De breedte van het bouwperceel lag min of meer vast omdat dit aan de breedte van de gracht was

gerelateerd. Ongelukkigerwijs betekende dit wel dat een zuil op de middenas van het gebouw moest worden

geplaatst. Van der Wall erkende dat dit niet in overeenstemming was met architectuurvoorschriften, maar de

locatie bood nu eenmaal geen ruimte voor een meer correct plan.1163 [Zie afb. 6.5] Later werden de verhoudingen

in het bouwwerk nog meer verstoord. Op 22 juli 1775 besprak het college namelijk een mogelijke vergroting van

de al in aanbouw zijnde korenbeurs. De marktmeesters hadden na de afpaling van de bouwplaats geconstateerd

dat de beursvloer te klein werd, ondanks dat zij met de uiteindelijke tekeningen en het bestek hadden ingestemd.

De marktmeesters hadden kennelijk moeite gehad met het lezen van de ontwerptekeningen. De burgemeesters

achtten vergroting noodzakelijk, maar dit was niet eenvoudig. De breedte stond immers vast, waardoor het

gebouw alleen met 16 voeten (ruim vijf meter) kon worden verlengd. Hierbij werd niet simpelweg een travee

toegevoegd omdat daarmee de proporties tussen de verschillende vleugels te zeer werden verstoord. Daarom

werden de afstanden tussen de zuilen vergroot, waardoor de maatverhouding tussen de hoogte van de zuil en de

afstand tussen de zuilen werd losgelaten.1164

Beursgebouwen

De commerciële activiteiten binnen de steden vonden grotendeels plaats in de publieke beursgebouwen. Deze

gebouwen behoorden dan ook tot de belangrijkste publieke gebouwen in de burgerlijke handelssteden. In 1608-

1611 werd in Amsterdam de Koopmansbeurs aan het Rokin gebouwd, die in 1668 nog werd vergroot. De

behoefte aan een beursgebouw hing nauw samen met behoefte aan faciliteiten voor de controle en regulering van

de internationale handel. Het maakte onderdeel uit van de oprichting van diverse andere publieke

handelsinstellingen zoals de Kamer van Assurantie en Averij (1598), de Verenigde Oost-Indische Compagnie

(1602), de Wisselbank (1609) en de Bank van Lening (1614). Vanwege ruimtegebrek in de stad en de behoefte

om deze belangrijke stedelijke instelling dicht bij het bestuursinstellingen aan de Dam te situeren, werd besloten

dit gebouw over het water aan het Rokin te bouwen.1165 Bij de bouw moest dan ook rekening worden gehouden

met het scheepvaartverkeer en de afwatering naar het Damrak. Voor de passage voor de scheepvaart werd een

grote overkluisde gang aangelegd, voorzien van schutsluizen. Aan weerzijden werden secundaire watergangen

aangelegd, waarlangs ook water naar het Damrak kon stromen. De buitenwaartse druk van de grote, centrale

overkluizing werd opgevangen door de zogenaamde ‘ bewoonbogen’, die haaks op de secundaire waterbogen

1162 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883 (Bestekken aanbestedingen 1775-1794), ongefolieerd, rapport en
consideratien van commissarissen tot het werk der fabricagie omtrend het stichten van een Korenbeurs, artikel 8.
1163 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883 (Bestekken aanbestedingen 1775-1794), ongefolieerd, rapport en
consideratien van commissarissen tot het werk der fabricagie omtrend het stichten van een Korenbeurs, artikel 9.
1164 GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1877-I (Resoluties college van fabricage 1772-1783), fol. 82 22 juli 1775.
GAD 1 Stadsbestuur 1246-1795, 1883 (Bestekken aanbestedingen 1775-1794), ongefolieerd, veranderingen en
bijvoegsel op het bestek der Koornbeurs.
1165 H. Engel, E. Gramsbergen, ‘Het eerste beursgebouw en de vorming van het centrum van Amsterdam’,
OverHolland (2006) 3, p. 57.
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waren gemetseld. [Afb. 6.53] Deze werden als winkelruimtes verhuurd. Hierboven lag, meters boven het

straatniveau, het eigenlijke beursplein. De beursvloer werd door een zuilenarcade omgeven, waarin de handel

plaatshad. Deze galerijen waren voorzien van gemetselde kruisgewelven. Op de verdieping daarboven werden

ruimtes voor commerciële doeleinden verhuurd. Na 1746 hield de directeur-generaal der stadswerken Frederik

Gerard Meijbaum hier zijn appartement en kantoor.

In zijn stadsgeschiedenis van Amsterdam beschreef Jan Wagenaar dat de grote overkluizing onder de

beurs vrijwel direct voor problemen zorgde.1166 De boog had een zeer flauw verloop en gaf daardoor (te) veel

buitenwaartse druk. De opeenstapeling van boog- en gewelfconstructies bleek problematisch, omdat zelfs kleine

verzakkingen of persingen op alle vloerniveaus gevolgen hadden. In de jaren zestig van de zeventiende eeuw

werden aanpassingen doorgevoerd, maar deze boden geen definitieve oplossing. In de tweede helft van de

achttiende eeuw verergerden de problemen. In 1766 kwamen bij de thesaurieren ordinaris berichten binnen over

ernstige verzakkingen in het gebouw.1167 In 1768 rapporteerde directeur-generaal Rauws uitgebreid.1168 De

problemen werden ook toen door de buitenwaartse persing van de grote boog veroorzaakt. Bovendien bleek uit

onderzoek dat de heipalen indertijd niet op de juiste manier aan elkaar waren verbonden. Rauws deed voorstellen

om de grote boogconstructie ronder en meer gelijkmatig te maken, maar deze werden niet uitgevoerd.1169 [afb.

6.54] Wel werd het metselwerk hersteld en werden de illegale afvoeren uit de bewoonbogen dichtgestopt. De

omliggende panden kregen een apart riool zodat de secundaire watergangen onder de beurs konden worden

aangevuld. Zo moest worden voorkomen dat het muurwerk van de grote overkluizing van zijn fundering schoof.

Voor de watercirculatie in de stad werd voortaan alleen nog de grote watergang gebruikt. De grote overkluizing

zelf werd constructief verstevigd door het aanbrengen van balken langs de fundering en van houten schoren die

de beursvloer moesten helpen stutten. In het eigenlijke beursgebouw werden verroeste trekijzers in de galerijen

vervangen evenals gebarsten kapitelen. Rauws zorgde ook dat de militaire exercities van de burgerwachten niet

langer in het gebouw plaatsvonden, omdat deze de constructie te zeer zouden belasten. Dit leidde tot irritatie bij

de burgerij, omdat zij voortaan verder moesten lopen voor de wapenoefening. Cornelis Ploos van Amstel

gebruikte deze irritatie in zijn venijnig pamflet uit 1768 tegen Rauws en diens – in zijn ogen twijfelachtig –

bouwtechnisch inzicht.1170

De werkzaamheden aan de Beurs in 1768 leidden niet tot de gewenste oplossing. [Afb. 6.55] Van de

bouwkundige toestand moest voortaan wel ieder jaar afzonderlijk verslag worden gedaan aan de thesaurieren

ordinaris. In 1781 leidde een verzakking aan de noordwestkant van de beurs opnieuw tot een grondige analyse,

nu door directeur van stadsgebouwen en –werken Abraham van der Hart.1171 Hij constateerde dat de Rauws’

aanpassingen de bewegingen in de constructie niet tot stilstand hadden gebracht. Het veelvuldig breken van de

ijzeren trekstangen in beursgalerij was een belangrijke indicatie van de grote spanning waaronder de constructie

1166 J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen,
kerkenstaat, schoolen, schutterije, gilden en regeeringe, Amsterdam 1760-1768, Deel V (1764), p. 239.
1167 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 4verso 9
maart 1766.
1168 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 13 4 mei
1768. GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 26 (Rapporten Rauws aan
thesaurieren ordinaris, 1767-1771), Rapport en memorie over gedane inspectie der grote Beurs.
1169 GAA Atlas, afbeelding 010056917797, C. Rauws, paalfundering met daarop gemetselde bogen, 1768.
1170 T.H. von der Dunk, ‘De zotte trotsheid’ van een vreemdeling, Cornelis Ploos van Amstel contra Cornelis
Rauws’, Amstelodamum 87 (2000), p. 48-49.
1171 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 88 (Rapporten van A. van der Hart aan
thesaurieren ordinaris 1777-1783), fol. 121 rapport over de Beurs augustus 1781.
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stond. Het gewelf in de noordwestelijke hoek van deze galerij dreigde zelfs in te storten. Van der Hart wilde dit

gedeelte geheel afbreken, opnieuw funderen en verstevigen met steunberen. Bovendien moesten vijf ijzeren

trekbalken de overliggende buitenmuren ter hoogte van de bewoonbogen aan elkaar verankeren. [Afb. 6.56,

6.57, zie ook 6.53] In de grote boog werden de fundamenten met dwarsbalken aan elkaar worden verbonden. De

secundaire watergangen werden nu weer uitgegraven en hersteld.1172 De aanpassingen van Van der Hart waren

op langere termijn ook niet succesvol. Het gebouw werd uiteindelijk in 1845 gesloopt en vervangen door

nieuwbouw op een andere locatie.

De beurshandel in Rotterdam werd in de jaren dertig van de zeventiende eeuw naar de Oude vismarkt

aan het Blaak verplaatst. Het beursgebouw bestond uit een L-vormige galerij rond een beursvloer dat met

schotten en later met bomen was afgezet. [Afb. 6.58] Dit gebouw werd in de achttiende eeuw voor het groeiend

aantal handelstransacties te klein.1173 De oprichting van de Rotterdamsche maatschappij van assurantie,

discontering en belening in 1720 vormde een goede aanleiding om nieuwbouw te overwegen.1174 In dit nieuwe

beursgebouw zouden ook andere stedelijke diensten, zoals de posterijen, onderdak krijgen. Op 6 januari 1721

werden de eerste tekeningen aan de vroedschap getoond, maar deze waren niet goed. De vroedschap gaf daarom

opdracht om alternatieve projecten te laten opstellen ‘so als tot een ordentelijk cieraed en bequaam gebruijck ten

dienste van de commercie en volgens de kost van de architecture sal bevonden werden te behooren’.1175 Dit

afgekeurde plan was hoogstwaarschijnlijk opgesteld door stadsbouwmeester Sander de Bruijn, die als eerste

bouwkundig adviseur van de stad al vroeg bij het project zal zijn betrokken. De schilder-architect Adriaen van

der Werff werd aangezocht om een ontwerp te maken, die op 28 april 1721 aan de vroedschap werd

gepresenteerd. [Afb. 6.59, 6.60] De vroedschap vond dit ‘zeer accuraat en conform de ordre van de boukunst’ en

het geprojecteerde gebouw bood meer dan voldoende ruimte voor de kantoren van de verschillende stedelijke

commerciële instellingen. De vroedschap besloot unaniem tot de uitvoering van dit project, waarvan de

bouwkosten op 90.000 gulden werden geschat.1176

Het betrof een U-vormig gebouw, bestaande uit galerijen, met daarboven kantoren. [Afb. 6.61] Het was

namelijk niet mogelijk om, in navolging van de Amsterdamse beurs, de beursvloer met vier vleugels te

ombouwen. Een rij huizen aan de Visserdijk verhinderde de aanleg van een noordelijke zijvleugel. De

gevelontwerpen waren echter zo regelmatig mogelijk, zodat in ieder geval aan de voorzijde in het oosten en de

zuidzijde aan de havens de illusie werd gewekt van een symmetrisch bouwwerk. Aan de westzijde was dit door

de omliggende bebouwing minder goed mogelijk. Het idee om aan deze zijde een pendant voor het centrale

paviljoen aan de oostzijde te bouwen werd al snel losgelaten. De westgevel kreeg een geheel andere indeling dan

de oostgevel. [Zie afb. 6.60, 6.61 en afb. 6.62]

1172 GAA Atlas, afbeelding 010056917805, A. van der Hart, Situatieschets voor het circuleren van het water bij
de Beurs, 1802.
1173 Over de Rotterdamse beurs, zie: T.C.J. de Gast-de Jong, De bouwkunst van de schilder en architect Adriaen
van der Werff in wijd perspectief, woonhuizen en de Beurs in Rotterdam, Afstudeerscriptie Universiteit Utrecht
1999, p. 131-169; J. Bakker, In en om de beurs van Rotterdam, Rotterdam 1948, p. 42-11.
1174 Op 1 juli 1720 was er in de vroedschapsvergadering voor het eerst sprake van de noodzaak de beurs te
vernieuwen en te vergroten, op 13 juli 1720 werd er gesproken over de oprichting van de compagnie van
assurantie, zie: GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 45 (Vroedschapsresoluties 1719-1721), fol. 87 1 juli 1720,
fol. 87verso 13 juli 1720.
1175 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 45 (Vroedschapsresoluties 1719-1721), fol. 140 6 januari 1721.
1176 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 45 (Vroedschapsresoluties 1719-1721), fol. 186 28 april 1721.
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Bij de verdere voorbereiding van de daadwerkelijke bouw in het daarop volgende jaar, bleek al snel dat

de eerdere opmeting van het perceel gebreken vertoonde. Van der Werff moest daarom zijn ontwerp aanpassen.

Het bleek nu ook pas dat het op de beschikbare grond niet mogelijk was om de galerijen van de drie vleugels van

gelijke diepte te maken, ‘als nogtans de ordre van so een publiecq werk mede brengt’. Het was daarom

noodzakelijk het bouwperceel te vergroten met een deel van de slepersstal en een nabijgelegen huis. De

vroedschap ging, na nader onderzoek, akkoord om zo ‘alle irregulariteijt en aenstotelijke mistandt’ te

voorkomen.1177 In augustus werd besloten om het gebouw met twee voet de haven in te schuiven, zodat het oude

beursgebouw in ieder geval in die winter nog door de handelaren kon worden gebruikt, terwijl de

bouwwerkzaamheden voort konden gaan.1178 De bouw werd onder toezicht van de stadsbouwmeester Arent van

Dongen en meesterknecht Adriaan Moens uitgevoerd.1179

De nabijheid van de huizen aan de Visserdijk leverde vanaf het begin van de bouw problemen op. De

eigenaren klaagden over het verlies aan uitzicht en de verslechterde bereikbaarheid. De plannen werden hierdoor

in de tussentijd nog verscheidene keren aangepast. Op 3 april 1725 besprak de vroedschap de mogelijkheid om

‘in tijd en wijlen het binnenpleijn van de beurs op een egalen wijtte te brengen en het gehele werk also completer

te maken’.1180 Na verder onderzoek werd in 1726 besloten om een nieuwe rooilijn voor de huizen van de

Visserdijk vast te stellen en de eigenaren te verplichten mee te werken aan een verbouwing van de achtergevels

van hun panden. De gevels van de huizen zouden dan achter een façade, met een gelijke vormgeving als de

architectuur van de beurs opnieuw worden opgetrokken.1181 Het Beursplein zou dan aan vier zijden door gelijke

gevelwanden wordne omsloten. De vroedschap ging hiermee akkoord omdat dit het aanzien van het gebouw in

belangrijke mate zou verbeteren, ook al moest hiervoor een deel van het al voltooide werk worden gesloopt: de

nieuw geprojecteerde gevel sloot anders niet goed aan op de andere vleugels van de beurs.1182 Het plan werd in

dit stadium zelfs nog verfraaid doordat voor de huizen ook een galerij zou worden opgetrokken.1183 De

uitvoering van deze galerij achter de huizen was niet eenvoudig, omdat er overeenstemming met alle bewoners

zou moeten worden bereikt. Dit proces moest eerst worden afgerond.1184 Het draaide er uiteindelijk op uit dat de

stad alle panden aankocht, maar het duurde tot 1734 voordat dit allemaal was afgerond.1185 Het is aannemelijk

dat in de tussentijd het aanzien van de geprojecteerde westgevel ook drastisch was veranderd. Het gebruik van de

sleperstal en de aankoop van een naastgelegen woning had waarschijnlijk al de mogelijkheid gecreëerd om deze

gevel van een vergelijkbare lengte te maken als de oostgevel. Aan de binnenzijde leidde dit nog niet tot een

fraaie oplossing, omdat de huizen aan de Vissersdijk nog in de weg stonden. [Afb. 6.63] Een oplossing voor dat

probleem was nu mogelijk.

1177 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 46 (Vroedschapsresoluties 1721-1723), fol. 45verso 9 februari 1722, fol.
85 24 april 1722.
1178 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 46 (Vroedschapsresoluties 1721-1723), fol. 45verso 9 februari 1722, fol.
130 10 augustus 1722.
1179 T.C.J. de Gast-de Jong, De bouwkunst van de schilder en architect Adriaen van der Werff in wijd perspectief,
woonhuizen en de Beurs in Rotterdam, Afstudeerscriptie Universiteit Utrecht 1999, p. 135.
1180 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 47 (Vroedschapsresoluties 1723-1725), fol. 244verso 3 april 1725.
1181 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 48 (Vroedschapsresoluties 1725-1727), fol. 84verso 14 januari 1726.
1182 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 48 (Vroedschapsresoluties 1725-1727), fol. 146verso 18 mei 1726, fol.
151 20 mei 1726.
1183 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 48 (Vroedschapsresoluties 1725-1727), fol. 206 1 oktober 1726.
1184 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 49 (Vroedschapsresoluties 1727-1728), fol. 1 27 januari 1727.
1185 T.C.J. de Gast-de Jong, De bouwkunst van de schilder en architect Adriaen van der Werff in wijd perspectief,
woonhuizen en de Beurs in Rotterdam, Doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 1999, p. 149-152.
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Op 13 november 1733 werden drie plannen gepresenteerd voor de mogelijke afronding van het

bouwproject, waarnaar dan ook eindelijk de laatste vleugel aan de noordzijde zou worden voltrokken. Het feit

dat hierbij de westgevel niet ter sprake komt, maakt duidelijk dat de bouw daarvan ondertussen al moet zijn

afgerond. Het eerste plan voorzag in de aanleg van een vleugel overeenkomstig de zuidvleugel. Dit omvatte een

galerij en een bovenverdieping voor commerciële doeleinden. De andere twee plannen waren minder

verstrekkend. Zij voorzagen in varianten op de eerder beoogde voorzetgevel, al dan niet voorzien van een

ondiepe galerij.1186 [Afb. 6.64, 6.65] De huizen werden daarbij grotendeels intact gelaten en konden weer worden

verkocht of verhuurd. De vroedschap overwoog dat uit oogpunt van de financiën het meest eenvoudige plan zou

moeten worden gevolgd, waarbij de inmiddels aangekochte huizen moesten worden ‘geemploijeerd en

geapproprieerd’.1187 Het waren deze bewoordingen die voor de burgemeesters reden waren om een jaar later

nogmaals op de zaak terug te komen. Zij vroegen zich af of het besluit van de vroedschap had betekend dat de

huizen mochten worden afgebroken of dat de huizen zo veel mogelijk in de bestaande toestand moesten worden

gehandhaafd.1188 De vroedschap besloot na weer een nader onderzoek de huizen te laten afbreken, maar het

besluit over de wijze waarop de noordvleugel moest worden opgebouwd werd weer uitgesteld.1189 Uiteindelijk

nam de vroedschap in 1735 het besluit om deze vleugel op exact dezelfde wijze op te trekken als de zuidvleugel,

waarmee een geheel symmetrisch bouwwerk werd bereikt.1190

Van der Werff was al in 1722 overleden. De wijzigingen in de bouwplannen werden telkens in

zijn stijl doorgevoerd, maar het is niet duidelijk wie daarvoor precies verantwoordelijk was. Het Rotterdamse

beursgebouw werd gekenmerkt door een strakke Dorische architectuur met bandrustica in de gevels en door

paviljoens met koepeldaken. Deze opzet zou afgeleid kunnen zijn van prenten van Engelse kastelen in de

Vitruvius Brittanicus of van Franse prentuitgaven.1191 De voor- en achtergevel werden in natuursteen uitgevoerd,

de zijvleugels in baksteen. De beursvloer werd omgeven door een pijlerarcade met een Toscaanse zuilenstelling.

[Afb. 6.66] Net als in Amsterdam vond de handel in galerijen plaats. De verdieping bood onderdak aan

verkoopzalen en kantoren van verschillende stedelijke financiële en handelsinstellingen. In 1770 richtte

Anthonie Hattinga hier ruimtes in voor de Rotterdamse Maatschappij der Proefondervindelijke Wijsbegeerte, die

door de stad ter beschikking waren gesteld.1192 Buitenlandse bezoekers beschreven het beursgebouw zonder

uitzondering als het fraaiste gebouw van Rotterdam en vonden het ontwerp beter dan dat van het Amsterdamse

beursgebouw. Niet voor niets werd in 1763 onderzocht of het nieuwe stadhuis niet in de directe nabijheid van het

beursgebouw kon worden opgetrokken.

De bouw van het Rotterdamse beursgebouw laat zich lezen als een symbool van het groeiende

zelfbewustzijn van de Rotterdamse handelaars en stadsbestuurders. Dit speelde ook een rol in de wijze waarop

de bouwwopgaven van het stedelijke logement in Den Haag, de nieuwe Delftse poort en de plannen voor een

1186 NB de tekeningen van de huizen aan de noordzijde van de beurs (GAR THA PW 1734) en van het plan
waarbij de huizen intact werden gelaten maar aan de beursvloer werden voorzien van een uniforme gevel (GAR
THA PW 1733) zijn vermist.
1187 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 53 (Vroedschapsresoluties 1733-1735), fol. 80 13 november 1733.
1188 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 53 (Vroedschapsresoluties 1733-1735), fol. 240 29 december 1734.
1189 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 54 (Vroedschapsresoluties 1733-1735), fol. 7verso 7 maart 1735.
1190 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 54 (Vroedschapsresoluties 1733-1735), fol. 21verso 5 april 1735.
1191 R. Meischke, H.J. Zantkuijl, ‘C.G.F. Giudici te Rotterdam en zijn stadhuisplan uit 1781’, Bulletin KNOB 106
(2008) 1, p. 23-24; T.C.J. de Gast-de Jong, De bouwkunst van de schilder en architect Adriaen van der Werff in
wijd perspectief, woonhuizen en de Beurs in Rotterdam, doctoraalscriptie Universiteit Utrecht 1999, p. 165-169.
1192 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 122 (Vroedschapsresoluties 1770-II), fol. 8 31 juli 1770.
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nieuw stadhuis, werden vormgegeven. Vergelijkbaar zelfvertrouwen kenmerkte ook de bouwopdracht voor het

Schiedamse beursgebouw in de jaren tachtig van de achttiende eeuw. De groeiende stedelijke economie maakte

de oprichting van dit ‘gebouw van aanzien’ mogelijk, maar de omvang van het uiteindelijk gerealiseerde gebouw

lijkt overdreven in verhouding tot de plaatselijke handel.1193 Aanleiding voor de bouw was een initiatief vanuit

de plaatselijke tak van de in 1777 opgerichte Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der

Wetenschappen. Dit bovenstedelijke genootschap stelde zich tot doel de economie in de Republiek een impuls te

geven.1194 In 1782 gaven de burgemeesters aan de afgevaardigden van de Schiedamse afdeling toestemming een

prijsvraag uit te schrijven voor een ontwerp van een beursgebouw, de opgave van een bouwlocatie en een

financieringsplan. In dit ‘burgerinitiatief’ participeerden overigens diverse vroedschapsleden. De burgemeester

Leonardus den Beer en stadssecretaris Johan Pielat van Bulderen (1754-1818) behoorden bijvoorbeeld tot de

delegatie die de toestemming hadden verzocht.1195 Deze prijsvraag was niet het enige initiatief: zo werden in

1785 op instigatie van het genootschap de doorgangen onder de Schiebruggen verbreed om doorvaart en

doorstroming te verbeteren.1196

Het Schiedamse stadsbestuur had in 1718 bepaald dat de handel in (half)producten voor de

jeneverindustrie op de hoek van de Lange – en Korte haven moest plaatsvinden. Deze beursplaats werd als snel

voorzien van een overdekte galerij, die met hekken kon worden afgesloten. Het groeiende aantal

handelstransacties door de bloeiende jeneverindustrie, deed de behoefte aan een groter gebouw, waarvan de

architectuur het belang van deze handel voor de stad zou uitdrukken, toenemen. De prijsvraag van de

Oeconomische Tak moest hier in voorzien. De exacte beschrijving van het prijsvraagprogramma is niet bekend.

Van de inzendingen werden uiteindelijk het ontwerp van stadsarchitect Rutger van Bol’es en het

financieringsplan van stadsecretaris Pielat van Bulderen bekroond. Dit lijkt gene toeval: beide winnaars hadden

bovengemiddeld inzicht in de specifieke stedenbouwkundige en financiële situatie van de stad. De stadsarchitect

koos de open plaats tussen de Damstraat en de Korte Haven als bouwlocatie, waar tot 1780 de gedempte

binnensluis had gelegen. Het was een van de weinige onbebouwde locaties in het stadscentrum. [Zie afb. 5.25]

Op 20 oktober 1783 werden alle binnengekomen projecten ‘tot bloeij en aanwas der commercie’

overgedragen aan de burgemeesters. Presentatie hiervan aan de vroedschap volgde acht dagen later. De

burgemeesters en gecommitteerde vroedschappen kregen daar opdracht een voorstel te formuleren over de

mogelijke bouw.1197 Behalve het winnende ontwerp liet deze commissie ook het ontwerp van Ludwig Gunckel in

het groot uitzetten op de bouwlocatie aan de Damstraat. Het bleek dat onvoldoende ruimte beschikbaar was om

het gewenste vloeroppervlak te verkrijgen. Het gebouw stak in beide gevallen buiten de rooilijn aan de Korte

Haven. De burgemeesters kochten daarom, na toestemming van de vroedschap, twee aangrenzende percelen.1198

1193 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795), fol. 62
15 november 1785.
1194 J. Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappĳ voor Nĳverheid en Handel, 
1777-1952, Haarlem 1953, p. 1-11.
1195 T.H. von der Dunk, Een Hollands heiligdom, de moeizame architectonische eenwording van Nederland,
Amsterdam 2007, p. 228-229.
1196 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 291verso 21 februari
1785; GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 318verso 28 april
1785; GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795), fol.
55verso 12 april 1785.
1197 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 142 28 oktober 1783.
1198 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 147verso 13 november
1783.
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Van Bol’es en Gunckel kregen vervolgens opdracht om nieuwe ontwerpen te maken, geschikt voor dit grotere

bouwperceel. Begin 1784 werden deze ontwikkelingen ook in de vroedschap besproken.1199

Op 30 maart 1784 droeg de vergadering van de gecommitteerde vroedschappen de verdere

voorbereiding van de bouw van de beurs op aan een subcommissie. 1200 Dit was een noviteit, omdat bij alle

andere belangrijke bouwprojecten van de stad altijd de volledige vergadering was betrokken. Het is aannemelijk

dat de commissieleden Dominicus Doom Jacobsz, Leonardus den Beer en Eduard Jacob Penning een

persoonlijke interesse namen in de stedelijke bouwprojecten. Doom en Den Beer waren in ieder geval

gelijktijdig bij de totstandkoming van het nieuwe St. Jacobsgasthuis betrokken.1201 De commissie presenteerde in

oktober 1784 een financieringsplan voor de bouw. Zij gingen uit van een bouwsom van 60.000 gulden. Hiervoor

werd een nieuwe belasting op inkomende schepen ingevoerd.1202 De vroedschap stemde ook in met de sloop van

de aangekochte panden en gaf opdracht om de plannen definitief te maken, zodat de bouw in het voorjaar van

1785 kon beginnen. Niettemin werd pas meer dan een jaar later, op 14 februari 1786, het definitieve project aan

de vroedschap getoond.1203

De opstelling van het definitieve plan en de uitvoering van het bouwproject werd vertraagd omdat de

commissieleden de plannen in het voorjaar van 1785 aan de architect Giudici hadden voorgelegd. Deze trad op

dat moment ook op als architect voor het St. Jacobsgasthuis. De architect had enkele principiële bezwaren tegen

de gekozen locatie en positionering van het gebouw. De voorgevel miste, door de plaatsing aan de smalle

Damstraat, zijns inziens iedere werking in het straatbeeld. De bouwplaats was bovendien voor een goed

geproportioneerd gebouw te krap. Hij stelde voor de hoofdingang aan de nieuwe binnensluis te plaatsen. Het

gebouw kreeg dan aan de voorzijde meer ruimte en was bovendien goed zichtbaar vanaf de Lange Haven. Dit

betekende wel dat nog drie huizen moesten worden aangekocht en gesloopt. Giudici had ook een ontwerp

vervaardigd, waarover de commissie kennelijk zeer enthousiast was. Op 15 november 1785 stelden zij voor de

vroedschap te adviseren tot aankoop van de benodigde panden. Het aankoopbedrag werd geschat op 24.000

gulden. Zo werd voorkomen dat het gebouw, ‘door een qualijk geplaatste spaarzaamheid en menagement van

terrein, […] aan critiques en inconvenienten’ werden bloot gesteld.1204 Dezelfde dag besloot de vroedschap

daadwerkelijk tot uitvoering van het grotere project en gaf wederom opdracht het definitieve plan te

presenteren.1205

Op 14 februari 1786 presenteerde de commissie de vroedschap de definitieve ontwerpen voor de

nieuwe Koopmansbeurs. Door de vergroting van het bouwperceel waren de projecten van Gunckel en Van

Bol’es wederom achterhaald, terwijl het plan van Giudici bij nader inzien te kostbaar bleek. De stadsarchitect

1199 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795),
ongefolieerd 13 januari 1784; GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785),
fol. 173verso 13 januari 1784.
1200 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 93verso 30 maart 1784;
GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795),
ongefolieerd 30 maart 1784
1201 Over de bouw van het St. Jacobsgasthuis, zie: paragraaf 7.3.2.
1202 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795),
ongefolieerd 13 oktober 1784.
1203 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 251verso 12 oktober
1784; GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1895),
ongefolieerd 13 oktober 1783.
1204 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795), fol. 62
15 november 1785.
1205 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 44 15 november 1785.
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had daarom opdracht gekregen om op basis van de ontwerpen van Gunckel en Giudici een definitief plan op te

stellen, ‘mits in het oog houdende en volgende den bouworder daarbij geobserveerd’.1206 De stadsarchitect had

zich naar alle tevredenheid van deze taak gekweten. Het voorstel was de huizen zo spoedig mogelijk te laten

afbreken en het werk aan te besteden. De aannemers moesten zelf voorzien in het benodigde materiaal en het

toezicht op de uitvoering werd opgedragen aan de stadsarchitect. De vroedschap ging hiermee op 21 februari

1786 akkoord, waarbij ook de rooilijn langs de binnensluis werd bepaald.1207 Op 13 november 1786 meldden de

burgemeesters dat het werk voor ruim 70.000 gulden was aanbesteed.1208 Op 17 april 1787 werd de vroedschap

uitgenodigd voor de eerste steenlegging. Geen stadsbestuurder enkele bleek bereid dit bij te wonen, wat er op

duidt dat het bouwproject spanningen binnen de stedelijke samenleving veroorzaakte.1209 In 1790 werd de bouw

afgerond.

Het Schiedamse beursgebouw bood uiteindelijk ruimte voor 600 handelaren. De buitengevels werden

rijk uitgevoerd met veel natuurstenen elementen, die sterk contrasteerden met het metselwerk. De architectuur

van de buitengevels wordt bepaald door de superpositie van de Dorische en Ionische zuilenordes. [Afb. 6.67]

Hiermee werd duidelijk aangehaakt bij zeventiende-eeuwse classicistische gevelindelingen, zoals het

Schielandhuis in Rotterdam, maar niet bij de architectuur van de beursen van Amsterdam of Rotterdam. De

middenrisaliet van de voorgevel over drie traveeën werd bijzonder rijk uitgevoerd. Hier werden halfzuilen in

plaats van pilasters toegepast die bovendien op de hoeken werden verdubbeld. De architectuur werd bovendien

door rustica, festoenen, nissen, geprofileerde vensteromlijstingen en rijk beeldhouwwerk in het timpaan

verlevendigd. Het geheel werd gecompleteerd met een achtkantig klokkentorentje. Het beursplein werd omgeven

door een pijlerarcade met een Dorische pilasterstelling met op de verdieping een geleding in de Ionische orde. In

de arcade en op het beursplein vond, net als in Amsterdam en Rotterdam, de handel plaats. De verdieping was

geschikt voor winkels, kantoren of opslagruimte

6.4.2. de Amsterdamse schouwburg

‘Een schouwburg te stichten is een trek van staatkunde; en uw magistraat heeft daarom zeer wijselijk gedaan in

er weder een te doen bouwen’, aldus een fictief personage in een brief aan een even fictieve Amsterdamse

vriend. 1210 De brief maakt onderdeel uit van een pamflettenstrijd over de bouw van een nieuwe Amsterdamse

schouwburg in 1773. De oude schouwburg aan de Keizersgracht was op 11 mei 1772 afgebrand. [Zie afb. 4.6]

Daarmee was een gebouw, waaraan enkele belangrijke zeventiende-eeuwse architecten hadden gewerkt, verloren

gegaan. In 1664 had Philip Vingboons (1607-1678) de zaal van Jacob van Campen (1596-1657) ingrijpend

1206 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen1783-1795), fol.
79verso 14 februari 1786; GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol.
71verso 21 februari 1786.
1207 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 71verso 21 februari
1786
1208 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 24verso 13 november
1786
1209 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 83 17 april 1787
1210 De dwarspaal, een brief over den nieuwe schouwburg en den onlangs uitgekomen klikspaan betreffende het
engagement van de Amsterdamse acteurs en actrices in Rotterdam met hetgeen in Amsterdam hieromtrent te
doen is, 1773, de auteur verwijst naar het geschrift Aan de zalige schim van Joost van den Vondel, etc, 1773
[beide stukken bevinden zich in de Bibliotheek Gemeentearchief Amsterdam, gebonden bij allerlei stukken
betreffende de schouwburg. ZKW 1 C 11]
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gewijzigd.1211 De schouwburg was vooral vermaard om de fraaie toneeldecors en de speciale effecten met

‘kunst- en vliegwerken’. Aan de buitenzijde maakte dit gebouw weinig vertoon: het lag op het binnenterrein

tussen de Keizers- en Prinsengracht. Een klein poortje gaf toegang tot een binnenplaats waaraan de werkelijke

entree tot het gebouw lag. Deze entree was in 1765 tegelijk met de bovengelegen regentenkamer vergroot. Sinds

de verbouwing door Vingboons werd het lijsttoneel van de zaal gescheiden door een dubbele zuilenstelling met

een toneelboog droegen. Het publiek nam in de zaal plaats op zitplaatsen in de zogenaamde bak en in de

daarachter gelegen, goedkope staanplaatsen. Rondom waren twee galerijen met loges en een tribune. [Afb. 6.68]

Door het houten binnenwerk was de zaal relatief eenvoudig aan te passen. In 1768 werd tijdelijk een loge

ingebouwd voor het bezoek van de stadhouder. Jan Smit was als vaste timmerman verantwoordelijk voor het

ontwerp en de uitvoering. [Zie afb. 4.14] De schouwburgorganisatie lag in handen van de schouwburgregenten,

maar de revenuen kwamen ten goede aan het Burgerweeshuis en het Oudeliedenhuis. De regentenbesturen van

die instellingen en het stadsbestuur hielden toezicht.

De schouwburgzaal werd na 1769 ingrijpend gerenoveerd. Over de omvang van de benodigde

werkzaamheden bestond tussen de regenten discussie. De regenten dienden daartoe verscheiden voorstellen in

bij de burgemeesters, die deze door de thesaurieren ordinaris lieten beoordelen.1212 De thesaurieren hadden zo

veel invloed op de nieuwe vormgeving van de zaal. Zij stelden op 12 juli 1769 voor om ‘dat middelgebouw’ –

waarmee de zaal werd bedoeld – geheel af te breken en opnieuw op te bouwen.1213 Een definitief besluit over

veranderingen in de indeling van de zaal werd uitgesteld, maar de regenten wilden graag de bezoekerscapaciteit

vergroten.1214 Vooral een toename van de dure zitplaatsen in de bak leek interessant. De staanplaatsen, ook wel

‘schellingplaatsen’ genoemd, konden naar een derde galerij worden verplaatst. Hiervoor werden verscheidene

ontwerpen gemaakt, die begin 1770 bij de burgemeesters werden ingediend. Wederom bestond er binnen de

vergadering van de schouwburgregenten geen overeenstemming over het beste project en ook nu werd de

beoordeling overgelaten aan de thesaurieren ordinaris. Zij kozen ‘tot meerder gemak van de aanschouwers en

cieraad voor het schouwburg’ het project van Jan Smit, dat met tekeningen en een houten model was

gepresenteerd. De schellingplaatsen werden verplaatst naar een derde galerij, zodat de bak naar achteren kon

worden uitgebreid. Aan de achterzijde werden bovendien zeven loges geïntroduceerd. [afb. 6.69] Deze moesten

eerst in ruwhout worden uitgevoerd, zodat kon worden ervaren of deze wel voldoende zicht hadden op het

toneel.1215 De schouwburgregenten begeleidden de verdere renovatie zelf.1216

1211 K.Ottenheym, Philip Vingboons (1607-1678) Architect, Amsterdam 1989, p. 139-145.
1212 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol.34 7 juni
1769.
1213 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1668), fol. 36 12 juli
1769.
1214 GAA 267 Archief van de stadsschouwburg, 1 (Notulen regenten 1742-1772), 29 mei 1769? In deze
notulenregisters, die door een brand gedeeltelijk zijn verteerd, wordt gesproken over de mogelijke
capaciteitsvergroting.
1215 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 60 28
februari 1770.
1216 Uit de rekeningen van de schouwburg blijkt dat in dit jaar grote kosten, namelijk 22.000 gulden voor
vertimmeringen, zie: E.B.M. Lottman, ‘Jan Smit, een grote 18de eeuwse Amsterdamse timmerbaas’, Bulletin
KNOB (1978) LXIX, bijlage B, p. 131.
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Tijdens de werkzaamheden aan de zaal bleken fundamenten van het gebouw te hoog aangelegd en de

heipalen niet goed met elkaar verbonden.1217 In mei 1770 accordeerden de thesaurieren ordinaris de benodigde

aanpassingen. Zij kregen op dat moment ook te horen dat de ‘zoon van de timmerman Van der Hart’ inmiddels

bij de verbouwing was betrokken. Abraham van der Hart, nog niet werkzaam voor de Amsterdamse fabricage,

had in opdracht van de regenten een nieuw verbouwingsontwerp vervaardigd. [afb. 6.70] Hoewel de thesaurieren

onder de indruk waren van de verbeteringen ten opzichte van de plannen van Smit, waren zij weinig

gecharmeerd van dit eigengereide optreden van de regenten. Het inhuren van een externe architect was onnodig

omdat de diensten van directeur-generaal Rauws kosteloos konden worden ingewonnen. Bovendien hadden de

burgemeesters de plannen van Smit goedgekeurd en het gaf geen pas als deze hogere besluitvorming werd

doorkruist.1218 Dit betekende direct het einde van de betrokkenheid van Van der Hart, hoewel diens ontwerpen

wel van invloed bleven. Van der Hart was er namelijk in geslaagd de verschillende plaatsen op een veel betere

manier ontsluiten, waarbij bovendien recht werd gedaan aan de hiërarchie van de verschillende betaalklassen.

Hij ontwierp varianten om vanuit de drie of vier aparte portalen vanuit de vestibule naar de zaal, de loges en de

tweede en de derde galerij, waarbij telkens de toegang(en) tot de hoogste rangen centraal stond. [Afb. 6.70, 6.71]

Deze indeling vormde een duidelijke verbetering ten opzichte van de ontwerpen van Smit. [Vergelijk afb. 6.69]

De regenten verzochten op 11 mei 1770 ook de instemming van het stadsbestuur met de aankoop van

een perceel aan de Runstraat dat grensde aan de schouwburg. Dit maakte namelijk de aanleg van een tweede

uitgang mogelijk voor de bovenste galerijen. Deze was niet alleen van waarde bij een ‘onverhoopte brand’, maar

ook bij het uitgaan van de schouwburg. Door het voorrijden van de koetsen ontstonden vaak gevaarlijke situaties

voor de voetgangers. Rauws moest het verzoek beoordelen. Hij bracht op 4 juli 1770 rapport uit aan de

thesaurieren. Hij stelde voor om de tweede uitgang te maken naar een steeg naar de Prinsengracht die al

eigendom was van de schouwburg. Dit was mogelijk door de aanleg van een verbindingstrap vanuit de nieuwe

galerijen. De kosten van de aankoop van het pand aan de Runstraat werden zo voorkomen. Rauws bemoeienis

met het ontwerp leidde echter tot meer veranderingen. Hij had gezien dat ook na de renovatie niet optimaal

gebruik werd gemaakt van het aanwezige vloeroppervlak. Het toneel lag namelijk niet gecentreerd in de zaal,

waardoor aan de rechterzijde te veel en aan de linkerzijde te weinig verkeersruimte rond de loges en galerijen

overbleef. Rauws wilde daarom het toneel in zijn geheel verplaatsen. In zijn aangepaste ontwerp nam Rauws

bovendien het idee van Van der Hart voor vier toegangsportalen over. [Afb. 6.73] De thesaurieren ging akkoord,

hoewel niet zeker is of het toneel daadwerkelijk werd verplaatst.

De nieuwe indeling van de zaal werd voor het speelseizoen van 1770-1771 voltooid. Een commentator,

onder de naam ‘Jacob Toneelliefhebber’, feliciteerde namelijk in 1770 de Amsterdamse elite met het feit dat zij

nu waren afgescheiden ‘van het mindere zoort uwer medeaanschouwers’, ‘selfs in het uijtgaan der schouwburg’.

De tweede en derde galerij beschikten dus al over de uitgang op de Prinsengracht. De ‘oppervlakkige ciradjen’

1217 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 67 29 mei
1770.Van Swighem, Abraham van der Hart p. 51-51 meldt dat er tekeningen van omstreeks 1772 zijn die doen
denken aan de tekenwijze van Van der Hart. De set tekeningen van Van der Hart lijkt de meest omvattende serie
tekeningen die is bewaard.
1218 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 67 29 mei
1770
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van de zaal verbeterden echter niet de kwaliteit van het toneelspel.1219 De verbouwing bleek geen succes en werd

zelfs in het volgende jaar gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Op 6 april 1771 constateerden de thesaurieren

ordinaris en schouwburgregenten dat de schouwburg in de huidige staat zo ‘onmogelijk’ kon worden

gehandhaafd.1220 Waarschijnlijk was het zicht vanaf de derde galerij zo slecht dat de schellingplaatsen

onvoldoende werden verkocht, terwijl de vergrote bak onvoldoende werd bezet. Rauws was ook nu

verantwoordelijk voor de nieuwe plannen.1221 Op 9 april 1771 presenteerden de thesaurieren nieuwe

verbouwingsplannen aan de burgemeesters. Deze bleken niet bereid in te stemmen met al te grote wijzigingen.

Wel keerden de staanplaatsen achter de bak terug, maar ‘om kosten te mijden’ zou de derde galerij niet worden

afgebroken.1222 Voor het gebruik van de uitgang naar de Prinsengracht, maakte Rauws aan de linkerzijde van de

zaal een passage voor de staanplaatsen naar een onderdoorgang onder het toneel. [Afb.6.75] Nog in september

1771 autoriseerden de thesaurieren twee leden om samen met Rauws ‘de vertimmering van t parterre of bak’ te

inspecteren en ‘dezelve verandering voorts na bevinding te reguleeren’.1223 De brand op 11 mei 1772 bracht op

noodlottige wijze een belangrijk gebrek in het ontwerp aan het licht: de deuren openden naar binnen, zodat deze

in het gedrang moeilijk waren te openen. De tweede uitgang, die vanwege de locatie van brandhaard op het

toneel waarschijnlijk toch onbruikbaar was, bleek zelfs afgesloten.1224

De schouwburgbrand leidde tot een storm aan pamfletten van voor- en tegenstanders van dit vermaak.

Critici vonden het theater vooral zondig en zagen in de brand een vingerwijzing Gods. Het theater had in de ogen

van meer gematigde burgers juist een opvoedkundige en stichtelijke rol. De toeschouwers werd een spiegel van

deugden en ondeugden voorgehouden. De eerbaarheid werd bovendien beschermd door het verbod op

onzedelijke stukken.1225 Verschillende pamflettisten bepleitten daarom herbouw.1226 Op 17 juni 1772 besloot de

Amsterdamse vroedschap, op voordracht van de burgemeesters, het perceel van de oude schouwburg te verkopen

en de mogelijkheden tot de oprichting van een nieuwe schouwburg te onderzoeken. Een vroedschapscommissie,

vijf raadsleden en drie pensionarissen, onderzocht de noodzaak van een schouwburg, de vraag of de herbouw

kon worden gefinancierd door het Burgerwees- en Oudeliedenhuis, alsmede een geschikte alternatieve

bouwlocatie.1227

Op 8 april 1773 concludeerde de vroedschapcommissie dat ‘een zo volkrijke’ stad als Amsterdam een

schouwburg behoorde te hebben. De godshuizen bleken echter voldoende kapitaal te hebben voor herbouw, maar

een dergelijke investering was onrendabel. De bouwkosten konden bovendien nooit uit de recettes worden

1219 Jacob Toneelliefhebber, Brief van een Rotterdamsch poëtje, aan alle vaderlandsche dichters, dichteressen,
acteurs en actrices en verdere beminnaars en voorstanders van het Amsteldamsche schouwburg, Rotterdam
1770.
1220 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 145 24 april
1771, hier werd ook vergadering van 6 april vermeld.
1221 Over de plannen van Rauws: GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris
1765-1778), fol. 143 3 april 1771.
1222 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 146 9 april
1771.
1223 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 25 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1765-1778), fol. 161 15
september 1771.
1224 H. Winkel-Rauws, Het wel en wee van het geslacht Rauws, Zutphen 1979, p. 76.
1225 K. van der Haven, ‘Dat dat de schouwburg nooit op godsdienst schempe of smaal…’, De achttiende eeuw,
36 (2004) 1 p. 1-20
1226 Bijvoorbeeld: Anoniem., Smeekzang der toneel-godinnen Melpomeen en Thalia, ter heropbouwing van
Amstels schouwburg, Amsterdam 1772.
1227 GAA 5025 Archief van de vroedschap, 68 (Vroedschapsresoluties 1772-1775), fol. 16 17 juni 1772. De
leden waren Isaäc Sweers, Jacob Elias Arenoudz, Jan van der Poll Pietersz, Nicolaas Faas en Willem Boreel.



236

terugverdiend. Het was verder niet correct het kapitaal van de godshuizen, dat slechts ‘ad pios usus’ mocht

worden aangewend, te gebruiken voor zaken van vermaak. Dit was een zaak voor de ‘publiecque autoriteit’. De

commissie had geen geschikte locatie voor ‘eenen steenen en perpetueelen schouwburg’ gevonden, maar

adviseerde om op korte termijn een houten ‘ loots of tent’ op het Leidse plein op te richten. De

toneeluitvoeringen moesten namelijk zo snel mogelijk worden hervat, om een uittocht van acteurs naar andere

stedelijke theaters te voorkomen.1228 Een definitieve bouwlocatie zou later worden bepaald. De vroedschap ging

met de voorstellen akkoord en liet de verdere afwikkeling aan de burgemeesters, die mochten handelen naar

bevinden.1229 Naar ontwerp van directeur-generaal Jacob Eduard de Witte verrees in de daarop volgende jaren

een groot nieuw houten theater op het Leidse plein. Om in de tussentijd de toneelvoorstellingen doorgang te

laten vinden werd aan de voorzijde van de nieuwe bouwlocatie een tijdelijk theatertje ingericht. [Afb. 6.76]

Vanaf de totstandkoming van de houten schouwburg in 1774 werd gediscussieerd of dit een tijdelijk dan

wel een permanent gebouw was. Deze discussie kreeg onder andere vorm in enkele eigentijdse pamfletten. Eén

auteur smaalde dat de oude stenen schouwburg als een ‘houte opslag’ was herrezen1230 [Afb. 6.77] Een ander

verbaasde zich over houtbouw in een stad die bekend stond om zijn hoogmoedige en ‘pralende’ architectuur. Hij

was van mening dat ‘dezelve wel ligtelijk in een steene verandert zal worden’.1231 Een andere schrijver diende

hierop van repliek: volgens hem had de Amstelkerk bewezen dat ‘de uitsteekendste gebouwen buiten steen’

konden.1232 Eén ding is echter duidelijk: de bouw van de houten schouwburg kostte zo veel geld – meer dan

‘twee tonnen gouds’ – dat het stadsbestuur dit project nooit serieus als slechts een tijdelijk gebouw zal hebben

benaderd. 1233 Dit neemt niet weg dat de houtbouw waarschijnlijk een door de vroedschap onvoorzien gevolg is

geweest van haar besluitvorming. Naar de letter van de vroedschapsresolutie was het Leidse plein immers slechts

een tijdelijke locatie, totdat een definitieve locatie was gevonden. Een houten loods zou slechts tijdelijk dienen

als onderkomen. De vroedschap stelde echter nooit een definitieve bouwlocatie, ook niet het Leidse plein, vast.

De wijze waarop de burgemeesters de besluitvorming namelijk uitvoerden, stelde de raad voor min of meer

voldongen feiten. Er werd inderdaad een houten loods gebouwd die voorlopig als schouwburg kon dienstdoen,

maar tegelijkertijd ook een alles behalve tijdelijke houten schouwburg opgetrokken naar ontwerp van de

directeur-generaal. Mogelijk wensten de burgemeesters geen uitstel of een eindeloze voortgang van

besluitvorming en wellicht haalden zij zo de wind uit de zeilen van tegenstanders van een heroprichting.

Elf dagen na het besluit tot oprichting van een tijdelijke houten schouwburg werd al begonnen met de

aanleg van de fundamenten van de nieuwe schouwburg.1234 Op 21 april 1773 meldde de directeur-generaal in de

1228 Zo vertrok een van de steracteurs Jan Punt in 1773 naar Rotterdam, zie: H. Gras, ‘Punt en Corver tussen
heeren, of nieuw licht op de eerste jaren van de schouwburg in Rotterdam, 1773-1778: oorspronkelijk
vaderlandsch klugtspel’, Rotterdams Jaarboekje 7 (1999), p. 183-210.
1229 GAA 5025 Archief van de vroedschap, 68 (Vroedschapsresoluties 1772-1775), fol. 111 8 april 1773.
1230 B.G.V. Pit en kern der toneelkunde, […] met een bygevoegden brief, over den bouw en de tooneelschikkinge
van den nieugestigten Amsterdamse Schouwburg, Amsterdam 1773.
1231 P.v.W., De dwarspaal, een brief over den nieuwe schouwburg en den onlangs uitgekomen klikspaan
betreffende het engagement van de Amsterdamse acteurs en actrices in Rotterdam met hetgeen in Amsterdam
hieromtrent te doen is, Amsterdam 1773.
1232 H.V.E., De contradwarspaal vol toneel-nouvelles […], Den Haag 1773.
1233 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 26 (Resoluties thesaurieren ordinaris 1778-1797), fol. 314 17
januari 1788.
1234 N. Sluijter-Seijfert, ‘De Amsterdamse schouwburg van 1774’, Oud Holland (1976) 1, p. 23.
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vergadering van de thesaurieren ordinaris dat de burgemeesters hem rechtstreeks met de bouw hadden belast.1235

De burgemeesters hielden zelf nauwlettend toezicht op de bouw en gaven dit niet uit handen aan de thesaurieren

ordinaris. Zij committeerden wel enkele leden van het bestuur van de schouwburg, het Burgerweeshuis en

Oudeliedenhuis, om de werkzaamheden en de verdere aankleding van het gebouw op detailniveau te begeleiden.

Zij moesten echter de burgemeesters in alle beslissingen kennen. De Witte had bij de bouw grote invloed. Op

aanmerkingen van de burgemeesters over de inrichting, konden de gecommitteerden dan ook niet ‘niet met

zekerheid’ antwoorden omdat het gebouw door De Witte ‘alleen was gedirigeert en dus geheel buijten haar

omgegaan’.1236 De bouw verliep voorspoedig en werd in 1774 afgerond.

De hoofdfaçade van het nieuwe gebouw lag langs aan de weg naar de Leidse poort. Vanwege het geluid

van het verkeer van en naar de poort had De Witte de muren gevuld met boekweitdoppen en turf en werd de

rijweg regelmatig met zand bestrooid. Deze gevel bestond uit negen traveeën, met de portalen van de

hoofdingang in de middelste drie. Dit deel van het gebouw sprong naar voren en werd bekroond door een

fronton. De onderbouw was opgevat als een gerusticeerd podium voor de Ionische hoekpilasters, die de

kroonlijst met de balustrade droegen. [Afb. 6.78] De gevel aan de zijde van het plein had vijf traveeën, met in de

middelste de toegang voor de goedkope plaatsen. Deze travee kreeg een extra accent door een gebeeldhouwd

medaillon in de balustrade. Dit bevatte, net als in het timpaan aan de voorzijde, een zinnebeeldige verwijzing

naar de schouwburg, het Burgerweeshuis en het Oudeliedenhuis opgenomen. [Afb. 6.79]

De Witte hoefde bij zijn ontwerp geen rekening te houden met een bestaand bouwwerk. Door de vrije

ligging aan het plein was voldoende ruimte in de plattegrond zo in te delen, dat tegemoet werd gekomen aan de

gewenste scheiding van de verschillende betaalklassen. [Afb. 6.80-6.82] De houders van kaarten voor de bak of

de loges kwamen binnen door het hoofdportaal. Vanuit de vestibule kon de bak worden bereikt, evenals de

trappen naar de loges en de zaal van de schouwburgregenten. Aan de rechterzijde lag een koffiekamer, een

element dat in de oude schouwburg geheel ontbrak. Het gebouw bood naast dergelijke sociale ruimten, ook meer

sanitaire gemakken door de aanwezigheid van meerdere secreten. De toegang tot de staanplaatsen en de tweede

galerij lagen aan de korte zijde van het gebouw. Een brede trap leidde naar de tweede galerij en ook hier was

voorzien in een aparte koffiekamer. Op de verdiepingen waren verder opslagruimtes en een woning voor de

kastelein voorzien. De indeling van de zaal kwam sterk overeen met die in de oude schouwburg. De beelden van

de theatergodinnen Thalia en Melpomene keerden terug tussen de zuilen van de toneelboog. Tijdens de bouw

werden aan weerszijden van de bak vier loges toegevoegd.1237 Voor de veiligheid bij brand beschikte de zaal aan

alle drie de zijden over uitgangen. Bovendien had het gebouw een eigen brandspuit. Rond het toneel lagen de

verschillende vertrekken voor de acteurs en actrices en voor de opslag van kostuums en decorstukken.

Bij de herbouw van de schouwburg ging begrijpelijkerwijs veel aandacht uit naar de decors. Op 10

augustus 1773 kreeg De Witte opdracht van de gecommitteerden om een schaalmodel te maken van het toneel,

zodat de ingediende ontwerpen konden worden beoordeeld. De coulissen werden daarbij op advies van De Witte

schuin op het toneel geplaatst omdat hierdoor het perspectief overtuigender werd dan bij een rechte plaatsing.

1235 GAA 5040 Archief van het stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 27 (Rapporten van J.E. de
Witte aan thesaurieren ordinaris 1781-1787), rapport d.d. 21 april 1773.
1236 GAA 267 Archief van de schouwburg, 2 (Notulen directeuren schouwburg 1773-1785), (gedeeltelijk
verbrand, 17 maart 1774.
1237 N. Sluijter-Seijfert, ‘De Amsterdamse schouwburg van 1774’, Oud Holland (1976) 1, p. 27.
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Voor de vervaardiging van de decors werd voor de schouwburg de loods opgericht die als tijdelijk atelier voor de

schilders kon dienen.1238 Op 1 september 1774 werd de schouwburg feestelijk geopend.

6.5. Stedelijke gebouwen van gezag, aanzien en macht

In de besluitvorming over de bouw en aanleg van belangrijke publieke gebouwen, zoals stadspoorten,

logementen, stadhuizen en beurzen, komt steeds naar voren dat de stadsbestuurders gebouwen ambieerden die

tegemoet kwamen aan het ‘honneur’ of het aanzien van de stad. Deze gebouwen golden als visitekaartje voor het

stadsbestuur en de stedelijke bevolking. Deze gebouwen huisvestten immers de vereiste politieke en

economische instellingen. In de architectuur werden de politieke, economische of maatschappelijke ambitie van

de stadsbesturen en burgers tot uitdrukking gebracht. Binnen de burgersteden waren politiek en economie nauw

met elkaar verbonden. Dit werd ook zichtbaar in de posities van de belangrijkste bestuursgebouwen ten opzichte

van gebouwen met een economische functie. De handhaving van de stadswaag voor het Amsterdamse stadhuis,

ondanks de voortdurende kritiek, is hiervoor tekenend. De betekenis van de economische gebouwen voor de

stedelijke samenleving was zo groot dat de architectuur van beide soorten bouwwerken werden gebruikt om de

stedelijke autonomie, macht en welvaart tot uitdrukking te brengen. De architectuur van de beursgebouwen van

Rotterdam en Schiedam vervulde zelfs die representatieve rol, die door de verouderde, minder imposante

stadhuizen niet werd verwezenlijkt.

In de inleiding op dit hoofdstuk is al geconstateerd dat de besluitvorming over hoe deze architectuur er

uit moest zien, of op welke voorbeelden of modellen het moest reflecteren, allesbehalve helder is. Kennelijk

spraken de bij de vergadering overlegde ontwerptekeningen voor zich zelf, maar helaas zijn deze niet allemaal

bewaard. Het is daarom niet duidelijk op basis van welke criteria de Rotterdamse vroedschap de eerste

ontwerpen voor de Beurs werden afgekeurd. De plannen van Van der Werff werden hoger gewaardeerd, omdat

deze voldeden aan de ‘orde’ van de architectuur. Dit lijkt een intellectuele en mathematische precisie van diens

ontwerp te veronderstellen, die kennelijk ontbrak in het eerdere plan. Gelet op het gerealiseerde gebouw mag

worden verondersteld dat het Rotterdamse stadsbestuur zich bij haar keuze liet inspireren door internationale –

Engelse of Franse – voorbeelden. Aansluiting bij internationale architectuurontwikkeling was voor het

Rotterdamse stadsbestuur kennelijk van groter belang dan het aanhaken bij lokale architectuur. Deze

internationale oriëntatie is ook zichtbaar in (papieren) projecten voor de Delftse poort, de Hofpoort en de twee

stadhuisprojecten. In het geval van de Delftse poort en het eerste stadhuisproject werd de Franse invloed vooral

bepaald door de projecten van de architect Bourdet. Diens betrokkenheid bij beide bouwopgaven berustte in

zekere zin op toeval: hij was niet door het stadsbestuur uitgenodigd maar was vanwege zijn studie in de

Nederlanden voor de stedelijke opdracht beschikbaar. Meer gebruikelijk was de invloed vanuit prentpublicaties,

zoals die van De Neufforge wellicht heeft gehad bij het ontwerp van de Hofpoort. Ook voor de in de literatuur

geconstateerde Engelse invloeden op de stadhuisontwerpen van Giudici kunnen prenten als inspiratiebron

hebben gediend, hoewel de intensieve handelsrelaties met Engeland vermoedelijk ook een rol speelden.

Stadsbestuurders hadden zo uit de eerste hand kennis van actuele Engelse architectuurontwikkelingen.

De betrokkenheid van de Franse architect Bourdet bij de Rotterdamse projecten moet voor de

stadsbestuurders in zekere zin teleurstellend zijn geweest. Hij bleek niet in staat ontwerpen te leveren die voor

een burgerlijke stad geschikt waren. Zijn ontwerp voor een stadhuis was waarschijnlijk te groots van opzet om

1238 N. Sluijter-Seijfert, ‘De Amsterdamse schouwburg van 1774’, Oud Holland (1976) 1, p. 36 n 53
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uit te kunnen voeren, terwijl zijn Delftse poort voor het gebruik erg onpraktisch was en bovendien niet paste in

het beeld van een Hollandse stadspoort. Het is daarom niet te verbazen dat het stadsbestuur koos voor het

ontwerp van De Swart. De Swart sloot in zijn ontwerpen wel aan bij bestaande concepten over stadspoorten in

burgerlijke steden en kon ook voorzien in internationaal georiënteerde architectuur. Het is niet op voorhand

gezegd dat hij of het stadsbestuur daarmee een specifieke en betekenisvolle aanhankelijkheid aan zeventiende-

eeuwse architectuur tot uitdrukking bracht. Dit kan evenmin worden beweerd over de Muiderpoort in

Amsterdam of de Witte poort in Leiden. Deze gebouwen sloten, met hun torenachtige of koepelvormige

opbouw, vooral aan bij de bestaande architectuurtraditie bij belangrijke stadspoorten. Met de terugkeer van het

classicistische gevelschema in de tweede helft van de achttiende eeuw, werden de zeventiende-eeuwse

voorbeelden en prentboeken opnieuw relevant. Dit is zichtbaar in de opzet van de Schiedam Koopmansbeurs, dat

duidelijk elementen recipieert uit zeventiende-eeuwse classicistische publieke architectuur, zoals het

Schielandhuis in Rotterdam. Het teruggrijpen op dergelijke gevelschema’s wordt wel gezien als een in steen

uitgedrukt verlangen naar de politieke en economische grootsheid van de Republiek in deze zeventiende eeuw.

De betekenis hiervan in Schiedam is echter onduidelijk, zeker omdat het uiteindelijke ontwerp door de

stadsarchitect, eerder als architect van monsterlijke gebouwen gediskwalificeerd, op basis van twee projecten

van verschillende architecten werd opgesteld. Dit lijkt niet in overeenstemming met een vooropgezet plan met

betekenisvolle architectuur verwijzingen minder aannemelijk.

Het mag opvallend genoemd worden dat het Schiedamse stadsbestuur, na alle moeite met het verkrijgen

van de benodigde bouwgrond en het aantrekken van gekwalificeerde architecten, bij de bouw van de Beurs

uiteindelijk genoegen nam met een eclectisch ontwerp op basis van onbruikbaar geworden projecten. Dit lijkt

risicovol bij een dergelijk prestigieus project. Dit was zeker ook het geval bij de bouwopgave van de

Rotterdamse beurs vijftig jaar eerder. Hoewel de vroedschap de mond vol had over de merites van het ontwerp

van Van der Werff moet vanaf het begin duidelijk zijn geweest dat de nabijheid van de huizen aan de Visserdijk

een zekere misstand zouden opleveren. Al na enkele jaren moest er een oplossing worden gevonden voor de

irregulariteit die ineens als te ‘aanstootgevend’ werd ervaren. Uiteindelijk leidde dit tot de gefaseerde aankoop

van de benodigde percelen. De besluitvorming had een sterk ad hoc-karakter. Het ontwerp van Van der Werff

werd, door anderen, telkens aangepast aan de veranderende situatie, wat de kwaliteit van de architectuur niet ten

goede kan zijn gekomen. Het mag haast een wonder heten dat het uiteindelijk gerealiseerde gebouw gold als het

fraaiste gebouw van de stad. Hetzelfde kan worden beweerd over de bouw van de Delftse poort, waar de

besluitvorming ook telkens door de feiten werd achterhaald. Het gebouw kwam uiteindelijk gereed volgens het

originele ontwerp, maar de stedenbouwkundige enscenering was feitelijk teleurstellend. Plannen die dit gebrek

konden oplossen werden ter zijde geschoven vanwege de hoge kosten.

De afwijzing van het Rotterdamse stadsbestuur van plannen die de aanleg rondom de Delftse poort

zouden verbeteren was vooral opmerkelijk, omdat juist de positionering van de poort in de stedelijke ruimte

lange tijd het hoofdonderwerp in de besluitvorming was geweest. Het Rotterdamse stadsbestuur besteedde

überhaupt veel aandacht aan de plaatsing van gebouwen in de stedelijke ruimte. Bij de overwegingen omtrent

een nieuw stadhuis in 1763 speelde immers vooral de positie in de stad een grote rol. Het idee om hiervoor zelfs

een deel van de havens aan te plempen was voor een handelsstad vergaand. Het vraagstuk van positionering was

ook in Schiedam van gewicht. Op aanraden van Giudici werd besloten de voorgevel te plaatsen aan de zijde van

de nieuwe binnensluis, waardoor het gebouw veel beter zichtbaar zou zijn. In Delft werd om geheel andere
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redenen besloten tot de bouw van de Korenbeurs op de Haverbrug. Het verwachte verval in de directe omgeving

bij mogelijke verplaatsing van de beurs maakte de benodigde extra investeringen in de ogen van het stadsbestuur

noodzakelijk en gewenst.

Voor de bouwopdrachten maakten de stadsbestuurders lang niet altijd gebruik van de eigen ambtenaren

binnen de bouwbedrijven, hoewel zij wel vaak de eerste, oriënterende plannen opstelden. Alleen het

Amsterdamse bouwbedrijf lijkt voldoende talent in huis te hebben gehad om zelf de ontwerpen te kunnen

aanleveren. Bij de benoeming van de ambtenaren lag de nadruk dan ook niet op ontwerpkwaliteiten. Daarvoor

was de omvang van de monumentale civiele bouwopdrachten gewoonweg te klein. Vaak misten de ambtenaren

daarom de gewenste kundigheid en kregen externe architecten de opdracht om de plannen op te stellen. In

hoofdstuk 4 is al geconstateerd dat dit alles behalve een diskwalificatie van de eigen ambtenaren inhield. In de

eerste helft van de achttiende eeuw stonden de stadsbestuurders vooral schilder-architecten, als Van der Werff en

De Moucheron, ter beschikking, terwijl in de tweede helft professionele, gespecialiseerde architecten, zoals De

Swart, Gunckel en Giudici zich hadden gevestigd. Met de keuze van de architect worden de ambities bij een

project tot uitdrukking gebracht. Ingenieurs blijken vooral te zijn benaderd als technische specialisten. De

inbreng van Pierlinck en Van der Graaff, maar eigenlijk ook van Hattinga, bij de Delftse poort had vooral

betrekking op de constructieve (on)mogelijkheden. Pierlinck toonde zich zelfs nadrukkelijk ongeïnteresseerd in

het architectuurtheoretisch vraagstuk of een landpoort wel in de as van een waterweg mocht worden gebouwd.

Hoewel de stadsbestuurders hooggekwalificeerde personen aan zich bond, leverden zij zich geenszins

uit aan deze specialisten. De Swart kon, ondanks zijn uitzonderlijke opleiding en status als stadhouderlijk

architect, het stadsbestuur niet overtuigen de poort niet in de as van de Schie te bouwen en het Schiedamse

stadsbestuur ging op eigenzinnige wijze om met de ontwerpen van Gunckel of Giudici. De stadsbestuurders

maakten zelf de afwegingen, waarbij zij andere aspecten meer gewicht toekenden dan hun bouwkundige

adviseurs. Dit volgt ook uit de acceptatie van het gemankeerd ontwerp voor de Delftse korenbeurs. Deze

houding is wellicht kenmerkend voor de omgang met architectuurvraagstukken: uiteindelijk waren ook het

beoogde nut en de bijbehorende kosten van belang. In hoofdstuk 5 werd al geconcludeerd dat deze relatieve

zelfstandige besluitvorming van stadsbestuurders op basis van voorliggende adviezen de emancipatie van een

beroepsgroep, zoals in dit geval het in de ontwerpdiscipline gespecialiseerde architecten, in de weg stond.

In de politieke en economische gebouwen werden de machtsverhoudingen op een directe en

nadrukkelijke wijze in de publieke ruimte aanschouwelijk gemaakt.1239 De stadsbesturen van de Hollandse

steden richtten zich daarbij enerzijds op de burgers en ingezetenen van de eigen stad en anderzijds tot

buitenstaanders, waaronder concurrerende steden en stadsbesturen. Dit laatste kwam vooral tot uitdrukking in de

bouw en modernisering van de logementen van de steden in Den Haag. Bij de bouwopdrachten voor politieke of

economische gebouwen moesten de stadsbestuurders een zeker draagvlak in de samenleving creëren. In

Rotterdam, Schiedam en Delft werden daarom handelaren betrokken bij de bouw van nieuwe beursgebouwen.

De Amsterdamse schouwburg bleek voor de stad en haar burgers onmisbaar en keerde daarom terug na de

verwoestende brand. De forse bestedingen aan het gebouw, die ondanks de inbreng vanuit de stadskas ook ten

koste gingen van twee belangrijke godshuizen in de stad, leidde tot kritiek. Deze kritiek oversteeg de vraag of

zo’n aanzienlijk gebouw wel in hout mocht worden opgetrokken en had mede betrekking op de gepastheid om

1239 B. Kündiger, Fassaden der Macht: Architectur der Herrschenden, Leipzig 2001; H. Hipp, E. Seidl (red.),
Architektur als Politische Kultur, Philosophica Practica, Berlijn 1996.



241

middelen, die waren bedoeld voor sociale doeleinden, te gebruiken voor een theater. Bij de bouw van de Delftse

poort ontstond onder verscheidene plaatselijke bouwbazen kritiek op de overdreven rijkdom van de sculptuur.

Zij vonden het onder andere ongepast dat de architectuur van de poort rijker was dan andere, meer belangrijke

publieke gebouwen.

De wijze waarop de aanpassingen van Rauws aan de Amsterdamse beurs en de bouw van de Hofpoort

en de bijbehorende brug in publicaties werden beschreven, maakt duidelijk dat de werkzaamheden aan dergelijke

bouwwerken ook buiten de stadsbesturen kritisch werden gevolgd. De niet-functionerende brug bij de Hofpoort

en de problemen met de aanleg van de fundamenten van de Delftse poort hadden een directe, negatieve

uitstraling op het stadsbestuur en de wijze waarop zij hun taken met betrekking tot het stedelijk bouwbedrijf

behartigden.

Stadsbesturen moesten zich altijd rekenschap geven van de juiste besteding van de publieke gelden en

konden zich niet veroorloven om voor architectuurprojecten de tekorten op de stedelijke begroting te laten

oplopen. Om deze reden werd het – toch alleszins begrijpelijke – streven naar een nieuw stadhuis in Rotterdam

telkens uitgesteld: in de jaren zestig door hoogoplopende bouwkosten bij de Delftse poort en in de jaren tachtig

onder invloed van de (inter)nationale politieke spanningen: de vierde Engels oorlog en het conflict tussen

patriotten en prinsgezinden. Er moest nu eenmaal altijd rekening worden gehouden met de ‘menage’ van de stad.

Dit was zeker ook het geval bij de bouw van sociale instellingen zoals in het volgende hoofdstuk aan de orde

komt.
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Hoofdstuk 7: Stedelijke gebouwen van zorg

7.1. Bewonderd systeem onder druk

‘It is computed that twenty thousand souls are maintained in the different hospitals; which are either endowed or

supported out of the public revenue; assisted by the contributions of the charitable; for which purpose men

belonging to the hospitals, go twice a week to every house begging for alms’, aldus de Engelsman Harry

Peckham over de sociale instellingen van Amsterdam in 1772.1240 De armen-, zieken, wees- en bejaardenzorg in

Amsterdam en andere steden in Holland en de Republiek hadden een goede reputatie in Europa.1241 De

voorzieningen waren door publieke, kerkelijke en particuliere initiatieven zeer gedifferentieerd en van een hoog

niveau. In de stadsbeschrijvingen werd dan ook uitgebreid stilgestaan bij de verschillende instellingen, hun

ouderdom en hun omvang. De stadsbesturen hadden na de Reformatie de verantwoordelijkheid voor de zorg

overgenomen van de Katholieke kerken en kloosters en deze verder uitgebreid. Het beheer van deze

‘godshuizen’ was opgedragen aan aparte regentenbesturen en werd betaald uit eigen, afgescheiden vermogens.

Deze inkomsten werden aangevuld met de opbrengsten uit collecten en andere publieke inkomsten. In 1742

kreeg het Haarlemse Diaconiehuis bijvoorbeeld de opbrengsten uit de belasting op het gemaal, wat ongeveer

12.000 gulden per jaar opleverde, terwijl de recettes van de Amsterdamse schouwburg ten gunste kwamen aan

het Burgerweeshuis en het Oudeliedenhuis in die stad.1242 De stadsbesturen hielden vanwege de

maatschappelijke en financiële belangen, al dan niet in samenwerking met het Protestantse kerkbestuur,

nauwlettend toezicht.1243 Een ander aspect dat door buitenlanders werd bewonderd – en dat hing nauw samen

met de organisatie van de sociale zorg – was de wijze waarop de armen, wezen en ook criminelen door het

verrichten van arbeid deels in hun eigen onderhoud moesten voorzien.

De institutionele organisatie en de toegankelijkheid van de publieke en burgerlijke instellingen

verschilde van stad tot stad en van instelling tot instelling.1244 Zowel het stadsbestuur als de Hervormde diaconie

waren bij de organisatie van publieke zorg betrokken. Soms werden voor de toegang tot de zorg eisen gesteld

over de band met de stedelijke samenleving, zoals burgerschap of langdurig verblijf in de stad, maar soms waren

ook de religieuze achtergrond en zelfs de welstand van belang. Zo beschikte Amsterdam over een

Burgerweeshuis voor burgerkinderen, een Diaconiekinderhuis voor lidmaten van de Hervormde kerk en een

Aalmoezeniersweeshuis voor vondelingen en kinderen die nergens anders onderdak kregen. De verschillende

andere kerkelijke denominaties – Katholiek, Luthers, Doopsgezind, Remonstrants – werd vaak toegestaan zelf de

zorg voor wezen, bejaarden en zieken vorm te geven. Vooral in Amsterdam manifesteerden deze instellingen

zich in de achttiende eeuw steeds nadrukkelijker in de stedelijke ruimte met de oprichting van grote,

indrukwekkende instellingsgebouwen, zoals het Lutherse Diaconiehuis (1771) en het Rooms-Katholieke

Maagdenhuis (1787). [Afb. 7.1, 7.2]

1240 H. Peckham, The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherlands an Part of France, in which is
included a description of Paris and its Environs, Londen 1772, p. 65.
1241 J.J. Kloek, W.W. Mijnhardt, 1800 Blauwdrukken voor een samenleving, Den Haag 2001, p. 293.
1242 Voor Haarlem, zie: GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol.
72verso 23 februari 1767. Voor Amsterdam, zie: paragraaf 6.3.2.
1243 Zie ook paragraaf 2.2.1.
1244 M. Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’, in: J.L.J.M. van Gerwen (e.a.), Studies over zekerheidsarrangementen :
risico's, risicobestrĳding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam 1998, p. 49-90.
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De buitenlandse bezoekers hadden veel aandacht voor de omvang van de publieke instellingen, het

goede bestuur en de hygiëne van de zalen waarin de verzorgden waren ondergebracht. Volgens een anonieme

Franse beschrijving hadden de gebouwen ‘une certain somptuosité de construction […] qu’un étranger prendait

ces hospices de charité pour de grand hôtels ou monument publics d’une tout autre destination’. Een andere

Fransman schreef dat het Nieuwe Werkhuis in Amsterdam zo fraai en groots was dat men het kon verwarren met

het onderkomen van een prins.1245 Een vergelijkbaar commentaar is bekend van de Zweed Bengt Ferrner over

het gebouw van het Oudeliedenhuis in Amsterdam, dat na 1754 naar de ontwerpen van burgemeester Pieter

Rendorp tot stand was gekomen.1246

De stadsbesturen en de burgerij hadden meerdere belangen bij de gedifferentieerde zorgverstrekking.

Deze gaf een waarborg voor de stabiliteit van sociale verhoudingen in de stad, waar de burgerlijke elite en

middenstand en de arme bevolkingsgroepen vaak dicht bij elkaar woonden. Onrust door armoede of honger was

voor alle betrokken partijen ongewenst en gevaarlijk.1247 Armoede vormde een niet alleen een potentiële

bedreiging voor de volksgezondheid en de openbare orde. De armen maakten ook een belangrijk deel uit van de

beschikbare arbeidskracht in de stad en waren wat dat betreft onmisbaar voor de stedelijke economie. De

inkomsten uit de incidentele ongeschoolde arbeid waren echter vaak te laag om het jaar door te kunnen leven.

Vaak was het werk bijvoorbeeld seizoensgebonden. Ondersteuning door publieke instellingen was daarom

noodzakelijk en gewenst. Het verschaffen van onderstand was zo voor stadsbestuurders en burgers een middel

om de zieken te isoleren, de armen te binden aan de maatschappelijke orde en het arbeidspotentieel op peil te

houden.1248 Liefdadigheid was dus, naast een christelijke plicht, ook een manier de rust in de stedelijke

samenleving te handhaven en het draagvlak voor de stedelijke regering te vergroten. Bij dit laatste was ook

bijzondere aandacht voor de stedelijke middenklasse. De beste sociale voorzieningen waren namelijk

voorbehouden aan de burgerij, waardoor zij werden beschermd tegen te grote armoedeval en sociale

degradatie.1249

Het bewonderde systeem van armen-, wees- en bejaardenzorg stond in de loop van de achttiende eeuw

onder druk. In 1748 schreef het Haarlemse stadsbestuur dat, door verval van de stedelijke industrie en handel,

een deel van de bevolking in een permanente staat van armoede leefde. Deze verarming leidde ook tot de

problemen in de financiële huishouding van de stad. De armenzorg, die door de ‘extraordinaire vermagertheyt

van een menigte van ingesetenen binnen dese stadt’ sterk in omvang toenam, legde een zwaar beslag op de

stedelijke financiën.1250 Hierdoor was ook de reorganisatie van het stedelijke bouwbedrijf noodzakelijk.1251 Ook

in de andere steden kwam de bestaanszekerheid van de arbeidende klassen steeds meer onder druk te staan. Deze

1245 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 69-70.
1246 G.W. Kernkamp, ‘Bengt Ferrner’s dagboek van zijne reise door Nederland in 1759’, Bijdragen en
mededeelingen van het Historisch Genootschap, 31 (1910), p. 108-109
1247 De uitdeling van voedsel en prijszetting was vrij effectief, gezien het relatief lage aantal voedseloproeren in
Holland, zie: P Pot, ‘Door honger gedreven? Voedseloproeren te Leiden in 1709 en 1740’, Tijdschrift voor
Sociale Geschiedenis, 17 (1991) 2, p. 147-171.
1248 M.H.D. van Leeuwen, Bijstand in Amsterdam ca 1800-1850. Armenzorg als beheersings- en
overlevingsstrategie, Amsterdam 1992, geciteerd in M. Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’, in: J.L.J.M. van Gerwen
(e.a.), Studies over zekerheidsarrangementen : risico's, risicobestrĳding en verzekeringen in Nederland vanaf de 
Middeleeuwen, Amsterdam 1998, p.53, n. 11.
1249 A. McCants, ‘Nederlands republikanisme en de politiek van liefdadigheid’, Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis 22 (1994) 4, p. 444, 450-452.
1250 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 135 (Vroedschapsresoluties 1748-1749), fol. 35 30 mei 1748.
1251 Zie hoofdstuk 3.
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groepen misten de financiële reserves om tijdelijke prijsstijgingen op te vangen. Het Haarlemse stadsbestuur

verklaarde nog in 1767 het grote aantal ondersteunden uit de strenge winter van 1740-1741, ‘waarin vele luijden

voor het eerst aan de alimentatie waren gekomen, en waar van de meeste als tot geen verhaal hebbende kunnen

geraken zeedert daar aan gebleven waaren’.1252 De armoede in de Hollandse steden steeg spectaculair na

1770.1253 Reorganisaties in de armenzorg konden niet uitblijven, maar van afschaffing van voorzieningen kon,

vanwege de grote belangen ervan voor de stedelijke samenleving als geheel, geen sprake zijn. Dit had gevolgen

voor de gebouwen waarin deze voorzieningen waren ondergebracht. De Amsterdamse burgemeesters besloten in

1751 meer nadrukkelijk toezicht te houden op alle bouwprojecten van de godshuizen. Voortaan moest altijd

voorafgaande toestemming aan het stadsbestuur worden gevraagd.1254 In Haarlem vormde een aanvraag van de

Haarlemse diakenen voor verbouwing van het Diaconiehuis in 1760 voor het stadsbestuur aanleiding de

organisatie van deze belangrijke stedelijke armeninstelling geheel aan te passen. Hierbij werd onder andere in de

bouw van een nieuw en groter instellingsgebouw voorzien. In andere steden vormden huisvestingsproblemen

ook aanleiding voor bestuurlijke en financiële reorganisaties. Vanwege de belangen van de sociale zorg voor de

maatschappelijke orde in de steden, was het voor de stadsbesturen niet mogelijk om de voorzieningen af te

bouwen. Combinaties van instellingen en schaalvergroting vormden dan een oplossing. Hiervoor waren vaak

aanpassingen aan de gebouwen noodzakelijk.

De verarming van grote bevolkingsgroepen leidde tot debatten over de oorzaken daarvan. Diverse

nationaal en regionaal opererende genootschappen schreven hierover prijsvragen uit. De inzenders zochten de

oorzaken onder andere bij een moreel zwakke, rentenierende elite, die niet langer de ondernemingszin vertoonde

die de natie in de zeventiende eeuw zo groot had gemaakt, maar ook bij de bedeelden, die niet langer de lust

zouden hebben om te werken vanwege de royale bedeling door de armeninstellingen.1255 Dit leidde tot allerlei

particuliere en publieke initiatieven om de bedrijvigheid in de steden te stimuleren en de armen weer te leren

werken.1256 In het Diaconiehuis te Haarlem was voorzien in spin- en breischolen, zodat de bedeelden niet alleen

een deel van hun kost verdienden, maar ook leerden te werken. Hierbij was ook aandacht voor de moraal en

werd veel aandacht besteed aan onderwijs in de christelijke waarden. Franse bezoekers toonden zich ook onder

de indruk van het relatief hoge opleidingsniveau van de weeskinderen.1257 Bij het onderwijs was veel aandacht

om deze tot eerbare, werkzame en productieve burgers en stedelingen op te voeden. Dit streven kreeg een

hoogtepunt in de oprichting van de Fundaties van Renswoude in Den Haag, Delft en Utrecht.1258

1252 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 72verso 23 februari 1767.
1253 M. Prak, ‘Armenzorg 1500-1800’, in: J.L.J.M. van Gerwen (e.a.), Studies over zekerheidsarrangementen :
risico's, risicobestrĳding en verzekeringen in Nederland vanaf de Middeleeuwen, Amsterdam 1998, p.83.
1254 GAA 5039 Archief thesaurieren ordinaris, 34 (Extracten resoluties oudraad 1703-1762), fol. 141 29 oktober
1751 7 januari 1752.
1255 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, ‘Armoede in de “gedrukte”optiek van de sociale bovenlaag in Nederland,
1850-1850’, Tijdschrift voor Geschiedenis 88 (1975), p. 468-500.
1256 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Armoede en Arbeidsdwang, werkinrichtingen voor ‘onnutte’ Nederlanders in
de Republiek 1760-1795, een mentaliteitsgeschiedenis, ’s-Gravenhage 1977.
1257 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p.332-334.
1258 zie paragraaf 4.4.3.
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7.2. Bouwprojecten voor de verschaffing van water en brood

Een belangrijk deel van de armenbijstand bestond uit het uitdelen van brood, geld en in de wintertijd van turf en

stro. De bedeling vormde altijd een aanvulling op het inkomen en was niet voldoende om van te leven.1259 In de

wintermaanden nam de bedeling tijdelijk toe omdat de kosten van levensonderhoud stegen en er minder werk

was. De betrokken regenten zagen toe op een juiste besteding. Zo legden zij in Haarlem en Leiden huisbezoeken

af om te zien of er geen overbodige luxe aanwezig was.1260 In Haarlem mochten na 1767 geen personen bedeeld

worden ‘welke hond, hoenders of duiven houden’.1261 Het Leidse ‘Huiszittenhuis’, dat op zichzelf wonende

personen bedeelde, had structureel te weinig inkomsten om de aanspraken op haar zorg te kunnen financieren. In

1754 schold het stadsbestuur meer dan 250.000 gulden aan schulden kwijt of nam deze over. De instelling werd

daarbij gereorganiseerd. De bakkerij werd verzelfstandigd en kreeg eigen vermogen.1262 Tegelijk werd ook een

nieuw ‘graanmagazijn voor den armen’ aan de Oude Rijn gebouwd.1263 [Afb. 7.3] Dit eenvoudige bouwwerk

maakte de zorg van het stadsbestuur voor de voedselvoorziening in de stad zichtbaar.

De voedselprijzen waren marktgebonden en konden snel oplopen als door langdurige bevriezing de

bevoorrading van de steden onmogelijk was. Bij te sterke prijsstijgingen konden stadsbesturen overgaan tot

prijszettingen, waarbij bakkers en grutters werden verplicht voor een bepaald bedrag hun waren te verkopen.

Bovendien konden de stedelijke graan- en voedselvoorraden worden gebruikt om tekorten op de markt op te

vangen, hoewel zij vaak in eerste instantie bedoeld waren voor de zorginstellingen van de stad.1264 Een

vergelijkbare tactiek volgde het Amsterdamse stadsbestuur ook bij de watervoorziening. Door de vervuiling van

het grachtwater was de stad al sinds de zestiende eeuw voor huishoudelijk en industrieel watergebruik

afhankelijk van de aanvoer met schuiten vanuit de Vecht. Deze toevoer kwam bij bevriezing van de waterwegen

in gevaar, zeker als de ijsbrekers de vaargeul niet meer konden openhouden. Na de strenge winter van 1785

richtte de bierbrouwer Isaäc Decker zich tot het stadsbestuur met het verzoek om 52 waterbakken van ‘veertig

voet in het quadraat’ (in totaal 208.000 tonnen) aan te leggen. Dit moest de watervoorziening garanderen. De

kosten voor deze aanleg schatte hij op ruim 800.000 gulden. Deze investering was groot, maar het garanderen

van de aanwezigheid van voldoende water was volgens hem een plicht van de burgervaders. Het stadsbestuur

verschafte dan wel brood uit de stedelijke korenmagazijnen, ‘maar het ontbreekt ons aan water, t welk nog de

gepasseerde winter ons heeft doen zien en ondervinden, wat armoede en gebrek de smalle gemeente geleden

heeft, en welk slegt water dat er in de stad is gebragt te nadeelen van ’s menschen gezondheid en tot enorme

1259 G.P.M. Pot, Arm Leiden, Levenstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854, Hilversum 1994, p. 202-204.
N. Siffels, W. van Spijker, ‘Haarlemse paupers, arbeidsmarkt, armoede en armoedezorg in Haarlem in de eerste
helft van de negentiende eeuw’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 (1987) 4, p. 466-467.
1260 M.Prak. ‘The Carrot and the Stick: Social Control and Poor Relief in the Dutch Republic’, Institutionen,
Instrumente und Akteure sozialer Kontrolle und Disziplinierung im frühneuzeitlichen Europa 1999, p. 162.
G.P.M. Pot, Arm Leiden, Levenstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854, Hilversum 1994, p. 202.
1261 Geciteerd uit het concept-reglement van het Diaconiehuis, in: H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Armoede en
Arbeidsdwang, werkinrichtingen voor ‘onnutte’ Nederlanders in de Republiek 1760-1795, een
mentaliteitsgeschiedenis, ’s-Gravenhage 1977, p. 28 n. 2. (GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144
(Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 95 verso 16 april 1767.
1262 R. Sluijter, A. Schmidt, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, in: R.C.J. van Maanen, S.
Groenveld (red.), Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad 1574-1795, Leiden 2003, p. 120. RAL 501A
Stadsarchief Leiden 1574-1816 507 (Vroedschapsresoluties 1765-1770), fol. 335. In 1754 werd het
huiszittenhuis een som van 234.785-7-8 kwijtgescholden en werden onbetaalde schulden voldaan, waardoor de
stad in totaal 251.692-5-13 besteedde
1263 J.F. Dröge (red.), Architectuur & monumentengids Leiden, Leiden 1996, p. 59
1264 G.P.M. Pot, ‘Door honger gedreven? Voedseloproeren te Leiden in 1709 en 1740’, Tijdschrift voor Sociale
Geschiedenis, 17 (1991) 2, p. 155-156, 165-167.
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prijzen verkogt’.1265 De meeste stedelijke instellingen en gebouwen beschikten overigens al over waterbakken

waarin het hemelwater werd opgevangen.

Deckers plan werd ter beoordeling overgegeven aan directeur van stadswerken Abraham van der Hart.

Hij gaf een negatief advies aan de thesaurieren ordinaris omdat het in de dichtbebouwde stad simpelweg aan

ruimte ontbrak voor dergelijke omvangrijke bakken. De kosten wogen bovendien niet op tegen de te verwachten

voordelen, omdat bij matige winters het enorme overschot aan water in de bakken zou bederven. Van der Hart

modereerde daarom het plan en stelde de aanleg van zestien waterbakken voor met een totale inhoud van 32.000

tonnen. Dit gaf de stad in ieder geval de mogelijkheid om de prijzen bij (tijdelijke) schaarste op een redelijk

niveau te houden.1266 Dit leidde nog niet tot uitvoering, want het vraagstuk keerde in 1789 terug op de agenda.

Van der Hart presenteerde de thesaurieren toen een overzicht van de aanwezige bakken bij kerken, liefdadige

instellingen en stadsgebouwen. In september 1789 besloot het stadsbestuur tot de aanleg van dertig nieuwe

waterbakken door de hele stad, met een totale inhoud van 30.000 tonnen: twintig bakken voor aangevoerd

Vechtwater en de rest voor regenwater. De uitvoering gebeurde in fases, uit oogpunt van de levering van

baksteen en van de stedelijke financiën. De aanbesteding werd telkens door de metselaarsbaas Helmers

gewonnen. Zijn werk was zo goed dat na 1792 zijn bedrijf de uitvoering telkens onderhands werd gegund.1267

Bij de aanleg van de waterbakken experimenteerde Van der Hart met een nieuw cement dat in

Amsterdam werd geproduceerd. Hij kreeg van de thesaurieren ordinaris in 1791 toestemming de waterbak op de

Herenmarkt met dit ‘Amsterdamsche geoctroijeerde cement’ te laten voeren. Dit was een goede kwaliteitstest,

omdat een waterbak speciale eisen stelde aan de duurzaamheid, hechtheid en waterdichtheid van de specie. De

bak werd daarom na oplevering opengesteld voor geïnteresseerden om de geruchten ‘die dagelijksch ten nadeele

van die spetie worden verspreid’ te doen verstommen. Deze geruchten werden gevoed door de producenten en

handelaren meer gangbare Dordtse cement. Van der Hart trad op als pleitbezorger voor de nieuwe plaatselijke

industrie. In 1792 publiceerde hij zelfs een Bericht aangaande de Amsterdamsche geoctroijeerde cement.1268

Ook propageerde hij het gebruik ervan in de Amsterdamse stadsfabricage. De aannemer Helmers voerde voor

eigen risico de overige bakken met het cement uit. De verdachtmakingen tegen het cement leidden echter tot

verhalen over bedorven water uit deze bakken. Van der Hart liet daarom, met instemming vanuit het

stadsbestuur, watermonsters nemen om te laten testen door het medisch college in de stad. De gunstige

bevindingen werden, op aanraden van Van der Hart, in de stadscourant openbaar gemaakt om ‘de

vooringenomenheid tegen het water in de stadsbakken bij gemeente tegen te gaan en de kwaade oogmerken van

anderen te verijdelen’.1269

1265 GAA 5040 Archief stadsfabriekambt en stadswerken en –gebouwen, 99 (Rapporten van A. van der Hart aan
thesaurieren ordinaris 1782-1786), fol. 85 e.v. februari–maart 1784.
1266 GAA 5040 Archief stadsfabriekambt en stadswerken en –gebouwen, 99 (Rapporten van A. van der Hart aan
thesaurieren ordinaris 1782-1786), fol. 85 e.v. februari–maart 1784.
1267 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 101 (Rapporten van A. van der Hart
aan thesaurieren ordinaris 1790-1792), fol. 281 e.v. juli–september 1792.
1268 A. van der Hart, Bericht aangaande de Amsterdamsche geoctroijeerde cement, en redenen van aanbelang,
waarom dezelve, als, alle de volmaakte eigenschappen bezittende tot dichte waterwerken, den voorrang zoude
behooren te verdienen, boven de Duijtsche cement, Amsterdam 1792.
1269 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 102 (Rapporten van A. van der Hart
aan thesaurieren ordinaris 1793-1795), fol. 103 e.v. januari–februari 1794.
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7.3. Zorginstellingen

7.3.1. wees- en kinderhuizen

De opvang van wezen, vondelingen en verlaten kinderen was een belangrijke taak die door de stedelijke

overheden en de diaconieën van de verschillende kerkorganisaties werd vormgegeven. Voor de internering van

de kinderen waren omvangrijke gebouwen nodig. Volgens stads- en reisbeschrijvingen boden de weeshuizen in

Leiden en Rotterdam onderdak aan respectievelijk 900 en 600 kinderen onderdak. Hoewel deze cijfers

allesbehalve betrouwbaar waren, zijn zij wel indicatief voor de bewonderende houding die ten aanzien van

dergelijke instellingen werd aangenomen. Reizigers noemden het Rotterdams Gereformeerd Burgerweeshuis aan

de Goudsewagenstraat als een van de meest aanzienlijke publieke gebouwen van de stad. De Engelse bezoeker

Harry Peckham sprak over ‘a very handsome edifice’.1270 De hoofdvleugel aan de zijde van de straat was in 1761

naar ontwerp en onder toezicht van stadsbouwmeester Arie van Aken geheel herbouwd. 1271 De eerste

steenlegging was zo’n heugelijke gebeurtenis, dat deze in prenten werd gedocumenteerd. [Afb. 7.4] Een

dergelijke publicatie is indicatief voor het belang van deze bouwopgave voor de stedelijke samenleving, maar

ook voor het prestige dat men aan dergelijke instellingen kon ontlenen.

In 1762 verzochten de diakenen van de Hervormde kerk in Haarlem het stadsbestuur toestemming het

Diaconiehuis op de hoek van de Zuiderstraat en Voldersgracht te renoveren en uit te breiden. [Afb. 7.5] Het

Diaconiehuis verzorgde bedeling van thuiszittende armen en de opvang van kinderen, zieken en bejaarden. Het

stadsbestuur besloot de organisatie eerst aan een nader onderzoek te onderwerpen. Het stadsbestuur had namelijk

sinds 1740 vrijwel voortdurend subsidie verstrekt. Het bestaande gebouw, dat bestond uit een aantal

samengetrokken woonhuizen, werd vanwege de slechte staat van onderhoud en de ongunstige locatie in de stad

afgekeurd. Het stadsbestuur onderzocht vervolgens of niet een van de bestaande stedelijke instellingsgebouwen

kon worden verbouwd. Hierbij werd overwogen of het Diaconiehuis in het gebouw van het Armkinderhuis op

het Kinderhuisvest kon worden ondergebracht. De kinderen uit deze instelling zouden dan worden overgeplaatst

naar het Heilige Geest- of Burgerweeshuis aan de Kruisstraat. De gebouwen van de kinderhuizen werden daarom

in 1762 en 1763 geïnspecteerd door de stadsonderfabriek Isaäc Roussel, de stedelijke rooimeesters en de

Amsterdamse bazen Barend Stenberg en Jan Smit. 1272 De Haarlemse bouwkundigen berekenden de kosten voor

de vereiste verbouwingen aan beide kinderhuizen op ongeveer 430.000 gulden, terwijl voor nieuwbouw voor het

Diaconiehuis ruim 370.000 gulden nodig zou zijn.1273 De Amsterdamse bazen bevestigden dat het

Burgerweeshuis zeer bouwvallig was en alleen met veel kosten geschikt kon worden gemaakt om alle kinderen

onderdak te bieden. Het gebouw van het Armkinderhuis bevond zich wel in een goede staat maar was ongeschikt

voor gebruik als Diaconiehuis. Wel bood het de mogelijkheid om met weinig kosten voldoende ruimte te creëren

voor een combinatie van de twee kinderhuizen.1274 Dit laatste was, gezien de grote kosten voor het verhelpen van

1270 H. Peckham, The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherland, and part of France: in which is
included a description of Paris, London 1772, p. 22.
1271 GAR 1.01 Stadsarchief Rotterdam, 2617 (Stukken betreffende de bouw van het weeshuis, 1762-1766).
1272 Over Jan Smit en Barend Stenberg, zie: paragraaf 4.5.1.
1273 Over de advisering over het Diaconiehuis, zie: GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144
(Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 72verso 23 februari 1767; GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant
Enschede doos 34, II-1040, XI 217 (Stukken betreffende de bouw van het Diaconiehuis 1762-1772), plan van de
rooimeesters voor een nieuw Diaconiehuis, ongedateerd.
1274 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (Stukken betreffende het
Diaconiehuis), memorie over bezoek van Stenberg en Smit d.d. 28 juli 1763.
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de bouwkundige gebreken aan het weeshuisgebouw, voor het stadsbestuur interessant. Combinatie van de

Haarlemse kinderhuizen zou bovendien ook op de exploitatie kostenbesparingen opleveren.

In 1765 werd de Haarlemse vroedschap een voorstel gepresenteerd voor de combinatie van de stedelijke

kindertehuizen. De vroedschap liet dit fusieplan verder uitwerken en op 14 mei 1765 volgde een nader rapport.

De regentenbesturen van de kinderhuizen hadden in hun charters en stichtingsbrieven gezocht naar mogelijke

bezwaren tegen een combinatie. Het gebouw en de grond aan de Kruisstraat waren in 1394 aan de stad

overgedragen onder de bepaling dat deze tot het nut van ‘der rechten armen behoef’ zouden worden aangewend.

De (stads)historicus G.W. van Oosten de Bruijn was echter van mening dat deze gift ‘zonder limitatie’ was en

dus aanpassingen in de bestemming mogelijk maakte.1275 Hiervoor bestond precedent: het gebouw was namelijk

pas in 1625 ingericht als weeshuis.1276 Op 23 mei 1765 besloot de vroedschap tot samenvoeging van de

instellingen in het gebouw van het Armkinderhuis. De nieuwe gevelinscriptie zou de nieuwe instelling slechts als

‘weeshuis’ aanduiden. Het leegkomende gebouw aan de Kruisstraat werd op termijn verkocht om het kapitaal

van het weeshuis te versterken. Volgens Van Oosten de Bruijn was ook dit in overeenstemming met de intenties

van de donateur.1277 Drie regerende burgemeesters lieten aantekenen dat zij hiermee instemden onder de

‘uitdrukkelijke reserve’ dat de bijbehorende weeskerk zou worden behouden.1278 In 1768 werd de grond verkocht

aan de executeurs van het testament van Wouterus van Oirschot voor de stichting van om een hofje. Een

vroedschapscommissie overwoog toen dat de weeskerk een last was voor de stad en geen enkel nut diende. Het

hofje zou de stad op deze prominente plek ‘tot merkelijk cieraed’ dienen. De vroedschap stemde daarom in met

de sloop van het gehele complex.1279

De combinatie van godshuizen of sociale instellingen met overeenstemmende doelstellingen was voor

stedelijke overheden een geëigende manier om tot besparingen te komen. Door de combinatie van kapitaal en de

beperking van de vaste lasten moesten de gecombineerde instellingen in staat stellen de taakuitvoering uit de

eigen inkomsten te financieren. In Leiden besloot de vroedschap in 1774 tot combinatie van de twee stedelijke

kinderhuizen: het Burgerweeshuis en het zogenaamde ‘Houwhuis’ of Armkinderhuis. Ook hier was de zoektocht

naar een geschikt onderkomen voor een andere sociale instelling de aanleiding voor de combinatie. Binnen het

stadsbestuur bestond namelijk al langere de tijd de behoefte om te voorzien in een instelling waar bejaarden, die

niet langer zelfstandig konden wonen, konden worden opgevangen. Het geld daarvoor ontbrak tot er uit de

nalatenschappen van oud-burgemeesters Johannes van der Marck en Nicolaas van der Velde voor de oprichting

42.000 gulden beschikbaar kwam.1280 Om nieuwbouw te voorkomen werd gedacht om het gebouw van het

Houwhuis hiervoor te gebruiken en de kinderen over te plaatsen naar het Burgerweeshuis. Het Houwhuis was in

1703 ingericht op de hoek van de Koppenhinksteeg en de Middelweg voor de opvang van arme wezen,

1275 G.W. van Oosten de Bruyn, De stad Haarlem, en haare geschiedenissen, in derzelver opkomst, aanwas,
vergrootingen, en lot-gevallen, Haarlem 1765.
1276 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 143 (Vroedschapsresoluties 1764-1765), fol. 81verso 14 mei 1765.
A.P.A.M. Spijkers, ‘Van aalmoes tot sociale bijstand, een ontwikkeling van de stedelijke armenzorg in
Haarlem’, Jaarboek Haerlem (1979), p. 70-71.
1277 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 143 (Vroedschapsresoluties 1764-1765), fol. 88verso 23 mei 1765.
1278 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 143 (Vroedschapsresoluties 1764-1765), fol. 89verso 23 mei 1765.
1279 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 19 1 mei 1768; fol. 21 27
mei 1768.
1280 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 217 (Burgemeestersresoluties 1772-1773), fol. 90 28 september
1773.
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soldatenkinderen, verlaten kinderen en vondelingen. Het was in 1728 vergroot.1281 De Leidse burgemeesters

vroegen de instellingsregenten de voorwaarden voor een combinatie te onderzoeken.1282

De regenten van beide kinderhuizen deden eerst onderzoek naar de opvangcapaciteit van het gebouw

van het weeshuis aan de Hooglandsekerkgracht. Huisvesting van negenhonderd tot duizend kinderen, de

capaciteit die door verschillende stadsbeschrijvingen werd vermeld, bleek geheel onmogelijk.1283 Om onderdak

te bieden aan de kinderen van het Houwhuis moest het huis daarom sterk worden uitgebreid.1284 De benodigde

ruimte kon worden gevonden door verbouwing en vergroting van de achtervleugel langs de Burggracht of door

vereniging en samentrekken van enkele naastgelegen woonhuizen die door het weeshuis werden verhuurd. De

burgemeesters gaven de voorkeur aan verbouwing van de vleugel, omdat deze bij een brand in 1768 was

beschadigd en hoe dan ook op korte termijn gerenoveerd moest worden. [Afb. 7.6] De huurinkomsten van de

huizen konden bovendien moeilijk worden gemist. De burgemeesters gaven aan de stadsbazen Jacob van

Werven en Jan van Warendorp opdracht om met de gestichtstimmerman en – metselaar de omvang van de

verbouwing door te spreken. Op basis daarvan moesten zij de benodigde begroting en tekeningen voor de

verbouwing opstellen1285 De stadsbazen noemden op 28 oktober 1773 een bedrag van 60.000 gulden als

voorlopige begroting.1286 Zij kregen opdracht hun plannen met de regenten door te spreken om het programma

van eisen en de kosten nader te bepalen. In januari 1774 overlegden de regenten een overzicht van het bezit aan

kapitaal en Van Warendorp de tekeningen voor de verbouwing. De uiteindelijke bouwsom werd op 61.572

gulden berekend.1287

Op 22 februari 1774 presenteerden de burgemeesters de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke

combinatie van de kinderhuizen aan de vergadering van consulairen. Het onderzoek naar de financiën van beide

instellingen had een ‘gordijn op […] , hetgeen zoodraa het de objecten die het tot nog toe agter zig verborgen

gehouden hadt, voor het oog blood stelde, een allerakelijkst en deerniswaardig vooruitzigt vertoonen’.1288 Als er

geen maatregelen werden getroffen zouden beide instellingen worden geruïneerd. De combinatie was nu zelfs

bitter noodzakelijk. De gebouwen van beide instellingen vertoonden achterstallig onderhoud, waarvan herstel

niet door de instellingen zelf kon worden betaald. Ook voor de verbouwing van het gebouw aan de

Hooglandsekerkgracht zou de stad financieel moeten bijspringen: de tehuizen zouden hooguit de helft zelf

1281 R.C.J. van Maanen, ‘Stadsbeeld en ruimtelijke ordening’ in: R.C.J. van Maanen, S. Groenveld (red.), Leiden,
de geschiedenis van een Hollandse stad 1574-1795, Leiden 2003, p. 38; D. van Alphen, Beschrijving der stad
Leijden… etc. Aanhangsel, Leiden 1784, p. 59.
1282 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 217 (Burgemeestersresoluties 1772-1773), fol. 90 28 september
1773. J.F. Dröge, ‘Waar de wezen in de gevel staan’ : de bouwgeschiedenis van het Heilige Geest- of Arme
Wees- en Kinderhuis aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden, Leiden 1990, p. 35
1283 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), bijlage fol. 26
memorie 29 oktober 1773
1284 J.F. Dröge, ‘Waar de wezen in de gevel staan’ : de bouwgeschiedenis van het Heilige Geest- of Arme Wees-
en Kinderhuis aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden, Leiden 1990, p. 37.
1285 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 217 (Burgemeestersresoluties 1772-1773), fol. 107 verso 24
oktober 1773. De stadsfabriek Dirk van der Boon was slechts zijdelings bij het weeshuisproject betrokken.
1286 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 217 (Burgemeestersresoluties 1772-1773), fol. 117 28 oktober
1773.
1287 J.F. Dröge, ‘Waar de wezen in de gevel staan’ : de bouwgeschiedenis van het Heilige Geest- of Arme Wees-
en Kinderhuis aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden, Leiden 1990, p. 38; RAL 501A Stadsarchief Leiden
1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), fol. 21verso 31 december 1773; fol. 25verso 17 januari
1774 .
1288 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), fol. 41verso 22
februari 1774.
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kunnen financieren. Uitstel kon vanwege de gevaren niet langer worden geduld. De consulairen werd namelijk

voorgehouden dat bij een eventuele instorting van het bouwvallige tehuis het stadsbestuur verantwoordelijk zou

worden gehouden: ‘tegen wien zoude het ijssellijk geschreeuw der gantsche burgerij opgaan? Tegen niemand

anders’.1289 De stadsbestuurders werden hiermee op harde wijze geconfronteerd met de gevolgen van de

economische teruggang van Leiden. De stad kon zich twee kinderhuizen niet langer veroorloven.1290 Alleen de

voordelen die de combinatie van kapitaal en de schaalvergroting zouden opleveren, kon het voortbestaan van de

weeszorg kunnen garanderen. De mogelijke oprichting van een instelling voor bejaarden verdween met deze

ernstige constatering voorlopig naar de achtergrond.

Op 28 februari 1774 stemde ook de Leidse vroedschap voor de combinatie van de kinderhuizen en het

bijbehorende verbouwingsplan.1291 De stedelijke bijdrage aan de kosten werden gefinancierd uit de tegoeden bij

de Stadsbank van Lening, mogelijk nog aangevuld met leningen. Vervolgens werden op 1 maart 1774 de

regenten van de instellingen officieel van de besluitvorming op de hoogte gesteld. Zij begeleidden de bouw en

drongen aan om de werkzaamheden niet openbaar aan te besteden maar in eigen beheer te laten uitvoeren.1292

Volgens de regenten was bij uitvoering in daggeld de kwaliteit van het geleverde werk beter gegarandeerd en

kon sneller met de bouw worden begonnen. Het opstellen van de bestekken en de aanbestedingsprocedure

konden de combinatie van de instellingen namelijk gemakkelijk een jaar vertragen. Bovendien kon het weeshuis

bij uitvoering in eigen beheer profiteren van de vrijstelling van provinciale lasten op materiaal. De regenten

achtten dit niet strijdig met het vroedschapsbesluit van 2 mei 1768, waarin aanbesteding van publieke gebouwen

was verplicht. Het beheer van dit gebouw was immers opgedragen aan de burgers en ingezetenen en het was niet

de primaire verantwoordelijkheid van het stadsbestuur.1293 De stadsfabriek kreeg het verzoek ter beoordeling

voorgelegd. Hij onderschreef de validiteit van de argumenten.1294 De burgemeesters stonden daarom toe het werk

in daggeld uit te voeren. Op 19 mei 1774 werd de eerste steen gelegd.1295 De werkzaamheden, die werden

uitgevoerd onder toezicht van Van Warendorp, duurden voort tot 1776. De kinderen van het Houwhuis werden

toen, na een kerkdienst, overgebracht naar het weeshuis.

In de nieuwe vleugel lagen zowel de vergaderzalen van de regenten en regentessen, als slaap- , werk- en

dienstvertrekken. In het gedeelte met de bestuursvertrekken was een verdieping minder aangebracht zodat de

regentenvertrekken van hogere plafonds konden worden voorzien. Aan de hoofdgevel aan de binnenplaats is dit

verschil in vloerhoogte zichtbaar. [Afb. 7.7] Om dit enigszins te harmoniseren lag het accent op de middelste

drie traveeën die als een aparte, zelfstandige gevel werden behandeld. De afwerking was daar rijker door gebruik

van verfijnd metselwerk, toepassing van getoogde schuifvensters en een forse kroonlijst. De ingangspartij was

1289 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), fol. 41verso 22
februari 1774.
1290 D. van Alphen, Beschrijving der stad Leijden… etc. Aanhangsel, Leiden 1784, p. 83.
1291 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), fol. 52 verso 28
februari 1774. In deze notulen werd verwezen naar de vroedschapsresolutie van dezelfde dag. Tegelijk werd
besloten om alle besluitvorming omtrent de combinatie van de twee godshuizen achter de normale notulen in een
apart register te binden.
1292 Zie paragraaf 3.5.2.
1293 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), bijlage weeshuis fol.
1 memorie d.d. 3 maart 1774.
1294 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), fol. 160 4 maart
1774.
1295 R. Sluijter, A. Schmidt, ‘Sociale verhoudingen en maatschappelijke zorg’, in: R.C.J. van Maanen, S.
Groenveld (red.), Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad 1574-1795, Leiden 2003, p. 123.
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verrijkt met natuurstenen bandwerk, gebeeldhouwde deur- en vensteromlijstingen en de familiewapens van de

instellingsregenten. In dit gedeelte van het tehuis lagen de vertrekken van de regenten en regentessen en de grote

keuken. Aan de linkerzijde lagen onder andere slaap- en wasvertrekken voor de jongens. Aan de rechterzijde

waren voorraadkamers, wollen- en linnenkamers en lokalen voor de brei- en schrijfschool. De afdeling van de

meisjes beschikte hier bovendien over slaapzalen en een ziekenzaal. Deze zijde was ook direct toegankelijk door

een poort aan de Oude Rijn. [Afb. 7.8] Deze secundaire poort werd voorzien van fraai beeldhouwwerk met de

familiewapens van de regerende burgemeesters.1296 Juist dit deel van het gebouw grensde aan een openbare weg.

[Zie afb. 1.12] De burgemeesters en regenten betaalden overigens zelf voor de vervaardiging van de

wapenschilden.

7.3.2. oudemannen- en vrouwenhuizen

In Leiden was, door de financiële noodsituatie bij de kinderhuizen, de oprichting van een instelling voor

hulpbehoevende bejaarden tijdelijk naar de achtergrond verdwenen. De behoefte aan een publieke instelling die

deze zorg op een goede wijze vormgaf bleef echter onverminderd groot. De regenten van het Huiszittenhuis

moesten deze zorg namelijk inkopen bij particuliere, zogenaamde ‘minnehuizen’. De toestand was daar vaak

zeer erbarmelijk, ondanks de hoge kosten. In 1757 was al onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een

stedelijk minnehuis te vestigen in de gebouwen van de baai-, saai- of fusteinhal, waarvan de omvang van de

handel niet langer een eigen handelsgebouw vereiste.1297 De stad zelf had, zoals gezegd, onvoldoende vermogen

om een dergelijke instelling te financieren tot de legaten van de burgemeesters Van der Marck en Van der Velde

oprichting mogelijk maakten. Zij hadden bepaald dat de stad binnen tien jaar een minnehuis met een eigen

bestuur moest oprichten, anders vervielen de nalatenschappen van in totaal 42.000 gulden.1298 Deze termijn liep

in 1782 bijna af en daarom keerde op dat moment dit onderwerp terug op de agenda van het stadsbestuur.

De Leidse burgemeesters overwogen in 1782 dat zij ‘bij aanhoudentheid’ werden gewezen op het

verlangen bij de ‘ingesetenen dezer stad’ om eindelijk te komen tot de oprichting van een publiek minnehuis.1299

De pensionaris, de secretarissen kregen daarom opdracht de beschikbare fondsen te inventariseren. Uit diverse

testamentaire beschikking was het startkapitaal ondertussen was opgelopen tot bijna 70.000 gulden, waarbij ruim

33.000 gulden uit het kapitaal van het voormalige St. Elisabethgasthuis kon worden gevoegd. De totale

beschikbare som trok jaarlijks ongeveer 1800 gulden aan rente. De Huiszittenmeesters betaalden op dat moment

5.900 gulden voor de uitbesteding van de zorg, waardoor voor de exploitatie van een minnehuis jaarlijks

ongeveer 7.700 gulden beschikbaar kon zijn.1300 De verzorging van het beoogd aantal van 139 bejaarden kostte

echter bijna 11.000 gulden. Bovendien moesten het gebouw van het voormalige Houwhuis voor de bewoning

geschikt worden gemaakt. De assistent-fabriek Dirk ’t Hart had de kosten daarvan berekend op 2.200 gulden

berekend, maar de onderzoekscommissie ging voor de zekerheid uit van ruim vierduizend gulden.

1296 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 218 (Burgemeestersresoluties 1773-1774), bijlagen fol. 162verso
9 mei 1774.
1297 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 6285 (Stukken betreffende het oprichten van een minnehuis voor
arme oude mannen en vrouwen, 1756-1759, 1773-1783)
1298 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 217 (Burgemeestersresoluties 1772-1773), fol. 90 28 september
1773.
1299 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 226 (Burgemeestersresoluties 1781-1782), fol. 49 29 augustus
1782.
1300 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816 226 (Burgemeestersresoluties 1781-1782), bijlage fol. 48
verbaal ongedateerd.
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Gelukkigerwijs waren de daken, rookkanalen, vensters en deuren recentelijk hersteld voor de inkwartiering van

militairen.1301 Voor de verdere inrichting was nog eens 14.000 gulden nodig. 1302 Deze investering in het gebouw

kon niet uit het kapitaal worden betaald. De Armenbakkerij beschikte over genoeg vermogen om 25.000 voor de

oprichting van het Minnehuis af te staan.1303 Ondanks het gat op de jaarlijkse begroting boden de uitkomsten van

het onderzoek voldoende aanknopingspunten om de mogelijke oprichting in een vergadering van consulairen te

presenteren.1304 De vroedschap ging kort daarop al akkoord met de oprichting.1305 Het stadsbestuur richtte zich

daarom op 31 januari 1783 tot de stadhouder met het verzoek het garnizoen binnen de stad te verminderen, zodat

het gebouw kon worden ontruimd.1306 Op dit verzoek werd positief gereageerd. Na evacuatie van het gebouw liet

de assistent-fabriek ‘t Hart de door de pas benoemde regenten gewenste aanpassingen uitvoeren.1307 Op 11 mei

1784 werd het tehuis officieel geopend door een toespraak van ‘den oudste predicant in deze gemeente’ en een

feestelijke maaltijd voor de bewoners.1308

Het sobere gebouw waarin de Leidse bejaarden na 1784 werden gehuisvest stond in schril contrast tot

het gebouw van een vergelijkbare instelling in Schiedam, waarvoor de voorbereidingen in dezelfde periode

werden getroffen. De betrokken regenten lieten daar de architect Giovanni Giudici een groots project opstellen

voor het St. Jacobsgasthuis en bijbehorende kerk. Deze instelling was de oudste en meest vooraanstaande van de

stad en dit kwam in de architectuur tot uitdrukking. Een aanzienlijke status was ook van invloed bij de

vernieuwing van het Oudeliedenhuis in Amsterdam in 1754.

Volgens de beschrijving van Jan Wagenaar bood het Oudeliedenhuis in Amsterdam onderdak aan

ongeveer tweehonderd oude mannen en vrouwen. Op 31 januari 1754 besloten de regenten van deze instelling

het gebouw aan de Oudezijds Achterburgwal grondig te laten renoveren. Het gebouw vertoonde al enige jaren

gebreken en in de jaren veertig waren er werkzaamheden aan keukens en ziekenzalen uitgevoerd. De beoogde

verdere renovatie was gestaakt toen het, vanwege lage koersen, ongunstig werd effecten te verkopen. Bij de

presentatie van de jaarafrekening van 1753 op de burgemeesterskamer hadden de regenten de burgemeesters van

hun voornemen de renovatie ter hand te nemen op de hoogte gesteld. Burgemeester Pieter Rendorp wees op het

besluit uit 1751 dat vereiste dat voor alle werkzaamheden aan de godshuizen voorafgaand toestemming door de

burgemeesters moest worden gegeven. De regenten merkten echter op dat indertijd toestemming was verkregen

en dat de verbouwing zonder ‘eenig bezwaar van de stad’ zou worden uitgevoerd.1309 Rendorp wilde de zaak

1301 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 6170 (Stukken betreffende de oprichting van een minne- of arme
mannen- en vrouwenhuis, 1756-1758), ongefolieerd, ‘project tot het beeter bezorgen der arme oude mannen en
vrouwen, gemeenlijk genaamt vaste minnekinderen en besteedelingenm ingerigt tot vermindering der lasten van
t Huijszittenhuijs’ .
1302 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816 226 (Burgemeestersresoluties 1781-1782), bijlage fol. 48
verbaal ongedateerd (lit. B).
1303 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 226 (Burgemeestersresoluties 1781-1782), fol. 52verso 10
september 1782.
1304 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 226 (Burgemeestersresoluties 1781-1782), fol. 58verso 29
oktober 1782.
1305 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 512 (Vroedschapsresoluties 1781-1782), fol. 162verso 5
november 1782.
1306 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 227 (Burgemeestersresoluties 1782-1783), fol. 14 1 februari
1783.
1307 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 227 (Burgemeestersresoluties 1782-1783), fol. 57 19 september
1783.
1308 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 228 (Burgemeestersresoluties 1783-1784), fol. 43 13 mei 1784.
1309 GAA 369 Archief van de godshuizen, 526 (Stukken betreffende de verbouwing van het Oudeliedenhuis
1747-1757), verbaal omtrent de verbouwing van het huis, 20 februari 1754.
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toch nader met de thesaurieren ordinaris bespreken. De burgemeester meldde de regenten enige tijd later dat

verbouwing inderdaad onder hun eigen verantwoordelijkheid kon worden uitgevoerd. Hij verzocht echter –op

persoonlijke titel – om de ontwerpen op voorhand te mogen inzien. De regenten wilden de burgemeester hierin

graag ter wille zijn.1310

De regenten lieten zich bij de verbouwing adviseren door de vaste bouwmeesters van het gesticht, in het

bijzonder de gestichtstimmerman Jan van der Streng. Hij presenteerde op 19 maart 1754 de tekeningen voor de

verbouwing in de regenvergadering. [Zie afb. 4.1] Dit voorzag in een volledige herbouw van het ‘corps de logis’,

hoewel de constructieve problemen zich feitelijk beperkten tot het oostelijk deel, bij de manneneetzaal.

Gedeeltelijke vernieuwing zou volgens de timmerman echter een ‘merkelijke misstand’ en een zwakkere

constructie opleveren. Het was bovendien uiteindelijk financieel gunstiger om de vleugel in een keer te

renoveren, dan dat dit in de loop der jaren in verscheidene fases werd aangepakt. De regenten gingen hiermee

akkoord en gaven Van der Streng opdracht zijn plannen aan Rendorp te tonen. Rendorp was echter niet onder de

indruk van de architectuur in het getoonde ontwerp en stelde eigenhandig een alternatief plan op. Op 3 april 1754

presenteerde Van der Streng de regenten het ontwerp van de burgemeester. De drie tekeningen voorzagen in

vernieuwing van het corps de logis en de overige vleugels om de binnenplaats. [Zie afb. 4.2, 4.3] De regenten

vonden de plannen van ‘een zeer goede smaak en architecture’, maar vreesden dat de bouw door de grote

natuursteenpartijen zeer kostbaar zou zijn. De eenheid en regelmaat in de gevel architectuur verzette zich

bovendien tegen hergebruik van bestaande binnenmuren en van een toegangspoort, die slechts enige jaren eerder

was gebouwd. Van der Streng weerlegde direct deze bezwaren. De arbeidskosten voor het stellen van het

natuursteenwerk waren beduidend lager dan die van het optrekken van deze geveldelen in schoon metselwerk.

De duurzaamheid van het gebouw vereiste zonder meer dat belangrijke gevelonderdelen, zoals de kroonlijst,

vensterdorpels en plinten, in natuursteen werden uitgevoerd. Verder woog de grotere ‘parade’ van het ontwerp

van Rendorp op tegen de benodigde extra investering. Het genoemde poortje, dat bij de werkzaamheden gevaar

liep beschadigd te raken, kon worden gebruikt ter verfraaiing van de toegang aan de Kloveniersburgwal. De

regenten lieten Van der Streng daarop een nadere kostenberekening maken.1311

Van der Streng schatte de kosten voor de herbouw van het corps de logis naar het ontwerp van Rendorp

op ongeveer 34.000 gulden. Hierbij was geen rekening gehouden met de kosten van inrichting of van het stutten

van de omliggende gebouwen. De regenten besloten op basis van deze berekening definitief tot de uitvoering van

Rendorps ontwerp. De regentessen van de instelling werden van de bouwplannen op de hoogte gesteld, zodat zij

de noodzakelijke maatregelen konden nemen.1312 De definitieve aanbesteding van het werk volgde al twee

dagen later en op 15 mei was het gebouw al vrijwel volledig afgebroken. Hierbij kwam aan het licht dat de

fundamenten te hoog waren aangelegd en dat het heiwerk niet aan de eisen voldeed. Op 27 mei legde een zoon

van een van de regenten de eerste steen en de vleugel van het corps de logis kwam nog datzelfde jaar gereed. Op

14 november 1754 bespraken de regenten en burgemeester Egbert de Vrij Temminck de mogelijkheden tot

verdere financiering. De verbouwingskosten vielen hoger uit dan in eerste instantie was verwacht. Het ging

immers niet langer om herstel en renovatie van een vleugel, maar op een volledige nieuwbouw van het totale

1310 GAA 369 Archief van de godshuizen, 526 (Stukken betreffende de verbouwing van het Oudeliedenhuis
1747-1757), verbaal omtrent de verbouwing van het huis, 6 maart 1754.
1311 GAA 369 Archief van de godshuizen, 526 (Stukken betreffende de verbouwing van het Oudeliedenhuis
1747-1757), verbaal omtrent de verbouwing van het huis, 3 april 1754.
1312 GAA 369 Archief van de godshuizen, 526 (Stukken betreffende de verbouwing van het Oudeliedenhuis
1747-1757), verbaal omtrent de verbouwing van het huis, 8 april 1754.
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complex. De burgemeester stelde voor om de aandelen van het tehuis in de stedelijke schuld ter waarde van

ongeveer 60.000 gulden in te wisselen bij de thesaurie van de stad. De vernieuwingen aan de overige vleugels

werden gefaseerd uitgevoerd, zodat de kosten gedeeltelijk uit de inkomsten, die niet voor de exploitatie van het

tehuis nodig waren, konden worden gefinancierd. Op 16 februari 1755 werd officieel aan de burgemeesters

toestemming gevraagd voor de voortzetting van de nieuwbouw en de financiering. In de daaropvolgende jaren

werd telkens een van de vleugels vernieuwd naar het ontwerp van Rendorp.

De indeling van het Oudeliedenhuis werd bij de verbouwing waarschijnlijk niet sterk gewijzigd. De

winkelruimtes in de galerij, die vanaf de Oudezijds Achterburgwal en de Kloveniersburgwal toegang gaf tot het

tehuis, bleven gehandhaafd. In het corps de logis lagen de vertrekken van de regenten en regentessen, de eetzalen

voor de mannen en vrouwen en waren de toegangen tot de keukens en ziekenzalen aan de achterzijde. Daar lagen

ook de woningen voor de binnenvader en de keukenmoeder. In de oostelijke zijvleugel en op een gedeelte van de

verdieping boven de galerij lagen de mannenvertrekken en enkele ruimtes voor het huishouden. De ruimte in de

overige vleugels en verdiepingen werd vooral benut voor de kamers van de vrouwen.1313

Achter de schermen was de rol van Rendorp beslissend voor de uitvoering van het project. De regenten

voerden meerdere ‘particuliere gesprekken’ met de burgemeester over de bouw. De mallen voor het

natuursteenwerk werden ook eerst door hem beoordeeld en na commentaar aangepast.1314 De burgemeester

hechtte veel waarde aan de juiste verhoudingen in alle gebouwonderdelen dat paste binnen zijn theoretische

architectuurbenadering. De architectuur drukte de vooraanstaande status van het Oudeliedenhuis uit en paste

binnen een monumentale bouwtraditie van belangrijke Amsterdamse zorginstellingen. Het ging echter verder

dan de gebruikelijke sobere statigheid die in de zeventiende-eeuwse gebouwen gebruikelijk was. De architectuur

van Rendorp was duidelijk geïnspireerd door de architectuur van Franse Parijse stadspaleizen.1315 Buitenlandse

bezoekers associeerden de architectuur hier nadrukkelijk mee en raakten er enigszins door verward. De Zweed

Ferrner kon het bijvoorbeeld niet in overeenstemming brengen met de gebruikelijke spaarzaamheid van de

Hollanders.1316 Het karakter van de architectuur was niet in overeenstemming met de functie. Hij vond het eerder

lijken op een onderkomen voor de stadhouder.

In Schiedam werden in de achttiende eeuw vrijwel alle stedelijke instellingen voorzien van een nieuw

gebouw. De architectuur van het Proveniershuis (1756), Blauwhuis (1763) en Weeshuis (1778) vormde echter

geen eenheid. Door de burgemeester Dominicus Doom werden de gebouwen waar de stadsarchitect Rutger van

Bol’es aan had gewerkt beschreven als monsterlijk.1317 Waarschijnlijk richtte deze kritiek zich vooral op diens

ontwerp voor de verbouwing van het weeshuis. Bij de grootschalige verbouwing was Van Bol’es er niet in

geslaagd eenheid en samenhang in de verschillende gebouwonderdelen aan te brengen. [Afb. 7.9, 7.10] Dit werd

bemoeilijkt door de gefaseerde planning. Het regentenbestuur had namelijk eerst een vleugel laten renoveren om

vervolgens alsnog te besluiten tot een totale vernieuwing van het gebouw.1318 In de jaren tachtig boden zich twee

mogelijkheden aan voor het stadsbestuur om zich te revancheren en ambitieuze architectuurprojecten uit te

1313 J. Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen,
kerkenstaat, schoolen, schutterije, gilden en regeeringe, Amsterdam deel 8 (1765), p. 416-420.
1314 GAA 369 Archief van de godshuizen, 526 (Stukken betreffende de verbouwing van het Oudeliedenhuis
1747-1757), verbaal omtrent de verbouwing van het huis, 8 april 1754; 29 juli 1754, 29 augustus 1754.
1315 F. Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers, Zwolle 2006, p. 44-45.
1316 R. Meischke (e.a.), Huizen in Nederland. Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van
het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser, Zwolle 2001, p. 121-122, n. 337.
1317 R. Meischke, ‘Het Sint Jacobsgasthuis te Schiedam’, Bulletin KNOB (1960), kol. 21-22.
1318 G. van der Feijst, Geschiedenis van Schiedam, Schiedam 1975, p. 170-172
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voeren. Behalve de Koopmansbeurs werd ook de nieuwbouw van het St. Jacobsgasthuis geëntameerd. Het

regentenbestuur van het Jacobsgasthuis bereidde rond 1783 de verbouwing van het instellinggebouw aan de

Hoogstraat voor. [Zie afb. 5.16] Doom en Leonardus den Beer hadden als vroedschappen zitting in dit

regentencollege en waren voor de besluitvorming bepalend. Zij speelden, zoals gezegd, een vergelijkbare

beslissende rol in het bouwproces van de Koopmansbeurs.1319

Het oude gasthuis bestond uit een kapel, waarin zowel de Hervormde als de Waalse gemeente diensten

organiseerden, met aan weerszijden de gebouwen van de eigenlijke instelling. [Afb. 7.11] Hier waren ongeveer

negentig bejaarden en zieken gehuisvest.1320 Volgens de rapporten was het gebouw bouwvallig en bestond er

zelfs instortingsgevaar.1321 Bovendien waren de voorzieningen en de hygiëne ontoereikend. De bewoners werden

al tijden geteisterd door ‘onnoemlijk getal weegluizen’ en de slaap- en leefvertrekken waren bekrompen en ‘niet

lugtig’ genoeg. De regenten namen advies in over de mogelijkheden van vernieuwing van het gebouw. De

regenten hadden daarbij gebruik gemaakt van een zekere George van den Berg, waarvan de professionele

achtergrond niet geheel duidelijk is. Van den Berg was, volgens een verklaring, daar in 1783 mee belast omdat

de regenten geen gebruik wilden maken van de stadsarchitect.1322 Om de plannen uit te kunnen voeren moest

eerst toestemming van de vroedschap worden verkregen. Bemoeienis van de stadsarchitect op enig moment, hij

was immers de belangrijkste bouwkundige adviseur van het stadsbestuur, konden de regenten echter niet

uitsluiten.

Op 12 juli 1784 besprak de Schiedamse vroedschap een memorie van de gasthuisregenten over de

gebreken van het gebouw en de gewenste aanpassingen. Nieuwbouw was noodzakelijk: herstel van de bestaande

situatie was kostbaar, maar leverde geen werkelijk geschikt gebouw op. De regenten adviseerden verplaatsing

naar een andere, meer geschikte locatie in de stad. De bouw op het glooiend terrein van de Hoogstraat, onderdeel

van de zeedijken, was namelijk duur en het terrein bood eigenlijk te weinig ruimte.1323 De vroedschap gaf de

burgemeesters, gecommitteerde vroedschappen samen met Doom en Den Beer opdracht het onderzoek voort te

zetten. Het duurde tot 7 februari 1785 voordat een nader project werd gepresenteerd. Uit het rapport aan de

vroedschap bleek het idee van verplaatsing in de tussentijd was losgelaten. De vroedschap besloot namelijk tot

sloop van het bestaande gebouw en nieuwbouw ‘conform een geëxhibeerde tekening’. Het gasthuis had

voldoende vermogen om de bouw te betalen zonder enige financiële bijdrage van de stad en de regenten van het

Jacobsgasthuis werden daarom gekwalificeerd de bouw verder geheel in eigen beheer uit te laten voeren.1324

Het is niet duidelijk welk project ter tafel lag bij het besluit tot nieuwbouw van het Jacobsgasthuis aan

de Hoogstraat. Er is een tekening bekend van de stadsarchitect Rutger van Bol’es. [Afb. 7.12] Diens

betrokkenheid was na de onderzoeksopdracht aan de burgemeesters en gecommitteerde vroedschappen op 12 juli

1784 min of meer onvermijdelijk. Zelfs de persoonlijke aversie van Doom kon de betrokkenheid van de vaste

bouwkundige adviseur niet vermijden. Deze tekening ging uit van de locatie aan de Hoogstraat. Dit duidt er op

dat deze in ieder geval ruim tussen 12 juli 1784 en 7 februari 1785 tot stand is gekomen en wel ná het moment

1319 Zie paragraaf 6.4.1.
1320 G. van der Feijst, Geschiedenis van Schiedam, Schiedam 1975, p. 156, 157.
1321 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 222verso 12 juli 1784.
1322 GAS Oud rechterlijk archief, 236 (Getuigenverklaring Van den Berg 1790), artikel 4.
1323 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 222verso 12 juli 1784.
1324 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 23 (Vroedschapsresoluties 1782-1785), fol. 284verso 7 februari
1784.
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dat de vroedschapscommissie besloot tot de locatie aan de Hoogstraat toch te handhaven.1325 In het ontwerp werd

feitelijk de bestaande aanleg van het gasthuisgebouw gevolgd: een groot kerkgebouw met aan weerszijden de

gebouwen voor het gasthuis. Net als in het oude gebouw was er geen werkelijke eenheid tussen de verschillende

gebouwdelen. Het ontwerp van de kerk met een koepeldak met aan weerzijden twee paviljoens – wellicht

geïnspireerd door de Rotterdamse beurs – heeft een totaal andere architectuur dan het naastgelegen gedeelte met

het gasthuis.

De Schiedamse vroedschap kreeg op 7 februari 1785 waarschijnlijk niet de tekening van de

stadsarchitect gepresenteerd. In de voorbereidende vergadering van de gecommitteerde vroedschappen op 7

februari 1785 was namelijk sprake van tekeningen en bestekken ‘door den heeren Doom en Den Beer in qualiteit

als regenten […] geproduceerd’.1326 Het lijkt niet aannemelijk dat zij een tekening van de stadsarchitect zouden

willen overleggen. Er moet van uit worden gegaan dat op dat moment Giovanni Giudici al optrad als adviseur en

architect van de regenten. Uit verklaringen uit 1790 blijkt dat deze Rotterdamse architect eerst door Van den

Berg – waarschijnlijk eind 1784, begin 1785 – voor een ontwerp was benaderd. Kort daarna bezochten ook

gasthuisregenten hem in Rotterdam. Zij legden hem daar de al vervaardigde projecten en tekeningen voor.1327 Op

basis van dit gesprek werd hem opdracht gegeven ‘de noodige plans, profilen, faces etc. en de benodigde

bestekken’ op te stellen.1328 Doom en Den Beer zullen deze tekeningen op de vergadering met de

gecommitteerde vroedschappen hebben geproduceerd. Er zijn een aantal bestekken van bewaard op basis

waarvan een reconstructie is gemaakt. [Afb. 7.13] De opzet komt overeen met het ontwerp van Van Bol’es,

hoewel in dit project sprake was van een veel grotere samenhang eenheid in de architectuur. Deze overeenkomst

is consistent met een opmerking van Giudici dat hij zijn eerste project baseerde op de metingen en plattegronden

van de stadsarchitect.1329 Het is waarschijnlijk dat dit project door de vroedschap op 7 februari 1785 werd

goedgekeurd.

De uitvoering van dit eerste project van Giudici vond uiteindelijk geen doorgang omdat de opmeting

van het perceel van de stadsarchitect ‘abusief en gantsch niet exact’ werd bevonden.1330 Giudici moest daarom

met Van den Berg het terrein opnieuw opnemen en heeft waarschijnlijk op basis van deze bevindingen een

geheel nieuw en verbeterd plan opgesteld. Giudici slaagde er nu in een oplossing te vinden voor de plaatsing van

het gebouw aan de smalle Hoogstraat. [Afb. 7.14] Hij plaatste het kerkgebouw naar de achterzijde van het

perceel, waardoor een plein tussen dit gebouw en de straat kon worden gecreëerd. De vleugels voor het gasthuis

werden hier omheen geprojecteerd. Een vergelijkbare oplossing had hij overwogen bij het Rotterdamse stadhuis

in 1782.1331 [Zie afb. 6.40] Giudici plaatste het gebouw in de as van de Appelmarkt, waardoor de monumentale

toegangspartij van de kerk ook zichtbaar was vanaf de Lange Haven. Het voorname motief van de vrijstaande

Korinthische zuilen en de sculptuur in het timpaan contrasteerde met de soberheid van de zijvleugels met de

1325 Vergelijk: R. Meischke, ‘Het Sint Jacobsgasthuis te Schiedam’, Bulletin KNOB (1960), kol. 22-24. De
datering rond 1783 is niet consistent met de memorie van de regenten behandeld op 12 juli 1784, waarin zij
uitgingen van verplaatsing van de instelling, terwijl de tekening van Van Bol'es betrekking heeft op de
Hoogstraatlocatie.
1326 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 243 (Resoluties gecommitteerde vroedschappen 1783-1795), fol.
48verso 7 februari 1784.
1327 Dit is ook consistent met het idee dat Giudici in de loop van 1785 werd gevraagd een ontwerp te leveren
voor de Koopmansbeurs, zie paragraaf 6.4.1.
1328 GAS Oud rechterlijk archief, 236 (Getuigenverklaring Giudici 1790), artikel 3.
1329 GAS Oud rechterlijk archief, 236 (Getuigenverklaring Giudici 1790), artikel 3, 6.
1330 GAS Oud rechterlijk archief, 236 (Getuigenverklaring Giudici 1790), artikel 6.
1331 Zie paragraaf 6.3.2.
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vertrekken van het gasthuis. De architectuur werd daar beheerst door de natuurstenen gerusticeerde

toegangspartijen en zijlisenen. [afb. 7.15] De gekozen opzet had niet alleen voordelen voor het aanzien van het

gebouw vanaf de Hoogstraat. Door de uitbouw naar achteren en het aflopende bouwterrein kon een

kelderverdieping worden gecreëerd die beide vleugels met elkaar verbond. De centraal gelegen kerkruimte

maakte zo geen onderdeel meer uit van de communicatieroutes in het gebouw. In de kelders konden bovendien

de benodigde dienstruimtes, zoals keukens, wasruimten, de slachtkamer en voorraadhokken, worden

ondergebracht. De vleugels maakten de scheiding van mannen en vrouwen in het gebouw eenvoudig. De

regentenzaal en het huis van de binnenvader en – moeder lagen in de rechter voorvleugel. Aan deze zijde lagen

ook de mannenvertrekken. In de uitwerking was veel aandacht voor de hygiëne in het gebouw, onder andere

door het gebruik van materialen die eenvoudig schoon te maken waren. De leefsituatie werd verder verbeterd

door hoge luchtige vertrekken met grote vensters die voldoende licht en lucht konden binnenlaten.

De bouw werd op 12 december 1785 aangenomen door Gerrit Bakker. Het dagelijks toezicht werd door

Van den Berg gevoerd omdat Giudici vanwege zijn werkzaamheden in Rotterdam daarvoor geen tijd had.1332 In

de zomer van 1786 vroegen de regenten toestemming om een lening uit te schrijven van 145.000 gulden onder

garantie van de stad. De effecten brachten namelijk door een lage koers te weinig op. De vroedschap ging

akkoord, maar wilde wel waardepapieren ter waarde van de lening als onderpand.1333 Op 14 augustus 1786

meldden de burgemeesters dat de regenten het benodigde bedrag bij openbare inschrijving hadden geleend en dat

op de burgemeesterskamer waardepapieren waren gebracht voor een totaal van 145.016 gulden.1334 De bouw

verliep niet altijd eenvoudig. Bij de uitvoering was afwijking van het bestek in een aantal gevallen geboden,

waardoor bij de afwikkeling van de bouw een conflict ontstond tussen de regenten en de aannemer over de

hoogte van de aanneemsom.1335 Bakker accepteerde geen kortingen en begon een juridische procedure, waarbij

ook Van den Bergh en Giudici moesten getuigen.1336 Een rechterlijke uitspraak is echter in de stukken niet

gevonden en wellicht zijn de partijen in de tussentijds tot een vergelijk gekomen.1337

7.3.3. armen- en werkhuizen

In 1763 stelde een anonieme Leidse burgemeester een memorie op voor zijn medebestuurders over de

verpaupering en het toenemende aantal bedelaars in de stad. De arbeidsmoraal van de arbeiders was volgens hem

zeer slecht. Zij toonden onvoldoende besef van de morele verplichting om door werk hun gezinnen te

onderhouden. De schuld voor de werkeloosheid lag zelfs voor een groot deel bij de ‘leediggangers’ zelf.

1332 GAS Oud rechterlijk archief, 236 (Getuigenverklaring Giudici 1790), artikel 5
1333 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 3verso 10 juli 1786.
1334 GAS 291 Archief stadsbestuur tot 1795, 24 (Vroedschapsresoluties 1785-1787), fol. 7 verso 14 augustus
1786.
1335 Zie paragraaf 3.5.2.
1336 GAS 2.1. Gerechten van Schiedam 1386-1811, 223 (Rollen van civiele zaken, 1790-1793), ongefolieerd 6
februari 1790. Bakker riep Jacobus Post, Leendert Tollenaar, Mattheus Pijle en Anthonij Kampenhout als
getuigen op. Giudici en Van den Berg moeten eerder al zijn gehoord want er is geen vermelding van een oproep
van hen als getuige.
1337 De gerechtsrollen uit het jaar 1789 zijn niet bewaard. De gevonden data waarop de partijen of hun
vertegenwoordigers voor de schepenen verschenen zijn of stukken hebben ingediend: GAS 2.1. Gerechten van
Schiedam 1386-1811, 223 (Rollen van civiele zaken, 1790-1793), ongefolieerd 23 januari 1790, 6 februari 1790,
26 februari 1790, 5 juni 1790, 12 juni 1790, 10 juli 1790, 18 september 1790, 2 oktober 1790, 16 oktober 1790, 6
november 1790, 4 december 1790, 11 december 1790, 15 januari 1791, 22 januari1791, 12 februari 1791 en 19
februari 1791. Op deze laatste dag werd een dag voor de pleidooien vastgesteld maar deze werden niet
gehouden. Een uitspraak is evenmin gevonden.
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Textielfabrikanten hadden namelijk tegelijkertijd moeite arbeiders te vinden om de benodigde wol te spinnen.

Tegelijkertijd klaagden zij over de insubordinatie en luiheid van het werkvolk. De burgemeester zag in de

oprichting van een werkhuis voor bedelaars, werkweigeraars en bedeelden dé oplossing. Dit zou een ‘groote

afschrik’ geven en de burgers bevrijden van de overlast van bedelaars.1338

Niet alleen in Leiden bestond intolerantie tegen bedelaars in de straten. In de meeste steden waren

maatregelen van kracht die bedelen verboden en bedelaars en landlopers werden opgesloten in werkhuizen.

Amsterdam beschikte sinds 1654 over het Nieuwe Werkhuis of het ‘willige rasphuis’, dat was gevestigd in een

leegstaand pakhuis. Dit moest het Rasp- en Spinhuis ontlasten van de vagebonden en kleine criminelen.1339 Bij

zijn beschrijving van Amsterdam stond de Engelsman Harry Peckham onder meer stil bij deze instellingen, waar

criminelen door werk zich ‘usefull to the publick’ maakten.1340 Zijn landgenoot Samual Ireland toonde meer

medelijden met de meisjes die voor overspelig gedrag en prostitutie in het Delftse spinhuis waren ondergebracht:

‘Surely twenty of even ten years confinement is much too severe a punishment for a fault, which if modern

devines were to reform our litany would hardly be denominated a deadly sin’.1341 Publieke werkhuizen waren

ooit opgericht vanuit een humanistische ideaal om ongewenst gedrag door arbeid te corrigeren. In de loop van de

achttiende eeuw werd deze educatieve waarde van de werkinstellingen weer actueel door de toenemende

armoede onder de bevolking en de daarmee samenhangende uitwassen als bedelarij en landloperij. Door

onderwijs, zo werd geredeneerd, moest het mogelijk zijn om bedelaars en bedeelden weer op een actieve en

nuttige wijze aan de maatschappij te laten participeren. De algemene opinie was dan ook dat de armoede

grotendeels voortkwam uit gemakzucht van de armen zelf. Zij zouden door de overvloedige bedeling totaal

ontwend zijn om voor zichzelf en hun gezin te werken. Werkverschaffing werd daarom steeds vaker en steeds

nadrukkelijker onderdeel van de armenzorg in de steden. Hiermee werd getracht om extra inkomsten te

genereren om de toenemende aanspraak op deze zorg te financieren.1342 De scheidslijn tussen zorg en straf was

echter lang niet altijd duidelijk.

De toeloop van bedelaars in Amsterdam maakte het gebouw van het Nieuwe Werkhuis aan de IJgracht

veel te klein. In 1778 werden hier tweehonderd mensen vastgehouden, het dubbele waarop het gebouw was

berekend. Het gebouw verkeerde bovendien in slechte staat van onderhoud en was al door ‘opeenvolgende

stadsarchitecten’ afgekeurd. Door het gebrek aan opvangcapaciteit kon de instelling niet meer aan haar

taakstelling voldoen. Volgens de werkhuisregenten kon men ‘zelfs door het opsluiten van zo veele, geene

vermindering onder dat volk op wegen en straten […] gewaar worden’. Dit was geheel in strijd met de

‘anderzints wijze en beroemde politie dezer stad’.1343 De bouw van een nieuw en groter werkhuis was

noodzakelijk om de strafmaat op het bedelen te verhogen en de wetgeving te kunnen handhaven.

1338 RAL 501A Stadsarchief Leiden 1574-1816, 6323 (Memorie over de oprichting van een werkhuis voor
bedelaars).
1339 F. Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers, Zwolle 2006, p. 148-151.
1340 H. Peckham, The tour of Holland, Dutch Brabant, the Austrian Netherland, and part of France: in which is
included a description of Paris, London 1772, p. 63.
1341 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p. 28.
1342 H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Armoede en Arbeidsdwang, werkinrichtingen voor ‘onnutte’ Nederlanders in
de Republiek 1760-1795, een mentaliteitsgeschiedenis, ’s-Gravenhage 1977.
1343 GAA 231 Archief Marquette, 95 (Rapporten over het Oudemannenhuis, Nieuwe werkhuis etc.), memorie
regenten Nieuwe Werkhuis, ongedateerd 1778.
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Op 5 januari 1779 besloot de Amsterdamse vroedschap tot de bouw van een nieuw werkhuis op het

Weesperveld. Het gebouw zou onderdak bieden aan achthonderd personen. Iedere gedetineerde moest

participeren in de verschafte arbeid zoals spinnen en pluizen van touw. Uit deze arbeid werden de

exploitatiekosten gedeeltelijk terugverdiend. De burgemeesters en thesaurieren ordinaris werden door de

vroedschap gelast het project tot stand te brengen.1344 De ontwerpen voor dit nieuwe tehuis waren opgesteld door

directeur der stadswerken Abraham van der Hart. Hij moest bij zijn ontwerp rekening houden met de

verschillende categorieën geïnterneerden. Het werkhuis bood onderdak aan bedelaars die door ouderdom,

gebrekkigheid of verminking niet in staat waren te werken en diegenen die buiten eigen schuld geen werk

konden vinden. Werkelozen mochten zich ook op vrijwillige basis laten opnemen in het tehuis. Deze personen

verdienden een betere behandeling dan de ‘leeglopers’, die gewoonweg weigerden door werk in hun bestaan te

voorzien. Deze laatste groep werd aan een veel strenger regime onderworpen. Daarnaast waren er aparte ruimtes

voor de personen die op verzoek van familieleden werden opgesloten ter verbetering van losbandig gedrag. Al

deze groepen moesten gescheiden van elkaar worden gehuisvest. Bovendien moesten de mannen- en

vrouwenafdelingen strikt gescheiden worden. Het bouwprogramma omvatte slaapvertrekken, ziekenzalen,

werkzalen, opslagplaatsen voor voedsel, werkmateriaal en brandstof, keukens, wasruimtes, sekreten,

luchtplaatsen en vertrekken voor het personeel en het bestuur. Van der Hart slaagde er in deze complexe

opdracht tot een goed einde te brengen. [Afb. 7.16, 7.17] In de plattegronden van zijn gebouw slaagde hij er niet

alleen in om alle onderscheiden groepen geïnterneerden fysiek te scheiden, maar ook te zorgen dat de staf van

het werkhuis eenvoudig op ieder punt in het complex kon geraken.

De architectuur van Amsterdamse Nieuwe Werkhuis sloot nadrukkelijk aan bij die van de andere

instellingen in de stad. In het timpaansculptuur werd de stad Amsterdam afgebeeld als de handhaver van de orde

en nijverheid. De architectuur miste echter verdere verwijzingen naar de tucht en straf die met de internering

samenhing. Het Nieuwe Werkhuis was dan ook niet in eerste instantie een strafinrichting, maar een middel om

bedelaars en landlopers tot ‘nutte leden van de societeit’ op te voeden.1345 Van der Hart besteedde bijzonder veel

aandacht aan de eisen op het gebied van hygiëne, luchtcirculatie, verwarming en verlichting in een gebouw van

deze afmeting. De ruimtes beschikten over diverse ventilatiemogelijkheden en de directeur voerde experimenten

uit om de zaal voor venerische zieken te zuiveren door verbranding van salpeter.1346

Het Nieuwe Werkhuis wekte verbazing en bewondering bij buitenlandse bezoekers. Ireland schreef dat

de ‘neatness and good manage of this place is beyond description’, terwijl verscheiden Franse bezoekers de

kwaliteit van het verstrekte voedsel roemden.1347 De architectuur werd eveneens bewonderd. Volgens een

anonieme Franse reisbeschrijving leek de grootse trapopgang en de ‘appartements spacieux, très bien meublés et

décorés de beaux tableaux’ eerder te behoren bij een vorstelijk paleis dan aan een instelling voor armen en

1344 GAA 5040 Archief stadsfabriekambt en stadswerken en –gebouwen, 320 (Stukken betreffende de bouw van
het Nieuwe werkhuis), extract vroedschapsresolutie 5 januari 1779.
1345 GAA 231 Archief Marquette, 95 (Rapporten over het Oudemannenhuis, Nieuwe werkhuis etc.), ongedateerd
rapport regenten werkhuis 1778.
1346 GAA 5040 Archief stadsfabrieksambt en stadswerken en –gebouwen, 99 (Register houdende rapporten van
A. van der Hart aan thesaurieren ordinaris 1782-1786), fol. 191 2 tot 30 november 1785.
1347 S. Ireland, A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the autumn of 1789,
London 1790, p. 137; M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les
Provinces-Unies 1748-1795, Oxford 1995, p. 72-73.
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bedelaars.1348 De kwaliteit van zowel het ontwerp als van de instelling werd bevestigd door de

gevangenishervormer John Howard, die in latere edities van zijn boek The State of the Prisons de Amsterdamse

instelling uitvoerig behandelde. Hij toonde ook veel waardering voor het ontwerp van Van der Hart.1349

Het idee dat kritiekloze bedeling alleen maar leidde tot meer armoede en verpaupering, omdat de

arbeidende klassen daardoor onvoldoende werden gestimuleerd om te werken, stond ook aan de basis van het

grootste bouwproject van Haarlem in de achttiende eeuw: het nieuwe Diaconiehuis dat vanaf 1768 aan de

Koudenhorn werd opgetrokken. De Hervormde diaconie was verantwoordelijk voor een groot deel van de

Haarlemse bedeling en onderhield onder andere een gebouw aan de Zuiderstraat, waar wezen, vondelingen,

gehandicapten en bejaarden werden verzorgd.1350 [Zie afb. 7.5] Vanwege bouwvalligheid en ruimtegebrek

vroegen de diakenen in 1760 toestemming om dit Diaconiehuis of ‘ Zuiderhuis’ te renoveren en te vergroten.

Met een vergroting werd het mogelijk om meer hulpbehoevenden intern te verzorgen in plaats van bij

particulieren uit te besteden. Dit was niet alleen kostenbesparend, maar zou ook de kwaliteit van de zorg sterk

verbeteren. Bij de aanvraag werd al direct een ontwerp gepresenteerd. Het stadsbestuur benoemde een

commissie die het gebouw maar ook de organisatie moest doorlichten.1351 Na de uitzonderlijk strenge winter van

1740, had de stad de diaconie bijna structureel gesubsidieerd.1352 In 1770 werd berekend dat dit gemiddeld

12.000 gulden per jaar had bedragen, terwijl de stad in 1742 ook al de opbrengsten uit de belasting op het

gemaal hadden overgedragen en leningen had verstrekt.1353 Het stadsbestuur nam de gelegenheid te baat om

meer inzicht te verkrijgen in de wijze waarop deze gelden nu eigenlijk werden besteed.

Op 12 november 1762 presenteerde de commissie haar voorlopige conclusies aan de Haarlemse

vroedschap. Hierin werd een volledige verzelfstandiging van het Diaconiehuis aangeraden. Het beheer werd dan

aan de diakenen ontnomen en aan een eigen regentenbestuur, onder toezicht van het stadsbestuur,

opgedragen.1354 Deze ingreep was noodzakelijk omdat bij het onderzoek diverse misstanden in het bestuur en in

de financiële administratie waren aangetroffen. Tegelijkertijd was gebleken dat het Zuiderhuis in zo slechte staat

verkeerde dat er ‘niets goeds’ van te maken was. Het had ernstige tekortkomingen op het gebied van

brandveiligheid, hygiëne, bruikbaarheid van de ruimtes en mogelijkheden tot de opslag van voedsel en brandstof.

De ziekenkamer, was ‘zo benauwt en klijn […], dat er twee zieken bij malkander moeten leggen en wanneer er

een van deselve komt te sterven, de levendige zo lange op een stoel voor het bed moet geplaetst werden, tot den

overledene is gekist’. Het putwater was bedorven door omliggende ‘volderijen’ en het huis was slecht bereikbaar

voor voedsel- en brandstofleveranciers. De plannen van de diakenen voor renovatie en uitbreiding moesten

daarom worden afgewezen. De vroedschap besloot iedere vorm van herstel verbieden tot meer duidelijkheid was

1348 M. van Strien-Chardonneau, Le Voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies
1748-1795, Oxford 1995, p. 447. Dit citaat is afkomstig uit het onuitgegeven anonieme Journal de mon voyage
en Hollande avec monsieur de Mortemart, colonel-commandant du régiment de Navarre, 1786
1349 F. Schmidt, Paleizen voor prinsen en burgers, Zwolle 2006, p. 168-173.
1350 A.P.A.M. Spijkers, ‘Van aalmoes tot sociale bijstand, een overzicht van de ontwikkeling van de stedelijke
armenzorg in Haarlem’, Jaarboek Haerlem (1979), p. 79-80.
1351 GAH SA 1581-1795 Rood 141 (Vroedschapsresoluties 1760-1761), fol. 19verso 10 juni 1760. Deze
commissieopdracht werd op 31 maart 1762 herhaald, zie: GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 142
(Vroedschapsresoluties 1762-1763), fol. 8verso 31 maart 1762.
1352 A.P.A.M. Spijkers, ‘Van aalmoes tot sociale bijstand, een overzicht van de ontwikkeling van de stedelijke
armenzorg in Haarlem’, Jaarboek Haerlem (1979), p. 81.
1353 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (Stukken betreffende het
Diaconiehuis), memorie over de subsidiën aan de diaconie door de thesaurieren; GAH Stadsarchief 1581-1795,
Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 72verso 23 februari 1767.
1354 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 142 (Vroedschapsresoluties 1762-1763), fol. 35 12 november 1762.
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verkregen over de toekomst van de instelling.1355 Een nieuwe commissie kreeg opdracht een plan op te stellen

voor de beste organisatievorm en huisvesting van het Diaconiehuis.1356 Dit leidde onder meer tot het onderzoek

naar mogelijke ombouw van het Armkinderhuis.1357

De Haarlemse vroedschapscommissie werd bij haar onderzoek naar Diaconiehuis geadviseerd door

verschillende ‘kundige lieden’.1358 Behalve de stadsonderfabriek Isaäc Roussel en de rooimeesters, werden ook

de Amsterdamse bazen Smit en Stenberg geraadpleegd. De bouwopgave was complex. Het gebouw moest aan

‘(des noods) agt a negenhondert menschen’ onderdak moest bieden. Dit omvatte 150 kinderen, 670 bejaarden en

80 commensalen – personen die voor hun onderdak betaalden.1359 De opvangcapaciteit van de instelling werd

hierdoor verdrievoudigd.1360 Met de interne bedeling werd een belangrijke besparing op de exploitatie van dertig

gulden per persoon per jaar verwacht. Bovendien gaf het de mogelijkheid om de bedeelden aan het werk te

zetten. In het Zuiderhuis werd ook voorzien in werk, maar door gebrek aan werkruimte kon dit niet op een

professionele, rendabele schaal worden vormgegeven. Andere bedeelden zouden in het nieuwe gebouw ook

verplicht kunnen worden in deze arbeid te participeren. Het stadsbestuur wilde vooral voorzien in eenvoudig

spin- en breiwerk, hoewel de jongens – zoals gebruikelijk – bij ambachtsbazen in de stad te werk werden

gesteld.1361 Behalve in de benodigde slaap- , eet- en ziekenzalen, zou worden voorzien in werkruimtes en

leslokalen voor godsdienst-, lees- en schrijfonderwijs. Verder waren vertrekken voor de regenten en regentessen,

kamers voor de staf, een broodbedelingskamer, keukens, opslagruimtes, wasruimtes en sekreten noodzakelijk.

De commissie waakte voor een te bescheiden omvang, omdat berouw achteraf over een te beperkte

opvangcapaciteit ‘vrugteloos’ zou zijn.1362

Het ingewikkelde bouwprogramma voor het Haarlemse Diaconiehuis maakte vertaling in een ontwerp

niet eenvoudig. Het was niet verwonderlijk dat eerst verbouwing van een bestaand gebouw werd overwogen. Om

enigszins greep te krijgen op hun ontwerpopdracht berekenden de stadsfabriek en de rooimeesters eerst voor de

afzonderlijke onderdelen van het gebouw het benodigde oppervlak. Zij keken bijvoorbeeld naar de hoeveelheid

ruimte die voor de behuizing van zestien personen inclusief de corridors benodigd was. Door vermenigvuldiging

kwamen zij dan tot het benodigde oppervlak voor 336 personen. [Afb. 7.18] Op basis van deze gegevens

presenteerden zij een project, waarvan alleen een beschrijving bewaard is. Er werd voorzien in een gebouw op

een rechthoekige plattegrond van 224 bij 510 Haarlemse voet (ongeveer 62 bij 142 meter) met drie even grote

binnenpleinen. De omvang van de vertrekken werd afzonderlijk gespecificeerd.1363 Roussel maakte ook zelf

enige schetsen voor het project, maar het is onduidelijk of zij een rol zij in het besluitvormingsproces hebben

gespeeld. Uit deze ontwerpen blijkt wel dat de stadsfabriek moeite had om op basis van het programma van eisen

tot een samenhangend ontwerp te komen. Roussels plattegronden zijn zeer ingewikkeld, terwijl een aantal van

1355 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 142 (Vroedschapsresoluties 1762-1763), fol. 35 12 november 1762.
1356 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 142 (Vroedschapsresoluties 1762-1763), fol. 38 23 november 1762.
1357 Zie paragraaf 7.3.1.
1358 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 142 (Vroedschapsresoluties 1762-1763), fol. 35 12 november 1762.
1359 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 72verso 23 februari 1767.
1360 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (Stukken betreffende het
Diaconiehuis), memorie en reflectien […] wegens het bouwen van een nieuw Diaconiehuis.
1361 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 146 (Vroedschapsresoluties 1770-1771), fol. 45 19 november 1770,
reglement van huishouding, hoofdstuk 3.
1362 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 72verso 23 februari 1767.
1363 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (Stukken betreffende het
Diaconiehuis), plan rooimeester nieuw Diaconiehuis.
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zijn gevelopstanden voor een armenhuis wel erg voorname kenmerken meekreeg, zoals kolossale zuilenordes,

zuilenarcades en zware balustrades. [Afb. 7.19-7.21, zie ook 6.1]

De bouwkosten van het project van de rooimeesters werden geschat op ruim 370.000 gulden. De

Haarlemse vroedschapscommissie vond dit ‘exhorbitant hoog’ en besloot om externe adviezen in te winnen.1364

Zij nodigden daartoe de Amsterdamse bazen Stenberg en Smit uit op 28 juli 1763 naar de stad te komen, om de

betrokken gebouwen en plannen te inspecteren. Zij keurden de bestaande gebouwen af en maakten een ‘een

schets of tekening van een nieuw gebouw’.1365 Zij deden ook de toezegging dat zij de bouw daarvan zonder meer

voor 200.000 gulden konden aannemen.1366 De omvang van het gebouw op deze eerste schets is bekend: het mat

327 ¼ bij 204 ½ voet (ongeveer 91 bij 57 meter) met ‘nog 2 coepel uytsteken van yders 11 voet’.1367 De

commissie was direct over de prijs en het ontwerp enthousiast. De leden vonden de architectuur ‘voor het groote

gedeelte seer smakelijk’, zeker in vergelijking tot het project van de rooimeesters dat ‘veel duysterder en van

goede schickinge en meerder [was] ontbloot’.1368 De vroedschap, die de tekening van de Amsterdammers in

1767 na afronding alle voorbereidende onderzoeken werd gepresenteerd, besloot het nieuwe Diaconiehuis ‘in die

smaak’ te bouwen.1369 Gelet op de architectuur van het uiteindelijk gerealiseerde Diaconiehuis is het daarom

aannemelijk dat het plan van Stenberg en Smit aansloot bij het voor de Amsterdamse instellingen kenmerkende

sober baksteenclassicisme.

Op 23 februari 1767 kreeg de vroedschap de definitieve voorstellen voor de reorganisatie van het

Diaconiehuis onder ogen. Het omvatte de aanstelling van een eigen regentenbestuur, de kwijtschelding van alle

uitstaande schulden en een nieuw instellingsgebouw. Het reglement van het Diaconiehuis voorzag in

organisatiemodel, waarbij vier vroedschapsleden als superintendenten het regentenbestuur controleerden. Naast

de zeven regenten die door de stad werden benoemd, zouden ook zeven vanuit de diaconie in het

instellingsbestuur plaatsnemen. Vanwege de verstrekkende gevolgen was het rapport in druk gebracht en kregen

de vroedschapleden een paar weken om het te bestuderen. De ontwerptekeningen en rapportages lagen

ondertussen in de vroedschapskamer ter inzage. Op 6 en 7 april 1767 werd over de voorstellen vergaderd.

Diverse vroedschappen stonden kritisch ten opzichte van de verzelfstandiging van het Diaconiehuis, omdat

daarmee in bestaande rechten van de diaconie werd getreden. Ook werden vraagtekens gezet bij (de omvang

van) het nieuw te bouwen Diaconiehuis. Hierbij werd ook de mogelijkheid geopperd om hulpbehoevende armen

aan particulieren uit te besteden, zoals dat gebeurde in Leiden.1370 Op 7 april 1767 ging echter een meerderheid

1364 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 217 (Stukken betreffende het
Diaconiehuis), rapport van de gecommitteerden.
1365 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34, II-1040, XI 217 (Stukken betreffende het
Diaconiehuis), brief Stenberg en Smit d.d. 1 augustus 1763, rapport van de heren gecommitteerden.
1366 Dit illustreert ook de concurrentiekracht van de grote Amsterdamse bouwbedrijven in de achttiende eeuw,
die door schaalvergroting in staat waren goedkoper te werken dan lokale timmer- en metselbazen, zie: R.
Meischke (e.a.), Huizen in Nederland. Friesland en Noord-Holland. Architectuurhistorische verkenningen aan
de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser, Zwolle 1993, p. 83-86.
1367 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34, II-1040, XI 217 (Stukken betreffende het
Diaconiehuis), memorie van de volgende metinge van de gronden tot de bouwing van een nieuw Diaconiehuis’.
1368 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34, II-1040, XI 217 (Stukken betreffende het
Diaconiehuis), rapport van de heren gecommitteerden.
1369 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 72 verso 23 februari 1767.
1370 NB: Kennelijk was de ontevredenheid bij de Leidse stadsbestuurders over de slechte toestanden in deze
particuliere opvanghuizen niet in Haarlem doorgedrongen.
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van de vroedschap in hoofdlijnen akkoord met de voorstellen, hoewel enige aanpassingen in het reglement

noodzakelijk waren.1371 De commissie kreeg ondertussen opdracht een geschikte locatie voor te dragen.

Op 27 april 1767 werd de vroedschap vijf mogelijk bouwlocaties gepresenteerd, elk voorzien van een

opmetingstekening. Drie tekeningen hadden betrekking op een perceel aan de Koudenhorn, dat al enige jaren

braak lag na de sloop van een Jezuïtenkerk. Dit gat in de gevelwand langs het Spaarne, waardoor de stad volgens

sommige vroedschapsleden ‘ten uijterste installig’ werd gemaakt, zou door de bouw van het Diaconiehuis

kunnen worden opgevuld.1372 Dit bouwperceel kon naar believen worden vergroot door onteigening en sloop van

de achtergelegen huizen, eventueel zelfs tot aan de Bakenessergracht. De tekeningen informeerden over de

mogelijkheden. De vierde locatie betrof de Oude Ossenmarkt. In de Nieuwstad was geen opmeting verricht

omdat daar meer dan voldoende ruimte voor het gebouw zou zijn, hoewel de grond nog niet bouwrijp was. De

commissie gaf de voorkeur aan bebouwing van de Ossenmarkt, omdat daar in verhouding maar weinig huizen

gesloopt hoefden te worden.1373 Sommige vroedschapsleden vonden bebouwing echter zonde van het fraaie plein

en vreesden dat het forse gebouw het uitzicht van de huizen aan de Nieuwegracht zou verpesten. De meerderheid

was echter voor deze locatie, waarbij vroedschapslid Isaäc Clifford ‘het omwaijen van een der rigtig vette

boomen op de Oude Ossemarkt’ als een belangrijke ‘voorbeduydenis’ zag.1374

Op 18 mei 1767 werd het reglement van het nieuwe Diaconiehuis definitief vastgesteld en werden de

schulden kwijtgescholden. De vroedschap nam zich daarbij voor ‘als eene wet’ het Diaconiehuis na de

hervorming niet langer te subsidiëren, tenzij driekwart van de vroedschap hier mee instemde. De vroedschap

besloot ook dat het nieuwe gebouw aan de Ossenmarkt werd gerooid op de gevels van de huizen op de Nieuwe

gracht en dat het turf niet in het hoofdgebouw mocht worden opgeslagen. Verder moesten de ‘uyterlijke als

innerlijke cieraade zoo zeer […] gemenageerd [worden] als de aanzienlijkheyd en deftigheyd van het aan te

leggen gebouw’ maar toeliet.1375 Naast een collecte werd de bouw gefinancierd uit een lening ‘bij wegen van

tontine’, een soort lijfrente.

De overnamekosten van de huizen aan de Ossenmarkt werden getaxeerd op 13.025 gulden. De

bewoners en winkeliers maakten echter bezwaar omdat niet was voorzien in een vergoeding voor de

verhuiskosten en vergoeding van gemaakte investeringen. De taxatie lag bovendien onder de waarden op basis

waarvan de eigenaren in de belasting werden aangeslagen. De vroedschap verhoogde daarom het taxatiebedrag

met tien procent, te verdelen tussen de eigenaren en de eventuele huurders.1376 De sloop van de huizen werd op 1

mei 1768 begonnen en in september was het terrein geheel vrijgemaakt. [Afb. 7.22] Op 20 december 1768 bleek

dat de benodigde lening van 200.000 gulden bijna volledig was volgeschreven. Op korte termijn was slechts een

bedrag van 80.000 gulden nodig en voor het overige bedrag werden obligaties gekocht.1377

1371 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 92 7 april 1767.
1372 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 519 (Index op het register van de origineele en authentique documenten
1767), fol. 277 missive vroedschap Van Styrum; fol. 283 missive vroedschap Van Hogendorp.
1373 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 111 27 april 1767.
1374 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 519 (Index op het register van de origineele en authentique documenten
1767), fol. 281 missive vroedschap Clifford.
1375 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 125verso 18 mei 1767.
1376 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 144 (Vroedschapsresoluties 1766-1767), fol. 165verso 28 november
1767.
1377 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 62verso 16 december
1768, 63verso 20 december 1768.
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Na het vaststellen van de bouwplaats, liet de commissie de definitieve plannen en tekeningen opstellen.

Op 27 mei 1768 werd de vroedschap deze gepresenteerd.1378 Het ontwerp was van de hand van Jan Smit.1379

[Afb. 7.23-7.27, zie ook afb. 3.11] De vroedschap ging hiermee op 6 juni akkoord, onder de voorwaarde dat de

ziekenkamers beter van de gewone vertrekken en slaapkamers werden afgezonderd en dat de secreten niet

zouden lozen in de gracht maar in beerputten. Bovendien waren meer waterpompen gewenst.1380 De vroedschap

autoriseerde de commissie de bestekken te laten opstellen en de aanbesteding uit te schrijven. Zij kreeg ook

opdracht om een directeur over de bouw te benoemen.1381 Hoewel Smit in de tussentijd ook de bestekken voor

het Diaconiehuis opstelde en over de aanbesteding adviseerde, werd hij pas op 3 november 1768 definitief tot

directeur over de bouw benoemd. Zijn benoeming volgde kort op het overlijden van stadsonderfabriek Roussel,

wat er op kan duiden dat binnen de commissie of het stadsbestuur twijfel bestond over het nut van een aparte

opzichter. Smit werd bij zijn aanstelling contractueel verplicht om de verdere tekeningen te maken en zich tot 1

januari 1771 twee of driemaal per week naar de bouwplaats te begeven om de werkzaamheden van de aannemers

te controleren.1382

Bij de aanbesteding op 15 september 1768 moesten de Haarlems bouwbazen samenwerken om de

risico’s en de lasten te spreiden. De inschrijvingen waren over het algemeen hoger dan door Smit, mede op basis

van prijsopgaven van Amsterdamse collega’s, was berekend.1383 Het stadsbestuur trad daarom in onderhandeling

met de bazen met de laagste inschrijving. Het timmerwerk, getaxeerd op 83.000 gulden, werd aangenomen voor

bijna 80.000 gulden door de bazen Jan de Laurier en Jacob Schut. Het metselwerk, getaxeerd op 107.000 gulden,

werd gewonnen door Jan van Maris en Joost Calse voor 109.000 gulden Vanwege de onervarenheid van deze

bazen gaven de burgemeesters in overweging of de andere inschrijvers niet moesten worden geprefereerd. Het

verschil in inschrijving was echter zo groot (12.000 gulden) dat de vroedschap besloot het werk aan de jonge

bazen te gunnen, mits zij voldoende borg stelden. Het loodgieterswerk en het glas- en verfwerk werden na

onderhandeling voor respectievelijk 30.000 en ruim 6800 gulden gegund. Het benodigde smeedwerk werd

onderhands aanbesteed.1384 Bij de bekrachtiging van de aanbesteding door de vroedschap op 27 september 1768

werd de burgemeesters aangezegd voorlopig geen grote bouwwerkzaamheden te ondernemen.1385

De bestekken bepaalden dat de aannemers het werk op 1 september 1770 moesten afronden, een termijn

die door alle aannemers werd gehaald. Vanwege onenigheid en klachten van enkele aannemers over de directie

van Smit had het stadsbestuur al eerder enkele de stadsfabriek Hendrik Huskus opdracht gegeven om samen met

1378 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 22verso 27 mei 1768 ; fol.
26verso 6 juni 1768.
1379 Er bestaat verwarring over de toeschrijving, zie: E.B.M. Lottman, ‘Jan Smit, een grote 18de eeuwse
Amsterdamse timmerbaas’, Bulletin KNOB (1978) LXIX, p. 121-152; Th. H. von der Dunk, ‘Hollandse
herleving rond Amsterdam. De terugkeer van de Gouden Eeuw in de architectuur van noordelijk Holland aan het
einde van de 18e eeuw.’, Holland 28 (1996), p. 91 n. 35.
1380 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 26verso 6 juni 1768.
1381 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 26verso 6 juni 1768.
1382 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 520 (Index register originele en authentique stukken 1768), fol. 585,
overeenkomst ondertekend op 3 november 1768.
1383 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 520 (Index register originele en authentique stukken 1768), fol. 463-
508, aanbestedingsbriefjes; GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 520 (Index register originele en authentique
stukken 1768), fol. 504, prijsopgave Jan Smit d.d. 19 september 1768.
1384 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 45verso 21 september
1768.
1385 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 145 (Vroedschapsresoluties 1768-1769), fol. 49 verso 27 september
1768.
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enkele particuliere bouwbazen het gebouw op te nemen, alvorens het laatste termijnbedrag aan de aannemers

werd voldaan.1386 Hierbij werden enkele gebreken gevonden waarvoor geld op de aanneemsom in mindering

werd gebracht. De administratie van Smit bleek echter zo slecht dat er heftige discussie ontstond over de juiste

afwikkeling.1387 Het bleek voor de burgemeesters moeilijk hierin een standpunt te bepalen. Om de zaak niet

verder op de spits te drijven, besloten zij op 28 november 1770 de aannemers de volle aannemingssom te

betalen.1388

De totale bouwsom tot aan de overdracht aan de superintendenten en regenten van het Diaconiehuis in

september 1770 bedroeg ruim 283.000 gulden.1389 Ondanks deze investering en de overname van alle schulden,

kreeg de instelling vrijwel direct te maken met tekorten op de begroting. Eind 1771 werd een eerste subsidie van

20.000 gulden verstrekt vanwege de ‘buytengewoone duurte van alle de nodige leevensmiddelen’.1390 In de

daarop volgende jaren bleef het Diaconiehuis afhankelijk van subsidies en bijdragen vanuit de stad. Bovendien

werd pas met de combinatie van het Diaconiehuis en het Aalmoezeniershuis in 1786 de capaciteit van het

gebouw enigszins benut.1391

7.4. Stedelijke gebouwen van zorg

De zorgsinstellingen in de Hollandse steden werden door buitenlandse bezoekers zeer bewonderd en door de

stedelijke burgers en ingezetenen gekoesterd. De zorginstellingen hadden een belangrijke waarde bij de ordening

van de stedelijke samenleving: sociale onrust onder de allerarmsten sociale werd voorkomen en de stedelijke

middengroepen hadden een vangnet tegen sociale degradatie. Zowel de burgerij als de arbeidende klassen

rekenden op sociale onderstand in tijden van behoefte of gebrek. Deze groepen werden door deze voorzieningen

aan de bestaande maatschappelijke orde verbonden. De wijze waarop de stadsbesturen er in slaagden de

toegankelijkheid tot deze voorzieningen te garanderen bepaalde daarom in grote mate de legitimiteit van hun

positie. Zorgverschaffing was voor de stadsbesturen daarom van grotere waarde dan de behartiging van de

christelijke charitatieve plichten. Dit werd fraai verwoord in het verslag over de toestand van de Leidse

kindertehuizen. De onderzoekscommissie hield de Leidse consulairen voor dat zij persoonlijk verantwoordelijk

zouden worden gehouden als een van de gebouwen zou instorten. Het ‘ijselijk geschreeuw’ van de burgerij

mochten zij overigens ook vrezen als het ‘slechts’ een figuurlijke ineenstorting betrof. Afbouw van de

voorzieningen was niet aan de orde, al stond de zorg door de verarming onder stedelijke bewoners wel degelijk

onder druk. Door nieuwe initiatieven, zoals de werkhuizen, trachtten de stadsbesturen de kosten beter in de hand

te houden.

De bewondering van de buitenlanders had vaak betrekking op de goede verzorging, de omvang van de

instellingen en de uitzonderlijke hygiëne binnen de instellingen. De twee laatste punten hingen ook samen met

de architectuur van de gebouwen. De bouw van nieuwe instellingsgebouwen kwam in de achttiende eeuw slechts

sporadisch voor. De bouwopdracht van het nieuwe Diaconiehuis van Haarlem bleek voor de Haarlemse

1386 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 316 (Burgemeestersresoluties 1769), fol. 146 12 december 1769.
1387 Zie paragraaf 3.5.2.
1388 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 317 (Burgemeestersresoluties 1770), fol. 149 28 november 1770.
1389 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 211 (Stukken betreffende het
Diaconiehuis), overzicht van de kosten
1390 GAH Stadsarchief 1581-1795, Rood 146 (Vroedschapsresoluties 1770-1771), fol. 146 26 november 1771.
1391 A.P.A.M. Spijkers, ‘Van aalmoes tot sociale bijstand, een ontwikkeling van de stedelijke armenzorg in
Haarlem’, Jaarboek Haerlem (1979), p. 82-83.
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stadsfabriek Roussel en de rooimeesters dan ook te ingewikkeld. De Amsterdammers Stenberg en Smit konden,

met behulp van hun gedegen kennis van de distributie in Amsterdamse zeventiende-eeuwse instellingsgebouwen,

wel voorzien in een goed ontwerp. Bij de bouw van het Amsterdamse Oudeliedenhuis was de betrokkenheid van

Rendorp min of meer toeval. Zijn positie als burgemeester gaf hem voldoende gewicht om het bouwprogramma

ingrijpend te beïnvloeden. Van incompetentie bij de gestichtstimmerman was geen sprake. De architectuur van

het Schiedamse St. Jacobsgasthuis naar ontwerp van Giudici was geheel uitzonderlijk. De rijkdom van de

vrijstaande zuilenportiek was alleen gepast door de aanwezigheid van de gasthuiskerk. De grootste prestatie van

Giudici was echter om op de beperkte bouwkavel en aan een smalle straat ruimte te creëren door het kerkgebouw

ver naar achteren te plaatsen en optimaal gebruik te maken van de terreingesteldheid. Giudici had, net als Van

der Hart bij de bouw van het Nieuwe Werkhuis, veel aandacht voor de hygiëne in het gebouw. Zo waren de

zalen ‘lugtig’ en de vloeren gemakkelijk schoon te maken.

Stadsbestuurders maakten gebruik van de architectuur om hun goede bestuur kenbaar te maken en hun

bestuursmacht te legitimeren. De plaatsing van het Haarlemse Diaconiehuis op een vooraanstaande locatie aan

het Spaarne hangt hier wellicht mee samen. Door de toepassing van de classicistische vormentaal was het

gebouw ingetogen genoeg om in overeenstemming te zijn met de functie, maar behield voldoende cachet om de

bestuurlijke waardigheid tot uitdrukking te brengen. De veel voornamere architectuur van het Oudeliedenhuis en

bij het St. Jacobsgasthuis was in vergelijking eerder curieus. De vergelijking van het Amsterdamse gesticht met

een vorstelijk paleis maakt duidelijk dat er een fijne lijn lag tussen gepaste en ongepaste voornaamheid, zelfs als

het ging om belangrijke en kapitaalkrachtige burgerlijke gestichten. Het idee dat de financiën van de instellingen

niet mochten worden gebruikt voor persoonlijke interesses van individuele regenten of stadbestuurders zal bij

deze beoordeling een beslissende rol hebben gespeeld. Uiteindelijk was natuurlijk de functie van de instelling

voor de stedelijke samenleving van groter belang dan de architectuur. Om deze reden representeerden

eenvoudige bouwwerken, zoals het Leidse ‘graanmagazijn voor de armen’, net zo goed de zorg van het

stadsbestuur voor de stedelijke gemeenschap als een monumentaal bouwwerk als het Schiedamse gasthuis. De

architectuur van het Sint Jacobsgasthuis bracht echter ook (en misschien vooral) de welvaart van de Schiedamse

burgerij tot uitdrukking.
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Hoofdstuk 8. Epiloog: de achttiende-eeuwse Hollandse stad in retrospectief

8.1. Afbraak van de stedelijke autonomie

In 1808 werd het Amsterdamse stadhuis omgebouwd tot een koninklijk paleis ten behoeve van koning Lodewijk

Napoleon. De stad werd tegelijkertijd getransformeerd van een republikeins-burgerlijke handelsstad tot een

koninklijke residentie en hoofdstad, waar ministeries, hofhouding en koninklijke instellingen een plaats moesten

krijgen. Een direct gevolg van deze veranderingen was de herinrichting van de Dam en de sloop van de waag

tegenover het stadhuis. [Afb. 8.1] Dit commerciële gebouw deed afbreuk aan de waardigheid van de Dam als

koninklijk plein en moest verdwijnen. Al eerder waren vraagtekens gesteld bij de wijze waarop de waag de

omgeving van het stadhuis bepaalde. Voor het stadsbestuur was dit echter geen reden geweest het gebouw van

de Dam te verwijderen, integendeel, in 1776 was het gebouw nog totaal gerenoveerd.

De sloop van de waag p de Dam maakte voor de goede verstaander onomstotelijk duidelijk dat in

Amsterdam en in de voormalige Republiek een nieuwe koers werd gevaren. In plaats van een zwak centraal

gezag en grote zelfstandigheid van lokale overheden was er voor het eerst sprake van regie vanuit een centrale

regering. De stedelijke bestuurders moesten zich hierin schikken en in het geval van Amsterdam moesten zij er

zelfs letterlijk voor wijken. Deze centrale regie deed zich mede gelden in het ruimtelijke domein en in de

organisatie daarvan. De komst van koning Lodewijk Napoleon in de Nederlanden vergemakkelijkte en

stimuleerde een centraliserende politiek die, op papier althans, al in 1795, met de vestiging van de Bataafse

Republiek, was ingezet.1392 Op ruimtelijk gebied leidde de politiek van de koning onder andere tot de conceptie

van stedenbouwkundige plannen op een schaal die voorheen onvoorstelbaar was geweest. De plannen voor de

herbouw van de stad Leiden na de buskruitramp van 1807 en de uitbreiding van Assen uit 1809 getuigen van de

ambities van de vorst met zijn land.1393 [Afb. 8.2] De interesse van Lodewijk Napoleon op ruimtelijk gebied ging

echter verder. Zo liet hij plannen opstellen voor een nationale aanpak van problemen met hygiëne en deed hij

pogingen de waterstaatszorg te reorganiseren.1394 Zijn directe bemoeienis op laatstgenoemd terrein opende de

weg naar oplossingen van diverse problemen, zoals de verzanding van rivieren, die voorheen door particularisme

van provincies, hoogheemraadschappen en waterschappen werden verhinderd.

Met de stichting van de Bataafse Republiek en in het bijzonder door de grondwet van 1798 werd de

invloed vanuit de Hollandse steden op het provinciale en nationale bestuur beperkt. Niet langer konden

afgevaardigden van de stadsbesturen aanspraak maken op vaste zetels in deze besturen. Dit leidde tot de verkoop

of verhuur van de stedelijke logementen in Den Haag, die vanwege hun representatieve karakter in de

negentiende eeuw in gebruik werden genomen als ambtswoning, als ministerie of als residentie voor de

1392 E. Starkenburg bereidt een dissertatie aan de VU voor over de invloed van Lodewijk Napoleon op de
vorming van een nationaal ruimtelijk beleid.
1393 J.H. Heijenbrok, ‘De herbouwplannen na de Leidse buskruitramp, 1807-1809’, Nederlands Kunsthistorisch
Jaarboek 2005-2006, p. 224-254; J.H. Heijenbrok, ‘“Een nieuwe lap op een gescheurd kleed”: de
herbouwplannen onder Lodewijk Napoleon’ in: A. Ponsen, E.T. van der Vlis, Het fataal evenement: de
buskruitramp van 1807 in Leiden, Leiden 2007, p. 278-299; B.A.M. Rijsbergen, ‘Giudici’s “ontwerp tot
vergrooting der stadt Assen”’, Bulletin KNOB 92 (1993) 6, p. 181-188.
1394 E. Starkenburg,‘“La Santé et Salubrité du Pays”, Het streven van Lodewijk Napoleon naar een gezonde
woonomgeving’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 2005-2006, p. 301-323, H. Lintsen, Ingenieurs in
Nederland in de negentiende eeuw, een streven naar erkenning en macht, Den Haag 1980, p. 55-56.
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koninklijke familie of leden van hun hofhouding.1395 Op de langere termijn luidden deze politieke

omwentelingen in de steden ook het definitieve einde in van de stedelijke vestingwerken. Deze werken waren

slechts uitdrukking van een achterhaald militair systeem en een niet langer relevant stadsrecht. Het onderhoud

had geen prioriteit, waardoor zij uiteindelijk in de loop van de negentiende eeuw in verval raakten en werden

ontmanteld. Hierbij verdwenen veel poortgebouwen, mede vanwege de onderhoudskosten en de verbetering van

de verkeersafwikkeling, uit het stadsbeeld.

De politieke omwentelingen hadden geen grote gevolgen voor de organisatie van het stedelijke

bouwbedrijf. Bij de overgang van het oude naar het nieuwe bestuur werden de administraties van de stedelijk

bouwbedrijven zonder probleem overgedragen. De organisatievorm bleef vaak nog langere tijd gehandhaafd,

hoewel er soms andere benamingen werden gehanteerd. De belangrijkste ambtenaren bleven in dienst en de

vestiging van het nieuwe bestuur leidde slechts in een enkel geval tot ontslagen. Zo werd in Amsterdam Barend

Goudriaan als directeur over de modderwerken vervangen door Leendert Viervant (1752-1801).1396 Belangrijker

was het feit dat de steden voortaan inmenging in hun ruimtelijke politiek door de centrale overheid moesten

dulden.

Door het bondgenootschap van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland met respectievelijk de

Franse Republiek en het Franse keizerrijk, kreeg het land te maken met handelsblokkades en de gevolgen van het

continentale stelsel. De economie raakte hierdoor danig in het slop, wat onder andere leidde tot een leegloop van

de steden op een tot dan toe ongekende schaal.1397 Na de buskruitramp in Leiden bestond, hoewel de fraaie

plannen anders doen vermoeden, in het geheel geen noodzaak om de vernietigde woonhuizen en bedrijven te

herbouwen. Nu had Leiden in de achttiende eeuw ook al te maken gehad met leegstand en sloop, maar het beeld

van verval werd nu in alle steden algemeen. Amsterdam ondervond bijvoorbeeld de gevolgen van de stagnerende

handel en zag voor het eerst de bevolking afnemen. Tekenend was de ineenstorting van een rij huizen aan het

Leidse plein die, ondanks de prominente positie bij de Leidse poort, niet meer werden opgebouwd.1398 [Afb. 8.3]

Onder de slechte economische omstandigheden was de ontwikkeling en uitvoering van een ambitieus

architectuurprogramma problematisch. De betekenis van de Bataafse omwenteling en de regering van Lodewijk

Napoleon, ligt niet zo zeer in de architectuurproductie, maar vooral in de organisatie en reorganisatie van de

instellingen die deze moesten vormgeven. De voorbereidende werkzaamheden voor de reorganisatie van de

waterstaat, de reorganisatie van het ingenieurscorps en de oprichting van het Koninklijk Instituut voor de

Kunsten waren belangrijk. Voor deze administraties werden Franse voorbeelden aangepast op de specifiek

Hollandse omstandigheden. Lodewijk Napoleon constateerde dat in het nieuwe koninkrijk onvoldoende

architectonisch talent aanwezig was om de koninklijke bouwopdrachten vorm te geven. Slechts enkele

1395 Zie bijvoorbeeld voor de logementen van Leiden, Amsterdam en Rotterdam: E. Pelinck, ‘Het logement van
Leiden te ’s-Gravenhage’, Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (1965), p.
44-45; J. Dröge, ‘Het ontwerp, de bouw en de inrichting van het Logement van Amsterdam te ‘s-Gravenhage’,
Jaarboek Monumentenzorg, p. 82.; C.H. Peters, ‘Het logement der stad Rotterdam te ‘s-Gravenhage’,
Rotterdamsch Jaarboekje 5 (1917), p. 109-113.
1396 Thomas H. von der Dunk, ‘De Bataafse Omwenteling en de Bouwkunst. De betekenis van het jaar 1795 voor
de Nederlandse architectuur. Een eerste balans’, Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden 111 (1996), 333.
1397 H. Diederiks, Een stad in verval, Amsterdam omstreeks 1800, dissertatie Universiteit van Amsterdam 1982,
p. 363-364; A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2006
(zesde druk), p. 315-319.
1398 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2006 (zesde
druk), p. 315-319.
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architecten die al vóór 1795 bepalend waren geweest bij de publieke (stedelijke) bouwprojecten in Holland

voldeden aan de gestelde eisen. Daartoe behoorden in ieder geval Abraham van der Hart en Giovanni Giudici.

De inschakeling van Franse architecten en tot het opleiden van Nederlanders aan Franse instellingen was

noodzakelijk. Van de mogelijkheid voor kunstenaars, de zogenaamde élèves-pensionnaires, om in Parijs en

Rome een academische opleiding te volgen, maakten uiteindelijk drie architecten gebruik.1399 De zo gecreëerde

organisatiestructuur en de opgeleide bouwkundigen vormden het fundament waarop koning Willem I na 1813

kon voortbouwen bij de ontwikkeling van een nationaal architectuurbeleid.1400 Door onder andere de aanleg van

kanalen en wegen was dit beleid er nadrukkelijk op gericht de economie te stimuleren.

8.2. Het achttiende-eeuwse publieke bouwbedrijf in perspectief: enige internationale vergelijking

De Hollandse burgerlijke steden waren tot 1795 zeer autonoom bij de inrichting en ontwikkeling van hun

publieke ruimte. De eisen die de burgerij aan de stedelijke ruimte stelden waren bij de ruimtelijke politiek

richtinggevend. Hierbij verschilde de situatie sterk met die in andere Europese naties, waar een sterk nationaal

gezag veel taken naar zich toetrok of eisen stelde waaraan de decentrale overheden zich dienden te houden. Dit

toezicht had vaak in eerste instantie het karakter van financiële controle, maar dit was – zoals zichtbaar in de

Hollandse steden – vaak een ingang om ook de bouwprojecten zelf te bepalen. Door de vestiging van een

centraal gezag dat geleidelijk ook op ruimtelijk gebied invloed ging uitoefenen uitoefende, kwam de situatie in

de Noordelijke Nederlanden na 1795 enigszins overeen met die in de buitenlanden, waar de ruimtelijke politiek

in de steden al veel langer door de centrale overheden werd beïnvloed en bepaald. In die zin vormt de stichting

van de eenheidstaat in de Noordelijke Nederlanden een echte cesuur op het gebied van de organisatie van het

publieke bouwbedrijf, waarna de relatieve betekenis van de stedelijke bouwbedrijven steeds minder werd.

De betekenis van de stedelijke bouworganisatie in Holland van vóór 1795 is nauwelijks met die in

andere landen te vergelijken. In de Oostenrijkse Nederlanden stonden de steden bijvoorbeeld onder toezicht van

het centrale gezag. De bovenlokale publieke bouworganisatie was daardoor veel belangrijker voor veranderingen

in de ruimte, de organisatie van het publieke bouwen en de emancipatie van ingenieurs en architecten.1401 In

1747 verzelfstandigde het corps der genie zich en – nog belangrijker – werden de officieren opgeleid aan de

militaire academies van Brussel en Wenen. Bovendien leidde de op economische ontwikkeling gerichte politiek

van het Oostenrijkse gezag tot de oprichting van de ‘Jointe des Eaux’ in 1772. Deze civiele waterstaatsdienst

hield toezicht op het netwerk van kanalen en steenwegen die ter stimulering van de handel en industrie waren

aangelegd. Door een groot aantal bouwopdrachten slaagde het centrale gezag in de Zuidelijke Nederlanden er

verder in om een soort ‘overheidsarchitectuur’ onder leiding van de hofarchitect Laurent-Benoît Dewez (1731-

1812) te creëren. Omdat de stedelijke overheden verplicht waren hun begrotingen aan het centrale bestuur voor

te leggen, kreeg ook het directe toezicht op de stedelijke werken van lokaal belang vorm.

1399 E. Bergvelt, ‘De élèves-pensionnaires van koning Lodewijk Napoleon. Problemen bij de voltooiing van een
Hollandse kunstopleiding in Parijs en Rome (1807-1813)’, Reizen naar Rome. Italië als leerschool voor
Nederlandse kunstenaars omstreeks 1800, Rome 1984, p. 44-77.
1400 C.P. Krabbe, Ambacht Kunst Wetenschap, bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-1880), Zwolle
1998, p. 48-60, 85-114.
1401 D. van de Vijver, Ingenieurs en architecten op de drempel van een nieuwe tijd (1750-1830), Leuven 2003, p.
9-20.
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In Pruisen kwam in de achttiende eeuw een professionele, centraal geleide bouworganisatie tot

stand.1402 Dit had de nodige voeten in de aarde. De bouwkundige ambtenaren bleken, bij gebrek aan een gedegen

vooropleiding, lange tijd niet in staat waren kwalitatief goede kostenberekeningen of tekeningen op te stellen.

Dit bemoeilijkte de controle op het publieke bouwen in belangrijke mate. In 1768 leidde dit tot enkele

reorganisaties van het ‘Oberbaudepartement’ waarbij, naast regels omtrent de bouwopgaven, werd voorzien in

opleiding, de aanleg van een bibliotheek, een modellenkamer en een verzameling van tekeningen en opstanden

van hoge kwaliteit. Bovendien werd ingezet op stimulering van talent, onder andere door stages in het buitenland

mogelijk te maken. Net als de Oostenrijkse Nederlanden zette Pruisen de publieke bouworganisatie – en de

publieke werken – nadrukkelijk in als instrument om de economie in het land te stimuleren. In de hoofdstad

Berlijn was de aanwezigheid van het hof bepalend voor de ingrepen in de stedelijke ruimte. Koninklijke

architecten namen hierbij de leiding.1403 Stedelijke bouwbedrijven waren in Pruisen van de tweede garnituur en

eerder volgend dan leidend in de professionalisering in het publieke bouwbedrijf van de nationale overheid.

In Holland waren ontwikkelingen als in bouwadministraties van de Oostenrijkse Nederlanden en

Pruisen voor 1795 onmogelijk door de collegiale besluitvorming van de steden. Eigen belang prevaleerde vaak

boven het gemeenschappelijke belang, waardoor de publieke bouworganisatie op bovenlokaal niveau zeer

beperkt bleef. De in Holland gevoelde behoefte aan professionalisering binnen de publieke bouwbedrijven leidde

daardoor niet tot de oprichting van gereguleerde opleidingen. Dit was simpelweg te kostbaar en te ingewikkeld

om door een afzonderlijke stad te worden gefinancierd en georganiseerd. Samenwerking bleek lastig. De

discussie over verdeling van kosten frustreerde bijvoorbeeld in de achttiende eeuw de oprichting van een centrale

ingenieursopleiding in de Noordelijke Nederlanden.1404 Particuliere initiatieven, zoals de oprichting van

stedelijke tekenacademies en van de Fundaties van Renswoude, kwamen wel enigszins tegemoet aan de vraag.

Het initiatief werd echter nadrukkelijk aan particulieren overgelaten, waardoor stedelijke overheden geen invloed

hadden op het aanbod van deskundige bouwmeesters. Zij maakten daardoor vooral gebruik van externe

specialisten. In dit kader kan de architect Pieter de Swart worden genoemd. Diens opleiding in Parijs was betaald

door stadhouder Willem IV, die vanwege zijn vorstelijke pretenties behoefte had aan een internationaal

georiënteerde architect. De stedelijke overheden, die nooit een vergelijkbare opleiding zouden financieren,

maakten wel dankbaar gebruik van zijn diensten.

De enige aanzet tot bovenlokale organisatie van deskundigheid lijkt de benoeming van een inspecteur

generaal der Hollandsche rivieren in 1754 te zijn geweest. Dit was onderdeel van een poging waterstaatkundige

problemen op provinciaal niveau aan te pakken. Particularisme was echter niet ver te zoeken: het machtige

Hoogheemraadschap Rijnland verzekerde zich, met de benoeming van Johannes Lülofs, er van dat haar belangen

en zienswijze afdoende werden behartigd.1405 De status van dit ambt hing bovendien nauw samen met de statuur

van de bekleder en niet zozeer met diens administratieve bevoegdheden. Hij bleef slechts een adviseur van

bestuurders, die telkens eigen afwegingen maakten. In die zin waren ook deze (water)bouwkundigen niet in staat

zich ten opzichte van de bestuurders te emanciperen.

1402 R. Strecke, Anfänge und Innovation der preussischen Bauverwaltung. Von David Gilly zu Karl Friedrich
Schinckel, Keulen 2002, p. 55-85, in het bijzonder p. 67-68.
1403 M. Engel, The Berlin Forum Fridericianum and the princely squares in 18th century Germany, Dissertatie
FU Berlin 2001.
1404 Zie paragraaf 4.4.2.
1405 P. van den Brink, ‘Rijnland en de rivieren, inrichting en vormgeving van de Hollandse rivierzorg in de
achttiende eeuw’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (2003) 2, p. 6.
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Het was in burgerlijke steden waarschijnlijk lastiger de eigen bouwbedrijven te reorganiseren dan

organisaties, die door centrale overheden werden geleid. De reden daarvoor is dat de lijnen tussen het stedelijke

bouwbedrijf en het stadsbestuur – ook fysiek – veel korter waren. Stadsbestuurders moesten zich rekenschap

geven van het feit dat hun handelingen niet alleen weerslag hadden op hun ambt maar mede op hun persoon. De

constatering van Johannes van der Wall dat het college van fabricage in Delft na 1772 de aandacht afleidde van

de persoon van de havenmeester en daarmee de onaangename kanten van dit ambt afzwakte, spreekt wat dat

betreft boekdelen.1406 De korte lijnen tussen de werkvloer en de verantwoordelijke bestuurders werden soms wel

erg voelbaar. In augustus 1798 staakten de Amsterdamse arbeiders in verband met gedwongen ontslagen,

waarbij zelfs een vergadering van de thesaurieren ordinaris werd binnengevallen.1407 Ontslag werd dus niet

zonder slag of stoot geaccepteerd.

De situatie in de Hollandse steden, met hun vergaande autonomie op de ontwikkeling van eigen

ruimtelijke politiek en de daarbij behorende beperkingen, is nog het beste vergelijkbaar met de Duitse vrijsteden.

De stadsraad van Hamburg had bijvoorbeeld aan het begin van de achttiende eeuw behoefte aan een beter en

breder opgeleide persoon die het ambt van stadsbouwmeester kon uitoefenen. Hierbij stonden geen kwaliteiten

op het gebied van het architectuurontwerp, maar vooral die van civieltechnische aard centraal. De raad besefte

namelijk dat ambachtelijk opgeleide timmer- of metselbazen niet in staat waren alle werkzaamheden in de

havenstad uit te voeren. Een poging in 1711 een militaire ingenieur aan het stadsbouwbedrijf te binden mislukte

echter.1408 Uiteindelijk werd pas in 1739 de majoor Cornelius Gottfried Treu, een ingenieur uit Stade, benoemd.

Zijn benoeming was voor een periode van drie jaar, omdat het stadsbestuur niet kon nagaan of de kandidaat

inderdaad voldoende kennis en kunde bezat om de leiding over het stedelijke bouwbedrijf vorm te geven. Na

afloop van de drie jaar werd het contract, ondanks een voorzichtig positieve beoordeling door de raad, niet

verlengd. De kosten van het bouwbedrijf waren namelijk onveranderd hoog gebleven, maar belangrijker was het

feit dat Treu niet in staat bleek samen te werken met de ambachtsbazen van de stad. Volgens Treu waren deze

bazen namelijk zo gesteld op de traditionele werkwijze in het bouwbedrijf, en ‘stehen Sie in der Meinung, dass

weiln Sie auch ein Hauss bauen können, Sie es eben so gut, und es wohl gar besser als der Bau Meister

verstehet’.1409

De vergelijking van dit voorval in de geschiedenis van het stedelijke bouwbedrijf van Hamburg met die

in Holland is om meerdere redenen interessant. Allereerst vertoont de keuze een ingenieur te benoemen boven de

gewone ambachtsbazen parallellen met de benoeming van ingenieurs aan het hoofd van het Amsterdamse

bouwbedrijf. Het is opvallend dat Amsterdam in 1746 Frederik Gerard Meijbaum aanvankelijk voor twee jaar

benoemde, omdat men niet zeker kon zijn dat hij daadwerkelijk de gezochte kwaliteiten bezat. Net als Hamburg,

was Amsterdam immers aangewezen op het aanbod van de markt. De steden waren niet zelf in staat,

bijvoorbeeld door het organiseren van een opleiding, dit aanbod zelf te creëren of op de kwaliteit daarvan

invloed uit te oefenen. Het corps der genie bood voor beide steden de meeste zekerheid. De reorganisatie in

Hamburg hing verder samen met de behoefte aan kostenbeheersing en aan betere, meer technisch

gekwalificeerde leiding over de havenwerken. Dit lijkt op de overwegingen die in Hollandse steden aan de

reorganisaties van het bouwbedrijf ten grondslag lagen. In de bouworganisaties van burgersteden lag de nadruk

1406 Zie hoofdstuk 3.
1407 H. Diederiks, Een stad in verval, Amsterdam omstreeks 1800, diss. Universiteit van Amsterdam 1982, p. 235.
1408 H. Heckmann, Barock und Rokoko in Hamburg, Baukunst des Bürgertums, Stuttgart 1990, p. 119.
1409 H. Heckmann, Barock und Rokoko in Hamburg, Baukunst des Bürgertums, Stuttgart 1990, p. 133.
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eerder op kennis van de civiele techniek dan van architectuurontwerp. Daarvoor konden immers altijd externe

architecten worden aangetrokken. De onverenigbaarheid van karakter tussen Treu enerzijds en de stadsbazen

anderzijds kwam sterk overeen met de problemen die in Hollandse steden werden ondervonden bij

reorganisaties. Meermalen constateerden Hollandse stadsbestuurders immers dat ambtenaren binnen de

bouwbedrijven op eigen gezag besluitvorming negeerden of deze zelfs actief tegenwerkten.

Hoewel directe vergelijking van de ontwikkelingen binnen de Hollandse publieke bouwbedrijven met

die in het buitenland problematisch is, waren de buitenlandse ontwikkelingen wel bekend in Holland. Niet voor

niets wees Carel Diederik du Moulin, de directeur generaal van het corps der genie, op de ingenieursopleidingen

in Frankrijk als voorbeeld ter (gedeeltelijke) navolging.1410 De oprichting van tekenacademies in de Hollandse

steden paste in een algemene tendens in de Europese kunstcentra om de kwaliteit van de kunstopleiding te

verbeteren. Dit werd ook elders in belangrijke mate verbonden met een gewenste economische vooruitgang.1411

Onderwijs in de bouwkunst was een geschikt middel om ambachtslieden te vormen om daarmee een impuls te

geven aan de vaderlandse economie. Buitenlandse architectuurtraktaten en -prenten hadden invloed op de

architecturale ontwikkeling in de Republiek. Hollanders konden eenvoudig kennis nemen van ontwikkelingen in

het buitenland door hun eigen (handels)contacten en de goed ontwikkelde pers en boekenmarkt.

8.3. Het achttiende-eeuwse publieke bouwbedrijf in perspectief: de ontwikkeling in de negentiende eeuw

Het is interessant de verdere evolutie van de stedelijke bouwbedrijven in Holland in de negentiende eeuw af te

zetten tegen die in de achttiende. Hierboven is al beschreven hoe belangrijk de opkomst van nationale

instellingen na 1795 was voor het toezicht op de publieke ruimte. Deze creëerde voordelen waarvan ook de

stedelijke bouwbedrijven in deze periode konden profiteren. Er werd een professionaliseringsslag in de

bouwsector gemaakt die in de voorgaande periode onmogelijk was geweest. Met een koninklijk besluit van 13

april 1817 werd het openbaar bouwkundig onderwijs in de Nederlanden geïnstitutionaliseerd. In 1819 werd

bovendien de Nationale Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde opgericht. De in 1842 opgerichte

Amsterdamse Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werd zelfs een groot succes.1412 Verder was de

oprichting van de nationale waterstaatsorganisatie van eminent belang. De totstandkoming van een

bureaucratisch gestructureerde waterstaatsdienst in de negentiende eeuw werd ondersteund door de

aanwezigheid van een opleiding aan de militaire academies. Pas na 1850 wordt de opleiding van de civiele

ingenieurs min of meer verzelfstandigd.1413 De connectie tussen de militaire opleiding bij de genie en de

deskundigheid in waterstaatszaken, zoals deze al in de achttiende eeuw had bestaan, bleef dus in de negentiende

eeuw nog lange tijd gehandhaafd. In de stedelijke bouwbedrijven van Amsterdam en Rotterdam namen in de

1410 Zie paragraaf 4.4.2.
1411 D. van de Vijver, Ingenieurs en architecten op de drempel van een nieuwe tijd (1750-1830), Leuven 2003, p.
14-15. E.B.M. Lottman, Materiaal tot de geschiedenis van het ontstaan van tekenacademies en –scholen en hun
aandeel in de bouwkundige vorming, in het bijzonder met betrekking tot de Nederlanden in de tweede helft van
de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw, Wassenaar/Zeist 1984.
1412 A. van der Woud, Het lege land, de ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848, Amsterdam 2006 (zesde
druk), p. 376. C.P. Krabbe, Ambacht Kunst Wetenschap, bevordering van de bouwkunst in Nederland (1775-
1880), Zwolle 1998, p. 60-68, 115-141.
1413 H. Lintsen, Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw, een streven naar erkenning en macht, Den
Haag 1980, p. 151-171.
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negentiende eeuw civiele en militaire ingenieurs, met wisselend succes, belangrijke ambtelijke topposities in.1414

De ingenieurs emancipeerden zich uiteindelijk en hun erkende deskundigheid maakte hen meer gelijkwaardig

aan de bestuurders. Het is vooral deze positie ten opzichte van het bestuur die de ingenieurs, architecten en

waterbouwkundigen in de achttiende eeuw ontbeerden.

Ondanks de verbeteringen in het bouwkundige onderwijs en de specialisatie in nationaal georganiseerde

instellingen, ontdeden de organisaties van de stedelijk bouwbedrijven zich in de negentiende eeuw niet van de

traditionele organisatiestructuren en werkwijzen die het al voor eeuwen hadden gedomineerd en bepaald.

Hierboven is reeds beschreven dat de politieke omwentelingen geen ingrijpende gevolgen hadden voor de

organisatie van de stedelijk bouwbedrijven en voor de daar werkzame ambtenaren. In een aantal gevallen lijken

de ontwikkelingen in de stedelijke bouwbedrijven in de negentiende eeuw zelfs regressief ten opzichte van de

voorgaande eeuw. In het licht van de moeite die in de achttiende eeuw was ondernomen om het toezicht vanuit

de stadsbesturen op de bouwbedrijven beter vorm te geven, is het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de Rotterdamse

stadsarchitect Pieter Adams bij zijn aanstelling geen instructie kreeg.1415 De instructie van zijn opvolger Willem

Nicolaas Rose (1801-1877) sloot weer niet voldoende aan op de praktijk van diens werkzaamheden.1416

In Amsterdam werd in 1854 een nauwgezette inventarisatie van de publieke werken aan het

stadsbestuur gepresenteerd. De opsteller, Willem Anthonie Froger (1812-1883), was in 1852 benoemd als

inspecteur der stads publieke werken. Hij was aangesteld boven de directeuren van het stadsfabrieksambt en de

stadswaterwerken. Uit Frogers rapportage komt het beeld naar voren van een bouwbedrijf waar leidinggevenden

te zeer vertrouwden op mededelingen van ondergeschikten, waar materiaal, arbeidsuren en daarmee geld werden

verspild en waar grote achterstanden bestonden in het onderhoud. Froger wilde daarom het bouwbedrijf grondig

reorganiseren, waarbij de traditionele ambachtelijke organisatie werd vervangen door een kleiner, deskundiger

en technisch beter onderlegd bouwbedrijf. De nadruk kwam te liggen op aanbesteding van de werkzaamheden:

‘eigen beheer voert tot het niet overdenken van kosten en men heeft toch voorraad, niets is gemakkelijker daar

run in te hakken’.1417 Voor een goede afwikkeling van een aanbesteding waren gedegen bestekken noodzakelijk,

evenals goed toezicht.1418 Vooral de bestekken moesten worden bekort, waarbij details als afmetingen en

dergelijke in technische tekeningen moesten worden opgenomen. De ideeën van Froger werden gefrustreerd

door tegenwerking vanuit het bouwbedrijf zelf. De rapportages van de directeuren over uitgevoerde werken

waren bijvoorbeeld volledig onbruikbaar door hun oppervlakkigheid en onnauwkeurigheid. Froger verzuchtte in

1855: ‘men teekende hier niet aan’.1419

De opmerkingen van Froger over het stedelijke bouwbedrijf van Amsterdam zijn vergelijkbaar met de

frustraties bij stadsbestuurders en ambtenaren in de achttiende eeuw. Zijn commentaar op de slechte

administratie komt bijvoorbeeld vrijwel woordelijk overeen met dat over de afwikkeling van de bouw van het

1414 I. de Jager, Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901, Rotterdam
2002; H.E.M. Berens, W.N. Rose 1801-1877, stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001.
1415 S. Zondergeld, Pieter Adams (1778-1846), een zuinige wijze van bouwen in de traditie van het classicisme,
Afstudeerscriptie Universiteit Utrecht, p. 32.
1416 H.E.M. Berens, W.N. Rose 1801-1877, stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001, p. 74-
78.
1417 I. de Jager, Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901, Rotterdam
2002, p. 110.
1418 I. de Jager, Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901, Rotterdam
2002, p. 93-222.
1419 I. de Jager, Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901, Rotterdam
2002, p. 171.
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diaconiehuis in Haarlem in 1770, waarbij de directeur over de bouw Jan Smit werd verweten dat hij ‘nooijt geen

aantekening van een of ander heeft gehouden’.1420 Sabotage door interne tegenwerking van gewenste

veranderingen kwam ook in de achttiende eeuw veelvuldig voor.1421

Opmerkelijk is de nadruk die rond 1851 in de steden weer kwam te liggen op aanbesteding van alle

publieke werken. Dit werd met de invoering van de gemeentewet in dat jaar zelfs verplicht gesteld. Kennelijk

was uitvoering in eigen beheer in de eerste helft van de negentiende eeuw weer normaal geworden, ondanks het

feit dat hier in de achttiende eeuw al zo vaak en heftig tegen was gefulmineerd. Zo kan, ondanks alle ervaring die

in de achttiende eeuw met aanbesteding was opgedaan, de verplichting tot openbare aanbesteding in 1851 in de

studie naar het werk van de Rotterdamse stadbouwmeester Rose toch als een ‘nieuwe fase in het

professionaliseringsproces’ van het ambt van stadsbouwmeester worden beschreven.1422 Frappant is dat de

ingenieur Rose niet tegen deze nieuwe taak leek opgewassen: hij kreeg de benodigde bestekken en tekeningen

niet op tijd af, maakte fouten en kwam in conflict met het stadsbestuur.1423 Dit weerspiegelt de ongewenste

gevolgen van de invoering van de aanbesteding in Leiden na 1768, waar de stadsfabriek Dirk van der Boon er

uiteindelijk evenmin in slaagde om zijn werk op tijd af te krijgen.1424

Waarschijnlijk had het Rotterdamse stadsbestuur, net als het Leidse in 1768, geen goed beeld van de

werkelijke omvang van Roses taakgebied. Dit werd in 1851 in belangrijke mate vergroot, mede doordat hij niet

langer kon profiteren van de expertise die in de Commissie van Beheer, die namens het stadsbestuur toezicht

hield op de publieke werken, was opgebouwd. Tot 1851 was dit bestuurlijke toezicht op welhaast traditionele

wijze vormgegeven. De leden namen voor langere tijd zitting en konden zo veel ervaring opdeden.1425 In

intensieve vergaderingen met de stadsarchitect en de ambachtsbazen werden de publieke werken bestierd op een

manier die overeenkomt met de werkwijze van het college der fabricage van Delft na 1772. De afschaffing van

dit bestuurlijke toezicht in Rotterdam in 1851 leidde tot allerlei problemen in de uitvoering en Rose verzocht

veelvuldig om herstel van de oude situatie. De strikte scheiding van de werkterreinen van een inhoudelijke

gespecialiseerd ambtenaar als Rose en een bestuurlijk verantwoordelijk bestuursorgaan was echter een feit.1426

Daarmee werd definitief afstand genomen van de traditionele verhouding tussen stadsbestuur en ambtenaar en

werd daadwerkelijk een belangrijke stap gezet in de richting van een professioneel georganiseerd publiek

bouwbedrijf. Tegelijk werd ook de afstand tussen de ambtelijke leiding en het uitvoerende (ambachtelijk

opgeleide) personeel sterk vergroot. Voor deze ontwikkelingen zijn al in de achttiende eeuw aanzetten te vinden

met de aanstellingen van de directeur generaal in Amsterdam (1746), de stadsfabriek in Leiden (1768) en de

inspecteur der fabricage in Delft (1772).

De gang van zaken in de stedelijke bouwbedrijven van Amsterdam en Rotterdam in de negentiende

eeuw komt gedeeltelijk overeen met die in de onderzochte steden in de achttiende eeuw. De (re)organisatie van

deze publieke bouworganisaties bleef gekenmerkt door een zekere ‘trial and error’, waarbij de resultaten van de

1420 GAH Stadsarchief 1581-1795, Restant Enschede doos 34 II-1040 XI 211 (‘Antwoord en demonstratie op de
berigten door den gequalificeerden’).
1421 Zie paragraaf 3.1.
1422 H.E.M. Berens, W.N. Rose 1801-1877, stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001, p. 75.
1423 H.E.M. Berens, W.N. Rose 1801-1877, stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001, p. 73-
77.
1424 Zie paragraaf 3.4.
1425 H.E.M. Berens, W.N. Rose 1801-1877, stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001, p. 64,
73-77.
1426 H.E.M. Berens, W.N. Rose 1801-1877, stedenbouw, civiele techniek en architectuur, Rotterdam 2001, p. 75.
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ingrepen werden afgewacht, waarna zonodig aanpassingen plaatsvonden. Hoewel er in principe een grotere

groep technisch opgeleide kandidaten voor de belangrijke ambtelijke posities voor handen was, gaf dit geen

garantie dat daadwerkelijk de juiste mensen werden benoemd. In Amsterdam leidde dit, samen met de opgelopen

spanning binnen de hoogste regionen van het stedelijke bouwbedrijf, in 1857 tot het ontslag van Froger en de

twee directeuren.1427 Het eenhoofdige toezicht werd tegelijkertijd vervangen door een driehoofdige top. Dit doet

weer denken aan de herinrichting van de directie van het Amsterdamse stedelijk bouwbedrijf in 1777 na het

ontslag van Jacob Eduard de Witte.

De behartiging van de publieke werken bleef in de negentiende eeuw bijzonder weerspannig. De

publieke opinie tot volle wasdom gekomen en alle fouten werden breed uitgemeten in de pers. De voortdurende

roep om een ‘krachtige persoonlijkheid’, zoals in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw bleef

klinken, is goed te begrijpen. 1428 Over het algemeen had persoonlijke inzet meer effect dan rigoureuze ingrepen

in de organisatiestructuur. Het relatieve succes van de reorganisatie van het Delftse bouwbedrijf kon ook

grotendeels op het conto van Van der Wall worden geschreven. Ondanks de geschetste parallellen in de praktijk

in de achttiende en negentiende eeuw ligt het grote verschil in de rol van de centrale overheid en de actieve

invulling daarvan. Door de afkondiging van de gemeentewet waren in 1851 alle gemeentes verplicht geworden

om de publieke werken aan te besteden. Dit betekende dat in het hele land een omschakeling onder toezicht

vanuit Den Haag. De omschakeling was daarmee van een geheel andere schaal dan de incidentele reorganisaties

van publieke bouwbedrijven in de achttiende eeuw.

8.4. De façade van een welvarende burgerstad

Het negentiende-eeuwse stedelijke bouwbedrijf had te maken met een erfenis vanuit de voorgaande eeuw. Voor

de achttiende-eeuwse stadsbestuurder was op zijn beurt de zeventiende eeuw voor het beleid betreffende de

stedelijke gebouwen en werken maatgevend. Het voorzieningenniveau dat in die ‘gouden’ eeuw tot stand was

gebracht gold als uitgangspunt voor de besluitvorming. Dit betekende niet alleen dat de gebouwenbestand

vaststond, maar tevens dat de kaders voor de organisatie van het stedelijke bouwbedrijf min of meer gegeven

waren. Men besefte weliswaar dat de randvoorwaarden waaronder deze organisaties tot stand waren gekomen

ondertussen waren gewijzigd, maar dit leidde niet tot een fundamenteel andere benadering. Stadsbesturen

plaatsten juist hun besluitvorming nadrukkelijk in een historisch kader. Dit betekende dat vóórdat reorganisatie

van een stedelijk bouwbedrijf werd overwogen, eerst nader onderzoek werd gedaan in de stedelijke archieven,

waaruit leidraden of argumenten voor veranderingen konden worden verkregen. Reorganisatie was geen doel op

zich maar noodzakelijk met het oog op de handhaving en – wanneer mogelijk – uitbouw van het

voorzieningenniveau. De representatieve waarde hiervan voor een stadsbestuur is in de voorgaande

hoofdstukken uitvoerig beschreven.1429

Het gegeven dat bestaande stedelijke structuren maatgevend waren, wil niet zeggen dat deze nooit ter

discussie werden gesteld. In dit onderzoek is naar voren gekomen op welke wijze de steden zochten naar een

1427 I. de Jager, Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901, Rotterdam
2002, p. 223-234.
1428 I. de Jager, Hoofdstad in gebreke, manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901, Rotterdam
2002, p. 459.
1429 Zie hoofdstukken 5, 6 en 7.
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meer efficiënte organisatievorm van het hun bouwbedrijven.1430 De bouwbedrijven werden daartoe met

regelmaat gereorganiseerd, er werden ambtenaren met andere kwalificaties benoemd of de instructies werden

aangescherpt. Op deze manieren werd geprobeerd de kosten in de hand te houden, zodat het stedelijke

voorzieningenniveau betaalbaar bleef. Door de benoeming van ingenieurs of pupillen van de Fundatie van

Renswoude werden incidenteel technische specialisten met een zekere gestandaardiseerde opleiding aan het

bouwbedrijf verbonden. Zij brachten de noodzakelijke kennis mee voor de werkzaamheden aan infrastructurele

werken die de toegankelijkheid en daarmee de bestaanszekerheid van de stad garandeerden. De benodigde

professionalisering van de top van het bouwbedrijf werd echter ook gestimuleerd door de breed gedragen

overtuiging dat aanbesteding forse besparingen konden opleveren. Dit stelde speciale eisen aan de kwaliteit van

bestekken en technische tekeningen. De benoemingen van bijvoorbeeld Dirk van der Boon in Leiden en van Van

der Wall in Delft moeten in dit kader worden uitgelegd.

Ondanks dat de stedelijk bouwbedrijven niet waren ingericht voor ‘schone architectuur’, leverden zij

wel, wanneer mogelijk, een bijdrage aan het stedelijke schoon. Hier lag in de onderzochte steden geen

alomvattende visie over de inrichting van de stad aan ten grondslag. Bovendien werd vaak een beroep gedaan op

externe deskundigen. In die zin waren de stedelijk bouwbedrijven zelf zeker niet leidend in de architecturale

ontwikkeling in de achttiende eeuw. Belangrijk was het overeind houden van de façade van een welvarende

burgerstad en de voorzieningen die daar bij hoorden. Hierin waren de stadsbesturen, zeker gezien de politieke en

economische beperkingen, redelijk succesvol, hoewel het aangezicht van de stad zeker in de laatste decennia van

de eeuw rimpels begon te vertonen. Dit kwam het eerst naar voren in de problemen van de stedelijke overheden

om de publieke bouworganisatie op een meer efficiënte wijze in te richten. Dit had al snel gevolgen voor de

publieke ruimte, waar achterstallig onderhoud zichtbaar werd. De achttiende-eeuwse stadsbestuurders stonden

feitelijk voor een onoplosbaar probleem: de omvang van het werk bleef hetzelfde – of nam zelfs toe – terwijl de

financiële mogelijkheden afnamen. De politieke omwentelingen na 1795 brachten hierin geen directe

verbeteringen. Het zou zelfs nog even duren voor de negentiende-eeuwse stad weer in even goede orde was als

haar achttiende-eeuwse ‘voorganger’.

1430 Zie hoofdstukken 2, 3 en 4.
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Summary

The municipal building company in Holland during the eighteenth century

This book examines and compares the development in the organization of urban building companies in several

towns in Holland (Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda, Rotterdam en Schiedam) during the eighteenth

century. The urban building companies were instrumental for the maintenance and upkeep of the public

buildings and works of these cities. The town municipalities had erected and organized these companies in the

sixteenth and seventeenth century, an era of explosive economical growth in Holland: the urban spaces of

Amsterdam, Leiden, Haarlem, Rotterdam and The Hague were expanded with new urban quarters, and the

introduction of a variety of new municipal services demanded a number of public buildings with special

functions. The production of public buildings grew rapidly, as did the construction and maintenance of new or

extended city walls, canals, roads and public spaces. The erection of municipal bureaucratic building companies,

under the supervision of well-trained building masters and town administrators, was necessary for the proper

administration and execution of these multi-faceted building activities. These companies also promoted and

influenced important architectural innovations. By the end of the seventeenth century these developments came

to a halt. In hindsight, the eighteenth century has come to be regarded as a period of decline. For instance, the

population of several towns diminished and the town administrations were being faced with financial deficits.

The number of public works in towns in Holland decreased, leaving the building companies with the principal

task of maintenance of the existing urban fabric. Within the town, the accurate administration of civic building

remained of the essence, because of the direct connections between public funds and public works. The cost of

building still made up twenty to thirty per cent of the cities’ total expenditure. Town officials were conscious of

the direct relation between the good order of public services (which also quite prominently included the physical

maintenance of the buildings in which these services were housed) and the public approval of their government.

Subsequently, the quantity of urban buildings and works could not easily be moderated if this involved the

termination of certain public requirements. Therefore, this study of urban building companies also provides

information concerning the appreciation of the municipal space and buildings within the town administrations as

well as within the various towns’ populaces. This is demonstrated through the description of several important

architectural, infrastructural and urban building programs.

The public building tasks within the Dutch towns were varied. As a rule, the town council made all the

principal decisions concerning building projects, which were financed by from the town’s treasury. The city’s

building company acted as an advisory board, planned and, sometimes also executed these projects. As already

mentioned, most building activity was limited to the maintenance of existing buildings and works. But extensive

renovations and new projects were also undertaken. Moreover, the concern of the city’s government also

included the construction of roads, squares and public spaces, as well as the planting and upkeep of public

greenery. Waterworks, such as sluices, bridges, dikes and docks, constituted a large part of the total work (and

expenditure). The companies could also be entrusted with building for ‘semi-public’ institutions, such as

orphanages, poor houses and infirmaries. These institutions had their own buildings, resources and directors, but

in the course of the eighteenth century many became dependent on structural financial support from the town

governments. As a result, the governments came to intervene more strongly in the affairs of these institutions.
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Some of the larger building projects in Dutch towns during the eighteenth century were erected with the express

purpose to resolve social problems within the town.

The organization of the public building companies of Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam, Gouda,

Rotterdam en Schiedam was very similar, although the town administrators were totally autonomous in their

supervision. Contrary to the situation in other European countries, the Dutch Republic lacked a central

government that would normally intervene in these kinds of local affairs. In the municipal administration the

supervision of public building was closely connected to the supervision of the towns public finances. The

principle form of organization of the public works that had originated in the seventeenth century, consisted of a

body of town regents who supervised, on behalf of the municipality, the actual building company as it was led by

one or more officials trained as building masters. These masters or ‘bosses’ were in permanent service to the

towns, answering to the town authorities or their representatives, but also acted as their principal advisors in the

field of public building and architecture. They supervised all the works, the workmen, and building materials.

Decisions about the execution of building projects, the hiring of workmen and the purchase of materials,

however, were the prerogative of the city’s representatives. The ideal organization of the urban building

companies was recorded in several instructions for town representatives, for the officials within the building

companies and for the workmen. However, these stipulations differed substantially from actual practice that

followed building traditions instead of administrative rules. In an attempt to (re)establish their lead in the public

building companies the municipalities introduced more elaborate instructions with bureaucratic tendencies. Not

surprisingly, these measures were more decisive and extensive as the financial difficulties increased.

Bureaucratization of the urban building companies in the eighteenth century was further accelerated by

economic depression rather than by new building projects.

The high costs and often poor execution of the works, as well as growing financial deficits, caused the

town administrations to distrust the officials within the public building companies. On the whole, public building

proved to be very susceptible to fraud. Several towns carried out reorganizations: new procedures and

bureaucratic measures were developed in order to get a firm grip on the building company, and thus on the

public expenditure. In some instances, the companies were closed down. Open tendering of maintenance work to

private bosses was expected to be very advantageous. The reforms mentioned were not exclusively aimed at

saving expenses, but also at the improvement of the quality of the work delivered. These interventions ultimately

proved counterproductive. To a degree this was caused by a structural lack of knowledge of the town

administrations concerning the building trade in general and their own building company in particular, but also

because of opposition from the masters in charge of various building projects. They were responsible for the

implementation of the new instructions; their commitment was crucial for the success of the whole

reorganization. In practice, the occasional success of a reorganization depended heavily on the individual

dedication and/or competence of the administrators and officials, and was only partially influenced by the new

bureaucratic concepts.

It proved difficult for the town councils to find scrupulous and trustworthy officials who could both

give direction to the building company and give independent advice concerning the public works and building

organization. Mostly, these officials had been trained as artisans in the fields of carpentry, masonry, mill- or

sluice building. Prior to their appointment to the urban building companies, they had worked as private bosses

and surveyors and had had some experience with the administration and supervision of large (public) building
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projects. This was however no guarantee for sufficient knowledge and professional ability. Besides, because of

their professional education and entrepreneurial background, they were expected (or suspected) to be more loyal

to their subordinates than to their superiors. In the Dutch Republic no formal training for the building trades did

exist, let alone for public building supervision. Only army engineers received some kind of formal training. Their

basic knowledge was tested on entering the corps and they were taught the principles of architectural and

fortification drawing, designing and building, under the supervision of experienced colleagues. Between 1746

and 1777 three of these engineers were appointed in Amsterdam as successive directors-general over the

municipal building company. In other cities the expertise of engineers was only called on for specific and

extraordinary building projects. It seems curious that, even when the town regents felt the necessity for well-

educated, skilled and independent building advisors, no attempts were undertaken to organize their formal

training. Therefore, they remained totally dependent on private initiatives. Only the privately funded Foundation

of Renswoude in Delft provided an education for the supervision of public works, and was aimed at talented

pupils from the local orphanage. The municipality of Leiden hired one of these pupils in 1768 as surveyor of all

the city’s buildings and works, and between 1772 and 1787, the city of Delft installed the Foundation’s

mathematician and principal teacher, Johannes van der Wall (1734-1787), as advisor in all matters relating to the

public building works.

It was required that the masters of the companies possess administrative and communicative skills, and

should at least be able to draw up and supervise all of the regular building activity, including the manufacture of

architectural designs. In every respect they were the principal advisors of the municipality. But this did not

prevent regents from turning to other building experts from outside. This was in particular deemed necessary in

the case of extraordinary building projects, in which both the town councils and the local masters were

inexperienced. This procedure was, however, not considered as a disqualification of their officials abilities. On

the contrary, it had always been practice to take the advice of several building experts, such as court architects,

army engineers, hydraulic engineers from polder-boards or renowned masters and architects. In most cases, the

towns own building masters remained involved in the planning process. The education, professional skills and

knowledge of these different building advisors are compared and described, providing insight into the range of

architectural specialists who could be consulted by Dutch authorities in the eighteenth century. In weighing the

advice given by the various specialists, the town councils did not presuppose a hierarchy of experts. Instead,

their own judgment was deemed just as important. In certain ways, the municipality had to be more pragmatic,

balancing their building program with the financial possibilities.

In this study the municipal concern for the total range of public architectural production within a

selection of Holland towns is described and studied from a comparative perspective. It uncovers the ambitions

and aims that constituted various building programs, but also allows gaining insight in contemporary ideas of

what constituted a town. For the studied municipalities, it proved to be a challenge to keep up the bare minimum

of what was since the seventeenth century considered to define and represent a proud, autonomous and

prosperous city of Holland. This standard, set by the foregone Golden Age, proved to be an ever growing

(financial) burden. The study of the architectural and structural production of Dutch towns in the eighteenth

century therefore provides an image of a very distinct and specific architectural and urban development in these

towns. This development differs substantially from that of cities in other European states, mainly because of the

lack of a central government or a royal court that could take a decisive lead. The civic or bourgeois Dutch towns
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demanded a different attitude towards public building and planning. Only in the early nineteenth century was a

strong central government formed, which gave new impulses to the Dutch architectural development especially

in respect to the formal training of architects and engineers. These processes were, however, already instigated in

the eighteenth century, but were flawed by institutional and political barriers which could not be solved. The

study therefore is able to link the developments in Dutch architectural production and organization of the

seventeenth and nineteenth century.
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