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VOORWOORD 

 

 

Het proces van de aanwijzing van de binnenstad van Amsterdam als Werelderfgoed loopt paralel aan 

het proces van de totstandkoming van dit proefschrift en is in eerste instantie zelfs de aanleiding. 

Midden jaren ‘90 mochten wij als studenten van prof.dr. Koen Ottenheym een beschrijving maken van 

de individuele monumenten van de binnenstad van Amsterdam die als aanvullende informatie zou 

dienen bij de aanvraag. Ieder zou een gebouw beschrijven op één A-4. Ik wilde graag het Zeevaarthuis 

op de Prins Hendrikkade beschrijven maar kreeg het Scheepvaartmuseum in mijn maag gesplitst, dat 

saaie vierkante bouwblok in het IJ. Gaandeweg de opdracht ging er een wereld voor mij open: de 

schoonheid van geometrische verhoudingen, het boeiende van zeventiende-eeuwse Nederlandse 

architectuur en bovenal dat onderzoek een onderwerp interessant maakt. Toen bleek dat over de 

architect van het Scheepvaartmuseum, nota bene stádsarchitect van Amsterdam in de rijkste periode 

van de stad, in de literatuur maar weinig te vinden bleek, was een afstudeeronderwerp geboren. Dit 

onderzoek naar Daniel Stalpaert mondde uit in een uitvoerig archiefonderzoek naar het 

stadsbouwbedrijf van Amsterdam in de periode van zijn aanstelling. Mijn roeping was gevonden: 

spitten in eeuwenoude handgeschreven bronnen en daaruit een verhaal distilleren. Het voor u liggende 

proefschrift was een logisch gevolg. 

Zonder de stimulans van Koen Ottenheym was dit proefschrift nooit tot stand gekomen. Niet 

alleen door zijn onderwijs waarin de liefde voor de architectuurgeschiedenis met plezier en grote 

eruditie wordt overgebracht, zijn aandringen om mijn afstudeeronderzoek te vervolgen in een 

promotieonderzoek, maar vooral door de methode waarop de promovendus tijdens het proces van de 

totstandkoming van het proefschrift wordt begeleid in het ‗klasje van Koen‘. Tijdens zeer regelmatige 

bijeenkomsten van Koen Ottenheym met de eigen en externe promovendi, Geert Medema, Eva Roëll, 

Jaap-Evert Abrahamse, Esther Starkenburg en Merlijn Hurx samen met de medewerkers van de 

afdeling Bouwkunst van het Kunsthistorische Instituut van de Universiteit van Utrecht, Lex Bosman, 

Rob Dettingmeijer, Marie-Thérèse van Thoor en Dirk van de Vijver, werden het promotieproces van 

ieder van ons in al zijn facetten besproken, hoofdstukken gelezen en becommentarieerd, interessante 

artikelen gelezen en bediscussieerd. De groep werkte als voedingsbodem, als stimulance en bovenal 

als anker en thuishaven in het zeer individuele en langdurige proces van het promotieonderzoek.  

De individuele leden van mijn  ‗klasje‘, maar ook die van het voorgaande, Elske Gerritsen, Pieter 

Vlaardingerbroek en Badeloch Noldus, hebben zonder terughoudenheid hun kennis gedeeld, voor 

zover van toepassing op mijn onderzoek. Dat geldt evenzo voor Piet Lourens (Internationaal 

Instituut voor Sociale Geschiedenis, IISG) over de gilden, Ariadne Schmidt (IISG) over 

zeventiende-eeuwse vrouwen in stadsdienst, Guido Steenmeijer (De Fabryck - Bureau voor 

Gebouwhistorisch onderzoek) over het Leidse; Dirk J. de Vries voor bouwhistorisch advies. De 

Stichting Erven A. de Jager heeft het onderzoek naar het Groningse gefinancierd voor de uitgave 

van Bouwheer en bouwmeester (Van Essen 2010) die tevens de basis is voor deel II van deze 

dissertatie. De medewerkers van de Groninger Archieven en het Amsterdamse Stadsarchief die ik 

jaren heb laten lopen om nieuwe archiefstukken te halen, dank ik voor hun inspanning en 

medewerking. Daarnaast zijn er nog velen die in de loop der jaren door hun vragen en 

opmerkingen, zonder direct aan te kunnen wijzen waar, een kleine bijdrage hebben geleverd aan 

dit eindresultaat. Als laatste had dit proefschrift niet tot stand kunnen komen zonder de steun en 

het geduld van mijn vrouw Ada, want dit proces deed een grote aanslag op onze vrije tijd en 

veroorzaakte daarmee een vertraging op nagenoeg alles. Nu is de tijd gekomen om te zeilen op 

de Waddenzee, ook Werelderfgoed.
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INLEIDING 

 

 

De openbare ruimte werd met de fysieke groei van de middeleeuwse Nederlandse steden, de 

uitbreiding van de stadsrechten en de ontwikkeling van de bestuurstaken van groter algemeen 

stadsbelang. Als gevolg daarvan verschoof de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van die 

openbare ruimte - de straten, kaden, walkanten en bruggen - van de wijkvertegenwoordiging en 

individuele burgers naar het stadsbestuur. Daartoe ontwikkelden de meeste steden een eigen 

organisatie, toegesneden op de eigen omstandigheden en mogelijkheden van de stad en deze was dus 

in principe nergens gelijk. De eerste aanzet tot deze ontwikkeling is in sommige steden al zichtbaar in 

de veertiende eeuw, in andere pas in de zestiende eeuw, maar alle komen tot wasdom in de 

hoogconjunctuur van de zeventiende eeuw. De organisatie of stadsdienst voor het onderhoud van de 

openbare ruimte en stadsgebouwen, het stedelijk bouwbedrijf,  kreeg in den lande vele namen, 

stadsfabrijcke, fabricage, fabrijckambt, lootse, fabryck, stadswercken, maar zal hier, voor tekstuele 

eenheid en ter voorkoming van verwarring en onduidelijkheid, stadsfabrieksambt worden genoemd, de 

Amsterdamse benaming.
1
 

Het stadsfabrieksambt  in de zeventiende eeuw was belast met de uitvoering van het stedelijk 

bouwprogramma, waartoe ontwerp, bouw en vooral onderhoud van stadsgebouwen, fortificaties, weg- 

en waterbouwkundige werken en stadsuitbreidingen behoorden. De geschiedenis van deze stedelijke 

bouwopdrachten is tot aan de eenentwintigste eeuw over het algemeen alleen monografisch 

bestudeerd, sommige binnen het kader van de stilistische ontwikkeling van de architectuur, andere 

binnen een historische context of typologische ontwikkeling, zoals die van kerken, stadhuizen en 

weeshuizen. Ook zijn individuele medewerkers van de stedelijke bouworganisaties, zoals Hendrick de 

Keyser en Daniel Stalpaert in Amsterdam, Willem van der Helm en Arent van ‘s-Gravesande in 

Leiden, Lieven de Key in Haarlem en Claes Jeremiasz Persoons in Rotterdam, al eerder monografisch 

uitgelicht.
2
 Hiermee is het vertekende beeld ontstaan als zou deze hele dienst bestaan uit één ‗creatieve 

kunstenaar‘ met verder slechts ambachtelijke uitvoerders. 

In de bestudering van de architectuur is, net als in andere takken van de kunstgeschiedenis, 

sinds langere tijd al meer aandacht voor de rol van de opdrachtgever in het ontwerpproces. 

Architectuur ontstaat immers niet bij de gratie van de creativiteit van enkele individuele architecten 

alleen. De rol van de opdrachtgever is hierbij van doorslaggevend belang. Voor de situatie in de vroeg-

moderne tijd is diens rol voornamelijk onderzocht bij particuliere bouwopgaven van vooraanstaande 

personen (adel en regenten), zoals de actieve betrokkenheid bij het architectonische ontwerpproces van 

o.m. Johan Maurits van Nassau-Siegen, Frederik Hendrik, Constantijn Huygens en in Amsterdam van 

Joan Huydecoper en Jan Six.
3
 Maar de betrokkenheid van de stadsregeringen en de rol van de 

volledige stadsfabrieksambten bij de stedelijke bouwopgaven, evenals de volledige organisatie van en 

                                                      
1
 De keuze voor deze Amsterdamse benaming ligt in het gegeven dat in den lande het kortere ‗stadsfabriek‘ 

weliswaar de meest voorkomende benaming voor het stadsbouwbedrijf was, maar dat deze term tevens werd 

toegepast als functiebenaming voor de belangrijkste beambte of bestuurder van deze stadsdienst. Ter 

voorkoming van onduidelijkheid, is gekozen voor deze onderscheidende benaming. 
2
 Over Hendrick de Keyser: Weissman 1887; Neurdenburg s.a. (=1930); Ottenheym/ Rosenberg/ Smit 2008; 

over Daniel Stalpaert: Weissman 1911; Van Essen 1998; Van Essen 2000; over Willem van der Helm: 

Lambrechtsen-van Essen 1994; over Arent van ‘s-Gravensande: Steenmeijer 2001 en 2005; over Lieven de Key: 

Blom 1995; over Persoons: Bos 1999. 
3
 In het bijzonder als de opdrachtgevers van de architecten Jacob van Campen, Pieter Post, Adriaen Dortsman en 

Philips Vingboons, zie vooral respectievelijk: Huisken/ Ottenheym/ Schwartz (red.) 1995; Terwen/ Ottenheym 

1993; Vlaardingerbroek 1996; Ottenheym 1989. 
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de verantwoordelijkheden binnen deze stadsbouwbedrijven, zijn voor de zeventiende eeuw, waarin de 

steden een periode van grote bloei beleefden, echter nauwelijks belicht. Door de organisatiestructuur 

tot in detail bloot te leggen wordt de mogelijkheid gecreëerd duidelijkheid te scheppen over de rol van 

de opdrachtgever, het stadsbestuur en zijn individuele leden, in het ontwerpproces en daarmee in de 

vormgeving van de stad, de openbare ruimte en de stadsgebouwen. 

Mijn monografisch onderzoek naar de zeventiende-eeuwse Amsterdamse stadsarchitect Daniel 

Stalpaert (1615-1676) leidde onvermijdelijk tot onderzoek naar de organisatie van de stedelijke 

bouwkundige dienst waarbinnen hij als stadsfunctionaris werkzaam was.
4
 Dit eerste onderzoek legde 

over een periode van slechts 28 jaar een breed vertakte organisatie bloot van ambachtelijke 

stadsdiensten die gezamenlijk de bouw- en onderhoudswerken van de stad Amsterdam voor hun 

rekening namen, met verschillende bestuurslagen daarboven en die als geheel verscheidene malen 

organisatorisch werd aangepast. De enorme reorganisatie van 1666 toonde bovendien een 

daadkrachtige beleidsvoering vanuit het stadsbestuur. Dit onderzoek maakte tevens duidelijk dat 

functiebenamingen niet per definitie dezelfde waren als heden ten dage en dat grootschalig onderzoek 

naar de organisatie van de stedelijke bouwkundige diensten noodzakelijk was om met zekerheid te 

kunnen stellen wie in het stedelijk apparaat verantwoordelijk was voor opdrachtverlening, ontwerp en 

uitvoering.  

Vervolgonderzoek naar de architectuur in de provincie Groningen ten tijde van de Republiek 

en de rol van de opdrachtgever daarin toonde aan dat de organisatie van de stedelijke bouwopdrachten 

van de stad Groningen aanzienlijk verschilde met die van Amsterdam en elkaars tegenpolen hierin 

leken te zijn.
5
 Bovendien bleek er in Groningen sprake van een goed georganiseerde provinciale 

bouwkundige dienst te zijn die als tweede overheid in de stad van invloed was op de organisatie van 

de Groninger stedelijke bouwopdrachten.  

Beide onderzoeken leidden tot de onderhavige onderzoeksvraag: hoe waren in het bijzonder in 

de zeventiende eeuw, in de periode van grootse bouwwoede èn van grote economische neergang, de 

publieke werken in de Republiek georganiseerd en was er sprake van een uniforme 

organisatiestructuur en organisatieopbouw van deze stadsdiensten in de verschillende Noord-

Nederlandse steden. Deze onderzoeksvraag is drieledig gericht op verschillende deelgebieden in de 

organisatiestructuur van het stadsfabrieksambt: op gebied van het bestuur, van de uitvoerders en van 

de bouwopdrachten.  

I.   Op bestuurlijk gebied spitst de vraag zich toe op beleid en besluitvorming op bestuursniveau, 

administratie en controle op ambtelijk niveau, toezicht op en aansturing van het uitvoeringsniveau en 

op de financiering van het geheel. Reorganisaties en veranderingen in de organisatie laten zien op 

welk vlak zich ontwikkelingen voltrokken en dus welke aandachtsgebieden in specifieke periodes voor 

de steden van doorslaggevend belang waren.  

II.  Op het niveau van de uitvoering ligt de belangrijkste vraag bij de aanstellingen en de functies van 

de uitvoerende ambachtsmeesters en hun ondergeschikten; welke aanstellingsmogelijkheden werden 

toegepast en in welke ambachten werden stadsfuncties vergeven. Maar ook moderne vragen als de 

positie van vrouwen, bouwfraude en ontslag- en oudedagsvoorziening in ambachtelijke stadsdienst 

zullen aan bod moeten komen. 

III.  In het kader van de publieke bouwopdrachten ligt de nadruk op de verschillende onderdelen van 

het ontwikkelingsproces, vanaf het beginidee tot de eindinspectie en tevens op de verschillende, 

typologisch gegroepeerde bouwopdrachten die door de steden werden gegeven. 

                                                      
4
 Mijn afstudeeronderzoek aan de Universiteit Utrecht (Van Essen 1998) over stadsarchitect Daniel Stalpaert is 

in 2000 gepubliceerd; zie: Van Essen 2000. 
5
 Van Essen 2010. 
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Om tot een conclusie te komen, is in eerste instantie de bestaande literatuur op het gebied van 

de zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse bouwkunst nader bestudeerd op details over de 

stadsbouwbedrijven, stadsbouwopdrachten en stadsbouwmeesters. Deze gegevens zijn vervolgens 

getoetst aan de casussen Groningen en Amsterdam. Deze steden zijn als casus uitgekozen omdat uit 

eerder onderzoek bleek dat beide een uiterste vertegenwoordigden in organisatiestructuur en –opbouw 

van het stadsbouwbedrijf:  Amsterdam als snel groeiende metropool met een enorme bouwactiviteit 

die hoofdzakelijk in eigen beheer werd uitgevoerd en derhalve beschikte over een enorm en complex 

stedelijk bouwbedrijf, en Groningen als rijke provinciehoofdstad en grootgrondbezitter die alle 

bouwactiviteiten bij voorkeur aan anderen liet en derhalve, ondanks forse bouw- en infrastructurele 

werken, over een minimale bouworganisatie beschikte.  

Voor de casus Groningen zijn zowel de archieven van de voormalige provincie Groningen 

Stad en Lande als van de stad Groningen over de gehele periode van 1600 tot 1700 gedetailleerd 

onderzocht op gegevens betreffende de publieke werken; voor de stad zijn dat met name de resoluties 

van burgemeesters en raad en de stadsrekeningen met complete bijlagen, voor de provincie met name 

de resoluties van de Staten van Stad en Lande, en die van de Gedeputeerde Staten, de provinciale 

rekeningen en de verzameling overheidspublicaties. De sporadische literatuur over de Groninger 

publieke werken is eveneens getoetst en verwerkt.  

De casus Amsterdam heeft al een grotere basis in de bestaande literatuur, maar omdat deze 

veelvuldig onvolledig of onwaar bleek te zijn, zijn ook de reeds bekende gegevens opnieuw getoetst 

aan de bronnen. Uit het stadsarchief kon echter geen gebruik gemaakt worden van het vernietigde 

zeventiende-eeuwse archief van de dienst publieke werken, maar zijn de relevante gegevens 

voornamelijk gedistilleerd uit de resoluties van de burgemeesters, de vroedschap en die van de 

thesaurieren ordinaris tussen 1600 en 1700 die gedetailleerd zijn bestudeerd op gegevens met 

betrekking tot de publieke werken. Van de stadsrekeningen (zonder bijlagen) is eveneens de gehele 

zeventiende eeuw onderzocht op de jaarlijkse uitgaven aan de publieke werken. Verschillende andere 

archiefstukken en (bouw)tekeningen completeren het geheel. 

Het algemene onderzoek naar de organisatie van de publieke werken in de Noord-Nederlandse 

steden is gebaseerd op een aantal dissertaties en studies naar de openbare werken in een specifieke 

stad en een aantal monografische studies naar architecten en bouwmeesters. Een enkel werk geeft een 

breder perspectief zoals de grote studie naar de ontwikkeling van de huizenbouw in Nederland Huizen 

in Nederland, maar daarin staan de publieke werken in het teken van de algemene ontwikkeling van 

het bouwvak.
6
 Een ogenschijnlijk eerste aanzet tot een overzicht van de publieke werken in 

zeventiende eeuw geeft de studie van Ottenheym in zijn artikel over Hollandse stedelijke en regionale 

overheden als opdrachtgevers van architectuur in de zeventiende eeuw.
7
 Hij beperkt zich hierin echter 

tot de opdrachten aan de niet aan stadsbesturen gebonden architecten Jacob van Campen en Pieter 

Post, waardoor de organisatie van het stedelijk bouwbedrijf en de wel in stadsdienst werkenden 

architecten en ambachtsmeesters buiten beschouwing blijven. 

Over Amsterdam is de belangrijkste literatuur de door De Roever becommentarieerde Kroniek 

van Staets, de niet altijd even betrouwbare inleiding van Werkman op de inventaris van het archief van 

het stadsfabrieksambt, de studie naar het stadsfabrieksambt van Meischke over de periode 1595-1625 

met de nadruk op het werk van Hendrick de Keyser, die van Van Essen over de volledige organisatie 

van het Amsterdamse stadsfabrieksambt van 1647 tot 1678 en van Ida Jager over het tweede deel van 

de negentiende eeuw.
8
 Specifiek over onderdelen van de openbare werken en met name over de 

                                                      
6
 Meischke/ Zantkuijl/ Raue/ Rosenberg 1993; 1995; Meischke/ Zantkuijl/ Rosenberg 1997; 2000. 

7
 Ottenheym 1996. 

8
 De Roever 1886; Werkman 1982/ 1991; Meischke 1994; Van Essen 2000; I.Jager 2002. 
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bestratingswerken gaan de artikelen van Jansen en Sandifort.
9
 En verder zijn er monografische studies 

naar de Amsterdamse zeventiende-eeuwse architecten, bouwmeesters en beeldhouwers: de oude maar 

archivalisch correcte studies van Weissman over met name de leden van de familie De Keyser, de 

studies over Hendrick de Keyser en Jacob van Campen als architect van belangrijke Amsterdamse 

stadsgebouwen, verschillende archivalische studies naar de zestiende-eeuwse Croock en Bilhamer, de 

zeventiende-eeuwse Bouman, Vennecool, Ruse, de gebroeders Hemony en de dissertatie over de 

achttiende-eeuwse stadsarchitect Abraham van der Hart.
10

 Monografische studies naar Amsterdamse 

gebouwen kunnen eveneens een goede bijdrage leveren aan de kennis over het stadsfabrieksambt, 

waarvan Vlaardingerbroeks dissertatie over het stadhuis van Amsterdam de belangrijkste is.
11

 

Over Groningen kan enkel gebruik gemaakt worden van de studies naar de functie van 

commies provinciaal  in de provinciale publieke werken en die naar de provinciale landmeters en 

ingenieurs, en over de stad Groningen zijn het slechts studies over de zeventiende-eeuwse 

stadsvergroting en over de stadsbouwmeester Garwer Peters.
12

 

Van verschillende Hollandse steden zijn niet altijd even accurate of volledige studies 

verschenen over de geschiedenis van de lokale stadswerf of de dienst gemeentewerken: Herpel en 

Vijfvinkel over Den Haag, Moquette over Rotterdam, Feijst over Schiedam en Baar en Pelinck over 

Leiden.
13

 Over Leiden zijn er ook nog de studie van Ter Kuile over de overheidsbouw in de stad, de 

dissertatie over de zeventiende-eeuwse architect Arent van ‘s-Gravesande, het onderzoek naar de 

poorten van Willem van der Helm en de zeer gedetailleerde studie over de Leidse stadsfinanciën 

waarin ook de financiering van de zeventiende-eeuwse publieke werken verwerkt zijn.
14

  

In een aantal studies komen de zeventiende-eeuwse publieke werken en hun functionarissen 

slechts zijdelings aan bod, zoals in de dissertatie van Bonke over de stadsontwikkeling van Rotterdam 

en de studie van Klerk over de historie van het bouwtoezicht in Den Haag.
15

 Enkele studies betreffen 

andere eeuwen: Kolmans dissertatie over de organisatie van het bouwen in Kampen betreft de periode 

1450-1650 waarin de publieke werken slechts een deelstudie vormen, maar deze is met name van 

belang vanwege het inzicht in de vroege ontwikkeling van de openbare werken in de Nederlandse 

steden.
16

 Van Swigchem beschrijft het stadsbouwbedrijf van Delft in de tweede helft van de achttiende 

eeuw, Hameete en Driessen respectievelijk de negentiende-eeuwse stadsarchitecten van Zwolle en 

Leiden.
17

 Deze studies naar het stadsfabrieksambt in een latere tijd geven evenwel veelvuldig inzicht 

in de vroegere periode en vormen daarmee ook een aanvulling op de kennis over de zeventiende eeuw. 

Kleine studies over lokale bouwmeesters of de bouwgeschiedenis van stadsgebouwen, met name 

stadhuizen, geven detailinformatie over stadsambachtsmeesters en de lokale stadswerken en vormen 

daarmee een onvolledige, maar noodzakelijke aanvulling op de uitvoeriger kennis over de organisatie 

van de publieke werken in een aantal Hollandse steden.
18

 

                                                      
9
 Jansen 1953/1954; 1953/1954b; 1953/1954c; 1960; 1960b; 1960c; 1963; Sandifort 1966/1967; 1975; 1977; 

1978.  
10

 Weissman 1887; 1902; 1904; 1907; 1911; Ottenheym/ Rosenberg/ Smit 2008; Neurdenburg 1930; Swillens 

1961; Huisken/ Ottenheym/ Schwartz 1995; Huussen 1972; Staring 1962 en Van Tussenbroek 2007; Vaz Diaz 

1934; Renckens 1958; Römelingh 1973; Lehr 1959; Van Swigchem 1965.  
11

 Vlaardingerbroek 2004. 
12

 Noordhoff 1951; 1961; 1963; Westra 1980; Mens 1982; Schuitema Meijer 1966. 
13

 Herpel 1983; Vijfvinkel e.a. 1986; Moquette 1922; Feijst 1981; Baar 1986; Pelinck 1967. 
14

 Ter Kuile 1938; Steenmeijer 2001; Lambrechtsen-van Essen 1994; Nagtegaal 1989. 
15

 Bonke 1996; Klerk 1998. 
16

 Kolman 1993. 
17

 Van Swigchem 1967; Van Swigchem 1982; Hameete 2000; Driessen 1932. 
18

 Stadsmeesters zoals de Haarlemse Lieven de Key in: Blom 1995 en Janssen 1961; de Utrechtse Ghijsbert 

Thöniszoon van Vianen in: Briët 1953 en Briët 1962; de Rotterdamse stadsarchitect Jeremias Persoons in het 

afstudeeronderzoek van: Bos1999; stadhuisonderzoeken betreffen bijvoorbeeld de zeventiende-eeuwse 
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Dit onderhavige onderzoek gaf aanzet tot uitbreiding van het onderzoek naar de publieke 

werken in de Noordelijke Nederlanden en heeft inmiddels al geresulteerd in de dissertatie van 

Medema over het stedelijke bouwbedrijf in Holland in de achttiende eeuw en de op handen zijnde 

dissertatie van Starkenburg over de publieke werken in de Bataafs-Franse tijd.
19

 De (aanstaande) 

dissertaties van Medema, Hurx en Van Essen zijn verenigd in de synthese over ontwerpen en bouwen 

in de Hollandse stad van de veertiende-achttiende eeuw.
20

 In het internationale onderzoeksproject 

‗Unity and Discontinuity. Architectural Relationships between the Southern and Northern Low 

Countries (1530-1700)‘ heeft de rol van opdrachtgevers een belangrijke plaats gekregen en behalve 

die van het hof en de kerk ook die van de stedelijke overheden.
21

 Dit eerste internationale vergelijk 

heeft echter geen tegenhanger voor andere Europese landen, noch bestaan er grote onderzoeken naar 

stedelijke publieke werken in de zeventiende eeuw in andere landen. De meeste Europese onderzoeken 

met betrekking tot openbare werken betreffen veelal uitsluitend monografisch onderzoek naar 

hofarchitecten en nauwelijks naar de lokaal geïnitieerde publieke werken.
22

 De dissertatie van Bertels 

over het negentiende-eeuwse stadsbouwen van Antwerpen geeft echter wel een historische context en 

inzicht in de vroeg-zeventiende-eeuwse Antwerpse situatie.
23

 Duits onderzoek naar de publieke 

werken in de zestiende en zeventiende eeuw beperkt zich voorlopig nog tot de individuele architecten 

en bouwmeesters en gebouwen.
24

 De bestaande literatuur is derhalve onvoldoende om het onderhavige 

onderzoek in een internationale context te kunnen plaatsen. Vervolgonderzoek naar de organisatie van 

de publieke werken in een Europese context is dan ook wenselijk. 

De opzet van dit onderzoek is in vier delen vertaald: deel I ‗het stadsfabrieksambt: de 

organisatie van de publieke werken in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw‘ laat de 

grote verscheidenheid en overeenkomsten zien van de organisatie van de publieke werken in de 

Noord-Nederlandse steden, onderverdeeld in de drie eerder genoemde deelgebieden van bestuur, 

uitvoerders en bouwopdracht. Dit deel wordt ingeleid met een hoofdstuk over de eigentijdse 

bouwtraditie en bouwambachtsgilden, en schetst een beeld van de ontwikkeling van het 

stadsfabrieksambt tot aan de zeventiende eeuw. Dit algemene, voornamelijk op literatuuronderzoek 

gebaseerde deel wordt uitgediept in de zeer gedetailleerde, voornamelijk op archiefonderzoek 

gebaseerde casussen Groningen en Amsterdam in respectievelijk de delen II en III, beide 

onderverdeeld in de eerder genoemde driedeling, waarbij de casus Groningen niet alleen het stedelijk 

                                                                                                                                                                      
stadhuizen van Maastricht (Ottenheym 1985; Ottenheym 1986), Bolsward (Van den Berg 1966), Enkhuizen 

(Theunisz 1927) en Lochem (Van Luttervelt 1949). 
19

 Medema 2008; Esther Starkenburg hoopt dit jaar te promoveren op een proefschrift over ‗de 

overheidsbemoeienis met architectuur en ruimtelijke ordening in de Bataafs-Franse tijd, waarbij het regime van 

koning Lodewijk Napoleon en diens aspiraties tot de modernisering van het Koninkrijk Holland centraal staan.‘ 

(beoogde promotie 2011; Vrije Universiteit Amsterdam). 
20

 Van Essen/ Hurx 2009; Van Essen/ Hurx/ Medema 2010. 
21

 De Jonge/ Ottenheym (ed.) 2007. 
22

 Zoals Wilkinson-Zerner (1993) over de Spaanse hofarchitect Juan de Herrera, Neville (2009) over de Zweedse 

Nicodemus Tessin de Oude, Necipoglu (2005) over de Ottomaanse Sinan en diverse auteurs over de Engelse 

royal architect Wren. Howard (1975) geeft in de studie over Sansovino, architect van de stadstaat Venetië, 

weinig duidelijkheid over de Venetiaanse publieke werken. Over de organisatie van de bouw van raadhuizen in 

Britse provinciesteden geeft Titler (2001) een enkel voorbeeld. De bundel van Ottenheym/ Chatenet/ De Jonge 

(eds.) (2010) behandelt openbare gebouwen weliswaar Europa-breed, maar enkel typologisch en niet in de 

context van de eigen organisatie.  
23

 Bertels (2008, pp.80-85) geeft een korte samenvatting van het tiende hoofdstuk (‗Vande Boumeesters, 

Materialen, Stadts-wercken ende t‘ghene daer aencleeft‘) van de gedrukte Ordonatie Albertine… (1618) en 

daarmee enig inzicht in de organisatie van de Antwerpse publieke werken in de vroege zeventiende; zie ook Tijs 

(1993) over het bouwbeleid van Antwerpen van de middeleeuwen tot de moderne tijd. Karen Michielsen bereidt 

in Antwerpen een masterthesis voor over de zestiende-eeuwse stadsbouwmeester Peter Frans (met dank aan P. 

Lombaerde) 
24

 Zoals het onderzoek naar Die Baumeister der ―Deutschen Renaissance‖ (Bartetzky ed. 2005) of naar het 

Große Zeughaus in Danzig (Bartetzky 2000). 
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bouwbedrijf behandelt, maar eveneens de provinciale werken. Tot besluit zullen in deel IV de 

casussen Groningen en Amsterdam worden samengevat, waarbij de organisaties van de Groninger 

stadswerken en de provinciale werken onderling worden vergeleken. Het Amsterdamse 

stadsfabrieksambt wordt vervolgens vergeleken met de Groninger publieke werken om de verschillen 

en overeenkomsten tussen deze ogenschijnlijk uitersten in de organisatie van publieke werken in de 

zeventiende eeuw af te wegen. Het concluderende hoofdstuk tenslotte brengt al het voorgaande samen 

in een gecomprimeerde visie op het stadsfabrieksambt in de Noordelijke Nederlanden in de 

zeventiende eeuw. 
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HOOFDSTUK 1 
BOUWTRADITIE, GILDEDWANG EN DE ONTWIKKELING 

VAN HET NEDERLANDSE STADSFABRIEKSAMBT IN 

AANLOOP NAAR DE ZEVENTIENDE EEUW 

 

 

Aan de stadsbouwbedrijven van de steden in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw ging 

veelal een vaak eeuwenlange ontwikkeling van de organisatie van de publieke werken vooraf. Door de 

opkomst en groei der steden in de periode van de elfde tot de veertiende eeuw kwam er steeds meer 

openbare ruimte en door de groeiende welvaart steeds meer openbare werken die door de steden op 

eniger wijze moesten worden beheerd. In de loop der tijd zijn er manieren ontwikkeld om deze werken 

zo goed mogelijk te beheren, de kosten te reduceren en de controle op de uitgaven te optimaliseren. 

Dit ging echter niet direct vanzelf en aanpassingen bleven noodzakelijk.  

Om enig inzicht te krijgen hoe deze vroegste ontwikkelingen van de openbare werken in de 

Noordelijke Nederlanden tot de zeventiende eeuw verlopen is, volgt hierna kort als inleiding de 

ontwikkeling van de organisatie van de bouwwereld in de Noordelijke Nederlanden tot in de 

zeventiende eeuw, over de gilden van de bouwambachten, de gilderegels en gildedwang en over de 

invloed van de overheden daarop.  

Uitvoeriger zal worden ingegaan op de vijftiende- en vooral zestiende-eeuwse historie van het 

Nederlandse stadsfabrieksambt: van de vroegste organisatievorm, de uitbreiding van de 

verantwoordelijkheid in de openbare ruimte van de stadsoverheid tot de ontwikkeling van een heuse 

stedelijke bouworganisatie. De verschillen en de overeenkomsten in deze ontwikkeling in de 

verschillende Noord-Nederlandse steden en de verschuivingen daarin zullen het uitgangspunt vormen 

voor de volgende hoofdstukken die uitsluitend de zeventiende eeuw zullen behandelen. 

 

 

1.1  Bouwtraditie en bouwambachtsgilden: gilderegels, gildedwang en de stedelijke overheid 

 

De bouwwereld werd tot in de moderne tijd gedomineerd door tradities: zowel het opleidingssysteem, 

de scheiding van ambachten en de opdrachtverlening en betalingswijze, als de methode van bouwen 

zelf die lokaal bepaald werd door de beschikbare bouwmaterialen.
25

 De lokale varianten in 

bouwmethode en constructiewijze zijn in het kader van deze studie naar de organisatie van het 

stadsfabrieksambt in de Noordelijke Nederlanden van ondergeschikt belang omdat deze weliswaar 

bepalend waren voor het ambacht dat de leiding had op de bouwplaats, maar van weinig invloed waren 

op de organisatie van het totale bouwproces. Het opleidingssysteem van leerling-gezel-meester, de 

strikte scheiding van de ambachten en de methode van opdrachtverlening en betaling waren dat wel. 

Tot in de zestiende eeuw is hierin nauwelijks verandering gekomen. Kennis en kunde verspreidden 

zich traag over grote afstanden, maar verspreidden zich wel. Naast betaling in dagloon werd sinds de 

veertiende eeuw de methode van hoopwerk – betaling per hoeveelheid materiaal – en aanbesteding – 

                                                      
25

 Met name de studies van Meischke tonen uitvoerig de bouwtradities, de lokale varianten en de verspreiding 

van kennis en kunde in de middeleeuwen en vroeg-moderne tijd: o.a. Meischke 1988; Meischke e.a. 1993-2000; 

de ontwikkeling van de bouwtechniek tot in de vroeg-moderne tijd is vooral uitvoerig terug te vinden in de 

studies van Janse: o.a. Janse 1965; Janse 1989; Janse e.a.1987; Janse/ de Vries 1991; verder zijn er nog vele 

locale studies. 
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betaling van een vooraf vastgestelde aanneemsom – steeds vaker toegepast
26

; het financiële risico 

verschoof op die manier langzaam van de opdrachtgever naar de uitvoerders. 

Intensievere handel over korte en lange afstanden, economische expansie met bijbehorende 

kapitaalgroei, een nieuwe kapitaalkrachtige handelselite en de boekdrukkunst zorgden vanaf de 

zestiende eeuw voor een snellere verspreiding van materialen, kennis en kunde en boden de 

mogelijkheid deze op grote schaal toe te passen.
27

 De patriciërs waren kapitaalkrachtig genoeg om 

zich als opdrachtgever van architectuur te willen meten met de oude adel. In de Zuidelijke 

Nederlanden resulteerde dit in de zestiende eeuw al in een enorme bouwactiviteit van met name de 

handelselite, terwijl dit in de Noordelijke Nederlanden pas in de decennia rond de overgang van de 

zestiende naar de zeventiende eeuw op gang kwam. Met de groei van de handel en het kapitaal 

groeiden de steden verder. Verhoogde bouwactiviteit was het gevolg en aantrekkingskracht van de 

steden op vele lieden van het platteland richting de steden, ook van bouwambachtslieden.  

De gilden boden een buffer tegen een overspoeling van de markt met gelijkgeschoolde 

ambachtslieden van buitenaf door het opstellen van bindende regels met betrekking tot specifieke 

ambachten.
28

 Waren de gilden in de late middeleeuwen voornamelijk opgericht met een sociaal, 

religieus of politiek doel, langzaamaan werden steeds meer gilden opgericht als beroepsvereniging met 

als belangrijkste doel het behartigen van de economische belangen van een specifieke beroepsgroep 

door het afschermen van de markt, het bewaken van kwaliteitsgaranties en de sociale zorg voor de 

‗broeders‘ en hun families. Door het instellen van dwingende regels kon het gilde regeren over de 

betreffende beroepsgroep: de gilderegels betroffen de toelating tot het gilde en dus tot het ambacht, de 

beroepsopleiding, de afbakening van de ambachtswerkzaamheden, de inkomsten, de bedrijfsomvang 

en de instelling van sociale fondsen voor begrafenissen van gildebroeders en voor het onderhoud van 

hun weduwen en voor zieken.
29

 Per stad, beroepsgroep en periode konden de belangen enorm 

verschillen en daarmee de betreffende gilderegels. Zo konden bijvoorbeeld in de ene stad voor een 

specifiek ambacht strenge gilderegels gelden, terwijl hetzelfde ambacht elders vrij was van 

gilderegels. De steenhouwers bijvoorbeeld waren overal in de Republiek gehouden aan gildedwang 

terwijl in Groningen in 1660 de steenhouwers uit het gilde werden geplaatst in de hoop de aanwas van 

ambachtslieden in die stad te vergroten.
30

 Er kon een numerus clausus worden ingesteld waarmee een 

gesloten kring van bevoorrechte ambachtsmeesters ontstond. Soms werden er knechtsgilden met hun 

eigen toetredings- en arbeidsregels ingesteld, met name als de meesterskring was gesloten door een 

numerus clausus.
31

 De bedrijfsgrootte kon door vaststelling van de aantallen knechten en leerlingen, 

afhankelijk van de conjunctuur, enorm verschillen in dezelfde stad. In Amsterdam was in 1524 een 

timmermeester vrij in het aantal knechten en leerjongens, in 1544 werd zijn bedrijf beperkt tot twee 
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20 

 

knechten en twee leerjongens, terwijl hem in 1593 was toegestaan zes knechten en twee leerjongens te 

hebben.
32

  

Eén belang stond echter in alle ambachtsgilden en -regels voorop: het belang van de eigen 

beroepsgroep, de eigen leden of ‗broeders‘. Een aantal basistoetredingsvoorwaarden was voor ieder 

ambachtsgilde in elke stad vrijwel gelijk: men diende het poorterschap van de betreffende stad te 

bezitten, er moest entreegeld betaald worden en een meesterproef worden afgelegd.
33

 De hoogte van 

de entreegelden en de omvang en kosten van de meesterproeven konden per stad en per gilde flink 

verschillen, maar het waren met name de andere regels die werden afgestemd op de plaatselijke 

conjunctuur en economische politiek.  

Tot aan de zeventiende eeuw waren er in een aantal steden in de Noordelijke Nederlanden 

gilden die enige vorm van politieke macht in het stadsbestuur hadden, maar deze vormden een 

uitzondering. In Utrecht behoorden de gilden tot het kiescollege van de raad; in Arnhem en Nijmegen 

dienden de overlieden van de gilden bij belangrijke besluiten geraadpleegd te worden en in Dordrecht 

werd in de veertiende eeuw naast de raad een apart college van gildevertegenwoordiging ingesteld dat 

zijn invloed echter snel weer verloor.
34

 In Groningen kozen de oude gilden jaarlijks twee 

bouwmeesters die tot 1601 de gilden vertegenwoordigden in de raad en belast waren met het toezicht 

op de openbare werken; tot 1663 bleven zij mede-controleurs van de stadsfinanciën (zie hoofdstuk 

5.2).  

Tegenover de macht van de gilden stond de bevoegdheid van het stadsbestuur om de 

autonomie van de gilden te regelen en te beperken. De stad diende toestemming te geven voor het 

oprichten van een gilde of het afscheiden van een beroepsgroep in een eigen gilde. Zij diende tevens 

haar goedkeuring te geven aan alle gilderegels en -ordonnanties, maar kon eveneens gilderegels 

opleggen indien het algemeen (stads)belang daarmee gediend was. Voor het stadsbestuur was het 

bevorderen van de stedelijke economie, de sociale vrede en politieke stabiliteit de belangrijkste 

drijfveer om tot beslissingen betreffende de gilden te komen.
35

 

 

 

1.2  Het stadsfabrieksambt in de Noordelijke Nederlanden vóór de zeventiende eeuw 

 

De term stadsfabrieksambt is in de context van deze studie een verzamelnaam voor het uitvoerend 

orgaan met betrekking tot de openbare werken in een stad. In iedere stad in de Noordelijke 

Nederlanden was dit orgaan, voor zover er een uitvoerend orgaan bestond, anders georganiseerd en 

had veelal een andere naam. Er werd gesproken van de fabricage, de werkbazen, het fabrieksambt  of 

het stadswerk, maar overal werd hetzelfde bedoeld: de stadsdienst die verantwoordelijk was voor het 

onderhoud van de stadsbezittingen (de straten, grachten, bruggen, gebouwen, fortificaties etc.). De 

benaming van fabriek vindt haar oorsprong in de middeleeuwse kerkbouw. In de dertiende eeuw werd 

vrij algemeen de instellingen die vanuit de kapittels verantwoordelijk waren voor de bouw en het 

beheer van de kerken, met name op financieel gebied, aangeduid als fabrica (Latijn) of fabriek 

(Middelnederlands). Deze fabriek werd geleid door een jaarlijks gekozen geestelijke die 

fabriek(s)meester werd genoemd.
36

 In het Middelnederlands werd echter ook de opzichter van een 

werkplaats fabrieksmeester genoemd.
37

 Daarmee wordt het soms verwarrend dubbele gebruik in later 
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tijden verklaard van de term fabriek voor zowel een ambtelijk beheerder als een ambachtelijk 

opzichter.  

Of er in een stad sprake is van een stadsfabrieksambt (als verzamelnaam voor fabricage, 

stadswerk, stadsbazen etc.) is een kwestie van definitie. De term stadsfabrieksambt suggereert een 

dienst als onderdeel van de stadsorganisatie. Men kan pas spreken van een stadsdienst, dus een dienst 

van de stad zelf, als er meer is dan een tot stadsmeester benoemde, in daghuur werkende 

ambachtsmeester voor wie de stad de eerste opdrachtgever is en die verder vrij is om voor 

particulieren te werken. De stadsmeester(s) moet(en) op enige andere wijze gebonden zijn aan de stad 

door een (klein) jaarsalaris, jaarlijks kleedgeld, een vrije woning of een verbod op particulier werk. De 

stad moet tevens een terrein met schuren en/of werkplaats bezitten waarop de stadsmaterialen worden 

opgeslagen en waarop eventueel een stadsmeester toezicht houdt. En er moet vanuit het stadsbestuur 

een gedelegeerde zijn die belast is met het toezicht op de openbare werken en het financieel beheer. 

Vóór de zestiende eeuw waren er in de Noordelijke Nederlanden vrijwel geen georganiseerde 

stadsdiensten voor het onderhoud van de openbare werken.
38

 Wel waren er vanuit de stadsbesturen één 

of meerdere functionarissen aangesteld die belast waren met het beheer van en het toezicht op de 

openbare werken. Ook deze hadden een verscheidenheid aan benamingen, veelal verwijzend naar het 

oorspronkelijke aandachtspunt van de functie die zij uitoefenden: muurmeester, vestmeester, 

brugmeester, havenmeester, walmeester, timmermeester, fabrieksmeester of bouwmeester. Openbare 

werken in de late middeleeuwen waren veelal beperkt tot de verdedigingswerken – stadsmuur, 

stadsvest en poorten – en het stadhuis, anders dan in de vroegmoderne tijd waarin de stadsbesturen 

verantwoordelijk waren voor een belangrijk deel van de openbare ruimte en vele publieke gebouwen. 

De bewoners waren in de late middeleeuwen veelal zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de 

straten, bruggen en grachten voor hun eigen huis of die in hun wijk of kwartier. Chronisch 

achterstallig onderhoud en een groeiende stedelijke trots waren veelal de belangrijkste redenen dat 

stadsbesturen over gingen tot het eigenhandig organiseren van het onderhoud van specifieke 

onderdelen van de openbare ruimte, zoals straten, bruggen, grachten, of delen daarvan. De aanwoners 

bleven echter de financiële verantwoordelijkheid dragen, waardoor de kosten hoofdelijk werden 

omgeslagen en van stadswege geïnd. 

Voor het toezicht en de controle op de openbare werken werden in 1393 in Rotterdam in elk 

kwartier (wijk) twee brugmeesters aangesteld; in Kampen kende men in ieder geval sinds 1389 twee 

muurmeesters en had Leiden sinds 1445 twee vestmeesters.
39

 In 1450 verzorgden zowel in Zwolle als 

in Gouda een zogenoemde timmermeester het financieel beheer van de stadswerken; beiden waren 

geen ambachtsmeester maar lid van de stadsregering.
40

 In Delft hield een regent in de functie van 

binnenhavenmeester  het toezicht op de stadswerken.
41

 In de noordelijke provincies heette deze functie 

opmerkelijk vaak bouwmeester: bijvoorbeeld in Groningen, Appingedam, Leeuwarden en Sneek.
42

 

Een betrekkelijk jonge stad als Amsterdam kende vóór 1500, voor zover bekend, geen enkele door de 

stad aangewezen functionaris voor de openbare werken.  

Uit de stadsrekeningen van Deventer uit 1392 blijkt de stad dan al te beschikken over twee 

stadstimmermeesters en twee stadsstratenmeesters die hun rekeningen moesten overleggen aan de 
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 Kampen vormde hierop een uitzondering omdat het al in de vijftiende eeuw stadsmetselaars, -timmerlieden en 
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schepenen; het jaar erna werden dezelfde meesters uitbetaald.
43

 Waarschijnlijk waren dit geen 

ambachtsmeesters maar gedelegeerde opzichters die het financieel beheer hadden over een segment 

van de stadstimmer- en straatwerken; later was er immers sprake van de timmermeestersrekening in de 

stadsrekeningen.
44

  

Het oudst bekende aanstellingscontract van een stadsambachtsmeester dateert uit 1415 voor 

een stadstimmerman te Gouda. Deze Meeuws Dyrcxsoen had een bescheiden jaarsalaris en 

kledingvergoeding en werd verder per gewerkte dag betaald in daggeld. Daarvoor zou hij al het 

timmerwerk, oud of nieuw, gedurende zijn hele leven verzorgen.
45

 Gouda had zo‘n twintig jaar later 

ook een stadsmetselaar in dienst: voor zes pond Vlaams per jaar voor kleding en een dagloon voor alle 

gewerkte dagen was Wouter Vroesen als stadsmetselaar verantwoordelijk voor al het 

stadsmetselwerk.
46

 Met de bouw van het nieuwe stadhuis in de planning was deze aanstelling geen 

onverstandig besluit van het stadsbestuur, want voor de ontwikkeling en uitvoering van grote, 

langlopende bouwprojecten had een stadsbestuur immers de kennis en het organisatietalent van 

ervaren, betrouwbare ambachtsmeesters in de belangrijkste ambachten nodig om een ontwerp te 

ontwikkelen, de bouw te organiseren en de bouw te leiden.
47

 Dergelijke aanstellingen werden veelal 

beëindigd na het gereedkomen van het bouwproject; de stad had immers geen vervolgwerk voor deze 

meesters anders dan incidenteel onderhoudswerk. 

 

De zestiende eeuw 

De economische groei en de daarmee gepaard gaande groei van de steden maakten het in de zestiende 

eeuw noodzakelijk het beheer van de stedelijke finaniciën te professionaliseren. In veel steden werden 

rentmeesters of thesauriers vanuit de raad of vroedschap aangesteld voor het beheer van de stedelijke 

financiën en omdat de openbare werken een groot deel uitmaakten van de stedelijke uitgaven werden 

zij daarmee tevens verantwoordelijk voor het financieel beheer van de openbare werken.
48

 Zij droegen 

meestal slechts verantwoording voor de controle op de uitgaven van de openbare werken, want in de 

meeste steden waren voor het dagelijks toezicht al brugmeesters, timmermeesters of fabrieksmeesters 

aangesteld. In Kampen namen de cameraars en rentmeesters echter deze taak over van de brug- en 

stalmeesters.
49

  

De steden die in de vroege zestiende eeuw alleen rentmeesters of thesauriers als opzichters van 

de openbare werken kenden, zoals Amsterdam sinds 1500 en Den Haag, hadden betrekkelijk weinig 

controlemiddelen voorhanden om zelfverrijking tegen te gaan van thesauriers die bijvoorbeeld tevens 

steen- of houtkoper waren. In Den Haag constateerde men in 1524 dat thesauriers in hun eigen 

voordeel konden handelen.
50

 Hiervoor werd als oplossing de functie van fabrieksmeester ingevoerd: de 

fabrieksmeester(s) hield(en) namens de vroedschap het dagelijks toezicht over de openbare werken, 

waardoor de thesauriers alleen nog de financiële controle uitoefenden.
51

 In Rotterdam werd het 
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financieel beheer en het dagelijks toezicht in 1579 gescheiden, 22 jaar nadat de thesauriers beide 

segmenten van de openbare werken toegewezen hadden gekregen.
52

 In Amsterdam gebeurde dit 24 

jaar na de invoering van het ambt van rentmeester (1500) tegelijktijd met de invoering van het ambt 

van stadstimmerman: de fabrieksmeester werd als raadsgedelegeerde aangesteld om het toezicht te 

houden op de stadstimmerman en de openbare werken, om intermediair te zijn tussen de 

beleidsmakers en de uitvoerders en te zorgen dat de wensen van het stadsbestuur op het terrein van de 

openbare werken werden uitgevoerd. De Amsterdamse rentmeester kreeg daarmee de functie van 

financieel controleur (zie hoofdstuk 8.2). In Haarlem was in 1513 voor het eerst sprake van een 

thesaurier ter controle van de uitgaven van de openbare werken terwijl er een jaar later ook sprake was 

van twee stadstimmermeesters (geen ambachtsmeesters).
53

 Niet duidelijk is welke van deze functies er 

het eerst was. Pas in de tweede helft van de zestiende eeuw zou in Haarlem besloten worden tot de 

aanstelling van een timmer- of fabrieksmeester, maar zou er tevens sprake zijn van een 

lekenfabrieksmeester als schakel tussen magistraat en uitvoerenden; Eisler suggereert hiermee dat er in 

Haarlem in de laatste drie decennia van de zestiende eeuw twee fabrieksmeesters waren: een 

ambachtsmeester en een raadsgedelegeerde.
54

 Maar nergens maakt Eisler het aannemelijk dat er stand- 

of statusverschil tussen beide fabrieksmeesters was, niet in benaming en niet in bezoldiging, waardoor 

het zeer onwaarschijnlijk is de een tot de magistraat behoorde en de ander tot de uitvoerende 

ambachtsmeesters. Het is aannemelijker dat de fabrieksmeesters, in de jaren dat er twee waren, beiden 

raadsgedelegeerde waren.
55

 Met name ook omdat er vanaf 1610 structureel twee fabrieksmeesters 

benoemd werden van verschillend allooi en met een verschillende benaming: een 

opperfabrieksmeester (raadsgedelegeerde) en een onderfabrieksmeester (ambachtsmeester).
56

 

Technische ondersteuning van de fabrieksmeester(s) was door de groei van de openbare 

werken en het gebrek aan bouwkundige kennis van de meeste raadsgedelegeerde fabrieksmeesters 

voor de organisatie van de openbare werken echter wel noodzakelijk. In de meeste Noord-Nederlandse 

steden werd dit aspect uitgeoefend door de stadstimmerman of stadsmetselaar als logisch onderdeel 

van zijn eigen ambt, maar sommige steden hadden daarvoor een specifieke functionaris aangesteld. In 

de zeventiende eeuw werd de instelling van het ambt van onderfabrieksmeester als technisch assistent 

van de fabrieksmeester(s) in meerdere steden gangbaar, maar in de zestiende eeuw is eigenlijk maar 

één stad bekend die zich dit kon veroorloven: Amsterdam. Al in 1545 werd ene Gheryt Jansz Brouwer 

tijdelijk aangesteld als onderfabrieksmeester.
57

 Sinds het ambt van fabrieksmeester in Amsterdam 

sinds 1555 louter nog werd vergeven aan vroedschapsleden, werd de functie van onderfabrieksmeester 

structureel. In Amsterdam was dus sinds de invoering van het fabrieksmeestersambt een ervaren 

ambachtsmeester (mede)verantwoordelijk voor de organisatie van de openbare werken: aanvankelijk 

als fabrieksmeester en toen deze uit de vroedschap werd verkozen als onderfabrieksmeester.  

Soms was het wenselijk de financiële boekhouding van de openbare werken te scheiden van 

de boekhouding van de stadsfinanciën: er kon dan een penningmeester worden aangesteld voor het 

doen van de betalingen van lonen en materiaal en het houden van de boekhouding daarvan of er kon 

een speciale thesaurier worden aangesteld uitsluitend voor de openbare werken. In Haarlem was er al 
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in 1543 sprake van een penningmeester van de openbare werken.
58

 In Leiden werd sinds 1578 het 

financieel beheer van de openbare werken in handen gegeven van een thesaurier-extraordinaris, een 

gecommitteerde uit de vroedschap, jaarlijks benoemd, maar altijd herverkiesbaar.
59

 In Amsterdam 

werd in 1594 een penningmeester aangesteld, op uitdrukkelijk verzoek van de nieuw gekozen 

fabrieksmeester, die niet genegen was het omvangrijke werk van allerhande betalingen en de 

bijbehorende boekhouding daarvan  zelf uit te oefenen; dat was voor hem werk voor een 

ondergeschikte (zie hoofdstuk 8.2). De instelling van het ambt van penningmeester of thesaurier-

extraordinaris was in de regel een verlichting van de taak van de thesauriers of de fabrieksmeesters en 

een stap verder in de bureaucratisering van en controle op de openbare werken. 

Voor het onderhoud van de openbare werken had een enkele stad met een vroege ontwikkeling 

al in de vijftiende eeuw een of meerdere stadsmeesters aangesteld, tijdelijk, zoals Gouda, of 

structureel, zoals Kampen.
60

 Het merendeel van de Noord-Nederlandse steden ontwikkelde zich in de 

zestiende eeuw pas op een schaal die de aanstelling van een of meerdere stadsmeesters rechtvaardigde. 

Deze stadsmeesters waren merendeels lokale ambachtsmeesters die door de stad waren uitverkoren om 

al het voorkomende onderhoudswerk van de openbare werken (in hun eigen ambacht) uit te voeren. 

De meesten hadden een contract voor bepaalde tijd dat na afloop en bij wederzijds welbevinden 

verlengd werd. Het merendeel van de stadsmeesters in de zestiende eeuw werd aangesteld op een 

dagloon, soms met een jaarlijkse toelage voor een (stads)mantel, soms met een vrije woning op de 

stadswerf of in het stadstimmerhuis waar dan toezicht gehouden moest worden op de stadsmaterialen 

en -gereedschappen. In de meeste gevallen echter moesten de stadsmeesters in de zestiende eeuw 

tevens voor particulieren werken omdat de stadswerken onvoldoende werkuren opleverden om een 

bestaan uit te hebben. In het contract met het stadsbestuur werd vastgelegd dat het stadswerk altijd 

voorrang zou krijgen boven iedere andere opdracht. In deze regeling konden zij beschikken over een 

zelfstandig bedrijf en eigen werkplaats. 

Sommige steden betaalden hun stadsmeesters, of de belangrijkste daarvan, naast een normaal 

tarief dagloon en eventueel kleedgeld en/of vrije woning ook een (meestal laag) jaarlijks traktement of 

pensioen. Kampen is hierin de vroegst bekende: al in de vijftiende eeuw kregen enkele stadsmetselaars 

een jaartraktement naast dagloon, de stadstimmerlieden en -leidekkers volgden in de zestiende eeuw.
61

 

Ook Utrecht en Haarlem hadden in de zestiende eeuw enkele stadsmetselaars – die tevens in 

belangrijke mate verantwoordelijk waren voor het ontwerpproces en de bouwbegeleiding van de 

openbare werken – naast een dagloon een jaartraktement gegeven.
62

  

Een contract met de stad – ongeacht of het loon in daghuur of als traktement werd betaald – 

kon een stadsmeester doen verplichtten de stad toestemming te vragen om voor particulieren te mogen 

werken; het stadsbestuur kon dan bepalen of het stadswerk dat toeliet. In Haarlem was in het contract 

met Lieven de Key expliciet sprake van een verbod op particulier werk zonder toestemming van het 

stadsbestuur, maar in Kampen lijken de stadsmeesters vrij te zijn geweest om voor particulieren te 

werken.
63

 Het verbod op particulier werk – dat wil zeggen zonder voorafgaande toestemming van het 

                                                      
58

 Eisler 1914, p.248. 
59

 Steenmeijer 2005, p.64. 
60

 Gouda had in 1415 een stadstimmerman aangesteld voor het leven, maar in de stadsrekening van 1437 komt in 

het geheel geen stadstimmerman meer voor (Meischke 1988, p.56); Kampen heeft sinds de jaren dertig van de 

vijftiende eeuw een doorlopende reeks stadstimmerlieden, stadsmetselaars en zelfs stadsleidekkers (Kolman 

1993, p.409-411). 
61

 Kolman 1993, p.409-411. 
62

 In Utrecht kregen Hendrick van Noort en opvolger en zoon Melchior van Noort tussen 1558 en 1600 jaarlijks 

150 pond bovenop hun dagloon (Ozinga 1933, p.25n.1); in Haarlem kreeg stadssteenhouwer Lieven de Key na 

zijn benoeming in 1593 tot tevens stadsmetselaar een jaarlijkse toelage (pensioen) van 72 pond boven zijn 

dagloon (Gonnet 1886, p.235). 
63

 Haarlem, zie: Gonnet 18886, p.235; Kampen, zie: Kolman 1993. 



 
25 

 

stadsbestuur – gold zeker in Amsterdam waar de stadsmeesters van begin af aan (1524) uitsluitend een 

jaarsalaris ontvingen en dus volledig in dienst waren van de stad (zie hoofdstuk 10 en tabel 4).  

 

De expansie en ontwikkeling van de steden in de late middeleeuwen en met name in de zestiende eeuw 

zorgden, door de groeiende omvang van de openbare ruimte en de toenemende financiële belasting 

voor de steden door de aanleg en het onderhoud van de openbare werken, voor de ontwikkeling van 

stedelijke bouworganisaties en de financiële controle daarop. Grote en prestigieuze bouwprojecten 

zoals stadsvergrotingen en stadshuizen konden resulteren in de aanstelling van vaste stadsmeesters en 

voor reorganisaties op met name het bureaucratisch vlak. Dit proces in de zestiende eeuw zal de 

opmaat blijken te zijn voor de ontwikkingen in het stadsfabrieksambt in de zeventiende eeuw in de 

Noordelijke Nederlanden. 

 



 
26 

 

 

HOOFDSTUK 2 
DE STAD ALS BOUWHEER IN DE ZEVENTIENDE EEUW: 

ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

 

De openbare of publieke werken van de zeventiende-eeuwse steden in de Republiek omvatten alle 

bouw- en onderhoudswerken in de openbare ruimte die in opdracht van de stadsbesturen werden 

uitgevoerd en die onder het beheer en tot de verantwoordelijkheid van deze steden vielen. Grote 

sommen geld werden jaarlijks door de stadsbesturen uitgegeven aan de publieke werken en deze 

drukten zwaar op de stedelijke uitgaven. Om de stadswerken naar eigen wens vorm te geven en 

hanteerbaar, betaalbaar en onder controle te houden, ontwikkelden de steden in de Noordelijke 

Nederlanden in de loop der eeuwen ieder een eigen bestuurssysteem met betrekking tot deze openbare 

werken. In de turbulente zeventiende eeuw, waarin veel steden gestaag of explosief groeiden, de 

plaatselijke conjuncturen enorm veel groei maar ook neergang lieten zien, was toename van de 

openbare werken onvermijdelijk, beleidsbepaling en reorganisaties eveneens.  

De Noord-Nederlandse stadsbesturen worden hieronder kort onder de loep gehouden om de 

organisatorische opbouw en de machtsverhoudingen binnen deze bestuursstructuren te tonen en 

daarmee helder te krijgen waar de beslissingsbevoegdheden lagen. Tevens wordt kort bekeken in 

hoeverre de andere overheden, provincie en Generaliteit, directe invloed konden uitoefenen op de 

besluitvorming omtrent de stedelijke openbare werken. 

Om het bouwbeleid van een stad uit te kunnen voeren, stelden de meeste steden al in de late 

middeleeuwen gedelegeerden aan om toezicht te houden op de stadswerken en de financiën daarover 

te beheren, zoals uit voorgaande is gebleken. Door de toename van de stadswerken in de zestiende en 

zeventiende eeuw, door stadsuitbreidingen en toegenomen verantwoordelijkheid van stadsbesturen 

voor de openbare ruimte, breidde de organisatie van de stadswerken zich steeds verder uit, met name 

de aansturing en controle op bestuurlijk, bouwkundig en financieel-administratief gebied. Naarmate er 

meer geld in de openbare werken omging of als de financiële situatie van steden (tijdelijk) minder 

florisant was, waren aanpassingen aan de organisatie, en met name aan het controleapparaat, 

noodzakelijk of wenselijk. In de zeventiende eeuw bestonden er verschillende redenen voor 

reorganisaties van dit bestuurlijk deel van het stadsfabrieksambt en werden verschillende methodes 

toegepast om het controle-apparaat te verbeteren. Verschillende nieuwe functies werden in het leven 

geroepen om de openbare werken zo zorgvuldig en voordelig mogelijk uit te kunnen voeren. 

Het bouwbeleid van de steden in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw kende 

veelal een scheiding tussen regulier onderhoudswerk enerzijds en nieuwbouwprojecten en kostbare 

herstelwerkzaamheden anderzijds. Deze beide onderdelen van het stadswerk lieten veelal enorme 

grote beleidsverschillen zien ten aanzien van beslissingsbevoegdheden, ontwerp, opdrachtverlening en 

uitvoering. De beleidsverschillen ten aanzien van de uitvoeringsmethoden – eigen beheer of 

aanbesteding – zullen hieronder nader bestudeerd worden, evenals de financieringsmethoden van de 

openbare werken.   
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2.1  Het stadsbestuur  

 

De steden in de Republiek waren in grote mate autonoom binnen hun eigen rechtsgebied: met 

betrekking tot bestuur, wetgeving, rechtspraak en belastingheffing binnen haar jurisdictie had een stad 

ten tijde van de Republiek zelden verantwoording af te leggen aan de provincie of landsregering. De 

vormgeving van het bestuur van de stad had zich sinds de toekenning van stadsrechten in de meeste 

steden echter op verschillende wijze ontwikkeld: de inrichting van het stadsbestuur was in geen enkele 

stad in de Republiek gelijk aan een andere. Het principe van bestuur was echter wel overal gelijk: een 

stadsbestuur was verdeeld in enerzijds een uitvoerend orgaan voor het dagelijks bestuur en anderzijds 

een controlerende en adviserende instelling.
64

 Het uitvoerend orgaan, veelal magistraat genoemd, 

bestond uit zowel een bestuurlijk als een juridisch orgaan. De controlerende en adviserende 

instellingen werden veelal (gezworen)(ge)meente, vroedschap of raad genoemd en bestonden meestal 

uit regenten, al of niet gecombineerd met andere vertegenwoordigers uit de burgerij, gilden, wijken, 

etc.  

Door de structuur van het stadsbestuur in de Republiek enigszins bloot te leggen, wordt 

duidelijk waar binnen dat systeem de macht en dus de beslissingsbevoegdheid lag, binnen welke 

colleges besluiten omtrent openbare werken werden en konden worden genomen én welke colleges 

van belang waren bij de totstandkoming van deze besluiten. 

 

Magistraat 

De magistraat van een stad was een jaarlijks gekozen of benoemd college dat verantwoording droeg 

voor het dagelijks bestuur en de rechtspraak in die stad en de stadsjurisdicties. De magistraat bezat 

daarmee de plaatselijke uitvoerende en wetgevende macht. Van oudsher waren de schout, schepenen 

en burgemeesters de belangrijkste functies binnen het stadsbestuur, waarbij de schout het hoofd van de 

politie en openbaar aanklager was, de schepenen de rechters waren en de burgemeesters de dagelijkse 

leiding over de stad hadden. Jaarlijks werd de magistraat gekozen of benoemd  uit de bepaalde en 

beperkte groep van de vroedschap, raad of (gezworen) (ge)meente, maar in een enkele stad zoals in 

Amsterdam was hiervoor het lidmaatschap van de burgervertegenwoordiging geen dwingende 

noodzaak.
65

 In de meeste steden werden de functies voor een jaar vergeven. In sommige steden, zoals 

bijvoorbeeld in Zwolle, werd weliswaar jaarlijks een voltallig magistraatscollege gekozen, maar 

werden de verschillende functies binnen dat jaar in een roulerend systeem periodiek gewisseld om 

machtsmisbruik in de verschillende functies zoveel mogelijk te beperken.
66

 Ook konden de 

verschillende beleidsterreinen in commissies worden ingedeeld, om vervolgens in een roulerend 

systeem door de magistraatsleden te worden beheerd, zoals in Leeuwarden waar de magistraatsfuncties 

wel voor een jaar werden vergeven, maar de verschillende beleidsterreinen – verdeeld in ‗vier 

policiën‘ – elke drie maanden door andere magistraatsleden werden waargenomen.
67

  

De magistraat had echter geen alleenmacht. Zelfs in Amsterdam waar halverwege de 

zeventiende eeuw de macht van de regerend burgemeesters heel ver reikte, was de stem van het 

college van oud-burgemeesters zeer zwaarwegend en het advies van de vroedschap van groot belang 

maar evenwel niet dwingend.
68

 In veel steden had de vroedschap, raad of (gezworen) (ge)meente 

echter wel een controlerende taak en was zij stemhebbend in de besluitvoering of kon zij minstens 
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besluiten goedkeuren dan wel teniet doen.
69

 In Den Haag waren er behalve de magistraat die 

zeggenschap over de burgers had, nog drie – provinciale - colleges die op verschillende vlakken 

jurisdictie over de plaats en zijn bewoners konden doen gelden en die eind zestiende eeuw een 

samenwerkingsorgaan oprichtten: de magistraat van Den Haag vormde met het Hof van Holland, de 

Rekenkamer en de Hoge Raad samen de Sociëteit van ‘s-Gravenhage.
70

 Ook de gilden konden 

politieke invloed hebben op stadsbesturen: in een dertigtal steden hadden de gilden een periode 

invloed op de samenstelling van het stedelijk bestuur, of speelden ze een rol bij het vaststellen van de 

stedelijke belastingen of bij de controle op de stedelijke financiën.
71

 In de zeventiende eeuw was deze 

macht voor de meeste gilden echter uitgespeeld, hoewel in Den Bosch pas in 1629 en in Groningen 

stapsgewijs afgebouwd in 1601 en 1663. Alleen in Dordrecht behielden de gilden indirect nog de 

gehele zeventiende eeuw hun zeggenschap.
72

 

 

Vroedschap, raad, (gezworen) (ge)meente, eedgenoten 

Alle steden kenden naast de magistraat een vorm van burgervertegenwoordiging met meer of minder 

macht en invloed. Deze colleges werden meestal vroedschap of raad genoemd, maar ook meente, 

gemeente, gezworen gemeente, eedgenoten en mogelijk nog anders. De omvang van de Hollandse 

vroedschappen kon variëren van veertien (Medemblik) tot veertig (Delft, Leiden) door middel van 

coöptatie en voor het leven gekozen leden.
73

 Een betrekkelijk kleine groep van gegoede burgers en 

machtige families behield op deze manier de mogelijkheid van politieke invloed en aanspraak op de 

belangrijkste ambten in de stad: in vrijwel alle steden werd de magistraat gekozen uit de 

vroedschap/raad. In Amsterdam was het niet noodzakelijk om lid van de vroedschap te zijn om toch 

tot burgemeester gekozen te kunnen worden.
74

 Den Haag koos zijn burgemeesters en schepenen met 

name van buiten de vroedschap nadat deze laatste in 1672 permanent geworden was – met voor het 

leven gekozen leden.
75

 

De samenstelling van de burgervertegenwoordiging kon ook op andere wijze gevormd 

worden. Zij kon bijvoorbeeld bestaan uit vertegenwoordigers uit de wijken: in Zwolle werd de meente 

door coöptatie gekozen uit de vier wijken die respectievelijk ieder twaalf vertegenwoordigers 

leverden; zij hadden zitting voor het leven.
76

 Ook Kampen kende een gezworen gemeente met 

vertegenwoordigers van de vier wijken uit de bovenlaag van de burgerij, maar dit was een extra 

burgervertegenwoordiging die functioneerde naast een raad.
77

 Een raad kon ook gevormd worden 

door een vertegenwoordiging van de belangrijkste instanties in de stad: in Appingedam bestond de 

gezworen gemeente uit de gezamenlijke kerkvoogden, gasthuisvoogden, schuttenrichters, 

kluftmeesters en de twee bouwmeesters.
78

  

Op welke manier of volgens welke methode de burgervertegenwoordiging ook was 

samengesteld, zij bestond altijd uit vertegenwoordigers van de bovenlaag van de burgerij. Aanzien en 

geldelijk profijt – voor zowel de stad als voor de eigen groep door de bescherming van 

handelsbelangen, familiebelangen en stadsbelangen – en carrièreplanning waren de belangrijkste 

motieven om toe te treden tot dit selecte gezelschap. Indirecte invloed vanuit de raden kwam door 

middel van de raadscommissies die de magistraat adviseerden, directe invloed had men in 
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stadsbesturen waarin de raden meeregeerden en stemgerechtigd waren. Lidmaatschap van de 

burgervertegenwoordiging vergrootte de mogelijkheid om benoemd te worden in de belangrijkste 

stadsambten of zelfs in ambten op provinciaal en landsniveau. 

 

 

2.2  Invloeden van de andere overheden: de provincies en Generaliteit 

 

Andere overheden dan het stadsbestuur, en dan met name de provinciale en generale overheid,  konden 

eveneens invloed uitoefenen op het beleid en de praktijk van de stedelijke openbare werken. De 

overige overheden zoals waterschappen en heemraden hadden in principe geen jurisdicties binnen de 

stadsgrenzen. Uitzondering daarop vormt Den Haag: de Haagse magistraat moest op eigen 

grondgebied niet alleen de verregaande bemoeienis van de grafelijke Rekenkamer en de Sociëteit met 

de Haagse openbare werken tolereren, maar tevens die van het hoogheemraadschap Delftland.
79

  

De provincies hadden weinig rechtstreekse invloed op de stedelijke openbare werken, maar 

dienden wel hun goedkeuring te verlenen aan stadsvergrotingen. Het provinciaal bestuur, de Staten, 

hield zich bezig met het bestuur van de provincie – met name militair – en de afvaardiging van die 

provincie in de Staten-Generaal. Het dagelijks bestuur van de provincie, de Gecommitteerde Raden in 

Holland en Zeeland en de Gedeputeerde Staten in de overige provincies, kreeg behalve de algemene 

provinciale bestuurstaken ook de zorg voor de openbare orde, uitvoering van de belastingwetgeving en 

de daaraan verbonden bestuursrechtspraak.
80

 De gebouwen die noodzakelijk waren voor het uitoefenen 

van deze taken werden voornamelijk ingericht in geconfisqueerde voormalige katholieke kloosters of 

gebouwd op geconfisqueerde voormalige kloostergronden. Provinciehuis, Prinsenhof, Hof Provinciaal, 

Collectehuis, Corps de guarde, Arsenaal, Gerechtsgebouw, provinciaal Tuchthuis waren het soort 

gebouwen dat in de steden van de gehele Republiek in opdracht van de verschillende 

provinciebesturen werd gebouwd of ingericht.
81

 Grond, gebouwen en ontwerpen werden veelal ter 

beschikking gesteld door de stadsbesturen. Systematisch onderzoek naar het bouwprogramma van de 

provincies ten tijde van de Republiek en de organisatie daarvan heeft nog niet plaatsgevonden, 

waardoor onduidelijkheid bestaat over de omvang en organisatievorm van de provinciale werken. De 

literatuur geeft wel verwijzingen naar bijvoorbeeld een Staten-timmerman in Utrecht, een commies 

van ‘s-Lands Magazijn in Holland en een provinciale landmeter van Overijssel, maar geen enkele 

indicatie over de duur, verantwoordelijkheden en het karakter van deze functies.
82

 Hoewel de 

provinciale werken in de provincie Stad en Lande van Groningen zeer uitvoerig waren georganiseerd 

(zie deel II), geeft de bestaande literatuur de indruk dat het de stadsbesturen waren die invloed hadden 

op de provinciale bouwproductie binnen de steden, meer dan andersom.
83

 Binnen de stadsgrenzen 

konden stadsbesturen invloed uitoefenen op de locatie van de provinciale gebouwen en tevens enige 

inspraak wensen op de vormgeving van deze gebouwen omdat ze deel uitmaakten van het publieke 

domein van de stad. In Groningen bemoeide het stadsbestuur zich bijvoorbeeld uitdrukkelijk met de 

vormgeving en plaatsing van het provinciale Collectehuis dat centraal gelegen werd op de Brede 

Markt.
84

 De provincie Groningen Stad en Lande had evenwel ook invloed op de stadswerken van 

Groningen, maar lijkt hierin een uitzondering te vormen omdat de provincie als beheerder van de 
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voormalige katholieke kerkelijke goederen tevens verantwoordelijk was voor de bouw en het 

onderhoud van een groot deel van de protestantse kerken, pastorieën, scholen etc. De provincie was 

daardoor een grotere openbare opdrachtgever dan de stad Groningen. De provincie ontwikkelde een 

uitgebreide ‗provinciale fabriek‘ die in bepaalde perioden zelfs ontwerpen leverde aan de Groninger 

stadswerken (zie deel II). Ook Friesland kon beschikken over provinciale ambachtsmeesters. Deze 

beambten werden in Friesland landschapsbouwmeester, -timmerman, -metselaar en -steenhouwer 

genoemd omdat de provincie werd aangeduid als ‗Het Landschap‘.
85

 Groningen daarentegen maakte 

onderscheid tussen provinciale timmerlieden (provincie) en landschapstimmerlieden (Generaliteit). 

De Generaliteit had in zijn algemeenheid zeker directe invloed op de stedelijke openbare 

werken, maar uitsluitend op één segment van de openbare werken en wel de verdedigingswerken. De 

Generaliteit was niet alleen verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van de Republiek maar ook 

voor de landsverdediging.
86

 In het kader van het landsbelang had de Generaliteit, vertegenwoordigd 

door de stadhouder en zijn ingenieurs, grote zeggenschap over de verdedigingswerken van de steden. 

Voor de vestingwerken van stadsvergrotingen diende het ontwerp te zijn goedgekeurd door de 

stadhouder; daartoe werden ingenieurs van de stadhouder naar de betreffende stad gezonden om 

ontwerpen te maken of diende de stadhouder zijn goedkeuring te verlenen aan door de steden 

ontwikkelde ontwerpen, al of niet in samenspraak ontworpen met de stadhouder en/of zijn 

ingenieurs.
87

  

Om de staat van de fortificaties in de Republiek op peil te houden, werden ingenieurs in dienst 

van de Generaliteit, de stadhouders, de provincies of de steden jaarlijks op ronde gestuurd om alle 

vestingwerken te inspecteren. Werk dat daaruit voortvloeide diende door de steden en de provincies 

bekostigd te worden.
88

 Een stad als Amsterdam had in de tweede helft van de zeventiende eeuw zelf 

een stadsingenieur in dienst die zorg droeg voor alles wat met de fortificatie te maken had (zie deel 

III). Een dergelijke militaire stadsfunctie lijkt echter een uitzondering in de Republiek te zijn, want van 

geen van de andere steden is bekend dat zij ooit een stadsingenieur hebben aangesteld, met 

uitzondering van Groningen in de paar jaar dat de stad enorm werd uitgebreid (zie deel II).
89

 

Stadsbesturen maakten wel tijdelijk gebruik van de diensten van ingenieurs, maar het waren met name 

de ingenieurs in dienst van de Generaliteit die uiteindelijk bepaalden hoe de nieuwe fortificaties eruit 

dienden te zien. 

Een andere manier waarop de Generaliteit zijn macht kon doen gelden op (de vestingwerken 

van) een stad, was de aanleg van dwangburchten: een dwangburcht was altijd een vijandige daad ten 

opzichte van de bevolking en het bestuur van de betreffende stad. Nadat bijvoorbeeld de Spaans 

gezinde stad Groningen in 1594 door de overtuigende kracht van de legers van prins Maurits aan de 

zijde van de Republiek was gekomen, diende een groot gat in de vestingwerken opnieuw verdedigd te 

worden. Met de bouw van een dwangburcht (zie afb.1) in opdracht van de Staten-Generaal kon de stad 

niet alleen verdedigd worden tegen vijandige aanvallen, maar tevens onder controle gehouden worden 
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vooral Schuitema Meijer 1966; maar ook: Van Essen 2010, pp.26-27; Mens 1982, p.190.  
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en gedwongen tot het betalen van belastingen.
90

 Ook ‘s-Hertogenbosch werd na de inname in 1629 

versterkt met een dwangburcht vanwege de katholieke sympathieën van de bevolking en het gevaar 

van een Spaanse aanval.
91

 Met deze ingrepen werd niet alleen het veiligheidsbelang van de Republiek 

gediend, maar tevens het binnenlands politieke belang.  

In de Generaliteitslanden waren de steden slechts in beperkte mate autonoom: de Staten-

Generaal was oppermachtig in deze gebieden.
92

 De stadsbesturen functioneerden veelal als voorheen, 

maar hadden verantwoording af te leggen aan de Staten-Generaal. Met name over grote uitgaven 

hadden stadsbesturen toestemming uit Den Haag nodig. Dus voor de bouw van een nieuw stadhuis 

zoals in Maastricht in 1659-1664 werd de goedkeuring van de Staten-Generaal verlangd evenals die 

van de prins-bisschop van Luik omdat Maastricht als stad eveneens onderhorig was aan het 

prinsbisdom Luik. De beide ‗Heren‘ hadden echter geen directe invloed op de vormgeving; het 

ontwerp was door het stadsbestuur van Maastricht vastgesteld en in maquettevorm aan de beide Heren 

aangeboden voor consent.
93

 Typerend voor de situatie van de steden in de Republiek was ook in dit 

geval dat andere overheden slechts geringe invloed hadden op het stedelijke bouwprogramma. 

 

 

2.3  De organisatie van het stadsbestuur in de aansturing van, het toezicht en de controle op de 

openbare werken rond 1600 

 

Bestuurlijke en bouwkundige aansturing en controle rond 1600: fabrieksmeesters, 

onderfabrieksmeesters, commissies 

Burgemeesters en/of (een deel van ) de magistraat vormden het dagelijkse bestuur van de Noord-

Nederlandse stad en derhalve ook over de openbare werken. Al sinds de late middeleeuwen werd het 

toezicht op de stadswerken gedelegeerd aan functionarissen die in de Nederlanden een grote diversiteit 

aan namen kregen: vestmeesters, timmermeesters, fabrieksmeesters, muurmeesters, havenmeesters, 

bouwmeesters, kameraars, enz. Zij droegen verantwoording voor het toezicht op de onderhoudsstaat 

van de openbare werken, op de uitvoering van onderhoudswerk en nieuwbouw, en waren 

verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling – inkoop van materialen en uitbetaling van lonen. 

Over dit alles droegen zij verantwoording af aan het stadsbestuur. Ondanks de grote verscheidenheid 

aan benamingen voor (vrijwel) gelijke functies, de variaties in de functie-inhouden  van de beambten 

en de veranderingen en reorganisaties in de organisatie van vrijwel alle stadsfabrieksambten in de 

Noordelijke Nederlanden in verschillende perioden en om verschillende redenen, is het toch mogelijk 

een algemeen verhaal te scheppen over het stadsfabrieksambt in de zeventiende-eeuwse Noordelijke 

Nederlanden. 

De situatie rond 1600 laat voor het dagelijks bestuur de stadswerken over de gehele Republiek 

een vergelijkbaar beeld zien: meestal beheerden twee, door de vroedschap gekozen regenten voor een 

periode van een tot drie jaar de portefeuille openbare werken en maakten als lid van de raad of 

vroedschap vrijwel onveranderlijk onderdeel uit van het stadsbestuur. In Hollandse steden werden zij 

veelal fabrieksmeesters genoemd (bijvoorbeeld Haarlem, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Den Haag), 

hoewel ook andere benamingen voorkwamen, zij het minder frequent: havenmeesters (Delft) of 

thesaurier-extraordinaris (Leiden). Buiten Holland hadden zij vaak andere benamingen: cameraars 

(Kampen en Utrecht) of bouwmeesters (Groningen, Leeuwarden, Appingedam). In de tekst hierna zal, 

indien in algemene bewoordingen over deze functie wordt gesproken, de meest voorkomende 

Hollandse term fabrieksmeester worden gebruikt.  
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In steden die slechts één fabrieksmeester hadden aangesteld – zoals Amsterdam, Leiden en 

Groningen – lijkt de functie in de zeventiende eeuw een permanent karakter te hebben: de functie werd 

jarenlang bekleed tot aan de dood van de functionaris.
94

 Toch zal de functie in veel gevallen officieel 

voor de duur van een jaar hebben gegolden en zal deze zonder tegenwerpingen jaarlijks stilzwijgend 

zijn verlengd. In de aanstellingsinstructie (1603) van de Amsterdamse fabrieksmeester Jan van Hoorn 

werd gesteld dat hij de functie voor een jaar zou bekleden; hij bleef echter twintig jaar in dienst.
95

  

Bouwtechnische assistentie werd rond 1600 over het algemeen verleend door de 

stadstimmerman en stadsmetselaar die de fabrieksmeester bijstonden met technische adviezen en 

feitelijk toezicht hielden op het stadswerk, het werkvolk en de stadsmaterialen. Grote uitzondering 

hierop in 1600 was Amsterdam: deze stad kende al sinds halverwege de zestiende eeuw een 

onderfabrieksmeester.
96

 Deze stond als assistent van de fabrieksmeester op de werkvloer: het was de 

onderfabriek(smeester) die feitelijk toezicht hield op de stadswerken, het werkvolk, de stadsmaterialen 

en -gereedschappen en die de dagloners aanstelde.
97

 Bouwtechnische adviezen zullen zowel van de 

stadsmeesters afkomstig zijn geweest, als ook van de onderfabriek. 

Tijdelijke (raads)commissies die toezicht hielden op de bouw en de bouwkosten lijken vóór 

1600 geen gemeengoed te zijn geweest. Voor de meeste steden waren de fabrieksmeesters de 

gecommitteerden die het werk volledig aan konden. Steden zonder dergelijke fabrieksmeesters konden 

bij nieuwbouwprojecten tijdelijke fabrieksmeesters aanstellen om toezicht te houden op de bouw en 

bouwfinanciën.
98

 Met het toenemen van het stads(onderhouds)werk moeten ook in de kleinere steden 

de functies van fabrieksmeester een permanenter karakter hebben gekregen. Tijdelijke 

toezichthoudende commissies, voor het begeleiden van nieuwbouwprojecten om de last voor de 

fabrieksmeester te verlichten komen in de zeventiende eeuw veelvuldiger voor, zoals bijvoorbeeld in 

Kampen, Amsterdam en Leeuwarden.
99

 In de laatste twee steden maakten de tijdelijke commissies op 

den duur zelfs plaats voor permanente commissies (zie hierna hoofdstuk 2.5). Van de tijdelijke 

commissies wordt in de bronnen en dus ook in de literatuur zelden gesproken; het blijven daardoor 

enigszins ongrijpbare instellingen. Uit de Amsterdamse stadsrekeningen van 1610 blijkt voor het eerst 

dat de stad gebruik maakte van een commissie om de aanleg van de Nieuwe Waal te leiden.
100

 In de 

jaren daaropvolgend begeleiden commissies specifieke onderdelen van de derde stadsvergroting; dit 

lijken echter eerder controlerende dan toezichthoudende commissies te zijn, die met name belast 

waren met de controle op en financiële afwikkeling van hun afgebakende deel van het werk.
101

 In 

Leeuwarden is wel sprake van toezichthoudende commissies, waarvan de eerst bekende dateert uit 

1674 bij de bouw van het stadsweeshuis: deze commissie van gecommitteerden uit magistraat en 

vroedschap diende zowel ‘s ochtends als ‘s middags op de bouw aanwezig te zijn, de financiële 

administratie bij te houden, de leden kregen geen vergoeding voor hun werk, maar mochten wel 

materialen inkopen bij wie zij wensten.
102

 De aard van de werkzaamheden was vergelijkbaar met die 
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van de fabrieksmeester en in die hoedanigheid moeten dergelijke commissies ook gezien worden, als 

tijdelijke uitbreiding wegens tijdelijk toegenomen werkzaamheden. 

Behalve van toezichthoudende commissies is er in de zeventiende eeuw ook sprake van 

adviserende commissies. Dit waren commissies die veelal waren samengesteld uit een combinatie van 

enkele raadsleden, de (onder)fabrieksmeester, een thesaurier en eventueel enkele stadsmeesters om 

financiëel en technisch onderbouwde plannen en ontwerpen te ontwikkelen, en om deze in hun 

volledigheid aan het stadsbestuur te kunnen overleggen. Zo werd de fortificatie van de zogenaamde 

Vierde Vergroting van Amsterdam (1662) in verschillende commissies van fortificatie voorbereid en 

de steden- en waterbouwkundige invulling van de vergroting door één commissie in een tijd van 

anderhalf jaar ontwikkeld tot een volledig uitgekristaliseerd plan dat alleen nog goedgekeurd hoefde te 

worden.
103

 

 

 

2.4  Financiële aansturing, handelingen, administratie en controle rond 1600: thesauriers, 

fabrieksmeesters, penningmeesters en commissies 

 

De fabrieksmeester was behalve voor het  toezicht op het uitvoerend werk en de aansturing van de 

stadsmeesters tevens verantwoordelijk voor de betalingshandelingen en financiële administratie van de 

stadswerken. Aankoop en verkoop van materiaal en materieel ten behoeve van de stadswerken, 

uitbetaling van de daglonen en de aannemers, en het innen van huren van stadsschuiten of 

heistellingen konden tot zijn financiële werkzaamheden behoren.
104

  

De thesauriers of rentmeesters (in Utrecht eerste kameraar) waren verantwoordelijk voor het 

beheer van alle stadsfinanciën: zij waren daarbij eindverantwoordelijk voor het financiëel beheer van 

de stadswerken, waardoor zij een controlerende taak hadden in deze. De fabrieksmeester had voor zijn 

boekhouding direct verantwoording af te leggen aan de thesauriers. Zijn jaarlijkse eindafrekening 

diende door de thesauriers te worden goedgekeurd. Om de wekelijkse loonbetalingen te kunnen 

voldoen en de rekeningen van de leveranciers en aannemers te betalen ontving de fabrieksmeester het 

benodigde kapitaal van de thesauriers of rentmeesters. In Haarlem, Leiden en Utrecht ging het om 

wekelijkse voorschotten, in Amsterdam werden de voorschotten op onregelmatige tijdstippen bij de 

thesauriers opgenomen.
105

 Van de taken en verantwoordelijkheden van de fabrieksmeester was het 

financiële aandeel de belangrijkste. De Leidse benaming van deze functie geeft het best uitdrukking 

aan deze specifieke taken: thesaurier-extraordinaris, ofwel buitengewoon thesaurier. De reikwijdte 

van de financiële verantwoordelijkheid van de fabrieksmeester kon per stad enigszins verschillen: in 

de zestiende eeuw werd in Haarlem en Amsterdam de functie van penningmeester van het stadswerk 

ingevoerd waardoor de fabrieksmeester niet langer zelf de betalingshandelingen uitvoerde, maar wel 

hoofdverantwoordelijk bleef. De jaarsalarissen van stadsmeesters werden over het algemeen door de 

thesauriers uitbetaald omdat het traktementen betrof,  en andere taken als het incasseren van 

straatgeld, huren etc.werd eveneens veelvuldig door anderen verricht. De financiële 

verantwoordelijkheid voor de fabrieksmeester was evenwel nog steeds enorm: de Amsterdamse 

                                                      
103
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fabrieksmeester was in 1600 verantwoordelijk voor de uitgave van ƒ69.355 (zie grafiek 2); hiermee 

gaf hij wekelijks gemiddeld (ƒ1333) het equivalent van ruim tweemaal zijn eigen jaarsalaris uit.
106

 

Haarlem en Amsterdam kenden in de zestiende eeuw reeds het ambt van penningmeester van 

het stadswerk: in Haarlem was er sinds 1543 sprake van een kassier/penningmeester/thesaurier van de 

stadswerken die sinds 1570 penningmeester werd genoemd.
107

 In dezelfde tijd was er ook sprake van 

timmer- of fabrieksmeesters.
108

 De reden van de instelling van het ambt van penningmeester in 

Haarlem is niet geheel duidelijk, maar kan veroorzaakt zijn door de wens de verantwoordelijkheden te 

spreiden in verband met de fraudegevoeligheid van het ambt van fabrieksmeester, maar ook vanwege 

reductie van werktijd omdat het fabrieksmeestersambt voor ieder een nevenfunctie was. In Amsterdam 

was de instelling van het penningmeestersambt duidelijk met redenen omkleed: het ambt was in 1594 

ingesteld op verzoek van de nieuw aan te stellen fabrieksmeester zodat deze in zijn algemeenheid over 

een assistent en in het bijzonder over een ondergeschikte kon beschikken voor alle praktische 

geldelijke handelingen, om toezicht te houden op de uitgifte en leveranties van materialen en de 

bijbehorende administratie te voldoen. Het Amsterdamse penningmeestersambt was evenwel geen 

onaanzienlijk ambt, want de eerste penningmeester werd na twee jaar gepromoveerd tot 

fabrieksmeester en zou ook het penningmeestersambt blijven uitoefenen, evenals zijn opvolgers.  

Het controlesysteem binnen het stadswerk tot 1600 was in de meeste steden in de Noordelijke 

Nederlanden vrij overzichtelijk en helder. Het was in belangrijke mate gebaseerd op het goede 

vertrouwen in het eer-en-geweten van de eigen kring van  regenten en patriciërs, verenigd in 

vroedschap of raad en stadsbestuur. De belangrijkste posities in het systeem van aansturing en 

financiering van, toezicht en controle op de openbare werken werden ingenomen door leden van de 

stadsregering of de vroedschap: het stadsbestuur als opdrachtgever, de thesauriers als financiers en 

controleurs, de fabrieksmeester als toezichthouder en administrateur en uiteindelijk de stadsmeesters 

als uitvoerders. De stadsmeesters, als niet-raadsleden, werden aangestuurd en gecontroleerd door de 

fabrieksmeester, en die op zijn beurt door de thesauriers en zij gezamenlijk door het stadsbestuur. 

Zowel de fabrieksmeester, de thesauriers als de magistraat behoorden tot dezelfde kring, waarbinnen 

de sociale controle groot was. Wegens het beheer van grote sommen gemeenschapsgeld was het voor 

de functie van fabrieksmeester tot ver in de zestiende eeuw gewoon deze functionaris te kiezen uit de 

eigen kring van regenten en patriciërs. Gezien de fraudegevoeligheid van de functie bleef het de vraag 

of het wel verantwoord was daarvoor iemand van buiten de regentenkring aan te trekken.
109

 

Uiteindelijk zou de aard en de omvang van de openbare werken in veel steden in de zeventiende eeuw 

verlangen dat de toezichthouder, de fabrieksmeester, over grotere technische kennis zou beschikken 

om de uitvoerende stadsmeesters beter te kunnen controleren en de aard en noodzaak van de openbare 

werken beter te kunnen toetsen. Het loslaten van het uitgangspunt om de sleutelposities binnen het 

bestuur van de openbare werken in de eigen kring te houden, en het verder delegeren van taken, 

maakte het noodzakelijk om het controlesysteem in de loop van de zeventiende eeuw aan te scherpen. 
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2.5  Reorganisaties 

 

Reorganisaties in aansturing, toezicht  en controle in de loop van de zeventiende eeuw 

De toename van de openbare werken, zoals die in vele steden in de Noordelijke Nederlanden aan het 

eind van de zestiende eeuw in gang werd gezet, maakte reorganisaties van de stadswerken en van de 

controlesystemen noodzakelijk. Steden zonder aanzienlijke toename van de openbare werken bleven 

veelal functioneren zoals in de zestiende eeuw. Dit is echter een veronderstelling, omdat van de steden 

zonder noemenswaardige stadswerken in de zeventiende eeuw zelden onderzoek is gedaan naar de 

openbare werken in die eeuw.
110

 

In de zeventiende eeuw is in een groot aantal steden wel degelijk sprake van reorganisties van 

de openbare werken. Het tijdstip en de redenen kunnen legio zijn. Het tijdstip is in belangrijke mate 

terug te voeren op het verloop van de plaatselijke conjuctuur van de betreffende stad. Economische 

voorspoed betekende in veel gevallen een toename van bouwactiviteiten en bevolking, met als veel 

voorkomend gevolg stadsuitbreidingen en toename van de openbare werken. Economische 

tegenspoed, oorlog en epidemieën konden redenen zijn voor onmiddellijke stopzetting of vertraging 

van de bouwactiviteiten en de openbare werken. Dergelijke plotselinge veranderingen in met name de 

financiële situatie van steden waren belangrijke redenen tot reorganisaties, maar ook geleidelijke 

veranderingen in omvang van de stadswerken konden uiteindelijk tot onhoudbare situaties leiden die 

dringend aanpassingen vereisten. 

Reorganisaties konden op velerlei gebied plaatsvinden: op bestuurlijk, bureaucratisch en 

boekhoudkundig gebied, in de technische aansturing of de uitvoeringsmethoden. In dit hoofdstuk 

zullen alleen de algemeen toegepaste structuurveranderingen worden besproken; alle grote en kleine 

veranderingen, specifiek voor die steden, zullen in de casussen van Groningen (deel II) en Amsterdam 

(deel III) uitvoerig aan bod komen. 

Het stadsbestuur bleef in de gehele Noordelijke Nederlanden gedurende de zeventiende eeuw 

hoofd- en eindverantwoordelijk voor de openbare werken. Er konden alleen kleine verschuivingen in 

het zwaartepunt van de macht plaatsvinden: zoals de grotere invloed van de vroedschap op de 

openbare werken ten koste van de burgemeesters in Amsterdam in 1682 (zie hoofdstuk 9.2) of juist de 

verminderde invloed van de vroedschap in Den Haag na 1672.
111

 Deze algemeen politieke verandering 

in beide steden betrof niet uitsluitend de openbare werken. 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw kreeg een groot aantal steden een meer technisch 

georiënteerde leiding van de stadswerken: de aard en omvang van de stadswerken maakten het 

noodzakelijk dat de leiding van deze stadsdienst ook technisch onderlegd was en niet louter 

bestuurlijk. De fabrieksmeesters lieten zich tot de vroege zeventiende eeuw technisch adviseren door 

de stadsmeesters, maar doordat deze meer werk en grotere bouwploegen moesten leiden, werd het 

noodzakelijk om ook deze stadsmeesters te kunnen controleren. Technische kennis was vereist om 

inzicht te krijgen in de noodzaak van onderhoudswerken en in de redelijkheid van arbeidstijden en 

materiaalgebruik. De nieuwe functie van technisch toezichthouder kon op een aantal manieren in de 

bestaande organisatie worden ingepast. De meest voorkomende manier was de toevoeging van het 

ambt van technisch assistent naast de fabrieksmeester. In Haarlem bestond na 1610 de leiding van de 

openbare werken uit twee personen: een vertegenwoordiger van de vroedschap als opperfabriek en een 

vakbekwaam ambachtsmeester als onderfabriek, beiden aangesteld voor de duur van twee jaar en met 

een beloningsverschil passend bij de verhouding van de ambten.
112

 In 1630 kreeg de Utrechtse tweede 
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kameraar als leiding van de openbare werken een onderkameraar als assistent; in hoeverre deze 

onderkameraar technisch onderlegd was, is niet geheel duidelijk, maar de samenvoeging in 1659 van 

dit ambt met het stadstimmermansambt lijkt te bevestigen dat het niet om een uitsluitend 

boekhoudkundig of administratief assistentschap ging.
113

 In 1636 werd in Den Haag een bouwkundige 

als contrerolleur aangesteld als ondergeschikte van de fabrieksmeester.
114

 In Delft kreeg de 

havenmeester sinds 1646 een rechterhand: een stadsfabriek als opzichter van alle stadswerken.
115

 De 

Schiedamse fabrieksmeester kreeg in 1690 assistentie van een stadstimmerman die tevens tot 

onderfabriek werd benoemd. Hoewel de functie in de omgang de benaming stadsarchitect kreeg, bleef 

de man tot aan zijn terugtreding 34 jaar later formeel in functie als stadstimmerman en onderfabriek.
116

 

Een andere schijnbare methode om technische kennis in de leiding van de stadswerken te 

incorporeren, was in het bestaande fabrieksmeestersambt een bouwkundig meester aan te stellen. In 

Leiden was men in 1630 in de gelukkige omstandigheid dat de toenmalige stadstimmerman toegelaten 

was tot de vroedschap waardoor hij benoemd kon worden tot thesaurier-extraordinaris, zodat de 

financieel-administratieve en technische leiding van de openbare werken in één hand kwamen te 

liggen.
117

 Het was evenwel geen samenvoeging van beide ambten: er werd een nieuwe 

stadstimmerman benoemd.
118

 De geslaagde combinatie van een ambachtsmeester als thesaurier-

extraordinaris wilde men in 1638 voortzetten met de benoeming van Van ‘s-Gravesande, maar door 

zijn afkomst (van buiten Leiden) kon hij echter geen vroedschapslid worden en derhalve geen 

thesaurier-extraordinaris. De functie werd nu aangeduid als fabriek. Zijn mindere capaciteiten op 

financieel-administratief gebied vormden de aanleiding voor het stadsbestuur om na zijn ontslag in 

1655 weer terug te keren naar de situatie van voor 1638: met een thesaurier-extraordinaris uit de 

vroedschap gekozen als hoogste functionaris van de openbare werken.
119

 Een niet-raadslid als 

fabrieksmeester was in Leiden toch geen werkbare combinatie gebleken. In Den Haag, waar schilder-

architect Bartholomeus van Bassen in 1639 als niet-raadslid was aangesteld als fabrieksmeester en 

contreorolleur, besloot men drie jaar later om het fabrieksmeesterschap voortaan opnieuw aan iemand 

uit de vroedschap te vergeven.
120

 Ook in Den Haag kwam men dus snel weer terug van deze nieuwe 

constructie. In Groningen evenwel niet: in Groningen werd sinds 1623 de functie van 

stadsbouwmeester bekleed door een ambachtsmeester (zie ook hoofdstuk 6.3). In het decennium 

voorafgaand aan dit besluit waren de verantwoordelijkheden van het stadsbouwmeestersambt namelijk 

geminimaliseerd, doordat alle verantwoordelijkheid voor opdrachten en uitgaven in het stadswerk was 

overgedragen aan een jaarlijks uit de raad gekozen bouwcommissie. De stadswerken waren door de 

stadsvergroting dermate in omvang toegenomen dat het stadsbestuur het werk, en met name de 

                                                                                                                                                                      
1995, p.30, die tevens Lieven de Key als opperfabriek noemt: tenzij De Key toegetreden was tot de Haarlemse 

vroedschap, zoals de schilder Paulus Moreelse in 1618 in de Utrechtse vroedschap, moet dit een onterechte 

bestempeling zijn. 
113

 Gerritsen 2006, p.50. 
114

 Steenmeijer 2005, p.25. 
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 Steenmeijer 2005, p.64 het was zeer uitzonderlijk dat een ambachtsmeester tot de vroedschap toe kon treden; 
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 Steenmeijer 2005, p.90; voor het verloop van het fabriekschap van Van ‗s-Gravesande en diens ontslag, zie: 

Steenmeijer 2001, pp.85-90. 
120
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fabrieksmeester (en contrerolleur), waarna het ambt uitsluitend nog bekleed werd door vroedschapsleden en 
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uitgaven, zelf in strakke hand wilde houden. De functie van stadsbouwmeester kon derhalve ongestraft 

bekleed worden door een ambachtsman waardoor deze functie in naam weliswaar dezelfde bleef, maar 

feitelijk gedegradeerd werd tot die van uitvoerend opzichter van de stadswerken, vergelijkbaar met die 

van onderfabrieksmeester elders; nog altijd een aanzienlijk ambt, maar zonder de vrijheid en 

verantwoordelijkheid die tot het fabrieksmeestersambt behoorde.  

Op de enkele uitzonderingen in Leiden en Den Haag na, bleef de leiding, aansturing en 

controle van de stadswerken overal in de Noordelijke Nederlanden bij de magistraat, zelfs in 

Amsterdam waar het ambt van fabrieksmeester in 1633 werd opgeheven.
121

 Niet alleen was het 

onderfabrieksmeesterambt in Amsterdam over een periode van tachtig jaar uitgegroeid tot de 

belangrijkste toezichthouder van het stadsfabrieksambt, maar tevens waren de stadswerken door het 

gereed komen van de grote werken (stadsvergroting, Noorder- en Westerkerk) en conjuncturele 

oorzaken geminimaliseerd. Daarenboven werd het financiële segment van het fabrieksmeestersambt 

uitgevoerd door een penningmeester, waardoor het fabrieksmeestersambt in deze periode steeds 

minder betekenis kreeg. De onderfabriek, een ambachtsmeester, kreeg nu de leiding over de 

stadswerken en werd gecontroleerd en aangestuurd door de thesaurieren-ordinaris. Hoewel het ambt 

van fabrieksmeester werd opgeheven, veranderde er feitelijk weinig: een aantal praktische zaken 

werden waargenomen door de onderfabriek en de stadsschrijver (administrateur), terwijl het aandeel 

van de thesaurieren-ordinaris in de aansturing en controle werd versterkt. Na een aanvankelijke 

verzwaring van het ambt van onderfabriek, dat zelfs leidde tot een opsplitsing van het ambt in 1659 

(zie hoofdstuk 9.2), verdween in Amsterdam in 1667 het ambt van onderfabriek waardoor de 

stadsmeesters rechtstreeks onder de thesaurieren-ordinaris stonden. Het controlesysteem was hierdoor 

echter te klein, waardoor uiteindelijk (in 1682) weer een bestuurslaag voor het dagelijks toezicht werd 

ingesteld, nu in de vorm van raadscommissies van de openbare werken. 

Vrijwel alle steden in de Noordelijke Nederlanden kenden ad hoc-commissies voor 

bouwbegeleiding: tijdelijk aangestelde commissies, meestal bestaande uit leden van raad of 

magistraat, begeleidden een deel van de openbare werken, veelal nieuwbouwprojecten, of bereidden 

deze voor. In sommige steden werden deze commissies in de zeventiende eeuw permanent gemaakt. 

Groningen was extreem vroeg door al sinds 1618 jaarlijks bouwcommissies te benoemden (zie 

hoofdstuk 6.3). Andere steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden, zouden pas aan het 

eind van de eeuw permanente bouwcommissies instellen. De aard van deze commissies lijken door 

benaming en opzet verschillend te zijn, maar feitelijk hadden ze gelijke functies. In Amsterdam 

werden in 1682 de openbare werken bestuurlijk in zeven segmenten verdeeld en voor het dagelijkse 

toezicht voorzien van jaarlijks gekozen commissies, bestaande uit een variërend aantal leden uit raad 

en lagere bestuur (zie hoofdstuk 9.2). In Rotterdam werd in 1698 het College van Fabrycagie 

gevormd, bestaande uit drie fabrieksmeesters die gekozen waren uit de vroedschap; zij hadden 

gezamenlijk het dagelijks toezicht op de openbare werken van Rotterdam.
122

 In Leeuwarden werden de 

ad hoc-commissies aan het eind van de zeventiende eeuw grotendeels vervangen door een permanente 

bouwcommissie waarin naast beide bouwmeesters meestal twee van de burgemeesters zitting 

hadden.
123

 Ook deze commissie had het dagelijks toezicht op de openbare werken. 

De dagelijkse aansturing van en controle op de openbare werken werden in alle steden door 

verschillende functionarissen uitgevoerd, met verschillende benamingen en in verschillende aantallen 

en met meer of mindere, uitgebreide of beperkte verantwoordelijkheden. Maar uiteindelijk was het 
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doel van deze functionaris(sen) overal gelijk: zij waren de schakel tussen opdrachtgever en 

uitvoerders, moesen de bouw- en onderhoudskosten voor de stad zo laag mogelijk te houden en er 

zorg voor dragen dat de openbare werken zo optimaal mogelijk zouden functioneren. Dat zij altijd deel 

uitmaakten van de stadsregering, als vroedschapslid of anders, was belangrijk voor het vertrouwen dat 

men in deze functionaris moet kunnen hebben, voor de erecode en sociale controle van de eigen kring, 

de garantie van het geldelijk vermogen van de functionaris, zijn ervaring in de handel en de omgang 

met veel geld en ondergeschikten, en de rechtstreekse communicatie in de raad over de noodzaak, 

ontwikkeling, financiering, voortgang en afwikkeling van de openbare werken.  

 

Reorganisaties in de technische aansturing in de loop van de zeventiende eeuw 

De technische aansturing binnen de Noord-Nederlandse stadsfabrieksambten kwam van oudsher van 

de stadstimmerman en/of stadsmetselaar. Zoals hiervoor al is geschetst kregen in de loop van de eerste 

helft van de zeventiende eeuw steeds meer steden een onderfabriek, een ambachtsmeester met de 

speciale taak toezicht te houden op de stadswerken met alle bijkomende zaken, als functionaris tussen 

de uitvoerende stadsmeesters en de raadgedelegeerde fabrieksmeester in. Kleinere steden kenden een 

dergelijke functionaris niet, vooral omdat de geringe omvang van de stadswerken van die kleine steden 

een dergelijke extra functie niet kon verantwoorden.  

In het algemeen kan gesteld worden dat reorganisaties in de technische aansturing het gevolg 

waren van groei, dan wel krimp van de publieke werken. Groei leidde veelal tot opsplitsing van 

functies, terwijl periodes van krimp juist samenvoeging van functies lieten zien. Zo kon een stad als 

Middelburg in de zeventiende eeuw beschikken over zowel een stadstimmerman als een 

stadsmetselaar, terwijl aan het eind van die eeuw deze functies werden samengevoegd tot die van 

fabrijk.
124

 In Utrecht werden in 1659 de ambten van onderkameraar en stadstimmerman in Utrecht 

samengevoegd. In het zo nieuw ontstane ambt van stadsfabrieksmeester werden de verschillende taken 

van beide ambten – het toezicht houden op de openbare werken, op de stadsmaterialen en de 

stadswerklieden, en het leveren van de bestekken en tekeningen – ondergebracht.
125

 Met deze 

samenvoeging werd de technische kennis en verantwoordelijkheid voor de uitvoering gebundeld en 

was er voor de uitvoerenden en de opdrachtgever nog slechts één aanspreekpunt. De Amsterdamse 

stadsingenieur en -landmeter Jacob Bosch werd achtereenvolgens tevens benoemd in de de ambten 

van opzichter van de fortificatiewerken (1682), van de stadswallen (1682) en van de graafwerken 

(1683), voorheen alle drie aparte ambten (zie hoofdstuk 10.3 en bijlage 4). Bezuiniging was de  

belangrijkste reden voor dit soort samensmeltingen van functies.  

Of bezuiniging ook de primaire reden in Rotterdam is geweest om in 1660 de functies van 

stadstimmerman en -metselaar samen te voegen, moet betwijfeld worden. Om de nieuwe functie te 

creëren, werden namelijk beide stadsmeesters die al achttien jaar in stadsdienst waren met pensioen 

gestuurd, met een forse jaarlijkse toelage. Kosten noch moeite werden gespaard om Claes Jeremiasz 

Persoons aan te stellen als stadsbouwmeester of stadsarchitect.
126

 Hij diende alle ontwerpen, 

tekeningen, begrotingen en bestekken voor het stadswerk te maken. Het doel van de samenvoeging 

van de ambten lijkt de concentratie van de technische aansturing en dagelijkse leiding van het 

stadsbouwbedrijf in één ambt.
127

 Maar gewoonlijk geschiedden samenvoegingen na het overlijden of 

terugtreden van een beambte en zelden of nooit na beleidsmatig ontslag. Het stadsbestuur moet 

doelbewust deze functie gecreëerd te hebben voor de beste bouwkundige uit de stad, om die aan zich 
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te kunnen binden.
128

 Dat dit nieuwe ambt aanvankelijk meer geld kostte, heeft de stad op de koop toe 

genomen, uiteindelijk zou er één ambt overblijven.  

Het ambt van stadsarchitect in Amsterdam was juist niet ontstaan uit samenvoeging van twee 

functies maar uit een opsplitsing: in 1648 werd Daniel Stalpaert aangesteld in de nieuwe functie van 

stadsarchitect om de bouw van de Nieuwekerkstoren en het nieuwe stadhuis te begeleiden.
129

 

Technische aansturing en dagelijkse leiding van de stadswerken waren tot dan in handen van een 

onderfabriek en stadsmeesters in elk ambacht, de ontwerpen werden geleverd door de onderfabriek, 

stadsmeesters en architecten van buitenaf (zoals Jacob van Campen), en het tekenwerk werd geleverd 

door de stadssteenhouwer. De stadsarchitect stond in de hiërarchie naast de stadsonderfabriek en was 

feitelijk een tweede onderfabriek met als uitdrukkelijke taak de technische aansturing en logistieke 

coördinatie van de nieuwbouwprojecten. Na de beëindiging van de periode van grote 

nieuwbouwprojecten, enige decennia later, werd het ambt met de dood van Stalpaert in 1676 

opgeheven.  

   

Reorganisaties op boekhoudkundig en administratief gebied 

Boekhoudkundige of administratieve reorganisaties zijn van de zeventiende-eeuwse Noord-

Nederlandse stadsfabrieksambten nauwelijks bekend. De toename van openbare werken nam in 

verschillende steden veelal een uitbreiding van de administratie met zich mee: de 

controlemogelijkheden werden vergroot door bijvoorbeeld meerdere mensen verantwoordelijk te 

stellen voor betalingen zodat meer handtekeningen op betalingsopdrachten vereist waren. Maar dit is 

nauwelijks een reorganisatie op administratief gebied te noemen, eerder intensivering van de 

administratie.
130

 Wel werden er speciale administrateurs aangesteld om als beheerder van de 

magazijnen en stadswerkplaatsen registers bij te houden van welke materialen werden uitgegeven, aan 

wie en voor welk werk. In Leiden gebeurde dit rond 1643, terwijl in Amsterdam deze functie in de 

stadstimmertuin reeds in de zestiende eeuw bestond.
131

 In de laatste decennia van de zeventiende eeuw 

benoemde de stad Amsterdam op al haar stadswerkplaatsen en -terreinen een schrijver als 

administrateur van de materialen en het materieel (zie hoofdstuk 9.3). De Leidse reorganisatie van de 

materialenadministratie hield verband met toenemend stadswerk: de bouw van o.a. de Marekerk was 

in volle gang en plannen voor een nieuwe stadsvergroting waren in de maak.
132

 De zestiende-eeuwse 

Amsterdamse reorganisatie hield waarschijnlijk eveneens verband met toegenomen stadswerk, in 

tegenstelling tot die in de laatste decennia van de zeventiende eeuw. In de jaren 1670 namen de 

uitgaven van het stadsfabrieksambt in Amsterdam juist enorm af (zie grafiek 2), evenals de inkomsten 

van de stad. Het onderhoudswerk diende echter zoveel mogelijk op oude voet voortgezet te worden. 

Zorgvuldige controle op de uitgifte van materialen kon kostenbesparend werken waardoor de controle 

op het materiaalgebruik van werklui en stadsmeesters vergroot diende te worden. Tot dit doel werden 

schrijvers in de metseltuin en het stratenmakershok, op de stadswerf en het kantoor van de graaf- en 

modderwerken aangesteld. Dit gebeurde in de jaren rond 1680, in een periode dat er in het gehele 

stadsfabrieksambt grote reorganisaties plaatsvonden, evenals intensivering van de administratie. 

De grootste papieren reorganisatie vond in Amsterdam in 1663 plaats: de immens toegenomen 

uitgaven aan de openbare werken – door de stadsvergrotingswerken in het jaar 1662 opgelopen tot 
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anderhalf miljoen gulden – waren aanleiding om het boekhoudkundig systeem van de gehele stad aan 

te passen.
133

 Om op ieder gewenst moment inzicht te hebben in de staat van het stadskapitaal, werd 

een commerciële of balansboekhouding ingevoerd met registers in credit èn debet. Alle steden in de 

Republiek voerden al eeuwen de cameralistische of kasboekhouding – bij de gemeenten, provincies, 

waterschappen en het rijk tot in de twintigste eeuw (deels) in gebruik gebleven – waarin twee registers 

stonden: een voor alle ontvangsten die rubrieksgewijs in chronologische volgorde aangetekend werden 

en een, op dezelfde wijze, voor alle uitgaven, dus registers in credit òf debet.
134

 Amsterdam was de 

enige stad die, onder druk van de immense uitgaven, overging tot het voeren van een commerciële 

boekhouding.
135

 In 1679 werd zelfs besloten tot de invoering van een jaarlijkse begroting voor de 

stadsfinanciën, die weliswaar niet bindend was maar slechts adviserend en daarmee eerder een raming 

te noemen is.
136

 Dit alles gebeurde om beter grip te krijgen op de immense uitgaven van de openbare 

werken die ieder jaar weer op de stadsfinanciën drukten. De omvang van de Amsterdamse openbare 

werken waren dus allesbepalend voor de uitzonderlijke positie die de stad innam in de Republiek in de 

reorganisatie van de financiële boekhouding en administratie. 

 

 

2.6  Beleid in uitvoering en financiering van de openbare werken  

 

Beleidsbepaling onderhoudswerk 

Voor het reguliere onderhoudswerk aan stadsgebouwen, infrastructurele werken en fortificatiewerken 

hadden de meeste steden een vast beleid, variërend van totale controle op alle facetten van het proces 

tot enkel controle achteraf. Totale controle was er in steden waarin het stadsbestuur zelf of via een 

direct afgevaardigde ieder uit te voeren werk, hoe klein ook, wilde fiatteren. Andere steden hadden 

financiële limieten gesteld: beneden een vastgesteld bedrag was de leiding van de stadswerken vrij om 

onderhoudswerken uit te voeren, terwijl bij overschrijding van deze limiet vooraf toestemming van 

(een deel van) het stadsbestuur verkregen diende te worden; er bestond eventueel nog een tweede, 

hogere limiet waarbij het voltallige stadsbestuur toestemming diende te geven voor de uitvoering. 

Daarnaast kwam het zelfs voor dat de stadsmeesters vrij waren om naar eigen inzicht kleine 

reparatiewerken aan te vatten en uit te voeren; de bepaling wat kleine werken waren, moet een 

rekkelijk begrip zijn geweest. 

Deze drie vormen van beleid lagen niet statisch vast: de samenstelling van het stadsbestuur, de 

omvang van de openbare werken, de eventuele mate van misbruik van posities en een veranderde 

financiële situatie van de stad konden alle van invloed zijn op veranderingen in de beleidsvorm en 

behoefte aan grotere controlemogelijkheden en het beperken van de kosten. In het vroeg-zeventiende-

eeuwse Amsterdam bijvoorbeeld waren de stadsmeesters vrij in het uitvoeren van klein 

onderhoudswerk, terwijl later in de eeuw de thesauriers uitmaakten of een bepaald werk al of niet kon 

worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 9.2). In Den Haag bijvoorbeeld werd gewerkt met financiële 

limieten: de grens waaronder de fabrieksmeester zelf kon besluiten over onderhoudswerk was gesteld 

op ƒ30.
137

 Ook Rotterdam werkte met financiële limieten, sinds 1698 met maar liefst twee: tot ƒ200 
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konden de fabrieksmeesters zelf beslissingen nemen over onderhoudswerk, daarboven met 

toestemming van de burgemeesters en boven de ƒ600 tevens met toestemming van de thesauriers.
138

  

In het merendeel van de steden in de Republiek bepaalde echter de magistraat of een deel van 

de magistraat welke onderhoudswerken zouden worden uitgevoerd. In Leiden gebeurde dit door het 

Gerecht (schout, schepenen en burgemeesters) op aangeven van de burgemeesters.
139

 In Kampen werd 

een jaarlijks bouwprogramma vastgesteld waarbij ter voorbereiding de voltallige raad met kameraars 

en rentmeesters een rondgang door de stad maakten.
140

 Ook in Amsterdam werd in de tweede helft van 

de zeventiende eeuw een jaarlijks bouwprogramma vastgesteld. In Leeuwarden rouleerden de 

verschillende beleidsterreinen – waaronder policy C (straten en wallen) – onder de diverse leden van 

de magistraat, die dan tijdelijk (één of meerdere maanden) het beleid van het betreffende policy 

bepaalden.
141

 In de meeste steden waren de beslissingsbevoegdheden voor het stadsonderhoudswerk 

als vanzelfsprekend geregeld. Zonder onregelmatigheden of grote veranderingen in lokale 

omstandigheden was er weinig reden om deze te bespreken of aan te passen, waardoor in de meeste 

bronnen en literatuur weinig aanwijzingen te vinden zijn over deze beslissingsbevoegdheden. 

 

Beleidsbepaling nieuwbouwprojecten en kostbare herstelwerkzaamheden 

Anders dan bij het reguliere onderhoudswerk was bij nieuwbouwprojecten en kostbare 

herstelwerkzaamheden de beleidsvorming aanzienlijk minder eenvoudig en eensgezind. Met dergelijke 

projecten waren over het algemeen grote bedragen gemoeid, waardoor veelal langdurige 

besluitvorming over verschillende schijven het gevolg was. Een veelheid aan besluiten diende 

genomen te worden alvorens daadwerkelijk tot de bouw kon worden overgegaan: over de 

wenselijkheid, de locatie, het ontwerp en de financiering van een project diende overeenstemming te 

worden bereikt binnen de magistraat, waarna de praktische uitvoering en de materiaalaankoop in gang 

en het controleapparaat in werking kon worden gezet. Dit traject kon op vele punten worden vertraagd, 

en uiteindelijk leiden tot uitstel of afstel van een dergelijk (nieuwbouw)project. Een goed voorbereid 

voorstel kon echter ook een hamerstuk zijn als er geen onenigheid bestond over de noodzaak, locatie 

en financiering, én er een tevredenstellend ontwerp was bijgeleverd. Voor alle steden gold echter 

onveranderlijk dat het voltallige stadsbestuur grotere nieuwbouwprojecten en kostbare 

herstelwerkzaamheden diende te fiatteren omdat de financiële consequenties voor de stad enorm 

konden zijn. De financiële grens waar beneden het dagelijks bestuur van een stad zelf kon bepalen of 

er nieuwbouw werd gepleegd, wordt in de bronnen niet gegeven en zal derhalve niet vast hebben 

gelegen en afhankelijk zijn geweest van de periode en de financiële middelen van een stad. Het 

dagelijks bestuur, belast met de openbare werken, kan hierin een zekere mate van vrijheid hebben 

genoten, maar duidelijkheid daarover bestaat niet. De nieuwbouwprojecten waarover in deze studie 

gesproken wordt, vallen in de volgende categorieën: bestuursgebouwen, handel-bevorderende 

gebouwen als waag, beurs en hallen, gebouwen voor sociale zorg en religie, stadsuitbreidingen en 

industrie-bevorderende structuren als havens, werven en industriegebieden, evenals de aanleg van 

nieuwe of verstening van bestaande infrastructurele werken zoals straten, kaden, bruggen en riolen. 

Bij een voorstel tot nieuwbouw diende allereerst de wenselijkheid te worden vastgesteld en bij 

kostbare herstelwerkzaamheden de noodzaak. De vermeende wenselijkheid en noodzaak kon worden 

aangegeven door het stadsbestuur zelf, door belanghebbenden, door de stadsambachtsmeesters of de 

fabrieksmeesters. De wenselijkheid van een nieuwbouwplan moest worden getoetst aan de 

werkelijkheid, het politieke plan en de financiële mogelijkheden. Bij vervangende nieuwbouw diende 

de vraag zich aan of nieuwbouw noodzakelijk was of dat verbouw mogelijk en voordeliger was. Bij 
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twijfel aan vervangende nieuwbouw werd advies ingewonnen bij de stads- en/of fabrieksmeesters of 

werd een commissie ingesteld van enkele leden van de magistraat, al of niet aangevuld met de 

fabrieksmeester, die onderzoek moest doen naar de bestaande situatie en of nieuwbouw noodzakelijk 

was. Bij kostbare, technisch moeilijke herstelwerkzaamheden zoals verzakkende torens nodigde men 

veelal deskundigen van elders uit om advies uit te brengen over de constructieve 

herstelmogelijkheden, kosten, etc.
142

 

Commissies konden ook worden ingesteld bij de bepaling van een gewenste locatie. De locatie 

van specifieke nieuwbouwprojecten stond soms van te voren al vast of was vanzelfsprekend, zoals bij 

stadhuizen en stadswagen. Een mogelijk probleem daarbij kon echter zijn dat de stad de betreffende 

grond niet bezat. Er werd dan een commissie ingesteld om te onderzoeken hoe deze grond verkregen 

dan wel onteigend kon worden en wat de (financiële) consequenties daarvan waren. Indien een locatie 

niet voor de hand lag omdat een gebouw niet direct locatiegebonden was, kon een commissie worden 

ingesteld om locaties te zoeken, tegen elkaar af te wegen en een advies uit te brengen aan het 

stadsbestuur.
143

 Benadrukt moet worden dat deze commissies altijd bestonden uit leden van datzelfde 

stadsbestuur die onderling het project bespraken, zich technisch lieten bijstaan door deskundige 

(stads)meesters (soms deel uitmakend van de commissie) en op bestuurlijke gronden tot een advies 

kwamen. 

De Noord-Nederlandse steden hadden in de zeventiende eeuw zelden een vast beleid voor het 

maken van ontwerpen. Slechts een enkele stad vormde gedurende een korte periode hierop een 

uitzondering. De twee gangbare methoden tot het verkrijgen van ontwerpen die de steden ter 

beschikking stonden, waren de volgende. Men gaf opdracht aan de eigen ontwerpers, de stadsmeesters, 

om een of meerdere ontwerpen te leveren of men maakte gebruik van externe specialisten omdat men 

enerzijds de noodzakelijke kennis niet in huis had of anderzijds een speciaal ontwerp zocht, al of niet  

naar een voorbeeld uit een andere stad. Beide methoden werden ook tegelijkertijd toegepast. De 

externe ontwerpers konden op verschillende manieren worden verkregen. De meest gangbare methode 

was dat men potentiële, ter zake kundige aannemers, stadsmeesters of architecten uitnodigde om 

adviezen te geven of ontwerpen te maken, rechtstreeks of via het bestuur van hun stad. Maar men kon 

ook een algemene oproep doen tot het inzenden van een ontwerp, zoals bij het stadhuis van 

Amsterdam of de Nieuwe Kerk van Haarlem. Ook konden ambachtsmeesters, aannemers of 

architecten op eigen initiatief een ontwerp indienen vanwege een potentiële beloning of de 

mogelijkheid dat de acceptatie van hun ontwerp zou leiden tot vervolgwerk, zoals materiaalleverantie 

of onderhandse aanbesteding. Externe ontwerpers konden dus op persoonlijke uitnodiging, door een 

algemene oproep of op eigen initiatief een ontwerp indienen. 

Steden met een (periodiek) vast beleid ten aanzien van ontwerpen kunnen worden ingedeeld in 

twee groepen: de steden die het ontwerpbeleid verbonden aan een persoon, danwel aan een functie. Bij 

een persoonsgebonden beleid bepaalde de ontwerpkwaliteit van een nieuw aangestelde beambte dat 

deze ene persoon alle ontwerpopdrachten als uitvoeringstaak kreeg en dat deze taak eindigde bij het 

beëindigen van deze specifieke aanstelling. De ontwerpkwaliteiten waren veelal de reden tot de 

aanstelling, zoals in Leiden waar in 1662 de nieuw aangestelde stadstimmerman Willem van der Helm 

een vast jaarsalaris ontving voor het maken van álle ontwerpen voor het stadswerk.
144

 Van zijn 
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opvolger is niet bekend of deze stadstimmerman eveneens alle ontwerpen leverde en specifiek 

daarvoor een vast traktement kreeg.  

Veel steden lijken in bepaalde periodes een persoonsgebonden beleid te voeren ten aanzien 

van het ontwerpen van stadswerk. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de ons bekende 

stadswerken uit die periode alle ontworpen zijn door (of toegeschreven worden aan) een en dezelfde 

persoon, anderzijds omdat ons een instructie overgeleverd is waarin een meester wordt verplicht 

ontwerpen en bestekken te leveren. In de praktijk blijken deze personen echter zelden het exclusieve 

alleenrecht op de ontwerpopdrachten te hebben gehad en zijn toeschrijvingen geregeld onterecht 

gebleken. Veelal zijn alleen de ‗grote‘ werken toegeschreven, terwijl het stadswerk veel omvangrijker 

was. De capaciteiten van stadstimmerlieden en -metselaars in het algemeen zijn dikwijls onderschat, 

terwijl deze mensen tot de plaatselijke top van hun ambacht behoorden en allen geacht moeten worden 

deugdelijke ontwerpen te kunnen leveren en dit dus ook gedaan hebben. Er zijn zelfs ambachtsgilden 

die het maken van ontwerpen, of in ieder geval het tekenen van een gevelindeling, tot onderdeel van 

de meesterproef hadden gemaakt.
145

 Instructies van diverse stadsmeesters en andere functionarissen 

binnen het stadsfabrieksambt konden artikelen bevatten waarin zij verplicht werden gesteld om 

ontwerpen en bestekken te leveren; zelden waren zij echter de enige met deze verplichting. Een 

duidelijk voorbeeld van onterechte toeschrijvingen en van meerdere functionarissen die volgens hun 

instructie ontwerpen en bestekken dienden te leveren, vormt het Amsterdam in de jaren 1650. In deze 

periode was Daniel Stalpaert als stadsarchitect aangesteld en op grond daarvan veronderstelde men in 

later tijd ten onrechte dat hij alle stadsontwerpen geleverd had. Onterecht, omdat zowel uit instructies 

als uit resoluties blijkt dat in dezelfde tijd niet alleen stadstimmerman Gerrit Barentsz Swanenburgh 

ontwerpen en bestekken moest leveren, maar ook onderfabriek Dirck Wijnantsz Beets.
146

 

Bij functiegebonden beleid ten aanzien van de ontwerpopdracht was de opdracht tot het maken 

van ontwerpen van stadswerken aan een specifieke functie gebonden, aan een technisch ambt, of aan 

een administratief ambt. In Rotterdam werden de functies van stadstimmerman en -metselaar in 1660 

opgeheven en vervangen door het ambt van stadsbouwmeester of stadsarchitect, waarbij bepaald werd 

dat hij alle ontwerpen en tekeningen van zowel nieuwbouw als reparatiewerk diende te leveren.
147

 

Hoewel bekend was wie de functie zou gaan bekleden, waardoor het persoonsgebonden lijkt, gold de 

taakomschrijving tevens voor zijn opvolger, waardoor het ontwerpen functiegebonden werd. De 

opvolger mocht in 1694 tevens een assistent aanstellen met als specifieke en enige taak het maken van 

ontwerpen en tekeningen, waardoor voor het eerst een functie ontstond waarbij ontwerp- en tekenwerk 

de eerste en belangrijkste taak was: de Rotterdamse knecht ter fabricage.
148

 Een vergelijkbare functie 

als die van de Rotterdamse stadsbouwmeester was het Utrechtse stadsfabrieksmeestersambt dat in 

1659 ontstond door de samenvoeging van de functies van onder-kameraar en stadstimmerman: een 

van de taken behelsde het leveren van de benodigde tekeningen en bestekken; hiervoor zou hij 

jaarlijks, na het indienen van een specificatie, worden beloond.
149

 Niet alleen de technische opzichters 
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Gravesandes aanstelling te Leiden: Steenmeijer 2005, pp.63-90. Stadssteenhouwer Willem de Keyser van 

Amsterdam kreeg weliswaar uitdrukkelijk betaald voor het maken van tekeningen, maar niet specifiek  voor 

ontwerpen. 
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van het stadswerk dienden ontwerpen te leveren: in Gouda moesten sinds 1653 de administratief 

bestuurders van het stadswerk, de fabrieksmeesters, in het geval van belangrijke werken een ontwerp 

maken bestaande uit een plattegrond en een opstand op schaal.
150

 Of deze ontwerpen dienden als 

‗praatstuk‘ voor het bepalen van het programma van eisen of als definitief ontwerp, is niet duidelijk, 

maar het is wel het enig bekende besluit waarin vastgelegd is dat niet-technisch opgeleide bestuurders 

bouwkundige ontwerpen dienden te leveren. (over de besluitvorming omtrent ontwerpen en 

bouwopdrachten, zie verder hoofdstuk 4)  

 

Uitvoeringsmethoden 

Er waren voor stadsbesturen twee manieren om bouw- en onderhoudswerken uit te laten voeren: in 

eigen beheer uitvoeren of in aanbesteding geven. Het in eigen beheer uitvoeren van de stadswerken 

betekende dat de stad eigen mensen in dienst had of speciaal mensen inhuurde om een specifiek 

stadswerk in daghuur uit te laten voeren. Het risico van de te maken kosten lag in dit geval geheel bij 

het stadsbestuur. Anders was dit bij aanbesteding: ambachtsmeesters c.q. aannemers bepaalden zelf het 

bedrag waarvoor zij het aan te besteden werk dachten te kunnen uitvoeren; het financiële risico lag 

derhalve geheel bij hen. De opdrachtgever diende aan de hand van de begroting, de gestelde borgen en 

de reputatie van de aannemer te bepalen of de biedingen reëel en haalbaar waren.
151

  

Aanbesteding kon op verschillende manieren plaatsvinden: onderhands of openbaar, op 

inschrijving of bij afslag, per ambacht of als totaalwerk.
152

 Sinds het einde van de zestiende eeuw 

werden grote bouwwerken ook in hun totaliteit aangenomen; dat daarbij de gildebepalingen – met 

betrekking tot de scheiding der ambachten – werden overtreden, kon worden afgedaan met een 

afkoopsom aan de gilden.
153

 Bij onderhandse aanbestedingen werden ambachtslieden persoonlijk 

uitgenodigd om de voorwaarden van de aan te nemen bouwopdrachten te bespreken en daarvoor een 

prijs af te spreken.
154

 Openbare aanbestedingen konden op verschillende manieren tot stand komen. 

Ten eerste kon de aankondiging plaatselijk, regionaal of zelfs landelijk worden verspreid. In Kampen 

werden aanbestedingen soms alleen in stad en omstreken bekend gemaakt, soms tot in Holland toe – 

afhankelijk van de opdracht. Kamper stadsboden distribueerden de aankondigingen naar andere steden 

waar aanplakbiljetten op de daar gebuikelijke plaatsen werden opgehangen en de bestekken op het 

stadhuis of bij geselecteerde contactpersonen ter inzage werden gelegd.
155

 Voor bijvoorbeeld het 

steenhouwwerk voor de stadhuisgevel van ‘s-Hertogenbosch (1670) werd iemand met het bestek naar 

Dordrecht, Rotterdam, ‘s-Gravenhage, Leiden en Utrecht gestuurd om dat te verspreiden onder de 

eventueel gegadigde steenhouwers.
156

 Voor de aanbesteding van de toren van de Grote of Nieuwekerk 

te Maassluis (1648) liet men 400 aanplakbiljetten drukken en verspreiden in Amsterdam, Den Briel, 

Dordrecht, Gorinchem, Haarlem, Leiden , Rotterdam en Utrecht.
157

 

Openbare aanbestedingen konden vervolgens volgens de methode van inschrijving of bij 

afslag worden gehouden. Bij een openbare aanbesteding bij inschrijving moesten de aannemers die 
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wilden meedingen een offerte in dienen, waarna het de opdrachtgever vrij was te kiezen uit de 

inschrijvingen; hij was niet verplicht in zee te gaan met de goedkoopste aanbieder. Bij een openbare 

aanbesteding ‗opgeslagen bij een afslag‘ werd in twee rondes bepaald wie het werk mocht aannemen: 

in een openbare gelegenheid werd in de eerste ronde een geheime inzet gedaan waarbij het laagste bod 

werd beloond met een bedrag; voor de tweede ronde werd gedurende een bepaalde periode, vaak de 

brandtijd van een stompje kaars, de mogelijkheid geboden af te dingen op deze laagste inzet. Ieder 

nieuw bod leverde aan de bieder een beloning op. De aannemer met het laagste bod binnen de gestelde 

tijd werd de aannemer van het werk.
158

 Hierbij ging het veelal om bulkwerk: betrekkelijk eenvoudig 

werk in grote hoeveelheden zonder ingewikkelde voorwaarden en condities.  

Het beleid in uitvoeringsmethoden van de verschillende steden in de Republiek laat in de 

eerste helft van de zeventiende eeuw grote overeenkomsten zien: onderhoud, reparatie en kleinschalige 

bouwactiviteiten als verbouwingen werden veelal in eigen beheer verricht, terwijl sloop, omvangrijk 

grondwerk, grotere (nieuw)bouwprojecten en specialistische werkzaamheden in aanbesteding werden 

gegeven.
159

 Dit was echter zelden vastgesteld beleid, maar in de loop der tijd zo gegroeid. De 

belangrijkste reden om een werk in eigen beheer uit te voeren dan wel aan te besteden, was van 

economische aard: men veronderstelde dat de gekozen methode de meest voordelige was. Bij 

aanbestedingen lag het financiële risico bij de aannemers, bij werk in daghuur of in eigen beheer lag 

dit bij de stad. Aanvankelijk zal bij ieder werk zorgvuldig zijn afgewogen welke methode het 

voordeligst was. De adviezen van (onder)fabrieksmeesters en stadsmeesters zullen hierin 

doorslaggevend zijn geweest, want zij waren veelal degenen die de bestekken en begrotingen maakten. 

Dat dit niet altijd tot het gewenste resultaat leidde, blijkt uit een Gronings debacle voor de 

stadsbouwmeester. Na een openbare inschrijving pleitte de stadsbouwmeester voor uitvoering in 

daghuur omdat dat volgens hem het voordeligst voor de stad zou zijn. Toen echter bleek dat het werk 

veel duurder werd dan het bedrag waarvoor de stad het werk had kunnen aanbesteden, diende de man 

het verschil zelf bij te leggen.
160

 Gebrek aan manschappen kon eveneens een reden zijn om stadswerk 

aan te besteden: verdere uitbreiding van het stadsfabrieksambt stuitte veelal op logistieke en 

organisatorische belemmeringen. Een dergelijke uitbreiding zou meestal van tijdelijke aard zijn en was 

derhalve onwenselijk. Grote uitzondering hierop was het Amsterdamse stadsfabrieksambt dat zich in 

de eerste helft van de zeventiende eeuw gestaag uitbreidde en halverwege de eeuw zelfs explosief (zie 

deel III).  

Haast kon een reden zijn om een stadswerk in eigen beheer uit te voeren: er hoefden dan 

immers geen aannemers gezocht te worden en hen de tijd te gunnen om een gedegen offerte te maken; 

er kon direct worden begonnen met de werkzaamheden. Dit gold voor noodsituaties of voor werken 

die in een al gevorderd bouwseizoen voor de winter klaar dienden te zijn. De bouw van de Leidse 

Lakenhal is hiervan een mooi voorbeeld: op enkele onderdelen na werd het gehele gebouw door het 

stadsfabrieksambt in eigen beheer uitgevoerd omdat het bouwseizoen al twee maanden op streek was 

en het nog datzelfde jaar gereed moest zijn. Dit resulteerde evenwel in de aanbesteding van andere 

stadswerken wegens gebrek aan mankracht.
161

 De bouw van de Lakenhal leerde de Leidse 

stadsregering dat het in eigen beheer uitvoeren van projecten geen tijdwinst opleverde, dat 

aanbesteding waarschijnlijk goedkoper was en dat met aanbestedingen de financiële risico‘s konden 

worden verschoven naar de aannemers.
162

 Het zouden redenen zijn voor nieuw beleid. 

Rond het midden van de zeventiende eeuw vinden we in veel steden beleidsmatige 

veranderingen ten aanzien van de openbare werken: er werd vastgelegd dat in bepaalde segmenten van 
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de stadswerken voortaan alle werken in aanbesteding zouden worden gegeven zodat niet langer ieder 

werk beoordeeld zou moeten worden op uitvoeringsmethode. Kostenbeperking en kostenbeheersing 

waren hiervoor de enige drijfveren. Incidentele kostenbeperking werd verkregen door de (vermeende) 

goedkopere werkmethode en het afschuiven van de financiële risico‘s op de aannemers en structurele 

kostenbeperking door de inkrimping van het personeelsbestand. Doordat de kosten van een (groot) 

deel van de openbare werken van te voren bekend was, kon men de totale uitgaven aan de openbare 

werken beter in de hand houden.  

Leiden stelde in 1646 dat alle stadswerken die daarvoor in aanmerking kwamen, zouden 

worden aanbesteed; het stadsvolk zou zich beperken tot onderhoud, reparaties, verbouwingen, 

afwerking en kleinschalige nieuwbouw waarbij haast geboden was.
163

 In Den Haag blijkt dat in 1653 

alle openbare werken in aanbesteding moesten worden gegeven, met uitzondering van de kleine 

werken die moeilijk waren aan te besteden.
164

 In Amsterdam werd in 1663, ten tijde van de 

stadsvergrotingswerken, bepaald dat voortaan alle graafwerken aanbesteed zouden moeten worden en 

drie jaar later werd zelfs bepaald dat álle nieuwe stadswerken in aanbesteding zouden worden 

gegeven. Het stadsfabrieksambt kon daardoor teruggebracht worden tot een onderhoudsdienst met een 

beperkt, vaststaand, aantal werknemers. Na een inventarisatie van alle gebouwen en 

stadseigendommen die door de stad onderhouden moesten worden, werd een begroting (raming) 

gemaakt van de vaste jaarlijkse kosten van de stadsonderhoudswerken.
165

 

Van het beleid om alle nieuwbouw en ander werk in aanbesteding te geven, werd door de 

meeste steden regelmatig afgeweken. In Leiden werd bijvoorbeeld bij de bouw van de Waag (1657-

1659) het steenhouwerswerk in daghuur gegeven.
166

 En in Amsterdam werd het grote project van de 

Amstelsluizen (1671-1675) in eigen beheer uitgevoerd.
167

 Redenen hiervoor zijn in de bronnen zelden 

gegeven, maar de stadsbesturen moeten overtuigd geweest zijn dat het in daghuur of eigen beheer 

uitvoeren van die specifieke projecten de stad financiëel voordeel dan wel kwalitatieve zekerheid zou 

opleveren.  

   

Financiering van de stadswerken 

Over de financiering van de openbare werken in de Noordelijke Nederlanden is betrekkelijk weinig 

bekend, ondanks dat ze één van de grootste uitgavenposten in de stadsfinanciën vormden. In Leiden en 

Rotterdam bijvoorbeeld bedroegen ze gemiddeld 22% van de totale staduitgaven, in Amsterdam een 

fractie meer (23,3%, zie grafiek 4) en in Groningen weer aanzienlijk minder (16,6%).
168

 In het 

merendeel van de steden werden de openbare werken gefinancierd uit de algemene middelen. Deze 

werden met name gegenereerd uit accijnzen en belastingen, verponding en beleggingen.
169

 Er waren 

echter ook andere manieren om het onderhoud van de openbare werken te bekostigen: in Appingedam 

werden ze geheel betaald uit de opbrengsten uit de gilden – de helft van de entreegelden en boeten viel 

ten bate van de openbare werken.
170

 Voor nieuwbouwwerken werden veelal leningen aangegaan: in 

korte tijd zouden grote bedragen moeten worden betaald, die meestal niet rechtstreeks voorhanden 

waren. Voor de bouw van het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam (1663-1665) werd niet alleen 

geld geleend, maar ook voor aanzienlijke bedragen onroerende goederen verkocht om tot het 
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totaalbedrag van de kosten te komen. De aflossingsrenten zouden betaald moeten worden uit de 

inkomsten van de Aalmoezeniers uit speciale accijnzen en de opbrengsten uit collecte.
171

 Ook voor de 

bekostiging van de bouw van de Nieuwe Kerk te Den Haag zou twintig jaar lang een specifieke accijns 

worden geheven.
172

 

Voor specifieke onderdelen van de openbare werken kon een aparte financiering geregeld zijn. 

De meest voorkomende was het straatgeld: de kosten van het onderhoud van de openbare wegen 

werden verhaald op de aanwonenden en huiseigenaren als direct-belanghebbenden en omgeslagen 

volgens een vaststaand systeem, meestal naar perceelbreedte.
173

 In Leiden werd dit straatgeld sinds het 

midden van de zeventiende eeuw geheven en geïnd door de straatstopper, de straathersteller.
174

 In 

Amsterdam werd sinds halverwege de zestiende eeuw straatgeld geheven, maar sinds 1634 aangevuld 

met zandgeld, als bijdrage van de huiseigenaren in de kosten van het ophogen en op juiste hoogte 

houden van de straten.
175

 In Groningen werd het straatgeld in 1666 ingevoerd en berekend naar en 

geïnd tesamen met het fortificatiegeld. Fortificatiegeld was mogelijk een tweede specifieke belasting 

die jaarlijks ook in andere steden geheven werd, hoewel hierover niets bekend is. Onderhoud aan de 

fortificatiewerken was immers een permanente zorg en een blijvende kostenpost; de schulden voor de 

investering van de aanleg waren veelvuldig een langdurige financiële last.
176

 Lantaarngeld was een 

derde belangrijke specifieke belasting voor een onderdeel van de openbare werken. Straatverlichting 

was tot het eind van de zeventiende eeuw zeer beperkt aanwezig in de Noord-Nederlandse steden. Na 

de uitvinding in 1668 van een veilig systeem van straatverlichting door Jan van der Heyden (1637-

1712) werd deze op grote schaal ingevoerd: eerst in Amsterdam (in 1670 1800 lantaarns) en binnen 

veertien jaar ook in de steden Den Haag, Dordrecht, Groningen en ‗s-Hertogenbosch.
177

 De kosten van 

aanschaf, gebruik en onderhoud van de lantaarns en de lonen van de lantaarnopstekers werden 

hoofdelijk omgeslagen in de vorm van lantaarngeld. Permanente kosten werden dus permanent door 

de belanghebbenden (verplicht) gefinancierd. 
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HOOFDSTUK 3 
UITVOERDERS EN AANSTURING: DE STADSMEESTERS, 

AMBACHTSLIEDEN, WERKVOLK EN AANNEMERS  

 

 

3.1  Aansturing 

 

Tot nieuwbouw en onderhoud van de openbare werken werd op bestuursniveau besloten, maar de 

uitvoering moest geschieden door ambachtslieden en werkvolk. Aansturing van al deze mensen, 

betrokken bij de uitvoering van de openbare werken, gebeurde op verschillende niveaus. Het meest 

gangbaar was dat het stadsbestuur opdracht gaf aan de fabrieksmeester, waarna deze op zijn beurt – of 

uit zijn naam de onderfabrieksmeester als die functie bestond – de stadsmeesters en/of aannemers aan 

stuurde. Deze stadsmeesters en aannemers gaven vervolgens leiding aan hun ondermeesters, 

ploegbazen, (meester)knechten en het werkvolk, afhankelijk van de grootte van de stadswerken en de 

omvang van hun personeelsbestand. Het stadsbestuur kon ook de stadsmeesters rechtstreeks aansturen, 

zoals in Leiden de burgemeesters geregeld de stadsstratenmaker zelf instrueerden.
178

 Ook konden in 

sommige steden de fabrieksmeesters – veelal in beperkte mate – autonoom handelen in kleinschalig 

onderhoudswerk (zie hiervoor hoofdstuk 2.6). 

De aansturing van de (onder)fabrieksmeester door het stadsbestuur geschiedde niet overal met 

dezelfde frequentie: overleg tussen fabrieksmeester en stadsbestuur kon dagelijks, wekelijks of 

meerdere malen per week plaatsvinden. De Amsterdamse onderfabriek – zonder fabrieksmeester de 

hoogste functionaris binnen het stadsfabrieksambt – diende zich volgens de instructie uit 1650 iedere 

dag om 11 uur ‘s ochtends bij het kantoor van de thesauriers te melden voor het dagelijks overleg over 

de openbare werken.
179

 De Leidse stadsfabriek Van ‘s-Gravesande overlegde gewoonlijk enkele keren 

per week met de burgemeesters en eenmaal per week met het Gerecht, het hoogste beslissingsorgaan 

met betrekking tot de openbare werken.
180

 De Haarlemse opper- en onderfabriek dienden één maal per 

week, op vrijdag om 10 uur, op de burgemeesterskamer te verschijnen, op straffe van een boete van 

2½ gulden.
181

 De frequenties van deze overleg- en aansturingsbijeenkomsten zullen afhankelijk zijn 

geweest van de omvang van de openbare werken en de vrijheid van autonoom handelen van de 

fabrieksmeester. 

De aansturing van de stadsmeesters door de fabrieksmeester zal dagelijks hebben 

plaatsgevonden. In Leeuwarden dienden de stadstimmerman en -metselaar zich sinds 1695 iedere 

ochtend bij het huis van een bepaalde bouwmeester te melden om te horen of er die dag iets gebeuren 

moest ten dienste van de stad.
182

 Deze instructie getuigt van de toenmalige geringe omvang van de 

Leeuwarder stadswerken; als in tijden van weinig werk al dagelijks contact was tussen 

fabrieksmeesters en stadsmeesters, zal zeker in tijden van veel stadswerk op dagelijkse basis 

werkoverleg zijn geweest tussen fabrieksmeesters en stadsmeesters. 

De ambachtslieden en het werkvolk stonden onder de dagelijkse leiding van de stadsmeesters 

die ofwel in de stadstimmertuin woonden ofwel als eerste op de stadswerkplaats aanwezig waren om 
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de poort te openen, het werk te verdelen en de salarisadministratie bij te kunnen houden. In Leiden 

gebeurde het openen van de poort door de meesterknecht van de stadstimmerman.
183

 Op de 

bouwplaatsen en werkplaatsen zelf was permanente leiding en controle nodig door de 

stads(onder)meesters en ploegbazen of meesterknechten of door de aannemers en hun ploegbazen 

indien het stadswerk was aanbesteed. Het personeel moest aan het werk worden gehouden en worden 

gecontroleerd op de uitvoering van het werk en op hun functioneren. Traag en slordig werk werd niet 

getolereerd.
184

 

 

 

3.2  Aanstellingen: officianten, bevoorrechte meesters, aannemers en dagloners 

 

Aanstellingsmogelijkheden 

Voordat gesproken kan worden over de stadsmeesters en hun taakomschrijving is het zinvol te 

inventariseren welke aanstellingsmogelijkheden de steden ter beschikking stonden om 

ambachtsmeesters aan zich te binden. Er blijkt hiervoor een grote variëteit aan mogelijkheden te 

bestaan met elk een eigen reden of doel. 

Stadsmeesters konden in vaste dienst worden aangesteld met een vast jaarsalaris dat in 

verhouding stond met de diensten die zij aan de stad leverden. Zij kregen geen dagloon, maar hadden 

veelal nog bijverdiensten (‗emolumenten‘) aan specifieke bezigheden, zoals bijvoorbeeld bestekgeld – 

een vast bedrag per bestek van aan te besteden stadswerken – of tekeningengeld – een jaarlijks 

vastgesteld bedrag voor het leveren van alle tekeningen.
185

 Een ambtswoning of huurcompensatie, 

mantelgeld en gratis brandstof in de vorm van afvalhout en/of turf was veelal een vaste aanvulling op 

het salaris. Amsterdam was de enige stad in de Republiek die gedurende de zeventiende eeuw 

structureel (bijna) al zijn stadsmeesters op een vast jaartraktement aanstelde. Stadsmeesters met een 

vast jaarsalaris waren in die functie zelden uitvoerend ambachtsman en werkten dan ook zelden mee 

op de steiger of in de werkplaats. Zij stonden aan het hoofd van grote departementen van de openbare 

werken, waren organisatoren, administrateurs, hielden nauw contact met hun meerderen en hielden 

zorgvuldig toezicht op hun werkvolk. Hun functie moet derhalve eerder als ambtelijk beschouwd 

worden dan als ambachtelijk. De afschaffing in Amsterdam van het vaste jaarsalaris voor 

stadsmeesters, dat in de laatste decennia van de zeventiende eeuw begon en aan het begin van de 

achttiende eeuw voor alle stadsmeesters gold, loopt synchroon met de ingestelde verplichting om zelf 

mee te werken op de steiger of aan het aambeeld (zie hoofdstuk 10.3).  

Het meest voorkomende dienstverband van stadsmeesters in de grotere steden was een 

aanstelling met een klein jaarsalaris en een vastgesteld dagloon, salaris voor te leveren diensten en 

dagloon voor gedane arbeid. Een dienstwoning of huurcompensatie, mantelgeld en brand waren 

secundaire arbeidsvoorwaarden en konden al of niet in het contract worden opgenomen. De 

stadsmeesters die in dit dienstverband werkten, besteedden niet hun volledige werktijd als uitvoerend 

ambachtsmeester. Zij kregen immers een klein jaarsalaris voor het verlenen van diensten aan de stad. 

Deze diensten bestonden uit niet-ambachtgerelateerde werkzaamheden zoals het begeleiden van de 

magistraatsleden op dienstreizen, het voorzien van het stadsbestuur van (bouwkundige) adviezen, en 

soms specifieke diensten als het beheren van de brandblusapparatuur of het assisteren bij arrestaties. 

De aard van de te verlenen diensten kon per stad verschillen en staat zelden beschreven. Tot de 

reguliere taken van de stadsmeesters, en die dus niet apart werden beloond, behoorden het aansturen 

van hun knechten en het toezicht houden op de uitvoering van het werk, het bijhouden van de 
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(salaris)administratie en het werkoverleg met hun meerderen. Door alle bij de functie behorende 

werkzaamheden, maar ook door extern werk als aannemer (altijd met goedkeuring van het 

stadsbestuur) kon het werk als uitvoerend ambachtsmeester voor een stadsmeester veelal slechts een 

deel van de werkdag beslaan. In Groningen werd in 1659 bepaald dat de stadsmeesters alleen hun 

daggeld betaald kregen als zij minstens een halve dag op het stadswerk hadden meegewerkt.
186

 In 

Leeuwarden moest de stadsmetselaar zelfs aantonen dat hij zelf de troffel ter hand genomen had, 

voordat hij zijn daggeld kreeg.
187

 In deze steden werd het daggeld dus expliciet betaald voor het 

ambachtelijk werk. 

Een derde aanstellingsmethode was die van de zelfstandige ambachtsmeester met een 

bevoorrechte positie. In steden met betrekkelijk weinig openbare werken of tijdens periodes van 

weinig werk in een specifiek ambacht en in uitzonderlijke gevallen werd gewerkt met vaste meesters 

die een bevoorrechte positie hadden: deze meesters voerden een zelfstandig bedrijf, waren niet in 

dienst van de stad, maar konden de stad als hun eerste en belangrijkste klant rekenen. Er werd van hen 

verwacht dat ze iedere opdracht van de stad voorrang zouden verlenen, waartegenover stond dat de 

stad iedere opdracht in hun ambacht het eerst aan hen aanbood. Deze bevoorrechte ambachtsmeesters 

werden ook stadsmeester genoemd. Er konden meerdere ambachtsmeesters voor één ambacht zijn 

aangesteld: de opdrachten werden dan om en om aan de beide stadsmeesters gegund, zoals bij de 

Haagse stadsmetelaars en -leidekkers, ofwel werd de stad in een aantal ‗wijken‘ verdeeld waarbij 

iedere stadsmeester in dat ambacht zijn eigen ‗wijk‘ onderhield, zoals voor de Amsterdamse 

glazenmakers de stadsgebouwen aanvankelijk waren verdeeld in twee en later drie ‗wijken‘: de Oude 

Zijde, de Nieuwe Zijde en die buiten de stad.
188

 De betaling kon echter op verschillende manieren tot 

stand komen: het meest voorkomende was de betaling van dagloon voor iedere gewerkte dag, maar in 

specifieke ambachten kon de betaling afhankelijk zijn van de hoeveelheid verwerkt materiaal. De 

Amsterdamse stadsklok- en geschutgieter werd gedurende de gehele zeventiende eeuw betaald per 

gegoten pond brons.
189

 In Leiden werden sinds 1652 de stadsschilders uitsluitend nog betaald per 

verwerkte hoeveelheid verf.
190

 In uitzonderlijke gevallen werd het onderhoudswerk in onderhandse 

aanbesteding gegeven: zelfstandige ambachtsmeesters namen onder bepaalde condities en voor een 

vast bedrag het onderhoudswerk aan en werden eveneens stadsmeester genoemd, zoals de 

Amsterdamse stadsglazenmakers (zie hoofdstuk 10.3). 

In steden en periodes met betrekkelijk weinig openbare werken of weinig werk in een 

specifiek ambacht kon men in plaats van een enkele ambachtsmeester te bevoorrechten, het werk 

verspreiden over de in de stad aanwezige meesters in het betreffende ambacht. In Appingedam was dit 

gebruikelijk voor alle ambachten.
191

 In Kampen gebeurde dit in een bepaalde periode met het 

stadsmetselwerk en het leidekkerswerk.
192

 Er was dan geen sprake van een stadsmeester in dat 

betreffende ambacht. Deze spreiding van opdrachten zal een sociaal-economische reden hebben gehad, 

in het kader van de zorgplicht van de stad voor haar burgers. De stad had er immers geen belang bij 

dat plaatselijke ambachtsmeesters aan de bedelstaf zouden geraken en onder de sociale zorg van de 

stad zouden gaan vallen. 

Behalve door eigen of bevoorrechte meesters konden de stadswerken ook door middel van 

openbare aanbesteding worden uitgevoerd. De aannemers waren onafhankelijke ondernemers (in 
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sommige gevallen ook stadsmeesters) die een specifiek stadswerk, veelal nieuwbouw, uitvoerden 

zonder verdere verplichtingen of garanties ten aanzien van ander stadswerk. De aannemers van 

stadswerk werden geen stadsmeester genoemd, tenzij zij door een ander contract of verbintenis deze 

benaming kregen.  

Er zijn in de bronnen geen aanwijzingen gevonden waarin de manier van betitelen – 

‗stadsmeestertimmerman‘, ‗stadstimmerman‘, ‗timmerman deser stede‘ – iets zegt over de 

aanstellingswijze: de verschillende formuleringen werden door elkaar gebruikt en hebben geen vast 

patroon.
193

  Welke formuleringswijze ook werd gebruikt, de toevoeging ‗stads‘ of ‗deser stede‘ duidde 

bij een ambachtsmeester enkel op een vaste verbintenis met de stad, ongeacht of dit nu een aanstelling 

met een jaarsalaris, met een klein traktement en dagloon, of enkel dagloon betrof, of een bevoorrechte 

positie als ambachtsmeester of onderhandse aannemer. 

 

Aanstellingsduur 

In de zestiende eeuw was het gebruikelijk stadsmeesters voor een bepaalde periode aan te stellen op 

contracten met een duur van één tot enkele jaren. In de vroege zeventiende eeuw was dit in een groot 

aantal steden nog steeds gebruikelijk.
194

 De tijdelijkheid van aanstellingscontracten werd steeds 

minder expliciet vermeld en kreeg steeds meer het karakter van een proeftijd: bij gebleken 

geschiktheid werd het contract zonder formele schriftelijke bevestiging voortgezet.
195

 De 

Amsterdamse stadsmeesters die een vast jaarsalaris ontvingen, werden aangesteld voor onbepaalde tijd 

met een opzegtermijn van drie maanden.
196

 De ambachtsmeesters die werden benoemd tot 

stadsmeester, waren voor de stad als opdrachtgever vrijwel altijd ervaren lokale meesters c.q. 

aannemers met bewezen bouwkundige kennis, vakbekwaamheid en organisatietalent. Soms moest 

evenwel gezocht worden buiten de stadsgrenzen of was er belangstelling van buitenaf voor het vacant 

gekomen ambt. Uit Utrecht en Leiden zijn sollicitatie- en aanbevelingsbrieven voor 

stadsmeestersambten bewaard gebleven.
197

 Uit Groningen resteert nog een sollicatatiebrief voor het 

stadsbouwmeestersambt.
198

 Over het algemeen waren het lokale meesters die het vacant gekomen 

ambt van stadsmeester zouden opvullen. 

In principe werd er in het stadswerk het hele jaar door gewerkt, maar de winter was een lastige 

periode: de dagen waren kort – er kon immers alleen bij daglicht gewerkt worden – en bij vorst kon er 

niet gemetseld worden. In de winter werd veelal alleen het hoognoodzakelijkste onderhoudswerk 

gepleegd en het voorbereidingswerk voor het nieuwe bouwseizoen uitgevoerd dat in de werkplaats 

kon worden verricht. Een gedecimeerde bouwploeg was over het algemeen voldoende om de winter 

door te komen. Soms was het stadsbestuur genoodzaakt om een winterstop in te stellen: in 

oktober/december werden de stadsmeesters en hun knechten naar huis gestuurd om in februari/maart 

weer aangesteld te worden. In Haarlem en Groningen gebeurde dit jaarlijks, maar in andere steden 

incidenteel.
199

 In Leiden bijvoorbeeld werden in de winter van 1614-1615 de stadstimmerman en -
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metselaar in december naar huis gestuurd om respectievelijk in februari en maart weer te beginnen.
200

 

In 1631 werden in Rotterdam de stadstimmerman, -metselaar en -steenhouwer in november naar huis 

gestuurd. De stad zou drie maanden lang geen stadswerken doen uitvoeren waardoor de stadsmeesters 

met hun knechten voor die periode niet nodig waren.
201

 Deze incidentele winterstops kwamen niet 

voort uit klimatologische extremen, de winters waren niet kouder dan andere.
202

 Voor de stadsmeesters 

en hun knechten betekenden dergelijke winterstops een periode zonder inkomen, want dagloon werd 

alleen uitbetaald voor gewerkte dagen. 

Een uitzonderlijke bouwstop van de openbare werken vormt het ontslag van het werkvolk van 

het Amsterdamse stadsfabrieksambt in juni 1672 (Rampjaar).
203

 De directe bedreiging van de stad 

door vijandelijkheden noodzaakte het stadsbestuur alle reguliere stadswerken, inclusief de aanbestede 

werken, per onmiddellijk te staken en daardoor alle middelen beschikbaar te houden voor de 

verdediging van de stad. De stadsmeesters – die in Amsterdam allen een vast jaarsalaris ontvingen – 

bleven in dienst. Binnen enkele dagen bleek echter dat voor de verdediging van de stad heel veel werk 

verricht moest worden, waardoor binnen zeer korte tijd opnieuw grote aantallen mannen in stadsdienst 

aangesteld werden om de openbare werken, die nu een geheel ander karakter hadden, met grote haast 

uit te voeren. Deze bouwstop van het grootste stadsfabrieksambt in de Noordelijke Nederlanden 

gedurende de zeventiende eeuw geeft duidelijk aan dat de stadsbesturen op elk willekeurig moment 

konden besluiten hun mensen naar huis te sturen omdat dat voordeliger was of noodzakelijk geacht 

werd. Een aanstelling in daghuur betekende een aanstelling die dagelijks kon worden opgezegd. In de 

praktijk betekende dit echter bij wederzijds welbevinden een aanstelling voor het leven. 

 

Eigen bedrijf 

Het aanhouden van het eigen bedrijf of het werken voor particulieren was niet vanzelfsprekend voor 

iedere stadsmeester. Stadsmeesters met een vergelijkbaar dienstverband konden in dezelfde stad 

verschillende vrijheden hebben ten aanzien van particulier werk. Bevoorrechte ambachtsmeesters 

zonder vast dienstverband en aannemers waren zelfstandig ondernemers. Stadsmeesters met een vast 

jaarsalaris en die met een kleine jaarvergoeding en daggeld waren afhankelijk van het contract dat bij 

aanvang van het dienstverband werd vastgesteld. De voorwaarden in deze contracten konden 

aanzienlijk verschillen. Sommige stadsmeesters waren vrij om voor particulieren te werken mits het 

stadswerk er niet onder zou leiden en al of niet onder een bepaling van de omvang van het eigen 

personeel en bedrijf. Voor het merendeel van de stadsmeesters was particulier verboden tenzij – per uit 

te voeren werk – toestemming verkregen werd van de magistraat. 

Het was de Leidse stadstimmerman Cornelis Claesz van Noort (ca.1578-1647) bijvoorbeeld 

toegestaan om met maximaal vier knechten particulier werk te verrichten.
204

 Zijn collega 

stadsmetselaar Van Bilderbeeck bezat in dezelfde tijd echter een grote particuliere steenhouwerij 

annex bouwfirma met goedkeuring van de magistraat.
205

 Het grote verschil in aantallen eigen 

personeel van de stadsmeesters werd door de magistraat bepaald. Het was de Amsterdamse stadssteen- 

en -beeldhouwer (1595-1621) Hendrick de Keyser toegestaan zelf voor particulieren te werken, maar 

                                                                                                                                                                      
stadswerk werd er zelfs vijf maanden (oktober-februari) niet gewerkt, met uitzondering van de 

hoogstnoodzakelijke reparaties [GA: 1605/314r.V/f.289-294; res.B&R; instructie stadsbouwmeester, art.4; 

15/12/1629]; in de achttiende eeuw was deze winterstop teruggebracht tot vier maanden [GA: 1605/ 

314r.XXXII/ f.70-77; res.B&R; instructie stadsbouwmeester, art.5; 15/04/1728].  
200

 De Baar 1986, p.14.  
201

 Moquette 1922, p.108. 
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 Voor een jaarlijkse beschrijving van het winterweer in de zeventiende eeuw, zie: Buisman 1984.  
203

 SAA: 5039/ 5/ f.40v.-43 [res.Thes.Ord.; 10/06/1672]; voor de Amsterdamse omgang met een dergelijke 

noodsituatie, zie de casus over crisismanagement tijdens het Rampjaar in hoofdstuk 11.7. 
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verboden om zijn (stads)knechten voor datzelfde werk in te zetten.
206

 De Amsterdamse 

stadsondersteenhouwer (1661-1667) Barent Molenijser had evenwel toestemming om voor 

particulieren te werken, terwijl dat hem na zijn benoeming tot stadsmeester (1667) verboden werd.
207

 

Zijn collega stadsondertimmerman (1668-1679) Matthias Samuelsz werd echter ontslagen wegens 

ongeoorloofd particuliere aannemerij. Dat er sprake was van ongeoorloofd werk, betekent dat hij wel 

voor particulieren mocht werken, maar alleen met toestemming van het stadsbestuur.
208

 Dit laatste was 

een voorwaarde die velen werd gesteld die wel particulier werk mochten aannemen: alleen particulier 

werk met toestemming van de magistraat. Hiermee hield de magistraat controle op de werktijd en op 

de clientèle van de stadsmeesters.  

Stadsmeesters die particulier werk verrichtten, hadden dus eigen mensen in dienst voor 

particulier werk en zij hadden tevens de leiding over de stadswerklieden in het stadswerk. Indien de 

stadsmeester geen eigen werkplaats bezat maar woonde en werkte in de stadstimmertuin, moet er ook 

voor het materiaalgebruik zorgvuldige administratie bijgehouden zijn voor welk werk – particulier of 

stad – de materialen werden toegepast. Ongeoorloofd gebruik van stadsmaterialen voor particuliere 

doeleinden zal eenvoudig en soms aanlokkelijk zijn geweest. Het is dan ook de meest voorkomende 

reden van ontslag geweest. (zie hierna: hoofdstuk 3.5). Gebrek aan controle op materiaalmisbruik, 

belangenverstrengeling en het risico van gebrekkig toezicht op de stadswerken moeten de 

belangrijkste redenen zijn geweest om een verbod op particulier werk op te leggen. 

 

 

3.3  Stadsmeesters: ambachten, functies, lonen en onderlinge verhoudingen 

 

Ambachten en functies 

In de zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse steden kon men in alle ambachten stadsmeesters 

vinden: timmerman, metselaar, steenhouwer, beeldhouwer, kistenmaker, schuitenmaker, loodgieter en 

leidekker, smeden (grofsmid, fijnsmid of slotenmaker, lopensmid, hoefsmid), schilder, stratenmaker, 

glazenmaker, schoorsteenveger, uurwerkmaker, klok- en geschutgieter, gaardenier, emmerlapper, 

landmeter, ingenieur. In de meeste steden behoorden een stadstimmerman en -metselaar gewoonlijk 

tot het ambtenarenapparaat, de overige ambachten waren minder frequent tot een stadsambt verheven. 

Dit was met name afhankelijk van de omvang van de stadswerken en het beleid van de steden met 

betrekking tot de aanstellingsmethoden. Niet altijd waren de stadsmeesters uitvoerend 

ambachtsmeester: afhankelijk van de omvang van de stadswerken en hun aanstelling konden ze 

uitsluitend toezichthoudend meester zijn of meewerkend meester. Stadsmeesters waren als organisator 

van de stadswerken niet per se ambachtgebonden en vrijgesteld van de gildeplicht: zij waren bevoegd 

buiten hun eigen ambacht te opereren, waren vrij in het aanstellen van al het benodigde personeel en 

waren vrij in het vaststellen van het loon van hun knechten. In Groningen vermelde een ordonnantie-

artikel expliciet dat zowel de stad, als de stadsbouwmeester bij stadswerk en de aannemers van 

provinciale, stads- en andere publieke werken ‗nae ouder gewoonte‘ vrij waren in de aantallen aan te 

stellen knechten en de hoogte van de lonen en dat zij in dit werk niet gehouden waren aan de 

gildereglementen.
209

 In het algemeen belang moesten het stadsfabrieksambt en de aannemers van 
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 Voor de transcriptie van zijn aanstellingsinstructie, zie: Peters 1901, p.229 bijlage B: ‗…noch zyne knechts in 

andere wercken, dan des Stadts wercken mogen gebruycken.‘ 
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publieke werken de omvangrijkheid van die werken kunnen volgen. De stad was evenmin gebonden 

aan de loonschalen van het gilde: de magistraat bepaalde zelf de hoogte van de lonen van de 

stadsmeesters, en de stadsmeesters veelal die van hun knechten.
210

 Omdat de stad alle bijkomende 

voorzieningen voor het stadswerk trof, zoals werkplaatsen, gereedschappen, materieel en vervoer, 

zaken die een zelfstandig meester zelf moest regelen, was het vanzelfsprekend dat een gilderecht als 

het ‗profijttrekken‘, het door de gilden vastgestelde bedrag dat een meester per knecht ontving voor het 

gebruik van gereedschappen en het houden van toezicht en dat door de opdrachtgever betaald werd, in 

stadsdienst verboden was.
211

  

In meerdere steden werden de ambten van stadstimmerman en stadsmetselaar samengevoegd, 

waardoor een meestertimmerman of -metselaar in de functie van stadsbouwmeester of stadsarchitect 

de leiding kreeg over zowel de stadstimmerwerken als de stadsmetselwerken en veelal alle 

stadswerken, zoals in Delft (1646), Rotterdam (1660) en Middelburg (XVIId).
212

 In Rotterdam werd 

de stadsbouwmeester, de metselaar Claes Jeremiasz Persoons, in 1661 tevens aangesteld als 

waarnemer van de stadssmederij waarbij hij niet alleen de materialen diende te kopen, maar ook 

toezicht moest houden op de smidsknechten en deze aansturen.
213

  

De instructies van de stadsmeesters van de verschillende Noord-Nederlandse steden laten 

grote overeenkomsten zien, in aanstellingsvoorwaarden, functieomschrijving, taken, verplichtingen en 

de gildevrijheid. De stadsbesturen gingen dus vergelijkbare contracten aan met de uitvoerenden van 

het stadswerk. Dit was niet toevallig of vanzelfsprekend, want zij hadden daarover ook onderling 

contact. In 1675 werden bijvoorbeeld de instructies van de Amsterdamse stadstimmerman, de 

stadsmetselaar en die van de onderfabrieksmeester door de Amsterdamse stadsschrijver op verzoek 

van het Haarlemse stadsbestuur naar die stad verzonden.
214

 Dergelijke voorbeelden werden altijd 

aangepast aan de eigen situatie en omstandigheden, waardoor in detail deze aanstellingsinstructies 

onderling wel degelijk grote verschillen laten zien, maar de algemene strekking vergelijkbaar is. 

Stadsmeesters konden naast hun stadsambt nog diverse andere functies bekleden: veelal ging 

het om kleinere functies die soms een aanzienlijke aanvulling op het salaris konden betekenen. Het 

rooimeesterschap, het ambt dat zich bezig hield met rooilijn- en erfscheidingszaken, kon aan het 

stadsmeestersambt verbonden zijn.
215

 Stadsmetselaars werd niet zelden het ambt van keurmeester van 

de baksteen gegund.
216

 In Kampen was tot 1580 het ambt van stadstimmerman gekoppeld aan dat van 

gevangenbewaarder en sinds 1613 dienden in Kampen de stadstimmerman en -metselaar te assisteren 

bij arrestaties.
217

 Het Amsterdamse ambt van stadssteenmeter werd sinds 1677 achtereenvolgens 

vergeven aan de stadssteenhouwer, de stadsingenieur en de stadsondertimmerman (zie hoofdstuk 

10.2). Soms ging het echter om een essentiële uitbreiding van het eigen ambt zonder dat er 

noodzakerlijkerwijs een salarisverhoging tegenover stond: de Amsterdamse stadslandmeter en -
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ingenieur Jacob Bosch werd niet alleen het steenmetersambt (1680) vergund, maar tevens benoemd tot 

opzichter van de fortificatiewerken (1682), opzichter van de stadswallen (1682) en opzichter van de 

stadsgraafwerken (1683), zonder verhoging van zijn salaris. De Amsterdamse stadstimmerman Gerrit 

Barentsz Swanenburgh werd evenwel goed betaald voor zijn functieuitbreidingen tot achtereenvolgens 

opzichter van de stadsonderhoudswerken (1654), opzichter van alle stadswerken (1655) en 

stadsonderfabriek (1659) (zie hoofdstuk 9.2, 10.3 en bijlage 14). Al deze Amsterdamse stadsmeesters 

hadden een vast jaarsalaris en een verbod op particulier werk. In hoeverre ook elders stadsmeesters 

betaalde nevenfuncties bekleedden, is voor de meeste steden vooralsnog onbekend.  

In bijzondere gevallen werden stadsmeesters benoemd tot honoraire stadsmeesters. Het betrof 

personen die hun stadsfunctie neerlegden om elders in dienst te treden. Zo vertrok de Amsterdamse 

stadsingenieur Henrik Ruse in 1659 naar de keurvorst Brandenburg en vervolgens naar de koning van 

Denemarken en de Leidse stadsarchitect Jacob Roman (1640-1716) in 1689 naar de dienst van 

koning-stadhouder Willem III.
218

 Om aanspraak te kunnen blijven maken op de kennis en kunde van 

deze uitzonderlijke beambten, benoemden beide steden hun vertrekkende  ingenieur respectievelijk 

architect in een honoraire functie met een jaarsalaris van ƒ250. Formeel bleven zij daardoor tevens in 

dienst van de stad die desgewenst een beroep op hen kon doen.   

 

Lonen 

Over de lonen van de stadsmeesters zijn de meeste bronnen en literatuur uitgesproken helder: de 

beloning bestond vooral uit dagloon, soms uit een klein vast traktement met dagloon en in Amsterdam 

veelvuldig uit een jaarsalaris. Ook met een vast jaarsalaris kon een stadsmeester expliciet opgedragen 

worden om, indien dat nodig was, zelf de troffel ter hand te nemen of mee te werken, zoals in 1595 bij 

de Amsterdamse stadsmetselaar Cornelis II Danckertsz en stadsbeeld- en steenhouwer Hendrick de 

Keyser.
219

 In de zeventiende eeuw werden deze stadsmeesters ‗meewerkend meester‘ genoemd, zoals 

in 1670 de Amsterdamse stadssmid Jan Jansz van der Spijck (zie bijlage 14). Buiten Amsterdam 

werden jaarsalarissen uitsluitend gegeven aan de organisatorische functies van stadsarchitect 

(Rotterdam; 1660: ƒ1200), stadsfabriek (Leiden; 1638: ƒ700) en stadsbouwmeester (Groningen; 1623: 

ƒ400; 1661: ƒ500). 

De jaarsalarissen konden enorm verschillen, van ƒ300 tot ƒ1000 of nog hoger, afhankelijk van 

vele factoren. De verschillen werden bepaald door de zwaarte van de functie, de omvang van het 

stadswerk en het aan te sturen ‗departement‘, maar ook de eventuele mogelijkheid om als aannemer te 

handelen en de aan- of afwezigheid van diverse vergoedingen. Zo kreeg de Amsterdamse 

stadstimmerman en onderfabriek Swanenburgh een vergoeding van ƒ600 voor huishuur.
220

 Daglonen, 

variërend van zo‘n twintig tot vijftig stuivers en al of niet aangepast aan de seizoenen omdat de 

werktijden enorm verschilden (zie tabel 1), werden betaald aan stadsmeesters die uitsluitend 

uitvoerend ambachtsmeester waren. Ontwerpen, tekenen en organiseren van het eigen uit te voeren 

werk behoorde eveneens tot het werk van een uitvoerend meester. Stadsmeesters met een klein vast 

traktement van zo‘n ƒ20 tot ƒ40 en dagloon waren stadsmeesters die zowel uitvoerend als 

organiserend, controlerend en adviserend werkzaam waren. Het uitvoerend deel van hun werk kon in 

tijd variëren van vrijwel volledig tot zeer sporadisch, afhankelijk van het ambacht, de omvang van de 

werken en dus het personeel: een meestersmid was in grote mate gebonden aan zijn werkplaats, werkte 

met een betrekkelijk klein aantal knechten, kreeg veelal concrete opdrachten en had daardoor weinig te 

organiseren, ontwerpen en controleren en kon derhalve vrijwel aan alle opdrachten meewerken; een 

meestertimmerman daarentegen had veelal meer personeel op verschillende locaties, had meestal de 
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leiding op de bouwplaatsen en had derhalve veel te organiseren, te controleren en was bovendien vaak 

een van de belangrijkste ontwerpers in de bouw.
221

  

 

 

voorjaar zonsopgang-7.30u.           8.00u.-11.00u.   12.00u.-zonsondergang  

zomer          5.00u.-7.30u.           8.00u.-11.00u.   12.00u.-15.30u.  16.00u.-19.00u. 

najaar zonsopgang-7.30u.           8.00u.-11.00u.   12.00u.-zonsondergang  

winter  zonsopgang-11.00u.   12.00u.-zonsondergang  
 

Tabel 1: werktijden Amsterdams metselaarsgilde 1662. 

(bron: Noordkerk, Handvesten… 1748-1778, p.1387: gildeordonnantie 1662; artikel 10).  

 

Het profijttrekken was, zoals al eerder beschreven, verboden voor de stadsmeesters, ongeacht 

of ze een vast jaarsalaris ontvingen of daggeld. Stadsmeesters hadden echter wel verscheidene 

secundaire inkomsten: veelal was er sprake van een ambtswoning of een bijdrage in de huurkosten; 

brandstof werd verstrekt in de vorm van spaanders (houtafval) of turf of een compensatie daarvoor 

(ƒ40 in 1640 in Amsterdam)
222

; een jaarlijkse mantel, mantelstof of kleedgeld (ƒ30 in 1640 in 

Amsterdam)
223

 kon behoren tot de toelagen van een stadsmeester, evenals vrij bier voor hem en zijn 

knechten.
224

 Het steenafval van de steenhouwerij (het zogenaamde biksteen dat vermalen als 

schuurmiddel werd toegepast) kon ook tot de emolumenten behoren. Over het algemeen waren steden 

zeer terughoudend in het weggeven van materiaalafval aan hun stadsmeesters, want materialen waren 

kostbaar en het kon leiden tot onnodig veel productie van materiaalafval en dus hogere 

materiaalkosten.
225

 In Leiden behoorde tot 1656 het provenu van de spaanders tot de emolumenten van 

de stadstimmerman, maar nadien eigende de stad zich ook deze opbrengst toe.
226

 Voor reizen buiten de 

stad – voor de inkoop van materialen, het bestuderen van gebouwen elders, voor inspectiereizen, 

begeleidingsreizen of het adviseren van andere stadsbesturen in moeilijke bouwkundige kwesties – 

kregen stadsmeesters dagelijks een vast bedrag van veelal enkele guldens als compensatie van reis- en 

verblijfkosten. De Amsterdamse stadsgaardenier mocht bijvoorbeeld volgens zijn instructie dertig 

stuivers in rekening brengen voor de dagen dat hij buiten de stad inkopen deed 
227

 Er kon ook een 

aparte vergoeding bestaan voor geleverd tekenwerk. In Amsterdam verdiende stadssteenhouwer 

Willem de Keyser jaarlijks ƒ100 voor tekenwerk, terwijl in Leiden zowel Willem van der Helm als 

Anthonie van Breetvelt (beiden stadstimmerman) jaarlijks ƒ280 ontvingen voor geleverd tekenwerk.
228

 

Boven dergelijke toeslagen kon een stadsmeester een jaarlijks vaste, dan wel incidentele toelage 

krijgen of daartoe verzoeken.
229

 Incidentele toelagen werden veelal voor buitengewone diensten 
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 De Leidse stadstimmerman Anthonie van Breetvelt maakte in de sollicitatiebrief (1675) voor zijn functie 
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gegeven, zoals bijvoorbeeld Hendrick de Keyser ƒ150 kreeg (1609) voor zijn ontwerpen voor de beurs 

van Amsterdam en Cornelis II Danckertsz ƒ600 voor zijn inventie voor een nieuwe stenen brug 

(1634).
230

 

Niet alleen leverde een stadsambt voor een stadsmeester een inkomen op, het kon ook zijn dat 

voor een dergelijk stadsambt betaald diende te worden. Dit ambtgeld, aequivalent of taux dat per ambt 

in hoogte kon verschillen (zie voor Amsterdam tabel 5) kwam in Amsterdam ten goede aan de 

Aalmoezeniers, dus voor het onderhoud van de armen en wezen. Ambtgeld voor de Groninger 

stadsambten is alleen bekend uit de achttiende eeuw en uitsluitend voor het hoogste ambt van het 

stadsfabrieksambt, namelijk dat van stadsbouwmeester.  Het forse bedrag van ƒ600 als ambtgeld werd 

grotendeels uitbetaald als emolument aan de leden van de stadsregering.
231

 In Leeuwarden werd in 

1689 de zogenoemde taux ingesteld: de stadstimmerman, -metselaar, -smid, -leidekker en de 

stadssteenhouwer dienden allen als ambtgeld ƒ50 te betalen ten behoeve van het Stadsweeshuis.
232

 

Ook in Leiden werd ambtgeld betaald ten behoeve van de armen.
233

 Als zowel Amsterdam als 

Leeuwarden en Leiden het ambtgeld in de loop van de zeventiende eeuw hebben ingesteld om de 

oplopende kosten van de sociale zorg te betalen, is het denkbaar dat ook andere steden deze methode 

hebben toegepast. Van andere steden is dit evenwel niet bekend. 

Niet altijd kreeg een stadsmeester bij aanvang van zijn aanstelling het volledige traktement 

uitbetaald. Een deel van het traktement kon worden ingehouden om het pensioen van de voorganger 

mee te betalen of de huur voor de vervangende woonruimte van de voorgangers‘ weduwe. In 

Groningen kon de nieuwe stadstimmerman in 1653 pas aanspraak maken op het traktement naast het 

dagloon nadat zijn voorganger was overleden.
234

 In 1620 moest de Amsterdamse stadsschuitenmaker 

de weduwe van zijn voorganger compenseren in het verlies van haar kostwinner en de ambtswoning 

door maar liefst 40% van zijn jaarsalaris van ƒ500 als weduwepensioen aan haar af te staan voor de 

duur van haar leven.
235

 Dergelijke financiële lasten ten gunste van de voorganger of zijn weduwe 

kwamen echter zeer sporadisch voor en waren geen regel.  

 

Onderlinge verhoudingen 

Over de onderlinge verhoudingen tussen de stadsmeesters in een stad is betrekkelijk weinig bekend: 

egodocumenten zijn er niet en voor de meeste steden is het al bijzonder als namen en aanstellingsdata 

van stadsmeesters bekend zijn. De stadsmeesters waren allen baas over hun eigen ‗departement‘: hun 

werkplaats met knechten en werkvolk. Ook in het stadswerk waren de ambachten gescheiden, hoewel 

dit niet altijd even stringent werd toegepast: hiervoor zijn al enige voorbeelden gegeven van 

stadsmeesters die in meerdere diciplines leiding gaven. De stadsmeesters dienden op vrijwel ieder 

stadswerk samen te werken: dat de timmerman, metselaar en loodgieter/leidekker samenwerkten in de 

totstandkoming van een gebouw is vanzelfsprekend, maar zelfs de stadsgaardenier 

(stadsbomenplanter) moest voor het planten van bomen overleg voeren met de stadstimmerman (voor 
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het maken van de houten beschermkokers voor de nieuwe bomen) en de stadsstratenmaker (voor het 

aanstraten van de opengebroken weg).
236

  

Als een stad slechts enkele ambachtsmeesters in stadsdienst had, waren dit in ieder geval een 

stadstimmerman en een stadsmetselaar. Zij waren de belangrijkste stadsmeesters omdat zij de 

omvangrijkste ambachten in het bouwbedrijf leidden. Hun lonen lagen min of meer gelijk, maar dat 

van de stadsmetselaar veelal net een fractie lager, zoals in Rotterdam in 1642 beide ambten 

tegelijkertijd werden ingevuld en waarbij de stadstimmerman 50 stuivers per dag ging verdienen en de 

stadsmetselaar 45 stuivers.
237

 Op de stadsbouwplaatsen zal de werkverhouding niet veel hebben 

verschild van die op de reguliere bouw. De werkvoorbereiding en de constructie werden in belangrijke 

mate bepaald door de timmerlieden, zíj hadden de leiding, bepaalden de werkvolgorde en waren in 

aantal in de meerderheid.
238

 Uit Amsterdam zijn concrete cijfers van aantallen stadswerklieden bekend 

en deze bevestigen het overtal van timmerknechten: zowel in 1666 als in 1682 is daar het aantal 

knechten van de stadsmetselaar rond de 70% van het aantal knechten van de stadstimmerman.
239

  

Ook andere factoren zullen medebepalend zijn geweest voor de onderlinge verhoudingen 

tussen de stadsmeesters: stadsbeleid, aanstellingsinstructies, opdrachten, persoonlijkheden en 

individuele kwaliteiten. In de loop der tijd zijn een aantal gegevens een eigen leven gaan leiden: indien 

een stad een beroemde architect in het stadswerk had, heerst in veel gevallen het vanzelfsprekende 

idee dat deze meester het stadsfabrieksambt geleid moet hebben. Voorbeelden hiervan waren de 

Amsterdamse stadsarchitect (1648-1676) Daniel Stalpaert en stadsbeeld- en -steenhouwer (1595-

1621) Hendrick de Keyser en de Haarlemse stadsmetselaar en -steenhouwer (1593-1627) Lieven de 

Key. Van Stalpaert is inmiddels aangetoond dat hij niet de leider was van het Amsterdamse 

stadsfabrieksambt.
240

 Hendrick de Keyser was weliswaar verantwoordelijk voor het merendeel van de 

ontwerpen voor stadsgebouwen en voor het leiden van zijn enorm productieve steen- en 

beeldhouwerij, maar de logistieke organisatie van het stadswerk met de bijbehorende 

verantwoordelijkheid lag bij de stadstimmerman Hendrick Jacobsz Staets.
241

 Ook in Haarlem kan 

verondersteld worden dat het leiderschap over het stadsfabrieksambt niet bepaald werd door de 

artistieke gaven en het ambachtelijk kunnen van Lieven de Key. Omdat hij in Haarlem als enige 

stadsmeester een (deels) vast jaarinkomen had en omdat hij bekend is voor zijn ontwerpen, zijn handel 

in natuursteen en zijn advies aan andere stadsbesturen, wordt verondersteld dat Lieven de Key in de 

periode 1593-1627 de leider van de Haarlemse stadswerken was.
242

 Veel ontwerpen werden echter 

door De Key èn de stadstimmerman Claes Pietersz ingediend, waardoor zichtbaar wordt dat de 

samenwerking tussen beiden groot was. Er kan zelfs verondersteld worden dat de bezigheden van De 

Key – het maken van ontwerpen, reizen in verband met de steenhandel en adviesverlening en het 

aansturen van zijn steenhouwers en metselaars – tot gevolg hadden dat ook in Haarlem de 

stadstimmerman de leiding had op de stadsbouwplaatsen.  
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Ondermeesters 

Het werk van de stadsmeesters kon verlicht worden door de aanstelling van een ondermeester. Deze 

functie van ondermeester was niet hetzefde als die van meesterknecht. De meesterknecht stond onder 

gezag van de stadsmeester aan het hoofd van de uitvoering op het stadswerk zelf. De ondermeester 

werd aangesteld als assistent van de stadsmeester bij het toezicht houden op de stadswerken, het 

werkvolk, de stadsgereedschappen en -materialen.
243

 Zij namen veelal een deel van de administratie 

van de stadsmeester over, zoals het bijhouden van de loonlijsten van het werkvolk. Ondermeesters 

werden slechts in speciale omstandigheden aangesteld. In Leiden werd in 1639 zowel voor de 

stadstimmerman als voor de stadsmetselaar een ondermeester aangesteld omdat beide stadsmeesters op 

leeftijd waren en veel tijd spendeerden aan andere werkzaamheden buiten het stadswerk.
244

 Het 

ondermeesterschap werd hier opgeheven na het overlijden van de stadsmeester. In Amsterdam werden 

er in meer ambachten ondermeesters benoemd (zie hoofdstuk 10 en bijlage 4) en om verschillende 

redenen: bij extreem veel werk waarbij veel arbeidskrachten moesten worden aangestuurd, bij een 

stadsmeester op leeftijd of met meerdere functies.
245

 In een aantal gevallen werd ook in Amsterdam 

het ondermeesterschap opgeheven na de opheffing van het probleem dat tot de aanstelling geleid had, 

maar in een aantal ambachten kreeg het ondermeesterschap een permanent karakter. Het timmer-, 

metsel-, stratenmakers- en schuitenmakerswerk was in de jaren 1660 structureel omvangrijk 

geworden, zodat deze stadsmeesters tot in de achttiende eeuw permanent geassisteerd werden door 

ondermeesters. Naast het opzichterschap in hun eigen ambacht konden de ondermeesters nog andere 

functies toebedeeld krijgen: de Amsterdamse stadsondertimmerman Jan de Wit werd in 1687 tevens 

aangesteld als opzichter van het zand- en straatwerk en de stadsondermetselaars werden in 1663 tevens 

opzichter op het buitentimmeren, het buiten de fortificatie van de stad ophogen en bebouwen van 

grond. Van andere steden dan Leiden en Amsterdam zijn uit de zeventiende eeuw geen ondermeesters 

bekend. 

Het ondermeesterschap was niet per definitie de opstap tot het stadsmeesterschap. Van de 

vierentwintig bekende zeventiende-eeuwse ondermeesters in Amsterdam werden er slechts vijf 

benoemd tot stadsmeester – waarvan twee in de achttiende eeuw. Bij de steenhouwers en 

stratenmakers was er sprake van voortijdig overlijden van de ondermeester óf van aanstelling als 

stadsmeester – in deze ambachten was dus wel degelijk sprake van een principe van opvolging – maar 

bij de timmerlieden en metselaars blijkt het ondermeesterschap een autonoom ambt te zijn geweest dat 

parallel aan het stadsmeesterschap bestond: van opvolging is in deze ambten vóór de achttiende eeuw 

geen sprake. In Leiden werden de twee bekende ondermeesters wel beiden benoemd tot stadsmeester 

in hun ambacht na het overlijden van hun voorganger. Waarschijnlijk was de intentie van hun 

benoeming tot ondermeester van meet af aan de opvolging van de stadsmeester geweest.
 246

  

 

Knechten, werkvolk en leerlingen 

Het personeelsbestand van de stadsmeesters was zeer divers. Afhankelijk van het ambacht, de aard van 

de aanstelling van de stadsmeester en de omvang van het stadswerk kon het personeel bestaan uit 

enkele knechten en een jongen tot vele tientallen (meester)knechten van verschillende niveau‘s en 

verschillende specialismen, leerjongens en ongeschoolde arbeiders. Concrete aantallen zijn zelden 

overgeleverd, dus de vastgestelde aantallen werklieden na de reorganisatie van het Amsterdamse 

stadsfabrieksambt in 1666 en de bijstelling daarvan in 1682 zijn op zichzelf interessant, maar zijn 

wegens de uitzonderlijke omvang van de Amsterdamse stadswerken geenszins representatief voor de 

stadsfabrieksambten elders in de Republiek. De Amsterdamse stadstimmerman kon in 1666, nadat 
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bepaald was dat het stadsfabrieksambt nog uitsluitend onderhoudswerk mocht verrichten, dertig 

timmerlieden in dienst houde, vier kistenmakers, twee kruiwagenmakers, tien jongens, een houtzager 

en drie sjouwers; de stadsemmerlapper had slechts vier mensen in dienst; in het totaal had het 

Amsterdamse stadsfabrieksambt dat jaar zo‘n driehonderd man in dienst.
247

 In de periode daaraan 

voorafgaand moet het aantal stadswerklieden een veelvoud van dit aantal zijn geweest omdat toen ook 

nog het merendeel van de nieuwbouwwerken door het stadsfabrieksambt in eigen beheer werd 

uitgevoerd. 

De stadsmeesters werden geassisteerd door een of meerdere meesterknechten: deze leidden de 

feitelijke uitvoering van de stadswerken als uitvoerder of ploegbaas, zodat de stadsmeester zijn handen 

vrij had om andere zaken te regelen: overleg voeren, administratie bijhouden, materialen (laten) 

inkopen, tekeningen en bestekken maken, ambtsverplichtingen vervullen etc. De Leidse meesterknecht 

van de stadstimmerman was tevens verantwoordelijk voor de gereedschappen en het klein materieel; 

hij was als eerste en als laatste op de stadstimmerwerf om die ‘s ochtends te openen en ‘s avonds te 

sluiten en hij hield de administratie bij van de materialen.
248

 

De fabrieksmeesters waren niet alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare 

gebouwen, maar ook voor de openbare ruimte: straten, grachten, walkanten, havens etc. Voor dit 

onderhoud van de openbare ruimte waren onder leiding van de (onder)fabrieksmeester of onder 

aanvoering van een opzichter tal van arbeiders in dienst: transporteurs (vervoerders van 

scheepsladingen zand, puin, stenen, en bagger, karrenvoerders en dragers), stadsreinigers 

(vuilnisophalers, bruggenvegers, lijkenpikkers en strovissers) en grondwerkers (gravers, baggeraars of 

modderwerkers en heiers). Dergelijke werken konden ook permanent zijn uitbesteed. Met name het 

ophalen van vuilnis kon eenvoudig worden verpacht omdat huisvuil (toen uitsluitend organisch afval) 

waardevolle grondverbetering opleverde.
249

 Grondwerken werden geregeld, en in sommige steden 

structureel, in aanbesteding gegeven zodat die stad niet geconfronteerd werd met een plotselinge 

toename van tijdelijke arbeidskrachten die alle aangestuurd en gecontroleerd moesten worden 

waardoor de stad tevens genoodzaakt was ploegbazen en opzichters aan te stellen. Extreme 

wijzigingen in de logistieke organisatie van de openbare werken werden niet op prijs gesteld. In 

noodgevallen, zoals bij accute oorlogsdreiging, lag dit uiteraard anders; het algemeen belang ging dan 

immers boven alles. In het Rampjaar 1672 werden in Amsterdam op een en dezelfde dag 500 gravers 

aangesteld om de stadsverdediging op orde te brengen (zie hoofdstuk 11.7). In een vergelijkbare 

omstandigheid werden in Groningen massaal en zonder vergoeding burgers en dorpelingen ingezet.
250

  

In stadsdienst werden ook leerlingen opgeleid. De aan de stadswerken verbonden bevoorrechte 

meesters en aannemers waren als zelfstandig ondernemers vrij om, binnen de gilderegels, leerlingen en 

leerknechten aan te nemen en op te leiden. Maar ook de aan de stad verbonden stadsmeesters met een 

gering vast salaris en dagloon of met een volledig jaarsalaris werden in staat gesteld leerjongens en 

leerknechten aan te nemen en op te leiden. Omdat deze meesters met betrekking tot 

personeelsaantallen buiten de gilderegels stonden, was het in dit geval het stadsbestuur dat de 

aantallen leerlingen vaststelde. In Kampen was het vastgelegd dat de stadstimmerman één leerjongen 

en één volwassen leerknecht mocht opleiden in stadsdienst.
251

 Ook alle Amsterdamse stadsmetselaars, 

-steenhouwers en leidekkers meldden geregeld nieuwe leerlingen aan bij het gilde; stadssteenhouwer 
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Thomas de Keyser stelde na zijn aanstelling in 1662 zelfs vijf leerjongens binnen een maand aan.
252

 

De leerlingen waren niet alleen nodig om voldoende aanwas van vakbekwame mensen te garanderen, 

maar vooral vanwege een gezonde opbouw van het bedrijf: knechten van verschillende niveau‘s en 

leerlingen werden ingezet in verschillende segmenten van het werk.  

 

Werkplaatsen 

De grotere steden met vaste stadsmeesters beschikten sinds de zestiende eeuw vrijwel allemaal over 

een terrein met bebouwing dat ten dienste stond van het stadsfabrieksambt en dat veelal stadstuin, 

stadswerf, stadstimmertuin, stadstimmerwerf of stadstimmerhuis genoemd werd.
253

 Het was een 

ommuurd terrein met loodsen voor de opslag van stadsmaterialen zoals hout, spijkers, metselsteen, 

kalk en tras etc., van stadsmaterieel zoals kruiwagens, steigers, vijzels, heistellingen etc., en van 

stadsgereedschappen zoals spaden en bijlen. In principe waren alle bouwambachten op de stadswerf 

ondergebracht; voor werk dat altijd werd uitbesteed, werd uiteraard geen werkplaats op de stadswerf 

ingericht. Er was vrijwel altijd sprake van bewoning op de werf: de stadstimmerman of een 

timmerknecht woonde er permanent om toezicht te houden op de uitgifte en leveranties van 

materialen, de uitgifte en inname van stadsmaterieel en gereedschappen en op het komen en gaan van 

personeel. De stadstimmertuin was bij voorkeur gelegen aan het water om het vervoer per schuit van 

materialen ter vergemakkelijken. De Leidse stadstimmerwerf aan het Kort Galgewater is hiervan, als 

enig overgebleven zeventiende-eeuwse stadstimmerwerf, een goed voorbeeld (afb.1a).
254

 

Voor het merendeel van de steden was de stadstimmerwerf ruim genoeg om bij een toename 

van de stadswerken de groei aan materialen, gereedschappen en aantallen werklieden aan te kunnen. In 

enkele gevallen werden bij expansieve groei van de openbare werken specifieke ambachten voorzien 

van een eigen stadswerkplaats/terrein. Amsterdam kreeg mogelijk al ten tijde van de fortificatie- en 

stadsvergrotingswerken in de tweede helft van de zestiende eeuw een zelfstandige stadsmetseltuin; in 

1595 werd deze uitgebreid met een zelfstandige stadssteenhouwerij.
255

 Ook de steden Leiden en 

Haarlem hadden rond 1600 naast een stadstimmerwerf tevens een zelfstandige stadssteenhouwerij.
256

 

Maar uiteindelijk was het alleen de stad Amsterdam die in de zeventiende eeuw voor verschillende 

ambachten eigen stadswerkplaatsen creëerde: Amsterdam had een stadstimmertuin, stadsgiethuis 

(voor de stadsklok- en geschutgieter), stadsmetseltuin, stadssteenhouwerij, stadsschuitenmakerswerf 

(scheepswerf) en een stadsstratenmakerswerf. De stadstimmertuin was de enige stadswerf die in een 

doorlopende continuïteit heeft bestaan, de overige bestonden uitsluitend in periodes van overdadig 

veel werk in het betreffende ambacht. Als het werk en dus de voorraad materialen en aantallen 

werklieden drastisch werden verminderd door welke reden ook, werd de zelfstandige werkplaats 

opgeheven en de werkplaats en opslag overgebracht naar een andere stadswerf, meestal de 
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stadstimmertuin. In 1700 kende Amsterdam nog steeds een stadstimmertuin, stadsmetseltuin, 

stadsstratenmakerswerf, stadsschuitenmakerswerf en een stadsgiethuis; deze zouden de gehele 

achttiende eeuw blijven bestaan alvorens in de loop van de negentiende eeuw alle op te gaan in de 

stadstimmertuin. 

Ruimtegebrek en slechte bereikbaarheid waren de belangrijkste redenen om de 

stadstimmerwerf de verplaatsen naar een geschiktere locatie. Zo werd in 1637 de Haagse  lootse 

verplaatst naar een terrein aan de Brede Singelgracht, want vanwege belemmeringen in de vaarroute 

door de almaar groter wordende vrachtschuiten werd de oude stadstimmerwerf steeds moeilijker 

bereikbaar.
257

 Ruimteoverschot kon eveneens een reden zijn om een stadswerf te verplaatsen: de 

Amsterdamse stadsscheepswerf werd bijvoorbeeld na een aanvankelijke overplaatsing wegens 

ruimtegebrek van Marken naar Oostenburg (1664), enige jaren later (1670) wegens ruimteoverschot 

weer terug verhuisd naar de oorspronkelijke stadsscheepswerf.
258

 In Amsterdam werden in 1666 na de 

reducering van het stadsfabrieksambt tot een onderhoudsdienst, niet alle stadswerkplaatsen 

samengevoegd, maar werd de stadstimmertuin verkleind tot slechts een vierde deel van de 

oorspronkelijke oppervlakte.
259

 

De uitzonderlijke situatie van de grote verscheidenheid aan Amsterdamse stadswerkplaatsen 

en -werven is uitsluitend gelegen in de uitzonderlijke omvang van de Amsterdamse openbare werken. 

Het principieel in aanbesteding geven van het merendeel van de stadswerken en zeker van de 

nieuwbouwwerken of een relatief geringe omvang van de openbare werken was voor de meeste steden 

de belangrijkste reden dat ze het af konden met een kleine, of in ieder geval met één stadswerf. Een 

groot aantal steden had wel wegens de (brandgevaarlijke) aard van het werk een apart giethuis, 

gelegen aan de rand van de stad of in een bastion, zoals Amsterdam en Enkhuizen. Schaalvergroting 

maakte de zeventiende-eeuwse stadswerven in de moderne tijd ongeschikt en de stadsverdichting 

zorgde voor hergebruik van de stadswerven voor andere functies. Voor zover bekend heeft geen 

enkele stadswerf als complex de tand des tijds doorstaan: de laatste nog resterende stadstimmerwerf in 

Schiedam (in 1696 vernieuwde eind-zestiende-eeuwse) is in 2009 gesloopt voor de nieuwbouw van 

een woningcomplex.
260

 

 

 

3.4 Vrouwen in stadsdienst 

 

Ten tijde van de Republiek lijken de bouwvakken en zeker de hoogste ambten in het 

stadsfabrieksambt op het eerste gezicht gesloten terrein voor vrouwen. Maar in de bronnen blijken 

namen voor te komen van een aantal vrouwen die in de functie van stadsmeester enkele maanden tot 

meerdere jaren in stadsdienst hebben gewerkt. Dat het hier niet om gewone willekeurige vrouwen 

ging, blijkt uit het feit dat het in alle gevallen ging om de weduwen van overleden stadsmeesters die 

toestemming kregen het bedrijf van hun overleden echtgenoot voort te zetten en daarmee het ambt. 

Weduwen namen in het Nederlands recht een bijzondere plaats in; zij hadden evenals ongehuwde, 

meerderjarige vrouwen een grote mate van zelfbeschikkingsrecht.
261

 Weduwen, ook die van 

ambachtsmeesters, konden het bedrijf c.q. ambacht van hun overleden echtgenoten voortzetten.
262
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Sterker nog: het lijkt erop dat de meestersweduwen door de collega-meesters als volwaardige 

ambachtslieden werden beschouwd.
263

 De regels van de gilden waren echter doorslaggevend: in het 

gildereglement werd per ambacht of gilde de termijn bepaald waarbinnen  een weduwe een 

meesterknecht in dienst moest stellen, dan wel huwen met een ambachtsmeester of de zaak moest 

verkopen. In Rotterdam bijvoorbeeld diende een steenhouwersweduwe, als zij de zaak van haar 

echtgenoot wilde voortzetten, binnen zes maanden een beproefd meesterknecht in dienst te nemen.
264

 

Zij bleef daarbij het hoofd van het bedrijf. In Groningen moesten weduwen van meestertimmerlieden 

en -metselaars binnen twee jaar hertrouwen om het bedrijf te kunnen continueren.
265

 In de 

overbruggingsperiode konden zij het bedrijf leiden, maar na het huwelijk verloren zij al haar 

rechten.
266

 Het schilders- en glazenmakersgilde in Groningen stelde evenwel weduwen van meesters 

gelijk aan de meesters van het gilde: in de reglementen en resoluties werd structureel gesproken van 

‗alle gildebroeders of derselver weduwen sonder onderscheid‘, waarbij weduwen als volwaardige 

bedrijfsleiders en in een enkel geval zelfs als ambachtslieden werden benaderd.
267

 Zij zullen daarbij 

wel een meesterknecht in dienst gehad moeten hebben. 

Het was dus in het geheel niet ongebruikelijk dat weduwen bouwambachtelijke bedrijven 

leidden, tijdelijk of voor vele jaren. Het is dus ook niet vreemd dat dit tevens zichtbaar wordt in de 

functies van de stadsmeesters. In een drietal Hollandse steden zijn hiervan concrete voorbeelden. In 

Leiden lijkt het om waarnemingen te gaan voor de periode tot de aastelling van een nieuwe 

stadsmeester; ook in Den Haag gaat het mogelijk om een waarneming, maar dan een zeer langdurige. 

In Amsterdam echter ging het ontegenzeglijk om een feitelijke benoeming. 

In Leiden waren tot twee maal toe de weduwen van de stadssteenhouwer gerechtigd als 

waarneemster op te treden. Neeltje van Bilderbeeck, dochter van de stadsmetselaar Van Bilderbeeck 

(1573-1640), mocht als weduwe van stadssteenhouwer De Neyn (†1639) het bedrijf van wijlen haar 

echtgenoot voortzetten onder toezicht van haar vader.
268

 Er wordt verondersteld dat zij het bedrijf 

wilde voortzetten om haar volwassen zoon Claes Willemsz van Es de gelegenheid te geven zijn 

stiefvader op te volgen.
269

 Het lijkt er echter meer op dat Neeltje van Bilderbeeck het bedrijf zelf wilde 

leiden en haar weduwenrecht niet op zou geven door opnieuw te trouwen. Belangrijk in de opzegging 

van het waarneemsterschap van Neeltje van Bilderbeeck is het overlijden van haar vader. Deze 

stadsmetselaar was de uitdrukkelijke voorwaarde onder wiens supervisie Neeltje het bedrijf mocht 

voortzetten. Na zijn overlijden op 13 december 1640 verviel voor Neeltje deze belangrijke voorwaarde 

van haar contract.
270

 Om haar tegemoet te komen, kon haar zoon het bedrijf en daarmee het ambt 

overnemen, voor welke eer hij op 27 december 1640 bedankte.
271

 Dit betekende voor Neeltje van 

Bilderbeeck het einde van haar overeenkomst met het stadsbestuur en werd er in het nieuwe jaar een 

nieuwe stadssteenhouwer aangezocht.
272

 Vijfentwintig jaar later nam opnieuw een weduwe de 
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stadssteenhouwerij voor minstens een jaar waar: stadssteenhouwer Dirck van Bree overleed in januari 

1665 waarna zijn weduwe, Aaltje Claesdr van Petten, de stadssteenhouwerij overnam tot in 1666 een 

nieuwe stadssteenhouwer was benoemd.
273

 

In Den Haag voerde Liesbeth Dircksdr voor een periode van bijna tien jaar het ambt van haar 

overleden echtgenoot Jan Thielmansz van Deyl (†1628) uit alvorens dit ambt van ‗stads‘metselaar 

over ging op haar zoon Dirck Jansz van Deyl.
274

 Helaas is het niet duidelijk of de opvolging van 

moeder op zoon heeft plaats gevonden omdat zij overleden was of omdat Dirck de geschikte leeftijd 

en de meesterstitel had verkregen; dit gegeven zou meer helderheid verschaffen over de status van 

Liesbeths aanstelling.  

Over de status van de Amsterdamse stadsglazenmaakster Anna Terit, de ‗weduwe Frederik 

Waterloos‘, bestaat geen enkele onduidelijkheid. Na het overlijden van Waterloos (1661-1690), een 

van de drie stadsglazenmakers, werd het verzoek van zijn weduwe om het ambt van haar overleden 

echtgenoot voort te zetten, ingewilligd.
275

 Als vrouw kon zij echter de eed van getrouwheid niet af 

leggen, waardoor zij hierin vertegenwoordigd werd door haar meesterknecht.
276

 Na zes maanden 

huwde zij een andere meesterglazenmaker, Barent Tappé, die de eed als stadsglazenmaker aflegde en 

daarmee als stadsglazenmaker aan het werk ging.
277

 Het ambt was echter voor het leven vergeven aan 

‗de weduwe Waterloos‘. Dit betekende dat Tappé zijn werk verloor als Anna Terit kwam te overlijden. 

Bij het overlijden van Tappé zou zijn weduwe echter het ambt behouden, want hij kreeg alleen het 

werk ‗geduirende het leven van sijn vrou en langer niet, also sijn vrou ‘tselve aan haar hout, selffs bij 

haar mans aflijvigheid.‘
278

 Tot in de achttiende eeuw heeft de ‗weduwe van Frederik Waterloos‘ de 

stad gediend als stadsglazenmaakster, waarmee zij een van de weinige en misschien wel de enige 

vrouw was die op eigen titel – weliswaar als weduwe, maar na hertrouwen nog steeds – het recht had 

verworven  zich stadsglazenmaakster te noemen.
279

 

 

 

3.5  Fraude, schorsingen en gedwongen ontslagen 

 

Het stadsmeestersambt was in de regel een functie voor het leven. Slechts een beperkt aantal 

stadsmeesters vertrok voortijdig uit stadsdiens en meestal niet vrijwillig. Een enkeling zocht zijn heil 

elders of werd met pensioen gestuurd, maar de meeste stadsmeesters die hun ambt niet uitzaten, 

werden ontslagen. Gedwongen ontslagen en schorsingen van stadsmeesters kwamen regelmatig voor 

en om zeer diverse redenen. Zelden was inkrimping van het stadsfabrieksambt een reden tot ontslag 
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voor de stadsmeesters. Zelfs in de noodsituatie van het Rampjaar in Amsterdam bleven de 

stadsmeesters aan. Indien stadsmeesters om eervolle redenen ontslagen moesten worden, was er altijd 

een afvloeingsregeling in de vorm van een pensioen (zie hierna). 

Fraude en inhabiliteit (onbekwaamheid) waren de meest gegeven redenen voor gedwongen 

ontslag van stadsmeesters. In veel gevallen ging het om vergelijkbare vergrijpen: het 

achteroverdrukken van stadsgelden en het particulier gebruik van stadsmaterialen. Het gebruik van 

stadsmaterialen, -gereedschappen en brandhout voor privédoeleinden kwam regelmatig voor, maar 

was meestal reden voor berispingen.
280

 In uitzonderlijke gevallen kon het privégebruik van 

stadsmaterialen echter zulke proporties aangenomen hebben, dat ontslag onafwendbaar was. In 

Rotterdam bijvoorbeeld werd de stadstimmerman Adriaen Lenaertsz van Noorden (†1636) na 28 jaar 

trouwe dienst ontslagen wegen het privégebruik van stadsmaterialen.
281

 Het achterover drukken van 

stadsgelden door stadsmeesters werd absoluut niet getolereerd: een Amsterdamse stadsstratenmaker 

die straatgeld niet afdroeg aan de stad en stadsmaterialen gebruikte voor particulier werk, werd na een 

lang proces in 1699 ‗inhabiel‘ verklaard en ontslagen.
282

 Regelrechte fraude was altijd reden tot 

oneervol ontslag, mits bewezen: Willem de Keyser, Amsterdams stadssteenhouwer, werd in 1653 

beschuldigd van het vervalsen van rekeningen en van het ontvangen van loon voor knechten die niet 

gewerkt hadden en werd daarvoor veroordeeld tot een geldboete, ontslag uit alle stadsambten en als hij 

in gebreke bleef tot drie jaar verbanning.
283

 De Keyser beschuldigde zijn opvolger van het afpersen 

van zijn knechten – door een deel van hun loon op te eisen zoals alle meesters dat buiten stadsdienst 

wel gelegitimeerd waren te doen, het zogenaamde profijt trekken – maar zonder bewijzen werd 

niemand ontslagen, dus Symon Bosboom bleef stadssteenhouwer (zie hoofdstuk 10.3). 

Veel stadsmeesters was het pertinent verboden om zonder toestemming van het stadsbestuur 

voor particulieren te werken. Het is uit de bronnen echter niet bekend dat dergelijke verzoeken werden 

geweigerd, maar het feit dat de Amsterdamse stadsondertimmerman Samuel Matthijsz in 1679 werd 

ontslagen wegens ongeoorloofde particuliere aannemerij, betekent dat verzoeken wel degelijk werden 

geweigerd of dat in dit geval Matthijsz geen verzoek had ingediend (zie hoofdstuk 10.3). De ernst van 

deze overtreding was niet heel erg groot, want dezelfde Matthijsz werd een jaar later opnieuw in 

stadsdienst aangenomen, nu als stadsheimeester. Dit laatste was waarschijnlijk anders bij het ontslag 

van de Haarlemse stadsarchitect en stadslandmeter Erasmus den Otter, die in 1681 waarschijnlijk 

ontslagen werd vanwege zijn medewerking aan de bouw van de katholieke schuilkerk Het Springende 

Paard die tegen alle afspraken en voorschriften in een zeer opzichtige gevel aan de zijde van het 

Spaarne had gekregen.
284

  

Drankmisbruik was eveneens een reden tot ontslag. De Kamper stadstimmerman Andries 

Bockes (ca.1577-ca.1649) werd in 1617 ontslagen wegens dronkenschap en het door drankgebruik 

slecht functioneren. Hij werd enige maanden later weer in zijn ambt teruggenomen, waardoor het 

eigenlijk een schorsing betrof, want hij zou nog dertig jaar aanblijven.
285

 Dit laatste was zeker niet het 

geval bij de Leidse stadssteenhouwer Cornelis Gijsbrechtsz van Duynen die in 1652 ontslagen werd 

wegens drankmisbruik.
286
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Zelfs overspel was reden tot gedwongen ontslag. Hoewel overspel zelf geen invloed had op 

het feitelijk functioneren binnen het stadsfabrieksambt, was de sociale schade van een beschadigde 

reputatie als het een fabrieksmeester betrof, niet te onderschatten, zeker als daarbij ook nog andere 

malversaties boven tafel kwamen. De Leidse fabrieksmeester Arent van ‘s-Gravesande werd in 1655 

formeel ontslagen wegens overspel, maar feitelijk vanwege zijn onhoudbare positie door de roddel, 

achterklap en beschuldigingen ten aanzien van zijn persoon en functioneren.
287

 Zijn gebrek aan talent 

of inzet op administratief en organisatorisch gebied was tot die tijd ondergeschikt geweest aan zijn 

begaafdheid als architect en ingenieur, waardoor de stad hem in zijn functie wilde behouden. De 

overspelaffaire verplichtte de magistraat hem te ontslaan, maar weerhield ze niet om hem opnieuw in 

te roepen als adviseur voor de openbare werken.
288

 De grote kastekorten waarmee Van ‗s-Gravesande 

eerder in zijn ambt werd geconfronteerd, werden afgedaan met een goed gesprek (1644: tekort + 

ƒ4000) of met de verplichting tot schadeloosstelling (1651: tekort + ƒ2400) waaraan hij overigens niet 

kon voldoen.
289

 

De omgang met frauderende of slecht functionerende hogere ambtenaren maakt duidelijk dat 

door stadsbesturen met verschillende maten gemeten werd. Dit wordt met name duidelijk bij het 

ontslag van de Amsterdamse penningmeester van het stadsfabrieksambt Gerrit Bruijn (†1678) in 1677, 

na drie jaar van steeds verder oplopende kastekorten (zie hoofdstuk 9.5). Na de eerste constatering van 

een kastekort van ruim ƒ10.000 in 1674, duurde het nog drie jaar van aanmaningen om de tekorten aan 

te zuiveren, voor men hem op non-actief stelde en men hem, met een opgelopen tekort van ruim 

ƒ33.500, uiteindelijk zou ontslaan. Zijn ambt had weliswaar een borgstelling van ƒ30.000 – die tot op 

de laatste gulden door de familie van Bruijn zou worden betaald – maar bedenkende dat Willem de 

Keyser voor betrekkelijk kleine fraude direct werd ontslagen en Gerrit Bruijn onder toezicht van het 

stadsbestuur in drie jaar tijd nog ƒ26.000 meer kon ontvreemden of zoekmaken, kan niet anders dan 

geconstrateerd worden dat hogere ambtenaren in staat werden gesteld hun reputatie en eer te 

beschermen. Pas als zij daartoe niet in staat waren, vielen zij te schande aan oneervol ontslag. 

Omkoperij was een gevaar dat niet alleen fabrieksmeesters maar ook stadsmeesters kon 

verleiden: met name bij de inkoop van materialen en het aanstellen van werkvolk lag dit spook op de 

loer. In de tweede helft van de zeventiende eeuw staan steeds vaker anti-omkoopclausules in de 

instructies van fabrieksmeesters en stadsmeesters. De Amsterdamse stadsstratenmaker kreeg in 1686 

het gebod om ‗sonder gunst of wangunst tot de verkopers, maar alleen met insigt opden meesten 

dienst ende menage vande stad‘ zijn materialeninkopen te doen.
290

 Voor de Rotterdamse 

stadsarchitect heette dat ‗sonder eenig faveur, ofte sucht aende vercoopers te dragen‘.
291

 Ook de 

Leidse stadstimmerman kreeg een instructie met het verbod om smeergeld aan te nemen.
292

 De 

Amsterdamse stadsmetselaar moest genoegen nemen met zijn traktement ‗sonder van ijemandt te 

nemen eenige giften ofte gaven directelijck noch indirectelijck‘.
293

 De Amsterdamse stadstimmerman 

moest daarentegen het loon van zijn knechten vaststellen ‗sonder daarinne tegens ijmandt te 

gebruijcken gunst oft ongunst‘.
294

 

Nepotisme was in de zeventiende eeuw onder patriciërs en magistraat niet ongebruikelijk, 

maar grootschalige toepassing door stadsmeesters en werkbazen was voor een stadsbestuur ongewenst 

in een periode van bezuinigingen. Ongeschikte mensen in uitvoerende taken konden immers een flinke 
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kostenpost blijken te zijn. In weinig steden zullen stadsmeesters in de positie zijn geweest om 

eigenhandig personeel aan te stellen, maar in Amsterdam tot 1682 wel. Dit gebruik werd ze in 1682 

niet alleen ontnomen, maar er werd zelfs uitdrukkelijk verboden om zonen, vaders, broers, zwagers, 

ooms en neven van de stadsmeesters aan te stellen als opzichters in stadswerk dat in dagloon of 

hoopwerk werd uitgegeven – tenzij het stadsbestuur van gebleken bekwaamheid overtuigd was.
295

 Het 

verbod getuigt van veelvuldig misbruik van het stadsmeestersambt om familie te ‗helpen‘. Ook in deze 

werd door stadsbesturen dus met twee maten gemeten. 

 

 

3.6  Pensioenregelingen en oudedagvoorzieningen 

 

In de zeventiende eeuw werkte men in principe tot aan de dood. Ouderdoms- en 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bestonden niet, behalve bij een zeer beperkt, maar groeiend 

aantal gilden die ondersteuningsfondsen (zogeheten armenbossen) voor hun broeders in het leven 

riepen.
296

 Als men echter geen aanspraak kon maken op de armenbos van het gilde of de goedheid van 

kinderen en familie, was men bij ziekte of ouderdom veroordeeld tot armoede en de bedeling. Kenden 

de steden als werkgevers dan in het geheel geen pensioenregelingen? Geen uitkeringen voor 

werknemers die invalide werden of voor hun weduwen indien zij verongelukten? Toch wel, maar ... 

zeer sporadisch en alleen in specifieke gevallen.  

De stad Amsterdam blijkt in de zeventiende eeuw beleid te hebben gevoerd ten aanzien van de 

oudedagsvoorziening van zijn vuilnismannen: de vuilnismannen die te oud waren om hun werk nog 

langer uit te voeren, werden ‗gealimenteerd‘, d.w.z. zij kregen een oudedagsvoorziening, maar die 

kregen ze niet voor niks: zij werden daarvoor aangesteld als brugveger.
297

 Het lijkt erop dat de stad 

voor zijn werknemers aanpassingen deed aan de werkomstandigheden, zodat iedereen die oud en 

stram werd, maar nog gezond bleef, op enigerwijze ingezet kon worden in het stadswerk. Bij 

gedwongen ontslagen, zoals bij de reorganisatie van het Amsterdamse stadsfabrieksambt in 1666, 

werden de oude mannen die hun hele leven in stadsdienst hadden gewerkt en te oud waren om elders 

opnieuw werk te vinden, naar huis gestuurd met een pensioen van zes stuivers per dag.
298

 Geen vetpot, 

maar met een eventuele aanvulling van het gilde en zonder de last van kinderen, voldoende om in 

leven te blijven.  

Over de werkgeversverantwoordelijkheid van de steden bij bedrijfsongevallen op de 

stadswerken is in de bronnen en literatuur te weinig te vinden om conclusies aan te verbinden. In de 

Amsterdamse bronnen zijn twee betalingen bekend die in verband staan met bedrijfsongelukken op de 

stadswerken: in 1599 werd ƒ18 betaald aan de weduwe van een man die in stadsdienst was gevallen en 

aan zijn verwondingen overleden was. In 1612 werd ƒ15 betaald voor een leidekkersjongen die van de 

Beurs gevallen was.
299

 Dit lijken compensatieuitkeringen voor de achterblijvers te zijn – hoewel van 

de leidekkersjongen niet zeker is dat hij de val niet heeft overleefd – ter hoogte van het loon over een 

periode van een á twee maanden. In de achttiende eeuw zou de stad Amsterdam in dergelijke gevallen 

de weduwen een uitkering van twee gulden per week uitbetalen, iets meer dan zes stuivers per dag.
300

  

                                                      
295
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Er waren stadsmeesters die een eervol ontslag te beurt vielen, zij het sporadisch. De 

Amsterdamse onderfabriek en stadstimmerman Gerrit Barentsz Swanenburgh werd op eigen verzoek 

ontslagen wegens gevorderde leeftijd.
301

 Over een eventueel pensioen is echter niets bekend, maar 

Swanenburgh was een vermogend aannemer die waarschijnlijk zelf zijn oudedagvoorziening had 

geregeld. In een aantal gevallen zijn wel pensioenverstrekkingen aan ontslagen stadsmeesters bekend. 

In Groningen werd bijvoorbeeld in 1653 stadstimmerman Claes Zytses ‗geresigneerd‘ waarbij hij niet 

alleen een pensioen van ƒ100 per jaar behield, maar tevens een woning in een van de ‗principale 

gasthuisen‘ van de stad kreeg mits hij zich zou gedragen als een vroom en eerlijk man.
302

  

Pensioenregelingen werden ook gebruikt voor stadsmeesters die om verschillende redenen 

dringend vervangen moesten worden, zonder dat er legitieme redenen waren om ze de laan uit te 

sturen, zoals het al eerder genoemde ontslag in 1660 van de Rotterdamse stadstimmerman en 

stadsmetselaar ten gunste van het nieuwe ambt van stadsbouwmeester of stadsarchitect.
303

 Hoewel in 

het geheel niet duidelijk is waarom juist op dat moment werd besloten de beide ambten samen te 

voegen, betekende dit besluit wel dat de beide stadsmeesters ‗uitgekocht‘ moesten worden. Zij 

bedongen beiden een pensioen totdat zij een betere positie betrokken en ontvingen derhalve jaarlijks 

respectievelijk ƒ365 en ƒ300 met het uitdrukkelijke verbod om voor particulieren te werken.
304

 Het 

lijkt erop dat de stad Rotterdam zo vastbesloten was om Claes Jeremiasz Persoons (ca.1625-1692) met 

een toppositie aan de stadsfabriek te binden en zich van zijn begaafdheid als architect en ingenieur in 

de functie van stadsarchitect te verzekeren, dat men het risico aanvaardde van langdurige 

pensioenbetalingen tot deze meesters elders een betrekking hadden gevonden.
305

 Na zevenentwintig 

jaar dienst deed Persoons het verzoek om wegens zijn hoge leeftijd vervangen te worden door zijn 

zoon Jan. Het stadsbestuur erkende dat hij door zijn leeftijd niet goed ter been was, maar in plaats van 

hem met pensioen te sturen, liet de stad speciaal voor Persoons een rijtuigje maken waarmee hij zijn 

rondgang langs de stadswerken kon blijven uitvoeren.
306

  

Ook in Groningen aanvaarde het stadsbestuur het risico van jarenlange pensioenbetalingen om 

zich te ontdoen van stadsbouwmeester Matthias Kruijff (†1713), echter om andere redenen.
307

 Aan 

zijn ontslag zijn een veelheid aan (kleine) financiële wanprestaties voorafgegaan. De zakelijke 

debacles van Kruijff waren niet ernstig genoeg om hem oneervol te ontslaan, maar de stad was er 

blijkbaar van overtuigd ze zelfs mèt pensioenbetalingen goedkoper uit was, dan Kruijff aan het hoofd 

van het Groninger stadsfabrieksambt te houden. 

Werknemers bleven tot hun dood in dienst van de stad werken. Voor de werklieden lijkt alleen 

ouderdom – in het bijzonder een lang dienstverband – een reden te zijn dat steden de morele 

verplichting hadden om aangepast werk te verschaffen. Ziekte en invaliditeit was een probleem van de 

werknemer zelf die terug moest vallen op familiezorg, eventuele ondersteuningsfondsen van het gilde 

of op een van de instellingen van sociale zorg. Bij fatale bedrijfsongevallen bij de stadswerken werd 

door de stad aan de nabestaanden een eenmalige uitkering uitbetaald. Ook stadsmeesters bleven in 

functie tot aan hun dood. Bij ziekte werd het ambt waargenomen door de ondermeester of 

meesterknecht en eveneens na overlijden van de meester tot er een nieuwe stadsmeester was 
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aangesteld. Algemeen kan gesteld worden dat de steden geen standaard pensioenregelingen en 

oudedagvoorzieningen hadden voor de stadsmeesters en werklieden. 
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HOOFDSTUK 4 
DE STAD ALS BOUWHEER IN DE ZEVENTIENDE EEUW: 

DE BOUWOPDRACHTEN 

 

 

Aan de totstandkoming van bouwopdrachten is in het tweede hoofdstuk al enige aandacht besteed, 

maar voornamelijk op bestuurstechnisch en beleidsmatig gebied. In dit vierde hoofdstuk zullen de 

bouwopdrachten van steden gevolgd worden van idee tot uitgevoerd object: van het ontwikkelen van 

een idee, het vormen van een programma van eisen, de totstandkoming van een tevredenstellend 

ontwerp, het bouwproces en uiteindelijk de verschillende typen bouwwerken waartoe door de steden 

in de zeventiende eeuw opdracht werd gegeven.  

 

 

4.1  De ontwikkeling van stadsbouwopdrachten 

 

Voordat een idee tot bouwen ontwikkeld kan worden, moet eerst enige noodzaak bestaan om tot 

nieuw- of verbouw over te gaan. Deze noodzaak kan ontstaan zijn uit representatieve, praktische, 

financiële, sociale of veiligheidsoverwegingen, of een combinatie van deze. Aan de bouw van een 

nieuw stadhuis zullen vooral representatieve overwegingen ten grondslag hebben gelegen, maar ook 

praktische of financiële; aan weeshuizen vooral sociale maar ook financiële overwegingen; aan 

fortificaties en tuchthuizen voornamelijk veiligheidsoverwegingen, en aan poorten tevens 

representatieve. Om aan bestaande stadsgebouwen wijzigingen toe te brengen, was behalve 

onderhoud, vooral de reden representatief (verfraaien), praktisch (vergroten of verkleinen) of 

financiëel (onderhoudsarm maken) van aard of wegens veiligheidsredenen (instortingsgevaar). Het 

idee tot bouwen kon ontstaan bij de (potentiële) gebruikers, de stadsbestuurders of de (ambtenaren van 

het) stadsfabrieksambt, die het vervolgens via de geijkte kanalen in het bevoegde beslissingsorgaan tot 

voorstel brachten. Hier zou worden vastgesteld of de noodzaak of wenselijkheid groot genoeg was om 

het voorstel serieus in overweging te nemen. Verschillende aspecten zouden de revue moeten 

passeren: de keuze (indien mogelijk) tussen nieuwbouw, renovatie of verbouw, de bepaling van de 

locatie, eventuele aankoop van percelen of huizen voor de bouwlocatie, de hoogte van het budget, hoe 

dat geld gegenereerd werd, en alles betreffende de vormgeving – de afmetingen, stijl en materialen. 

Kortom het programma van eisen moest worden samengesteld en een ontwerp gemaakt.  

 

Verschillende uitgangspunten 

Om tot een tevredenstellend ontwerp te komen, konden zeer verschillende trajecten worden 

bewandeld. Als zaken als noodzaak, locatie, afmetingen en budget in de raad of commissie bepaald 

waren, kon de vormgeving aan bod komen. Er waren verschillende uitgangspunten mogelijk om tot 

een eindontwerp te komen: het toekomstig gebruik kon dienen als uitgangspunt of een idee of theorie, 

maar ook voorbeelden van elders of voorontwerpen werkten als uitgangspunt van het 

ontwikkelingsproces. 

Vanuit bestaande ideeën in de magistraat of met uitsluitend een programma van eisen over toepassing 

en gebruik (met name voor utilitaire werken) kon opdracht gegeven worden tot het maken van een of 

meerdere ontwerpen. De architecten/ontwerpers hadden in deze opdrachten binnen de bepaalde 
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grenzen betrekkelijk veel vrijheid en hadden grote inbreng in de vormgeving.
308

 De magistraat behield 

zich de vrijheid te kiezen uit de ontwerpen en eventuele veranderingen of aanpassingen toe te brengen. 

De Amsterdamse vroedschap bepaalde bijvoorbeeld in 1620 dat de toren van de Westerkerk niet in een 

hoek gelocaliseerd zou worden – volgens ontwerp - maar op de centrale as.
309

 En van de ontwerpen 

voor de Noorderkerk (1620) koos ze niet de voordeligste of de mooiste, maar de grootste.
310

 Ook in 

Haarlem werd voor de bouw van de Vleeshal (1601) in het ontwerp en detaillering keer op keer 

gekozen voor de duurste variant.
311

 

In sommige gevallen was het wenselijk te kijken hoe andere steden vergelijkbare 

ontwerpopdrachten hadden vormgegeven. Voordat een programma van eisen kon worden vastgesteld 

en er een opdracht tot ontwerp werd gegeven, konden leden van de magistraat en/of van het 

stadsfabrieksambt andere steden bezoeken om vergelijkbare gebouwen te bestuderen. In het 

ontwikkelingsproces voor een Leidse tuchthuis werd in 1598 (voor het eerste tuchthuis) het 

Amsterdamse tuchthuis bezocht en in 1654 (voor het tweede tuchthuis) het Goudse tuchthuis.
312

 Voor 

het ontwerp van de Amsterdamse koopmansbeurs werden Hendrick de Keyser en Cornelis II 

Danckertsz in 1607 zelfs naar Engeland gestuurd omdat de Londense Exchange als voorbeeld zou 

dienen.
313

 Voor de ontwikkeling van een concept voor de Groninger Nieuwe- of Noorderkerk werd in 

1654 een Groninger schilder naar de Haagse Nieuwe Kerk en de Leidse Marekerk gezonden om 

afbeeldingen van deze kerken te maken, maar werd uiteindelijk de Amsterdamse Noorderkerk 

(mogelijk dankzij de publicatie in de Architectura Moderna) als voorbeeld genomen.
314

 In plaats van 

iemand naar de betreffende bouwwerken te zenden, was het ook mogelijk tekeningen en bestekken van 

bestaande gebouwen op te vragen: de Middelburgse magistraat verzocht in 1644 de Haagse 

Bartholomeus Drijffhout tekeningen en bestekken van enige Hollandse kerken te zenden - met name 

genoemd werden de Amsterdamse Oude Lutherse Kerk en de Grote Kerk te Maassluis.
315

 Voor het 

ontwerp van protestantse kerken en tuchthuizen werd in de zeventiende eeuw veelvuldig elders in de 

Republiek gekeken omdat het in beide gevallen om nieuwe typologische gebouwen ging waarvoor 

nieuwe concepten ontwikkeld moesten worden.  

Een derde uitgangspunt voor het ontwikkelen van concepten en ontwerpen was het ontwerp 

zelf. Aan de hand van ingezonden ontwerpen kon een programma van eisen worden samengesteld en 

een definitief ontwerp ontwikkeld worden. Bij de ontwikkeling van het Amsterdamse 

stedenbouwkundige plan voor de ‗Vierde Vergroting‘ legden in 1660 vijf ingezonden ontwerpen en de 

bespreking daarvan met de ontwerpers de basis voor het eerste programma van eisen dat anderhalf jaar 

later, na veel overleg en schetsontwerpen resulteerde in het uiteindelijk stedenbouwkundig ontwerp.
316

 

De eerste ontwerpen zijn uiteindelijk vooral ‗praatstukken‘ geweest: uitgangspunten om verdere 

ideeën op te bouwen. 

Nadat een of meerdere ontwerpen geleverd waren, was het aan de magistraat om die te (laten) 

beoordelen en eventueel aan te passen. Om verschillende redenen kon de opdrachtgever het ontwerp 
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willen veranderen en aanpassen.
317

 Over het algemeen konden de magistraat en de ontwerper 

gezamenlijk tot een tevredenstellend ontwerp komen, maar soms was het noodzakelijk het ontwerp 

door andere architecten/bouwmeesters te laten beoordelen of (deels) te verbeteren: als men niet 

voldoende vertrouwen had in de constructieve opbouw van het ontwerp of van het bijbehorende 

bestek, of als men niet tevreden was met de artistieke waarde van een ontwerp. Voor de nieuwe 

Rijnsburgerpoort (1631) te Leiden naar ontwerp van tresorier-extraordinaris Van Banchem werd 

bijvoorbeeld een oordeel gevraagd over (de kosten van) het ontwerp aan de Leidse en Amsterdamse 

stadsmetselaars en de Delftse stadssteenhouwer.
318

 Aan Pieter Post werd in 1657 gevraagd het ontwerp 

van stadstimmerman Willem van der Helm voor de Leidse Waag te verbeteren.
319

 En van de Utrechtse 

Wittenvrouwenpoort (1650) werd aanvankelijk alleen de onderbouw volgens het uitgekozen ontwerp 

gebouwd en de bovenbouw door een andere architect opnieuw ontworpen omdat men niet tevreden 

was over het gehele ontwerp maar wel genoodzaakt was met de bouw te beginnen.
320

 In hoeverre 

ontwerpen onveranderd volgens eerste ontwerp werden uitgevoerd, is volstrekt onduidelijk omdat 

dergelijke hamerstukken in de bronnen niet uitgeschreven staan.  

 

Voorbeeld 

Afhankelijk van de aard van de opdracht en de ontwerpkwaliteit van de eigen mensen, kon de 

ontwerper binnen het eigen stadsfabrieksambt dan wel daarbuiten worden aangetrokken: 

representatieve of technisch moeilijke werken vereisten immers andere deskundigheid dan 

‗eenvoudige‘ utilitaire of ‗doorsnee‘ werken. De dreigende instorting van de Sint-Laurenstoren (1650) 

in Rotterdam is exemplarisch voor de mogelijkheden van stadsbesturen voor het verkrijgen van 

adviezen en ontwerpen, met name bij technisch en constructief moeilijke werken. Na het aanbrengen 

van een nieuwe torenbekroning dreigde de Sint-Laurenstoren in 1650 om te vallen. Aan verscheidene 

architecten in het land werd advies gevraagd. Uiteindelijk werden drie voorstellen besproken: van de 

Leidse fabrieksmeester Van ‘s-Gravesande, van de Amsterdamse stadsarchitect Stalpaert en van de 

Rotterdamse burgemeester Van der Meyden. Aan Jacob van Campen, de ontwerper van het 

Amsterdamse stadhuis en de Nieuwekerkstoren, werd verzocht een oordeel te geven over de 

voorstellen. Het als beste beoordeelde voorstel van burgemeester Van der Meyden werd vervolgens 

niet alleen door Van Campen, maar tevens door Stalpaert en Van ‘s-Gravesande beoordeeld. Van 

Campen oordeelde dat het plan voor verbetering vatbaar was en diende een vernieuwd ontwerp in. Dit 

nieuwe plan werd vervolgens verkozen tot het uit te voeren plan. De Rotterdamse ambachtsmeesters 

die het werk tot uitvoering moesten brengen, voorzagen echter grote problemen en dienden een 

alternatief plan in dat door het stadsbestuur goedgekeurd werd en uiteindelijk uitgevoerd is.
321

 

Aanvankelijk werd in Rotterdam een algemene oproep tot het maken van ontwerpen gedaan: 

dit verzoek kon direct aan de bekende architecten zijn gericht, aan andere stadsbesturen om de beste 

kandidaten uit die stad uit nodigen een voorstel of ontwerp in te dienen, of door een openbare 

publicatie. Het voorstel van burgemeester Van der Meyden zal echter op eigen initiatief zijn 
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ingezonden. Van Campen werd verzocht om als onafhankelijk expert een oordeel te vellen, waarna de 

keuze getoetst werd aan het oordeel van de andere indieners. Dat het ontwerp vervolgens nog 

tweemaal verbeterd werd, is tekenend voor de technische moeilijkheidsgraad van het op te lossen 

probleem. En is tevens tekenend voor de zorgvuldigheid waarmee de meeste stadsbesturen met 

dergelijke bouwopgaven omgingen: zij dienden af te gaan op de kennis van anderen en het was hun 

taak de juiste mensen te consulteren en open te staan voor betere technische inzichten. 

 

Ontwerpende burgemeesters 

Een ander fenomeen dat uit dit voorbeeld naar voren komt, is die van de ontwerpende burgemeesters. 

In verschillende steden worden ten onrechte ontwerpen van belangrijke stadswerken toegeschreven 

aan burgemeesters, zoals het stadhuis van Bolsward (1614; Jacob Gijsberts), de Amsterdamse Derde 

Vergroting (1610; Oetgens) en de Amstelsluizen (1671; Johannes Hudde) van Amsterdam. Het gaat in 

die gevallen veelal om burgemeesters die het voortouw hebben genomen in de ontwikkeling, 

besluitvorming en uitvoering van de betreffende stadswerken. En omdat hun naam verbonden is aan 

dergelijke projecten en de bronnen veelal geen ontwerper noemen, zijn deze burgemeesters in later tijd 

aangemerkt als de ontwerper daarvan; er werd bijvoorbeeld pas in 1888 voor het eerst gesuggereerd 

dat burgemeester Oetgens de ontwerper kon zijn van de Amsterdamse Derde Vergroting.
322

  

Er waren echter wel degelijk burgemeesters van wie onomstotelijk vast staat dat zij zich 

feitelijk bezig hielden met architectuur en stedenbouw: bijvoorbeeld de Utrechtse burgemeester 

Hendrick Moreelse (1615-1666) had niet alleen een stadsvergrotingsplan ingediend maar deze tevens 

als publicatie uitgegeven.
323

 Van de Amsterdamse burgemeester Joan Huydecoper (1599-1661) zijn 

niet alleen verschillende architectuurtekeningen en ontwerpen bekend, maar hij is tevens 

geïdentificeerd als een van de ontwerpers van de eerste vijf stedenbouwkundige ontwerpen (1660) van 

de Vierde Vergroting van Amsterdam.
324

 De Rotterdamse burgemeester Johan van de Meyden (†1677) 

moet goed geschoold zijn geweest in de bouwkunst en kennis van zaken hebben gehad, want hij 

overtrof, zoals hierboven reeds vermeld staat, met zijn plan voor de St.Laurenstoren de ontwerpen van 

zowel Stalpaert als Van ‘s-Gravensande.
325

  

In de zeventiende eeuw waren er in de meeste steden af en toe wel magistraatsleden die zich 

als dilettant hard maakten voor een nieuwbouwwerk van zekere omvang en allure, door bijvoorbeeld 

het aantrekken van de betere architecten van de Republiek voor het maken van een ontwerp om de 

representatieve waarde van het nieuwbouwproject te verhogen. Zelden hadden deze magistraatsleden 

echter de kennis en ervaring om zelf deze ontwerpen te leveren. De ontwerpende burgemeesters 

bleven in de zeventiende eeuw een zeldzaamheid.  
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Ontwerpen: tekeningen en maquettes 

Het meest gebruikte communicatiemiddel tussen ontwerpers en opdrachtgevers was de tekening: de 

tweedimensionale weergave van het ontwerp in plattegrond en opstand en soms doorsnede.
326

 Deze 

architectuurtekeningen zijn grofweg in te delen in drie categoriën, bepaald door de fase in het 

ontwerp- en bouwproces: de ontwerptekening, de presentatietekening, de bestek- en detailtekening.  

De ontwerptekening kan gezien worden als communicatiemiddel van de architect met zichzelf, de 

fabrieksmeester of met de bouwcommissie in de ontwikkelingsfase; de presentatietekening 

functioneerde om het bestuur te overtuigen in de beslissingsfase en de bestek- en detailtekeningen 

waren noodzakelijk in de uitvoeringsfase.  

De tekeningen die gemaakt zijn in het begin van het ontwerpproces hebben de huidige tijd 

veelal niet bereikt. Ofwel ze zijn tijdens of direct na het ontwerpproces vernietigd of later, als zijnde te 

oninteressant om te behouden. Slechts weinig ontwerptekeningen of -schetsen van gebouwen uit de 

zeventiende-eeuwse Republiek zijn nog te vinden in de archieven, zoals bijvoorbeeld de 

schetstekening van varianten voor de afwerking van de middenrisaliet van het Amsterdamse stadhuis 

door Jacob van Campen (afb.2). Van stedenbouwkundige plannen bestaan er meer tekeningen uit de 

ontwerpfase: dergelijke tekeningen die het bestaande landschap als ondergrond hadden, konden in een 

later stadium altijd opnieuw gebruikt worden na (deels) verwijdering van afgekeurde ideeën, na 

vergroting van het papier (afb.3) of als onderlegger voor een nieuwe tekening.
327

 

Presentatietekeningen waren het ontwerpproces ontstegen: het waren afgeronde ontwerpen, al 

of niet met alternatieve elementen, die werden voorgedragen aan de opdrachtgever om te overtuigen 

dat dit ontwerp moest worden uitgevoerd. Eenvoudige gebouwen en constructies hadden vaak een 

eenvoudige presentatietekening: opstand en plattegrond in inkt met maatvoering waren veelal 

voldoende. Voor de representatieve bouwwerken waren de presentatietekeningen navenant: de 

ontwerpen waren zorgvuldig, tot in detail, uitgewerkte tekeningen, veelal in kleur uitgevoerd waarmee 

het materiaalgebruik en daarmee de realiteit zo getrouw mogelijk werd weergeven (afb.4). In speciale 

gevallen kon besloten worden tot het laten maken van een driedimensionele weergave van een 

ontwerp in de vorm van een model of maquette. 

Modellen of maquettes werden eveneens gemaakt als communicatiemiddel en dienden om de 

leken-magistraat een beter begrip van de ruimtelijke werking te geven, zeker bij grote, complexe 

bouwwerken zoals het Amsterdamse stadhuis waarvan een zeer gedetailleerde maquette bestaat.
328

 

Voor onderdelen, zoals moeilijk inzichtelijke kapconstructies, konden eveneens maquettes gemaakt 

worden: zij dienden ter overtuiging van de magistraat of ter beoordeling van andere deskundigen dat 

een ontwerp technisch mogelijk was, of voor commissies en bouwmeesters ter bestudering van 

specifieke aspecten zoals lichtinval (afb.5).
329

 Ook in maquettes konden variaties of alternatieven 

worden aangebracht: de symmetrie van het ontwerp van het Amsterdamse stadhuis maakte het 

mogelijk in het model daarvan twee opties of variaties weer te geven, zodat een weloverwogen keuze 

gemaakt kon worden.
330

 Maqettes werden veelal gemaakt op een schaal die varieerde van 1:10 tot 
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 Voor de architectuurtekeningen in de ontwerp- en bouwpraktijk in de zeventiende-eeuwse Republiek, zie de 

uitstekende dissertatie van Gerritsen (UU, 2004) en de handelseditie daarvan (2006); voor de functie van de 

architectuurtekening in het ontwerp- en bouwproces: idem, hoofdstuk 3, pp.89-151; voor de introductie van de 
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 Voor deze verschillende varianten van de toepassing van schetsontwerpen van stedenbouwkundige plannen, 

zie: Van Essen 2002b. 
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 Vlaardingerbroek 2003; Tieskens 1983, pp.40-43. 
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 Het bestuderen van de lichtinval wordt beschouwd als een van de aspecten van het model van het 

Amsterdamse stadhuis [Tieskens 1983, p.43; Vlaardingerbroek 2004, p.38]; aan de hand van de maquette van de 

kapconstructie van de Oostkerk te Middelburg werden externe adviseurs gevraagd te oordelen over de technische 

uitvoerbaarheid van het ontwerp [Tieskens 1983, p.59]. 
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1:40, maar incidenteel kwam ook een verhouding van 1:1 voor: een maquette op ware grootte werd in 

de Republiek waarschijnlijk voor het eerst gemaakt door Pieter Post voor de gevel van de waag van 

Gouda.
331

 Hiermee werd waarschijnlijk de definitieve plaats van de nieuwe waag bepaald en de 

ruimtewerking ervan in het stadsbeeld vastgesteld.
332

  

De uitvoeringsfase van een bouwproject bracht een volgende groep tekeningen voort: de 

bestek- en detailtekeningen. Als een werk in aanbesteding werd gegeven, dan diende door de 

(onder)fabrieks- of stadsmeesters behalve een kostenraming een bestek gemaakt te worden: een 

nauwkeurige technische beschrijving van het werk en de toe te passen materialen. Een bestek werd 

veelal voorzien van bouwtechnische tekeningen – de zogenaamde bestektekeningen – onderverdeeld 

naar ambacht (afb.6). Van de bestektekeningen waren veelal twee sets: een voor de opdrachtgever en 

een voor de uitvoerder.
333

 In aanvulling op de bestektekeningen konden detailtekeningen op een schaal 

1:1 worden bijgeleverd, ofwel als tekening of als houten mal, bord genoemd. De borden werden 

voornamelijk toegepast bij het steenhouwwerk, het beeldsnijwerk en bij het smeden, en soms bij 

moeilijke details van timmerwerk.
334

 Het bestek, de bestek- en detailtekeningen waren voor de 

aannemers de leidraad om naar te bouwen en voor de opdrachtgever het controlemiddel om achteraf te 

bepalen of er volgens afspraak gebouwd was. Het is onduidelijk in hoeverre stadswerken die in eigen 

beheer werden uitgevoerd zijn, voorzien waren van werktekeningen. Mallen voor steenhouwwerk 

werden in ieder geval wel gemaakt want dat was de normale praktijk van het vak. Tekeningen die 

werden gebruikt op de bouw zelf, hadden veel te lijden en zullen over het algemeen maar net het eind 

van de bouw hebben gehaald. Het is dan ook niet vreemd dat van deze groep tekeningen slechts zeer 

weinige de moderne tijd hebben gehaald. 

Het voorgaande laat zien dat er in de ontwerpfase van een stadswerk geen eenduidige 

procedure was voor de totstandkoming van een ontwerp. De magistraat had het laatste woord, maar 

moest in vele gevallen volledig blind varen op de kennis en ervaring van anderen. Zelden had de 

magistraat voldoende constructieve kennis in huis, maar op het esthetische vlak waren er voldoende 

dilettanten om een waardevol oordeel te kunnen vellen. Het merendeel van de ontwerpopdrachten kon 

binnen het stadsfabrieksambt worden uitgevoerd. Nieuwe stadsgebouwen met representatieve functies 

vereisten hoge ontwerpkwaliteiten van de ontwerpers en als deze niet (voldoende) aanwezig waren in 

het stadsfabrieksambt, dan werden ontwerpers van buiten het stadsfabrieksambt of zelfs van buiten de 

stad uitgenodigd om ontwerpen te leveren. Het leveren van een ontwerp was voor een niet aan de stad 

verbonden architect echter alleen interessant als het daadwerkelijk werd uitgevoerd, want (meestal) 

werd hij alleen dan voor zijn tekenwerk betaald. In 1676 stelden een aantal Amsterdamse architecten 

en meestertimmerlieden en -metselaars een verklaring op waarin verlangd werd dat ook tekenwerk 

voor niet-uitgevoerd werk betaald zou moeten worden.
335

 

 

 

4.2  Het uitgeven van de bouwopdrachten 

 

Eigen beheer of aanbesteding?  

Na de totstandkoming van het definitieve ontwerp betrof de volgende te nemen beslissing de 

uitvoering: wordt het project in eigen beheer uitgevoerd of wordt deze uitbesteed? En bij uitbesteding: 

wordt deze in daghuur gegeven of in aanbesteding? Zoals in hoofdstuk 2 al uitvoerig is beschreven, 
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 Tieskens 1983, p.12; over de Goudse waag, zie ook: Terwen/ Ottenheym 1993, pp.190-193. 
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konden deze beslissingen afhangen van verschillende zaken en was de rol van de 

(onder)fabrieksmeester en stadsmeesters hierin groot. Zij hadden immers de grootste technische en 

financiële kennis van bouwzaken. De belangrijkste reden om de ene uitvoeringsmethode boven de 

andere te verkiezen, was van financiële aard – welke methode was de goedkoopste – maar ook de al of 

niet beschikbare werkcapaciteit, de gewenste snelheid van uitvoering en de aanwezigheid van 

specialistisch werk konden aanvullende redenen zijn. 

Elk ontwerp diende vergezeld te gaan van een kostenraming, over het algemeen gemaakt door 

de technische specialisten van het stadsfabrieksambt: de (onder)fabriek en de stadsmeesters. Voor het 

werk dat in eigen beheer werd uitgevoerd, was een raming van de kosten vaak voldoende, maar bij 

aanbestedingen dienden eveneens bestekken gemaakt te worden. Aan de hand van het bestek en de 

bestektekeningen konden de potentiële aannemers de kosten van een aan te besteden werk berekenen 

en zo hun prijs bepalen.
336

 De bestekken vormden de overeenkomst tussen opdrachtgever en 

aannemer, het bindend contract. Bestekken van de openbare werken werden op het stadhuis ter 

secretarie in een daarvoor bestemd boek neergeschreven zodat nooit onenigheid kon bestaan over 

verschillende versies: het bestek in het zogenaamde Bestekboek was de basis van waaruit gewerkt 

werd en waarvan de verschillende partijen een kopie bezaten.
337

 Bouw en controle van het werk 

behoorden te geschieden aan de hand van het bestek. De totstandkoming van aanbestedingen is reeds 

in hoofdstuk 2 behandeld.  

 

Gereedmaken bouwperceel  

Na of al tijdens de besluitvorming van de uitvoeringsmethode kon worden overgegaan tot het 

gereedmaken van het bouwperceel. Het kon zijn dat er nog gebouwen op de bouwlocatie stonden die 

geruimd moesten worden alvorens te kunnen bouwen, zoals bijvoorbeeld voor de Waag te Gouda 

(1667).
338

 Het kon ook zijn dat de bouwlocatie (deels) nog uit water bestond waardoor de oever eerst 

nog moest worden aangeland, zoals de Amsteloever voor het Amsterdamse Diakonieweeshuis (1656) 

of dat een gracht moest worden gedempd, zoals de Donkeregracht voor het Leidse Tuchthuis (1654), 

of overkluisd, zoals de Begijnensloot voor een uitbreiding van het Amsterdamse Burgerweeshuis 

(XVIIb).
339

 Overkluizing was, afhankelijk van de breedte van de gracht, vaak tevens een gedeeltelijke 

aanplemping zoals bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de Amsterdamse St.Anthonismarkt (1616, de 

huidige Nieuwmarkt) waarbij ter hoogte van het verlaat zowel het binnen- als buitenwater deels werd 

aangeplemd en deels werd overkluisd om het plein te kunnen vergroten (zie hoofdstuk 11.4). 

Een van de manieren om sloopwerk te doen verrichten, was deze te veilen: de hoogste bieder 

verplichtte zich het terrein te ontruimen, vaak binnen een vastgestelde termijn.
340

 Deze aannemer 

moest betalen voor zijn sloopwerkzaamheden omdat de materialen die hij sloopte zijn eigendom 

werden; hij kocht op de veiling dus feitelijk nog te slopen materialen. Voor een stadsbestuur was deze 

methode zeer gunstig: zij kreeg een leeg bouwterrein binnen de door haar gewenste termijn zonder zelf 

het werk uit te voeren. Indien het echter voor de stad gunstiger leek het materiaal zelf te slopen – 

bijvoorbeeld omdat het materiaal direct hergebruikt kon worden – werd dit ook zeker door het 

stadsfabrieksambt zelf uitgevoerd.  

Na het vrijmaken van het bouwperceel werd het grondwerk ter hand genomen. Een bouwput 

werd gegraven voor de aanleg van de fundering. Bij onstabiele grond moest, voor het gemetselde 
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 Over bestekken en aannemerij in de zeventiende eeuw, zie bijvoorbeeld: Meischke e.a. 1993, pp.66-67; 
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funderingswerk kon beginnen, eerst nog geheid worden. Om te onderheien werden met een heistelling 

houten palen of masten de grond in geslagen. Aan één heistelling werkten tientallen mannen om het 

heiblok te heffen (afb.7).
341

 De dichtheid van de masten was afhankelijk van het gewicht van het 

gebouw en de gesteldheid van de grond. Omdat dit in de zeventiende eeuw niet konden worden 

berekend, was heien een kwestie van grote bouwkundige kennis en veel ervaring. Heiwerk werd in 

Amsterdam altijd van stadswege uitgevoerd; de stad bezat alle heistellingen en benoemde de 

heimeesters.
342

 Ook in Leiden, en waarschijnlijk in de meeste Hollandse steden, werden het heien en 

het aanbrengen van de houten elementen in de fundering in principe door de stad in eigen beheer 

uitgevoerd.
343

 Maar ook daarop kon een stadsbestur uitzonderingen maken: het heiwerk voor de kerk 

van Leidschendam (1646) liet het Leidse stadsbestuur aanbesteden en voor de Leidse Marekerk kwam 

een heimeester mee met een geleende heistelling van Rijnland.
344

 In deze gevallen was goed toezicht 

van essentieel belang, want een fout aangelegde paalfundering zou zeker zorgdragen voor toekomstige 

verzakkingen met alle gevolgen van dien. Het is derhalve zeer begrijpelijk dat de steden het 

onderheien van stadswerken in eigen beheer uitvoerden. 

Na een eventuele paalfundering kon de gemetselde fundering worden aangebracht. Deze 

fundering, zeker die van zware stenen gebouwen, zou bij voorkeur enige maanden moeten besterven 

alvorens verder te gaan met het opgaande muurwerk. In deze verplichte wachttijd kon zowel de grond 

inklinken als het metselwerk uitharden, waarmee later veel ongemak en problemen konden worden 

voorkomen. Bij voorkeur werd de fundering voor de wintermaanden afgerond zodat de wachttijd zou 

vallen in de maanden dat er toch al niet gemetseld kon worden en niet in de meest produktieve 

bouwmaanden van de zomer.  

 

Materialenaankoop 

Materialen waren in de zeventiende eeuw voor het merendeel van de steden in de Republiek de 

grootste uitgavenpost in de stadswerken. Zorgvuldige materiaalinkoop kon op jaarbasis een stad veel 

geld schelen. Het beleid in aanschaf van materialen voor de openbare werken laat in de Republiek een 

grote verscheidenheid zien, zowel ten aanzien van materialen ten behoeve van stadswerk dat in eigen 

beheer werd uitgevoerd, als van materialen voor aanbesteed werk.  

Materialen voor werk in eigen beheer kon worden ingekocht bij plaatselijke leveranciers of bij 

handelaren in de handelscentra van de betreffende materialen, de zogenaamde stapelplaatsen. De grote 

hoeveelheid materiaal die voor de openbare werken nodig was, maakte het veelal noodzakelijk om de 

materialen in te kopen in de stapelplaatsen, want lokale handelaren hadden zelden grote hoeveelheden 

materiaal op voorraad. Een stad als Leiden kocht het merendeel van zijn materialen in de 

handelscentra: eikenhout en steenkalk in Dordrecht, naaldhout in Amsterdam, de Zaanstreek en 

Medemblik, wagenschot in Amsterdam, Oude Wetering, Alphen aan de Rijn en Utrecht, bakstenen 

langs de Oude Rijn, Bentheimersteen in Zwolle, Doornikse kalksteen in Gent, schelpkalk in Leiden 

zelf, evenals blauwe (Escausijnse) kalksteen die door plaatselijke steenhouwers/handelaren op maat 

werd geleverd.
345

 Er waren echter ook steden die veelvuldig of zelfs structureel gebruik maakten van 
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tussenhandelaren.
346

 Daardoor werd voorkomen dat kostbare handelsreizen moesten worden 

ondernomen, want de materiaalinkopen werden veelal door een burgemeester, fabrieksmeester of 

commissaris en een stadsmeester uitgevoerd, die volledige vergoeding kregen voor hun reis- en 

verblijfkosten. Daarbij kwam nog de tijd die het transport  van het materiaal naar de stad in beslag 

nam. Met name steden die verder afgelegen waren van de grote handelscentra lijken vaker gekozen te 

hebben voor het inschakelen van tussenhandelen. Groningen maakte vrijwel altijd gebruik van lokale 

handelaren, hoewel een grote hoeveelheid hout nog wel eens rechtstreeks in Emden of specifiek 

materiaal elders werd ingekocht, zoals arduinsteen in Amsterdam.
347

 In Leeuwarden was er zelfs 

sprake van stadsleveranciers: vaste inkoopadressen voor materialen voor de openbare werken.
348

  

Bij aanbesteding van openbare werken bestonden er drie mogelijkheden voor de leverantie van 

de materialen: de stad leverde de materialen aan de aannemers en kocht ze dus zelf in, of de levering 

van materialen was bij de aanbesteding inbegrepen en kochten de aannemers de materialen, of als 

derde mogelijkheid werd ook de leverantie van materialen aanbesteed. In Rotterdam vond de 

leverantie van bouwmaterialen plaats via inschrijving en ook in Amsterdam werd deze methode in 

ieder geval één maal toegepast.
349

 Groningen kocht over het algemeen zelf de materialen in, maar het 

merendeel van de steden laat niet echt een eenduidig beeld zien. Het tegelijk aanbesteden van werk en 

materialen aan de uitvoerende of hoofdaannemer had voor de stad het voordeel dat met name de grote 

aannemers een gunstiger concurrentiepositie hadden doordat zij veelal tevens handelaar of koopman in 

hout of stenen waren. Deze aannemers konden door voordeliger inkoop van materialen een lager 

aanbestedingbod doen. De aanbesteding van de materialen verplichtte de stad wel tot secure controle 

van het toegepaste materiaal, want voor de aannemers moet het aantrekkelijk zijn geweest om de 

kwaliteit en de kwantiteit van de materialen te verminderen, een frauduleuze manier om meer geld te 

verdienen. In het bestek stonden derhalve nauwkeurig de afmetingen en hoeveelheden van de 

materialen beschreven, die gecontroleerd werden en waarop de aannemer kon worden afgerekend. 

 

Inspecties 

Niet alleen op de ingekochte en toegepaste materialen moest worden gecontroleerd, maar ook op alle 

andere zaken die beschreven stonden in het bestek: de afmetingen van het bouwwerk, afmetingen van 

bouwelementen, toegepaste constructiemethodes en de afwerking. Deze inspecties kunnen worden 

ingedeeld in drie groepen: tussentijdse inspecties, termijninspecties en eindinspecties. 

Tussentijdse inspecties werden gehouden bij specifieke werkzaamheden waarbij twijfel 

bestond of het werk wel het gewenste resultaat zou opleveren, bij problemen en bij werkzaamheden 

waarbij alleen tijdens het werk gecontroleerd kon worden of het werk wel goed verliep. Heiwerk was 

een van de werkzaamheden waarbij vaak tussentijdse inspecties werden gehouden: heiwerk dat gereed 

was, kon alleen nog gecontroleerd worden op de dichtheid van de masten. Bij de bouw van de Leidse 

Marekerk (1639) werden Amsterdamse stadsmeesters gevraagd tijdens het heiwerk te inspecteren en 
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advies uit te brengen over de constructieve draagkracht van het heiwerk. Volgens hen zou het het 

gebouw zeker kunnen dragen, want er werden zelfs vier of vijf palen per gat te veel geslagen; het 

enige commentaar betrof het werktempo.
350

 In Amsterdam werd halverwege heiwerk van een bolwerk 

geconstateerd dat de toegepaste masten te kort waren en vervangen zouden moeten worden door 

langere.
351

 Tussentijdse inspecties maakten het mogelijk om aanpassingen te doen aan de 

werkmethode, toegepaste materialen of constructie; er werden immers nog veel essentiële zaken 

tijdens het werk zelf bepaald en besloten. 

Bij aangenomen werk werd de aanneemsom in termijnen betaald op in het bestek vastgestelde 

tijdstippen. Deze konden variëren in aantallen en in de momenten waarop betaald werd. Zo werd de 

hoofdaannemer van de bouw van de kerk van Sappemeer (1655) in drie termijnen betaald: als alle 

materialen op de bouwplaats aanwezig waren, als het muurwerk op hoogte was en als het gehele werk 

gereed was.
352

 Het natuursteenwerk voor de Blauwe Poort te Leiden (1600) werd in vier termijnen 

betaald: nadat de borg gesteld was, na de eerste levering, na de gehele levering en zes maanden 

daarna.
353

 Het natuursteenwerk voor de bouw van het stadhuis van Enkhuizen (1686) werd in vijf 

termijnen betaald en het metselwerk zelfs in tien, maar het timmerwerk weer in drie termijnen: als de 

derde balkenlaag lag, als de kap en toren dicht waren en als het gehele werk gereed was.
354

 Voordat de 

stad de aannemers uitbetaalde, werd er inspectie gehouden of inderdaad was voldaan aan de 

voorwaarden: de termijninspecties.  

De belangrijkste van deze termijninspecties waren de eindinspecties. Omdat het hier de 

eindafrekening met een aannemer betrof, werd hierbij geoordeeld over de oplevering en het meer- en 

minderwerk: er werd gecontroleerd of de aannemer(s) het werk volgens bestek had(den) uitgevoerd of 

dat er in gebreke was gebleven. Ook werd gecontroleerd of het werk dat buiten het bestek om was 

gemaakt volgens afspraak was uitgevoerd en of de bijbehorende afrekening van meer- en minderwerk 

in verhouding stond met het geleverde. De resultaten van de eindinspectie konden dikwijls leiden tot 

grote onenigheid tussen aannemers en opdrachtgever en resulteren in langdurig juridisch getouwtrek, 

zoals bijvoorbeeld bij de eindafrekening van het timmerwerk voor de bouw van het stadhuis van 

Middelharnis, waarbij zoals gebruikelijk onafhankelijke deskundigen hun vakbekwame oordeel 

moesten geven in het geschil.
355

 Omdat het totale werk over het algemeen verdeeld was over 

verschillende aannemers, waren er ook verschillende eindinspecties. Wie de eindinspecties van 

aanbesteed werk deed, staat zelden met zoveel woorden beschreven, maar meestal waren het meerdere 

personen die van stadswege bij de bouw betrokken waren: leden van de bouwcommissie, de 

(onder)fabrieksmeester, de stadsmeesters en/of de architect.
356

  

 

Festiviteiten 

Tijdens het bouwproces was er een aantal momenten dat werd opgeluisterd met festiviteiten: de 

bekenste daarvan was de eerste steenlegging en het bereiken van het hoogste punt. Afhankelijk van de 

aard van het bouwwerk kon een eerste steenlegging gepaard gaan met veel of weinig ceremonieel. De 

stichting van kerken werd met groot vertoon opgeluisterd: het waren in veel gevallen burgemeesters en 

magistraatszonen die de ceremoniële handelingen van het leggen van de eerste (en soms ook de 

tweede en derde) steen voltrokken, veelal met speciaal vervaardigd gereedschap, zoals de zilveren 
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troffel voor de eeste steenlegging van de Oostkerk te Middelburg (afb.8).
357

 In plaats van een dergelijk 

stuk gereedschap met inscriptie konden er ook gedenkpenningen worden geslagen, zoals voor de 

eerstesteenleggers van de kerk van Oudshoorn.
358

 De ceremoniële eerste steenlegging vond altijd 

plaats nadat de funderingswerken gereed waren. De werklieden werden op dezelfde dag vergast op een 

geldelijke bonus of een ton bier.  

Ook bij minder representatieve bouwwerken, feitelijk bij ieder nieuwbouwwerk, behoorde het 

tot de morele verplichting van de opdrachtgever om de werklieden een douceurtje te schenken: voor de 

timmerlieden bij het bereiken van het hoogste punt – het zogeheten meiboomsgeld – en voor de 

metselaars bij het leggen van de eerste steen. Bij de Amsterdamse houtskeletbouw kon dit 

samenvallen op dezelfde dag.
359

 Niet alleen de timmerlieden en metselaars konden een bonus krijgen 

bij het bereiken van een mijlpaal tijdens de bouw: bij de Leidse Lakenhal kregen ook de grondwerkers 

bij de eerste steenlegging een klein bedrag en kregen de leidekkers voor het leggen van de eerste lei 

een ton bier.
360

 Dit laatste gebruik is heden ten dage in de bouw nog terug te vinden als het 

pannenbier.  

De betalingen van het meiboomsgeld en de douceurtjes voor de eerste steen en de eerste lei 

zijn niet vaak terug te vinden in de rekeningen, maar moeten wel structureel hebben plaatsgevonden. 

De traditie om bij het bereiken van het hoogste punt een groene tak als meiboom te planten en de 

schade die dit gebruik aan de stadbomen toebracht, resulteerde immers in Amsterdam al in 1612 in een 

keur tegen het schenden van stadsbomen; deze keur dreigde bij overtreding zowel de opdrachtgevers 

als de ambachtsmeesters met een boete en knechten met lijfstraffen.
361

 De hoogte van het 

meiboomsgeld en de andere bonussen lijkt nogal vrij te zijn geweest: zo kregen Amsterdamse 

stadstimmerlieden in 1599 als meiboomsgeld voor de bouw van drie huizen ƒ18 en de metselaars voor 

de eerstesteenlegging van dezelfde huizen op dezelfde dag ƒ10, terwijl in 1639 de Leidse timmerlieden 

en metselaars tesamen ƒ25 ontvingen bij de eerstesteenlegging van de Lakenhal.
362

 In hoeverre de 

omvang van de bouwploeg of de aard van het bouwwerk enige invloed op de hoogte van deze 

douceurtjes was, is vooralsnog niet duidelijk. 

 

 

4.3  De bouwopdrachten 

 

Om een beeld te vormen van wat de openbare werken van de Noord-Nederlandse steden in de 

zeventiende eeuw feitelijk inhielden, zal hiernavolgend een overzicht worden gegeven van de typische 

werken die onder de openbare werken konden vallen. Er worden gebouwen in genoemd die niet in alle 

steden gebouwd zullen zijn, of in ieder geval niet perse in de zeventiende eeuw. Het zijn niet alleen de 

gebouwen die als groep in die periode tot de verantwoordelijkheid van de stadsbesturen behoorden, 

maar ook werken in de openbare ruimte. De bouwopdrachten die steden te vergeven hadden, 

bestonden, behalve uit onderhoudswerk, voornamelijk uit de volgende groepen stadswerken: 

infrastructurele werken, verdedigingswerken, stadsuitbreidingen en gebouwen voor bestuur en 

rechtspraak, sociale zorg en religie, en handelbevorderende gebouwen.
363
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Infrastructurele werken 

Onder de infrastructurele werken worden alle werken gevat die tot de openbare ruimte behoorden, met 

uitzondering van fortificaties en stadsuitbreidingen, die hierna apart worden besproken. De openbare 

werken in de openbare ruimte behelsden het werk aan straten en wateren die tot de 

verantwoordelijkheid van het stadsbestuur behoorden: niet alleen de aanleg en het onderhoud van de 

straten en wateren (grachten, sloten, havens) zelf, maar alle werken die er direct aan verbonden waren: 

de aanleg en het onderhoud van kaden, bruggen en sluizen, de baggerwerken, stadsreiniging en 

groenvoorziening. 

Bestrating van wegen was niet voor alle steden even vanzelfsprekend: Deventer beschikte al in 

de veertiende eeuw over twee stadsstratenmakers en ook Amsterdam had in de veertiende eeuw 

bestrate wegen maar benoemde pas in de vroege zestiende eeuw een stadsstratenmaker; voor een stad 

als Workum zou het echter nog tot de achttiende eeuw (1707) duren voordat de eerste weg voorzien 

werd van klinkerbestrating.
364

 Toch was de zeventiende eeuw voor het merendeel van de steden in de 

Republiek de periode van de verstening van de wegen, met name in Holland. De kosten voor aanleg 

en/of onderhoud konden worden omgeslagen over alle huizen in de stad en als straatgeld geïnd. In 

Groningen bijvoorbeeld werd dit straatgeld  in 1666, wegens de jaarlijks oplopende kosten van de 

bestrating, ‗nae‘t exempel van de Hollantse steden‘ ingevoerd.
365

 De kosten van bestrating was 

eenvoudig te berekenen en iedereen in de stad had baat bij deze verstening, waardoor de instelling van 

straatgeld een eenvoudig in te voeren en vanzelfsprekende belasting was.  

De grachten en kanalen vormden in de Republiek de belangrijkste vervoerswegen binnen de 

steden en tussen de steden onderling: vervoer van handelswaar geschiedde hoofdzakelijk over water. 

Het was derhalve van essentieel belang deze wateren optimaal bevaarbaar te houden. Het onderhoud 

van de wateren lag in veel steden bij de aanwonenden of de wijkvertegenwoordigers – in Leiden 

bijvoorbeeld waren dit de bonmeesters.
366

 Voor een stad als Amsterdam met een grote afhankelijkheid 

van een enorm waternetwerk dat zonder onderhoud onmiddellijk zou verzanden, was het noodzakelijk 

dit onderhoud zelf te regelen. Er moest gebaggerd worden om de grachten en havens op diepte te 

houden en om verzanding tegen te gaan, de kades onderhouden worden om het aanmeren van boten en 

schepen mogelijk te maken, en bruggen en sluizen goed onderhouden te worden om goede doorvaart 

mogelijk te houden. Bouwwerken die de doorvaart belemmerden, werden gesloopt of gewijzigd: in 

Amsterdam zorgden de Blokhuizen in 1654 voor ernstige verzanding van de Amstel en moesten na 

vier jaar al worden verwijderd; in Groningen werd een waterpoort gedeeltelijk gesloopt en verbreed 

omdat het WIC-jacht de doorvaart door de waterpoort niet kon maken zonder de poort te rammen en 

zelf averij op te lopen.
367

  

Vervuiling was in alle steden een probleem; allerhande keuren werden uitgevaardigd om 

dumping van huisvuil en afvoer van secreten en afvalwater in goede banen te leiden. Stadsreiniging 

was in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de stad, maar werd dikwijls gedeeltelijk of in delen 

uitbesteed. De stadsreiniging was grofweg in vier segmenten in te delen: vuilophaaldienst, reiniging 

van de straten en pleinen, reiniging van het oppervlaktewater en waterverversing. Het inzamelen van 

huisvuil en drek was meestal al voor de zeventiende eeuw goed geregeld. In Leiden werd het ophalen 

van vuilnis verdeeld in wijken en verpacht: de pachters waren verplicht dagelijks de hopen huisvuil op 
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te halen en wekelijks alle rioolputten te legen en dat te storten in de daarvoor aangelegde kuilen buiten 

de stad.
368

 Het Groninger huisvuil werd gebruikt om de stadse veenkoloniën in cultuur te brengen.
369

 

Het vegen van de straten was waarschijnlijk de verantwoordelijkheid van de aanwonenden want een 

stad als Amsterdam had alleen plein- en brugvegers in dienst. In een stad als Dordrecht werd dit werk 

uitbesteed aan particulieren.
370

 De stadswateren dienden ontdaan te worden van gestort vuil en 

kadavers: in Amsterdam werd dit door de stadsschuijmers of krengen- en strovissers gedaan.
371

 

Waterverversing tenslotte was van enorme importantie omdat stankoverlast van vervuild water een 

stad ondraaglijk maakte. In Den Haag was het een probleem dat in de zeventiende eeuw niet opgelost 

kon worden.
372

 Voor de Amsterdamse commissie die het stedenbouwkundig plan voor de Vierde 

Vergroting ontwikkelde, was de waterverversing het belangrijkste gespreksonderwerp in de wekelijkse 

vergaderingen: hoe te zorgen dat het gehele nieuwe stadsdeel voorzien kon worden van dagelijks vers 

water in de grachten.
373

 Dat de waterkwaliteit in de eerste aanleg niet op orde was, bleek uit de 

vervolgplannen voor betere watercirculatie en de aanleg van de Amstelsluizen (zie hoofdstuk 11.6). 

De vele resoluties in de verschillende stadsarchieven geven aan dat het waterverversingsprobleem een 

steeds weer terugkerend probleem was in alle steden. 

De groenvoorziening behoorde ook in de zeventiende eeuw tot de taken van de stadsbesturen. 

Meidoorns en doornhagen werden toegepast voor de verdediging van de stad als ondoordringbare 

barrière onder de stadswallen. Stadsbomen werden door de magistraat gekoesterd vanwege de schone 

lucht en de verhoogde waarde van het aanzicht van de stad.
374

 Amsterdam kende al sinds de vijftiende 

eeuw strenge wetgeving ter bescherming van de stadsbomen. Zo streng, dat rechterhanden werden 

afgehakt als straf voor beschadiging van bomen en vernieling van de beschermkokers.
375

 In de 

zeventiende eeuw kende deze stad zelfs een vaste stadsboomplanter die het hele jaar rond de zorg had 

voor aanplant, onderhoud en bescherming van alle stadsbomen (zie hoofdstuk 10.3). Ook Groningen 

had sinds 1648 een dergelijke stadsgaardenier in dienst voor de verzorging van de stadsbomen en het 

scheren van de doornenhagen op de stadswallen onder verantwoordelijkheid van de 

stadsbouwmeester, die  toezicht bleef houden op de stadsplantagien, de stadsaanplant.
376

 In Rotterdam 

werd in 1615 de singel tussen de Delftsepoort en Coolvest aangeplant met lindebomen en wilgen. In 

die stad werd ook enige jaren na het Rampjaar 1672, waarin vanuit militaire overwegingen een groot 

aantal bomen was omgehakt, op grote schaal nieuwe boomaanplant gerealiseerd.
377

 De beplanting van 

de singels, kades en stadswallen was dus een stadsaangelegenheid, niet alleen in Amsterdam maar in 

vrijwel alle steden in de Republiek. 
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Verdedigingswerken  

De fortificatie van de steden was ten tijde van de Republiek een nationale militaire aangelegenheid. 

Enerzijds werden bestaande fortificaties gemoderniseerd vanwege verbeterde vestingbouwkundige 

inzichten of gebleken ondeugdelijkheid (zoals in Amsterdam in 1650 na de aanval van Willem II en in 

Groningen in 1672 na de aanval van ‗Bommen Berend‘), anderzijds en veelvuldiger werden steden 

vergroot waardoor een nieuwe fortificatie noodzakelijk was, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, Leiden, 

Haarlem en Groningen. Bij de totstandkoming van de ontwerpen en de financiering van de fortificaties 

waren verschillende overheidsorganen verwikkeld. De Staten-Generaal hielden het oppertoezicht op 

de landsverdediging en dienden te allen tijde goedkeuring te verlenen aan een beoogd fortificatieplan. 

Deze plannen konden niet alleen worden ontwikkeld door ingenieurs in stadsdienst, in dienst van een 

van de gewestelijke Staten of van de stadhouder, of door de ingenieurs en professoren betrokken bij de 

Nederlandstalige ingenieursopleiding Duytsche Mathematicque te Leiden en andere universiteiten, 

maar ook door ambachtsmeesters, landmeters, architecten en zelfs burgmeesters.
378

 Maar altijd werden 

de fortificatieplannen pas dan uitgevoerd na goedkeuring van de Staten-Generaal en de stadhouder als 

opperbevelhebber van de Staatse legers. 

In de fortificatie van aarden wallen met bastions vormden de poorten in de zeventiende eeuw 

de enige toegangsmogelijkheid tot de steden. Er zijn stadspoorten en waterpoorten te onderscheiden. 

Waterpoorten zorgden ervoor dat de stad afgesloten kon worden voor schepen, maar ook dat vrije 

doorvaart in de stad gegarandeerd was. Tegelijkertijd diende de waterpoort ter afsluiting en 

beveiliging van de vestinggracht (afb.9). De stadspoorten kregen in de zeventiende eeuw naast hun 

verdedigingsfunctie tevens een representatieve functie en daardoor een meer decoratieve, burgelijke 

vormgeving.
379

 De meest eenvoudige vorm was de lage poortdoorgang die niet boven de omwalling 

uitkwam: een rondboog in een rechthoekige gevel, veelal geflankeerd door halfzuilen/pilasters en 

uitgevoerd in rustica of rusticabanden, zoals de Groninger Steentilpoort (1620), soms voorzien van 

uitbundig beeldhouwwerk, zoals de Deventer Bergpoort (1600) en de Groninger Herepoort (1621).  

De Amsterdamse Haarlemmerpoort (1615, afb.10), ontworpen door Hendrick de Keyser, werd 

toonaangevend voor de monumentale stadspoort in de Republiek: hoogopgaand en van verre zichtbaar 

door de bekroning van een forse toren vormden deze poorten de representatieve entree tot de stad, de 

weerspiegeling van de zelfbewuste, uitnodigende handelsstad. Niet alleen de Amsterdamse de Muider- 

Weesper- en Utrechtse Poort (1663, afb.11) werden volgens dit principe vormgegeven, maar tevens 

vele stadspoorten in andere steden, zoals de Enkhuizer Koepoort (1649), de Utrechtse 

Wittevrouwenpoort (1650-1653) en de Leidse stadspoorten van Willem van der Helm (1663-1668).
380

 

Ook monumentale stadspoorten zonder torens werden in de zeventiende eeuw veelvuldig gebouwd, 

zoals de Groninger A-poort (1623/1656), de Utrechtse Catharijnepoort (1621) en de Amsterdamse  

Heiligewegspoort (1636) en Regulierspoort (1655). De Leidse Burchtpoort (1658) en de Amsterdamse 

Leidsepoort (1663, afb.12) vormden een uitzonderlijke groep stadspoorten die door het middeleeuwse 

karakter van hun vormgeving verwezen naar de anciënniteit van de beide steden. Beide poorten waren 
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ontworpen door uitsluitend classicistisch werkende architecten, respectievelijk Pieter Post en Daniel 

Stalpaert.
381

 

 

Staduitbreidingen en inpassingen  

Na de omvangrijke stadsvergrotingsgolf van de veertiende-eeuwse Noord-Nederlandse steden, 

gevolgd door slechts incidentele stadsuitbreidingen in de vijftiende en zestiende eeuw, werd ook in de 

zeventiende eeuw een aanzienlijk aantal Nederlandse steden, voornamelijk in de kustprovincies, 

opnieuw vergroot.
382

 Amsterdam spande de kroon met twee stadsvergrotingen in vijftig jaar tijd 

waarbij de stad beide keren werd verdubbeld, gevolgd door Groningen, Den Haag, Leiden, Haarlem en 

Vlissingen die alle opvangrijke nieuwe stadsdelen kregen. Kleinere uitbreidingen van vooral het 

havengebied vonden plaats in Medemblik, Rotterdam, Dordrecht, terwijl in Schiedam, 

Monnickendam, Zwolle en Weesp vooral kleine woon- en werkgebieden werden toegevoegd.
383

  

De overige steden in de Republiek konden het af met hun oorspronkelijke aanleg of de 

inmiddels vergrote, bestaande omvang: met de invulling van de na de Reformatie geconfisqueerde 

kloostergebieden binnen de bestaande stadsgrenzen en met verdere verdichting van de oude stad. Door 

overkluizing van grachten en verder aanplempen van rivieroevers werd eveneens meer bruikbare 

ruimte binnen de bestaande stad gecreëerd. Zelfs Amsterdam met zijn forse stadsvergrotingen paste 

ook in de zeventiende eeuw verder in door zowel de Beurs als bijvoorbeeld de St.Anthonismarkt 

(huidige Nieuwmarkt) over water heen aan te leggen en de Amsteloever van de zestiende-eeuwse stad 

verder aan te plempen (zie hoofdstuk 11.4).  

De al of niet nog beschikbare open ruimte binnen een stad, bevolkingsaanwas c.q. -afname, en 

vooral een bloeiende, danwel stagnerende economie waren bepalende factoren in de noodzaak of 

wenselijkheid om steden uit te breiden, dan wel te verdichten. Groningen had echter nog een andere 

dan economische reden om vergroot te worden: de grootste stadsuitbreiding in de zeventiende-eeuwse 

Republiek na Amsterdam was mede ingegeven doordat in deze noordelijkste frontierstad van de 

Republiek een fors garnizoen gelegerd en gevoed moest kunnen worden. Open ruimte binnen de 

fortificatie voor (moes)tuinen en tijdelijke huisvesting van soldaten was dan ook noodzakelijk. De 

Groninger stadsvergroting was dus bewust te groot aangelegd. Voor alle steden gold dat ze pas in de 

negentiende eeuw uit hun vroeg-moderne omkadering groeiden. 

 

Gebouwen van bestuur en rechtspraak  

Het stadhuis of raadhuis was vanouds de zetel van bestuur, rechtspraak en economische activiteiten, 

waar de magistraat en het ambtenarenapparaat zetelde en waaronder de waag gevestigd was en 

eventueel specifieke waren verhandeld werden.
384

 De toenemende welvaart en welstand stelde in de 

tweede helft van de zestiende eeuw het stadsbestuur van bijvoorbeeld ‘s-Gravenhage (1565) en 

Franeker (1593) in de mogelijkheid een nieuw stadhuis te bouwen, in de zeventiende eeuw volgde een 

groot aantal andere steden. Uitbreiding van bestuurstaken en bureaucratie en derhalve van het 

ambtenarenapparaat, prestige én financiële mogelijkheden waren de belangrijkste redenen om het 

bestaande stadhuis te vergroten en te voorzien van nieuwe vleugels en façades of om zelfs tot 

nieuwbouw over te gaan. Het stadhuis werd het symbool van de stedelijke autonomie en diende een 

afspiegeling van de status en welvaart van die stad te zijn. Grote veranderingen ondergingen 

bijvoorbeeld de stadhuizen van Leiden (1594, nieuwe gevel Lieven de Key), Bergen op Zoom (1611, 
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 De Burchtpoort was ontworpen door Pieter Post (zie: Terwen/ Ottenheym 1993, pp.195-197) en had behalve 

twee hoektorens met kantelen en tentdaken ook diverse gotiserende details; de Leidsepoort was ontworpen door 

Daniel Stalpaert (zie: hoofdstuk 11.3) en was gebouwd met vier hoektorens met tentdaken. 
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 Over de groei en krimp van de Hollandse stad, zie: Rutte 2006. 
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 Rutte 2006, pp.33-35, afb.003a-003b. 
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 Bosma e.a. 2007, pp.351-365; De Jonge/ Ottenheym 2007, pp.226-232. 
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voorgevel), Haarlem (1622, nieuwe vleugel Lieven de Key), Deventer (1662, zijgevel Philips 

Vingboons; 1693, voorgevel Jacob Roman) en ‘s-Hertogenbosch (1670, voorgevel Minne en Van der 

Lith).
385

 Grote prestigieuze nieuwe stadhuizen werden gebouwd in Delft (1618, Hendrick de Keyser), 

Amsterdam (1648, Jacob van Campen, afb.13), Maastricht (1662, Philips Vingboons).
386

 Maar ook 

kleinere steden met een minder groot bestuursapparaat lieten op grote schaal eenvoudige tot zeer 

prestigieuze stadhuizen bouwen: de Friese steden Hindeloopen en Bolsward vertegenwoordigen hierin 

beide uitersten (afb.14 en 15). Het stadhuis van Bolsward (1614) werd zeer rijk vormgegeven met veel 

beeldhouwwerk en natuurstenen elementen, terwijl het stadhuis van Hindeloopen uit 1683 een 

eenvoudig dubbelpand was met trapbordes en een natuurstenen deuromlijsting met Vrouwe Justitia en 

het stadswapen. Beide stadhuizen herbergden tevens de stadswaag.  

Het is vanzelfsprekend dat in de zeventiende eeuw de nieuwe stadshuizen vooral werden 

gebouwd in periodes van politieke rust en economische voorspoed: tijdens het Twaalfjarig Bestand 

(bijv. Dokkum 1610, Bolsward 1614, Delft 1618) en na de Vrede van Munster (Amsterdam 1648, 

Maastricht 1662). Dat er tevens nieuwe stadhuizen werden gebouwd in de tussenliggende periode (De 

Rijp 1630, Appingdam 1633) en zelfs in de periode van economische rampspoed na het Rampjaar 

(Maassluis 1676, Hindeloopen 1683, Enkhuizen 1686) is op zijn minst opmerkelijk te noemen. 

Opvallend vaak werden stadhuisontwerpen geleverd door grote architecten van buiten de stad: Delft, 

Amsterdam en Maastricht lieten hun prestigieuze stadhuizen en Deventer tweemaal een stadhuisfaçade 

ontwerpen door meest vooraanstaande architect van de Republiek van dat moment. De kleinere steden 

lieten, voor zover dat bekend is, veelal hun stadhuizen ontwerpen door de lokaal of regionaal meest 

vooraanstaande ambachtsmeester.  

Het stadhuis was niet enkel de zetel van het stadsbestuur, maar tevens die van de rechtspraak. 

In de symbolische gevelarchitectuur van veel zeventiende-eeuwse stadhuizen bevond zich derhalve 

boven de entree een beeltenis van Vrouw Justitia.
387

 De vonnissen werden publiekelijk verkondigd 

vanaf het trapbordes of vanuit een raam (afb.16). De kaak of schandpaal voor de lichtere straffen had 

een vaste plaats op het plein bij het raadhuis of aan de gevel daarvan (afb.17). Het gevang waar de 

zwaardere straffen moesten worden uitgezeten, bevond zich in de kelders onder het raadhuis. 

Terdoodveroordeelden ondergingen hun straf op het schavot dat gewoonlijk tijdelijk werd opgesteld 

op het plein.  

Betrekkelijk nieuw in de zeventiende eeuw was de instelling van het tuchthuis: een gevangenis 

waarin opsluiting gepaard ging met gedwongen arbeid tot verbetering van de gestrafte. Amsterdam 

had dit verbeterinstituut in 1595 geïntroduceerd, waarin de mannen gedwongen werden hout te raspen 

voor het verkrijgen van verfkleurstof en de vrouwen garen te spinnen; allebei ten behoeve van de 

Amsterdamse textielindustrie. Het tuchthuis werd derhalve Rasp- en Spinhuis genoemd. Het fenomeen 

tuchthuis werd direct overgenomen door Leiden en Leeuwarden, gevolgd in de zeventiende eeuw door 

Groningen, Gouda en verscheidene andere steden.
388

 Waar Amsterdam zijn tuchthuis herkenbaar 

maakte door sprekend beeldhouwwerk aan de toegangpoort, bleef het Groninger tuchthuis sober van 

architectuur (afb.18 en 19). 
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 Over de zeventiende-eeuwse modernisering van het stadhuis van ‘s-Hertogenbosch, zie: Hurx 2007. 
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het Goudse tuchthuis: Abels e.a. 2002, p.473. 



 
86 

 

Handelgerelateerde gebouwen  

Een deel van de openbare en door de stad geïnitieerde gebouwen waren handelgerelateerd en ontstaan 

ter bevordering van de lokale economie of tevens ten behoeve van de volkshygiëne: de waag voor de 

te betalen belasting over importproducten en het gecontroleerd meten en wegen van handelswaren, de 

overdekte hallen (vleeshallen, vishallen en andere overdekte markten voor bederfelijke of kwetsbare 

waren) en beurzen voor groothandelstransacties. 

Iedere stad in de Noordelijke Nederlanden bezat een waag: het heffen van importbelasting op 

handelsgoederen was immers een van de oudere rechten van een stad. De verplichte overslag van de 

goederen stond bovendien garant voor de handel in deze goederen. Het wegen in de waag geschiedde 

niet uitsluitend ten dienste van de stad, maar tevens van de handelaren en consumenten omdat de waag 

met geijkte gewichten en meetinstrumenten werkte en door de waag bemeten goederen gegarandeerd 

correct van gewicht en maat waren. Niet iedere stad had een vrijstaand waaggebouw, zoals 

Amsterdam, Gouda en Leeuwarden; in verscheidene steden bevond zich de stadswaag op de 

benedenverdieping van het stadhuis, zoals in Bolsward, Appingedam en Maastricht.
389

 Maar ook 

eenvoudige overkappingen aan de buitengevel van het stadhuis waaraan de balansen hingen, konden 

dienen als stadswaag, zoals in Groningen totdat die stad in 1662 een vrijstaande waag liet bouwen 

(afb.20).
390

 Waaggebouwen kregen sinds de zestiende eeuw een rijke vormgeving met veel natuursteen 

en beeldhouwwerk. De overvloedigheid van de handel kon hiermee vormgegeven worden. Hoorn 

(1609) liet de waag ontwerpen door Hendrick de Keyser en zowel Leiden (1657) als Gouda (1668; 

afb.21) kozen Pieter Post als architect voor hun waag. Ook de andere steden die in de zeventiende 

eeuw hun waag lieten vernieuwen, creëerden rijk vormgegeven en centraal gelegen gebouwen die een 

weerspiegeling vormden van de handelsactiviteiten van de stad.  

Van oudsher creëerden de steden uit hygiëne-overwegingen overdekte verkoopplaatsen voor 

zeer bederfelijke waren als vlees en vis.
391

 Vleeshallen waren uit de middeleeuwen daterende 

stedelijke instellingen die als centrale verkoopplaats van vlees dienden om eenvoudig de kwaliteit te 

kunnen controleren. In de zeventiende eeuw werden veelvuldig nieuwe vleeshallen gebouwd omdat de 

verkoop door de bevolkingstoename was uitgebreid. De grootste vleeshal in de Republiek was wellicht 

de Vleeshal van Haarlem (1603; Lieve de Key, afb.22), de kleinste de Penshal van Leiden (1607; 

afb.23), een half-overdekte steeg bij de Vleeshal waar het slachtafval werd verkocht. Aan de gevels 

werd dikwijls door beeldhouwwerk zichtbaar gemaakt welk dierenvlees verhandeld werd, zoals in 

Haarlem en Utrecht (1637; afb.24). De Vishal bevond zich gewoonlijk aan het water en bestond 

veelvuldig uit een vrijstaande galerij of eenvoudige overkapping met stenen visbanken, zoals in 

Amersfoort, Leiden en Vlaardingen (afb.25), of in de open lucht staande houten banken, zoals in 

Groningen.
392

 De locatie aan het water was niet alleen gunstig met betrekking tot de aanvoer van de 

vis, maar bovenal praktisch voor het reinigen van de visbanken. In Haarlem werd de Vishal (1603) 

echter op de Grote Markt gebouwd, niet in de buurt van het water, maar in de aanwezigheid van de 

overige handelsactiviteiten. 

Amsterdam was de eerste stad in de Noordelijke Nederlanden die in de zeventiende eeuw een 

koopmansbeurs (1611; Hendrick de Keyser; afb.26) liet bouwen in navolging van de beurzen te 

Londen (1565) en Antwerpen (1531).
393

 In de Amsterdamse Beurs werden niet alleen effecten 
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verhandeld, maar tevens geld en goederen. Een deel van die goederenhandel werd enige jaren later 

overgebracht naar de Korenbeurs (1617; Hendrick Jacobsz Staets; afb.27). De groothandelfunctie van 

de Amsterdamse Korenbeurs was te vergelijken met de groothandelfunctie van de Leidse Lakenhal 

(1640; Arent van ‘s-Gravesande; afb.28). De vormgeving echter niet: daar waar de Amsterdamse 

Korenbeurs een eenvoudige houten galerij-overkapping betrof, was de Leidse Lakenhal van een rijk 

gedecoreerde paleisarchitectuur in de nieuwste klassieke traditie.  Er was de steden van de Republiek 

veel aan gelegen de belangrijkste bedrijfstakken binnen de stadsgrenzen te brengen en behouden: 

Leiden was koploper in de lakenhandel, maar ook Amsterdam probeerde zijn concurrentiepositie in de 

textielindustrie te versterken door het bouwen van hallen voor saai (1641; Pieter de Keyser; afb.29) en 

zijde (1650; Daniel Stalpaert toegeschreven; afb.30). Ter stimulering van de handel werden in de 

zeventiende eeuw ook voor andere handelswaren overdekte hallen gebouwd: zoals de Meelhal (1618; 

Hendrick de Keyser; afb.31) in Amsterdam en de Boterhal (1657; Pieter Post)  in Leiden. 

 

Instellingen van sociale zorg en volkshygiëne 

De zorg voor weduwen en wezen, vondelingen, zieken, bejaarden en bedelaars was van oudsher een 

sociale gemeenschapstaak die werd verricht door religieuze en particuliere instellingen.
394

 Voor de 

Reformatie werd de zorg gescheiden naar burgers en niet-burgers, na de Reformatie tevens naar geloof 

en gezindte. Dit leverde in de zeventiende eeuw een veelheid aan particuliere en 

(semi)overheidsinstellingen op. Hofjes voor weduwen en ouderen, en weeshuizen van andere 

gezindten waren een particuliere aangelegenheid en konden in vormgeving en aanleg variëren van zeer 

eenvoudig en klein tot omvangrijk en voornaam.
395

 De semi-publieke functie van de protestantse 

instellingen werd veroorzaakt door de nauwe verwevenheid van de stadsbesturen en die van de 

instellingen. Bovendien was de armen- en wezenzorg een terugkerend aandachtspunt in de sociale en 

economische politiek van een stad. Er was een stadsbestuur veel aan gelegen om de overlast van 

armen en wezen zo gering mogelijk te houden en werkte zij over het algemeen met 

voorwaardenscheppende maatregelen structureel mee aan het beheersbaar houden van de overlast. 

Soms was er sprake van een Stadsweeshuis zoals in Leeuwarden (1674), of initieerde de stad de 

oprichting van een dergelijke instelling, zoals Groningen het Roode Weeshuis (1599), maar over het 

algemeen leverde de stad alleen privileges en specifieke belastingopbrengsten.
396

 De stadsmeesters 

konden vanuit dit oogpunt nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van deze instellingen. Zo 

leverde de Amsterdamse stadsachitect Daniel Stalpaert de ontwerpen voor de twee Huiszittenhuizen 

(1649, 1654; toegeschreven) waar de bedeling plaatsvond, het Karthuizerweduwenhof (1650), 

Diakonieweeshuis (1655) en –bakkerij (1674) en het Aalmoezeniersweeshuis (1663).
397

  

Bescherming tegen besmettelijke ziekten werd al voor de zeventiende eeuw ter hand genomen 

door de instelling van pest- en leprozenhuizen buiten de stadsmuren. Ook de krankzinnigen werden in 

dolhuizen apart weggeborgen. Deze instellingen werden van stadswege gebouwd, maar dateerden 

veelal van voor de zeventiende eeuw.  
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Protestantse kerkbouw 

Ten tijde van de Republiek zochten buitenlandse protestantse geloofsgemeenschappen, zoals de 

Lutherse, de Waalse en Anglicaanse Kerk hun heil in dit land met ongekende godsdienstvrijheid. De 

Gereformeerde Kerk was de enige door de overheid ondersteunde religie in de Republiek en de 

verschillende overheden droegen verantwoording voor de financiering en huisvesting van de kerken 

van de Gereformeerde gemeente.
398

 De stadsbesturen waren derhalve binnen hun stadsjurisdictie 

verantwoordelijk voor de huisvesting van de Gereformeerde Kerk. De voorheen katholieke kerken en 

kloosters werden geconfisqueerd en voor zover nodig in gebruik genomen door de Gereformeerde 

gemeente. In de eerste decennia van de Republiek waren de oude stadskerken afdoende om de 

gemeente te huisvesten. Onderhoud, vernieuwing na brand, uitbreiding en torenbouw waren de meest 

voorkomende werkzaamheden die een stad aan zijn stadskerken deed. Nieuwbouw was voornamelijk 

voorbehouden aan andere overheden en geloofsgemeenschappen, en particuliere bouwheren.  

De uitbreiding van het inwonertal, de fysieke vergroting van het stadsoppervlak en 

landontginningen maakte het in de zeventiende eeuw voor een aantal steden noodzakelijk om nieuwe 

kerken te stichten.
399

 Als eerste nieuwe Gereformeerde stadskerk was de Amsterdamse Zuiderkerk 

(1603-1614; Hendrick de Keyser) met zijn longitudinale vorm betrekkelijk traditioneel in aanleg. Na 

deze eerste oefening werd vrijwel iedere nieuwe stenen stadskerk ontworpen als een centraalbouw of, 

indien een grotere ruimte gewenst was dan mogelijk, een in aanleg dubbele centraalbouw.  

De centraalbouw werd in de zeventiende eeuw algemeen als het meest geschikt gehouden voor 

de gereformeerde dienst. De achthoekige plattegrond en opbouw met koepel van zowel de Marekerk te 

Leiden (1639-1649; Arent van ‘s-Gravesande), als de Oostkerk te Middelburg (1647; Bartholomeus 

Drijffhout en Pieter Post) en de kerk van Sappemeer (1653; Coenraet Roeleffs; afb.32) was afgeleid 

van de eerste nieuw gebouwde protestantse kerk van de Republiek, de octogonale kerk van Willemstad 

(1594).
400

 Als variant op de achtkant werd tevens het Griekse kruis in de protestantse kerkbouw 

toegepast. Het Griekse kruis gaf de mogelijkheid door het kruisen van twee zadeldaken een grotere 

ruimte te overspannen dan bij een achtkantige opbouw met een tent- of koepeldak mogelijk was. In de 

stadskerken die gebouwd werden voor omvangrijke gemeentes, werden de hoeken van de Griekse 

kruisvorm dikwijls opengewerkt, waardoor een achthoehoekige plattegrond ontstond, danwel een 

vierkante. De kruisvorm op een achtkante plattegrond voor een stadskerk werd geïntroduceerd door 

Hendrick de Keyser in zijn ontwerp voor de Noorderkerk (1620; afb.33) en vrij letterlijk gevolgd door 

Coenraet Roeleffs voor zijn Groninger Noorderkerk (1660-1664).
401

 Jacob van Campen introduceerde 

de ogenschijnlijk kruisvormige kerk op een vierkante plattegrond in zijn ontwerp voor de Nieuwe 

Kerk te Haarlem (1645-1649), nagevolgd door Daniel Stalpaert voor de Amsterdamse Oosterkerk 

(1669). 

Om een nog grotere binnenruimte te kunnen creëren, introduceerde Hendrick de Keyser bij de 

Amsterdamse Westerkerk (1620) de samenvoeging van twee opengewerkte Griekse kruizen op een 

rechthoekige plattegrond. In de driebeukige kerk ontstaat de ruimtewerking van de samengevoegde 
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Griekse kruizen door een doorlopend hoog middenschip en lage zijbeuken, waarvan de tweede en 

vijfde travee even hoog zijn als het middenschip waardoor de suggestie van twee transepten wordt 

gecreëerd. Het exterieur heeft mede door de vorm en plaats van de toren echter een traditionele 

longitudinale kerkvorm. De ogenschijnlijke samenvoeging van twee kruisvormen is op sublieme wijze 

verder ontwikkeld door Pieter Noorwits in de Nieuwe Kerk te Den Haag (1649-1656; afb.34). De 

rechthoekige plattegrond bestaat uit twee samengevoegde vierkanten waaraan op de hoofdas en twee 

dwarsassen halve achthoeken de plattegrond en opbouw vergroten. De dubbele centraalbouw is ook in 

het exterieur sterk zichtbaar door de symmetrische aanleg van de gevels en dakconstructie en de 

centraal in het midden geplaatste kerktoren. In navolging van de Haagse Nieuwe Kerk werd door 

Willem van der Helm de Leidse Waardkerk (1663, niet voltooid) ontworpen. 

In de stedenbouwkundige plannen voor zeventiende-eeuwse stadsvergrotingen in de Republiek 

werd zelden op voorhand ruimte gereserveerd voor de bouw van een kerk. De plannen voor de 

vergroting van Groningen (1618), Leiden (1658; Jan Jansz Dou) en Amsterdam (1662) voorzagen in 

de aanleg van een kerk in het nieuwe gebied. In Amsterdam voorzag het stedenbouwkundig plan van 

de Vierde Vergroting in de aanleg van maar liefst vier kerken. Deze kerken waren zo gesitueerd dat 

alle zeventiende-eeuwse nieuwe stadskerken op vergelijkbare afstand van elkaar, in een waaiervorm – 

in de beide zeventiende-eeuwe stadsvergrotingen – rond de oude stad lagen, in het nieuwste stadsdeel 

alle langs een doorgaande weg, de kerkstraat (afb.35).
402

 Op één van de vier nieuwe pleinen werd 

aanvankelijk een houten preekschuur gebouwd als tijdelijke overbrugging tot gestart kon worden met 

de bouw van een stenen kerk. Deze houten Amstelkerk (1668; Daniel Stalpaert; af.36) staat nog altijd 

op het Amstelveld, de stenen kerk is er nooit gekomen. Van de overige drie geplande kerken is alleen 

de Oosterkerk (1669; Daniel Stalpaert) op Wittenburg daadwerkelijk gebouwd ter vervanging van de 

houten preekschuur op Rapenburg (1659).
403

  

De meeste steden konden in de zeventiende eeuw echter volstaan met de ingebruikname van 

de oude katholieke kerken voor de Gereformeerde eredienst. Waar wel nieuwe kerken werden 

gebouwd, gebeurde dit naar ontwerp van de leidende, veelal lokale architecten en werd zelden geld 

bespaard in omvang en vormgeving. Derhalve getuigen de zeventiende-eeuwse nieuwe stadskerken 

van de eigentijdse ambities en het zelfbeeld van de stad waarin zij werden gebouwd. 
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HOOFDSTUK 5 
INLEIDING: STAD EN OMMELANDEN, 

AMBACHTSGILDEN EN BOUWTRADITIE 

 

 

5.1  Inleiding: Stad en Ommelanden
1
 

 

De stad Groningen en de Ommelanden sloten zich als de provincie Stad en Lande als het laatste en 

zevende gewest aan bij de Republiek der Verenigde Nederlanden: in 1594 gaf de stad Groningen zich 

na een belegering over aan prins Maurits en werd in het daaruit volgende Tractaat van Reductie 

vorstelijk beloond voor de aansluiting in de Unie: de stad kreeg evenveel macht in het provinciaal 

bestuur als het al loyale overige deel van het gewest, de Ommelanden.
2
 Het gewest was van oudsher 

opgedeeld in twee rivaliserende delen: de stad Groningen en haar jurisdicties (de Stadstafel, het 

Gorecht, de Oldambten, Westerwolde en sinds 1633 Sappemeer) en de Ommelanden (de kwartieren 

Hunsingo, Fivelingo, Westerkwartier) met de stad Appingedam.
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 1: De provincie Stad en Lande. 

De stad Groningen (G) met haar jurisdicties de Stadstafel (I), het 

Gorecht (II), de Oldambten (III), Westerwolde (IV), Sappemeer 

(V). De Ommelanden met de kwartieren Hunsingo (VI), Fivelingo 

(VII), Westerkwartier (VIII) en Appingedam (A). 

 

 

De regio was tot in de zestiende eeuw  mede dankzij de vruchtbare kleistreken in het noorden zeer 

welvarend met florerende dorpen en rijke kloosters. Nadat ze haar directe invloed in de Friese landen 

verloren had, moest de stad Groningen in de zestiende eeuw om haar eigen handel, inkomsten en 

voedselvoorziening veilig te stellen, de handel in de Ommelanden monopoliseren. Haar belangrijkste 

                                                      
1
 De politiek-economische geschiedenis van Stad en Ommelanden tot aan de zeventiende eeuw is zeer 

gecompliceerd en deze in een paar allinea‘s proberen samen te vatten, zou geen recht doen aan deze rijke 

geschiedenis. Graag wil ik verwijzen naar het nieuwste driedeling standaardwerk over de geschiedenis van 

Groningen: Duijvendak e.a. (red.) 2008.  
2
 Voor de organisatie van het bestuur van Stad en Lande, zie: Formsma in: Formsma (red.) 1976, pp.277-291; 

Duijvendak e.a. (red.) 2008, pp.211-229; over het Tractaat van Reductie en de eerste bestuurlijke verhoudingen, 

zie: Waterbolk in: Formsma (red.) 1976, pp.235-243 en Schroor 2008. 
3
 Schroor 1999, losse kaart; de ‗stadstafel‘ behelsde het gebied direct buiten de stadsfortificatie maar behorend 

tot hetzelfde rechtsgebied als de stad; voor een zeer bondig overzicht van de bestuurlijke indeling van de 

provincie en haar bestuursorganen, zie: Van Essen 2010, inleiding; voor een uitvoerige beschrijving van de 

historie van de provincie Groningen, zie: Formsma (red.) 1976 en vooral: Duijvendak e.a. (red.) 2008. 
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opponent in deze strijd, Appingedam, werd met behulp van Karel V vleugellam gemaakt. De 

overzeese handel en stapelrecht werden Appingedam afgenomen, en ze werd vernederd in de 

ontmanteling van haar vestingwerken.
4
 Het Tractaat van Reductie (1594) tenslotte was voor 

Appingedam de nekslag in haar strijd met Groningen om de economische hegemonie in de regio.
5
 

Groningen werd de belangrijkste stad en liet dat niet onbetuigd: de stad zou in de vroege 

zeventiende eeuw in omvang bijna verdubbelen en grote gebieden in de provincie opkopen en in 

ontwikkeling brengen (de veenkoloniën). Daarmee bezat zij halverwege de zeventiende eeuw bijna de 

helft van het grondoppervlak van de provincie Stad en Lande. Door weloverwogen grondpolitiek 

kocht de stad tevens invloed in het Ommelander bestuur waarmee ze haar macht in het provinciaal 

bestuur vergrootte om die ten gunste van zichzelf te keren.
6
 De stad was dus alleenheerser op haar 

eigen grondgebied en medebestuurder tegen wil en dank in het Ommelander deel. In haar streven naar 

heerschappij over de regio voldeed de stad Groningen welhaast aan de definitie van stadstaat, ware het 

niet dat zij onder bescherming en militair gezag stond van een stadhouder en de Staten-Generaal.
7
  

De provincie Stad en Lande was een bestuursorgaan dat enerzijds het gewest bestuurde, 

anderzijds een vertegenwoordiging leverde aan de Staten Generaal waarin het de belangen van de 

provincie moest behartigen met betrekking tot de buitenlandse politiek en militaire zaken. Het 

dagelijks bestuur van de provincie werd gevormd door Gedeputeerde Staten. De provincie kreeg de 

bevoegdheid belastingen te heffen, recht te spreken, militair gezag te voeren en onderwijs te 

stimuleren. Bovendien werd het beheer van het ‗commune aerarium‘ – het fonds van alle 

geconfisqueerde kloostergoederen in de provincie – aan het college van Gedeputeerde Staten 

overgedragen. De opbrengsten uit pacht of verkoop dienden aangewend te worden voor bouw en 

onderhoud van kerken, pastoriën en ten behoeve van de diaconie, kortom, het fonds mocht uitsluitend 

aangewend worden voor pieuze bestemmingen.
8
 Omwille van de nieuw ingestelde bestuurstaken kon 

de provincie een groot aantal (voormalige klooster)gebouwen in gebruik te nemen en andere laten 

bouwen. Deze bezittingen moesten vervolgens ook worden onderhouden.  

 

 

5.2  De Groninger ambachtsgilden en de bouwambachten 

 

De Groninger ambachtsgilden 

De ambachtsgilden van de stad Groningen kenden dezelfde legitimatie als elders in de Republiek en 

vinden hun oorsprong in de veertiende eeuw: in 1362 werd het eerste ambachtsgilde ingesteld en 

binnen korte tijd bestonden achttien zogenaamde burgergilden.
9
 Deze burgergilden kozen jaarlijks 

twee bouwmeesters die hen vertegenwoordigden in het stadsbestuur. Niet alleen hadden de 

bouwmeesters medezeggenschap in de besluitvorming in de Brede Raad, waarbij de gildebelangen 

                                                      
4
 Schroor/ Knottnerus 2008, pp.85-86. 

5
 Voor de historie van Appingedam, zie voornamelijk: Hoft 1990. 

6
 De provincie was opgedeeld in eeuwenoude waterschapseenheden, de zogenaamde zijlvesten, met stemrecht 

verbonden aan de grond; door de rechten los te koppelen van de grond konden deze rechten verzameld worden 

en machtsblokken gevormd. Dit laatste gold eveneens voor de rechtspraak in de Ommelanden. Door 

doelbewuste grondaankopen kocht de stad de rechten en daarmee invloed op de Ommelander politiek. Over de 

politiek van de Groninger dijkrechten en zijlvesten, zie: Siemens 1974; Van Dijk, in: Formsma  (red.) 1976, 

pp.613-625 en Duijvendak e.a. (red.) 2008, pp.13-22 ; over de rechtspraak in de provincie Groningen, zie: 

Formsma (red.) 1976, pp.285-291 en Duijvendak e.a. (red.) 2008, pp.222-226. 
7
 Over Groningen als stadstaat, zie: Schroor 1999; Hurenkamp 2003, pp.17-26. 

8
 Dat dit niet altijd gebeurde, getuigt het besluit van de stad om in 1660 geld uit de opbrengst van 

kloostergoederen vrij te maken voor de bouw van een stadswaag [Schuitema Meijer 1950, p.76]. 
9
 Over de Groninger gilden in het algemeen, zie het lichtelijk achterhaalde maar niet te negeren: Schutter 1966; 

over de Groninger bouwambachtsgilden, zie: De Haan 2005, pp.31-45, en in het bijzonder: Van Essen 2010, 

pp.11-20 en 44-46. 
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voorop stonden (tot 1601), zij speelden tevens een rol in de controle op en goedkeuring van de 

stedelijke boekhouding (tot 1663) en waren zij belast met het toezicht op de openbare gebouwen en -

werken (tot in de zestiende eeuw). Na een gilde-oproer in 1601 werd de bouwmeesters de toegang tot 

de raad ontzegd waarmee de gilden hun politieke stem in de Brede Raad verloren. Als controleurs van 

de stadsfinanciën bleven zij nog tot 1663 hun invloed uitoefenen, in welk jaar het bouwmeesterschap 

werd opgeheven en de politieke macht van de gilden definitief gebroken. 

Al in de vijftiende eeuw was het Groninger stadsbestuur van mening dat politieke macht voor 

de gilden niet wenselijk was en sloot derhalve alle nieuwe gilden daarvan uit. Alle gilden die na 1425 

werden opgericht, hadden geen vertegenwoordiging meer in de Brede Raad en dus geen politieke 

stem. Zij mochten geen leden beschikbaar stellen voor het bouwmeesterschap, noch meestemmen in 

de bouwmeesterskeuze. Deze twaalf nieuwe of raadsgilden misten dus hun directe invloed op de 

besluitvorming rond gilde-aangelegenheden en stonden bovendien rechtstreeks onder toezicht van de 

Brede Raad, wat hun benaming verklaard. Wel kozen de raadsgilden, net als de burgergilden, jaarlijks 

ieder hun eigen bestuur. De raadsgilden waren gedeeltelijk afsplitsingen van de bestaande, oude 

burgergilden en gedeeltelijk nieuwe gilden. 

Naast de burger- en raadsgilden kende de stad Groningen in een aantal ambachten tevens een 

knechtsgilde, gilden waarbinnen knechten van een ambacht zich verenigd hadden.
10

 Knechtsgilden 

werden alleen opgericht als het voor knechten noodzakelijk was hun eigen positie ten opzichte van 

buitenstaanders te beschermen. Deze noodzaak kon veroorzaakt worden door de instelling van een 

numerus clausus bij het meestersgilde. De numerus clausus beperkte het aantal meesters in een 

ambacht dat toe kon treden tot het betreffende gilde, waardoor een gesloten kring ontstond van een 

gefixeerd aantal gildemeesters. De gildemeesters konden vooreerst uitsluitend opgevolgd worden door 

de zoon van de meester zelf of de nieuwe echtgenoot van zijn weduwe. Door deze politiek kwam er 

zelden een vrije meestersplaats in het gilde vacant, de enige manier voor een knecht om in Groningen 

meester te kunnen worden. Bovenal werd door de numerus clausus het aantal knechtsplaatsen 

gefixeerd: het gilde of het stadsbestuur bepaalden immers het aantal knechten dat elke meester 

maximaal in dienst mocht hebben. Daaruit volgt de noodzaak voor de knechten om een eigen gilde 

met toelatingsregels op te richten: alleen zo konden zij hun eigen positie beschermen. De instelling 

van knechtsgilden kwam in verhouding weinig voor: het aantal knechtsgilden in de Noordelijke 

Nederlanden is beperkt gebleven tot zeventien. Wat echter uitzonderlijk mag heten, is dat van deze 

zeventien knechtsgilden zich maar liefst negen in de stad Groningen bevonden, waaronder de 

knechtsgilden van de kistenmakers-, timmerlieden- en metselaarsknechten. Deze waren alledrie al 

vóór 1605 opgericht.
11

 Ze hadden elk een eigen gilderol met reglementen en jaarlijks kozen ook zij een 

eigen bestuur. Dat Groningen rond 1600 zoveel knechtsgilden telde en de stad al eerder zoveel 

meestersgilden met een numerus clausus kende, lijkt verband te houden met de plotselinge massale 

terugkeer van vele, naar Ost-Friesland gevluchte, protestantse (ambachts)lieden na de aansluiting van 

Groningen bij de Republiek in 1594.
12

 Overspoeling van de markt moet de belangrijkste reden zijn 

geweest om de gelederen te sluiten en de eigen markt, positie en inkomsten veilig te stellen.  

 

De Groninger bouwambachtsgilden 

Sinds 1404 waren de Groninger bouwambachten verenigd in het kistenmakersgilde. Tot dit gilde 

behoorden de kistenmakers, timmerlieden, houtsnijders, beeldsnijders, stoelendraaiers en metselaars. 

De bouwvakken scheidden zich in 1535 af en richten een eigen gilde op: het timmerlieden- en 

metselaarsgilde. Tot dit gilde traden tevens de steenhouwers, leidekkers en kalkmakers toe. Het 

                                                      
10

 De enige uitvoerige studie naar knechtsgilden in Nederland is: Timmer 1913. 
11

 Timmer 1913, p.20. 
12

 De migratiestromen van protestantse Groningers naar Ost-Friesland in de tweede helft van de zestiende eeuw 

en weer terug naar Groningen vanaf 1594 is een onderwerp voor nader onderzoek. 
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grootste probleem en een steeds terugkerende bron van onenigheid dat door de afsplitsing niet werd 

opgelost, was de afbakening van het werkterrein van de kistenmakers en de timmerlieden en de 

handhaving van deze afspraken. In beide ambachten werd in de huizenbouw met het materiaal hout 

gewerkt en dat leidde geregeld tot grote conflicten tussen de beide gilden. In de gilderol (het reglement 

van het gilde) van beide gilden waren de toegestane werkzaamheden van beide ambachten duidelijk 

omschreven, maar overlapping daarin was onvermijdelijk. Bovendien brachten nieuwe interieurstijlen 

en -modes nieuwe werkzaamheden met zich mee die (nog) niet omschreven stonden in de gilderollen 

en dus reden gaven tot onenigheid. 

De werkverdeling was eigenlijk eenvoudig: de timmerlieden verrichtten alle grove, 

constructieve werkzaamheden aan huizen in vurenhout, de kistenmakers alle aftimmerwerk, kasten, 

kisten, etc. voornamelijk in eikenhout. Het waren de door consensus bereikte (on)logische 

uitzonderingen die voor blijvende problemen zorgden: met name de timmerlieden bleven zich schuldig 

maken aan het oprekken van de grenzen van hun vak en het naast zich neerleggen van de opgelegde 

beperkingen. De timmerlieden bleven zich schuldig maken aan het uitvoeren van aftimmerwerk 

(nagelvaste kasten, bedsteden en panelen), evenals werk in eikenhout, en kozijnen, ramen en deuren 

met houtsnijwerk. Deze terugkerende overtredingen van de gilderegels bleven reden tot vermaningen, 

bestraffingen en het aanscherpen van diezelfde gilderegels.
13

 

Niet alleen werden de belangen van verschillende beroepsgroepen in de gildereglementen 

behartigd, maar tevens het algemeen belang. Een stad had zich door de gilden verzekerd van 

gecontroleerde beroepsgroepen, met vastgestelde arbeidslonen, kwaliteitsgaranties door opleiding, 

meesterproeven en regulering in wetgeving (gilderol) met strafmaat. Als het algemeen belang echter in 

het geding kwam, was het stadsbestuur gerechtigd om eigenhandig wijzigingen in de gildereglementen 

aan te brengen om het algemeen (=stads)belang te beschermen. In 1661 werden de steenhouwers in 

Groningen vrijgesteld van gildedwang om te bevorderen dat meer steenhouwers zich in Groningen 

zouden vestigen. De op dat moment werkzame Groninger steenhouwers kenden namelijk een 

bedroevende reputatie en zij brachten ‗niet alleene de particuliere maer oock de publijcque wercken, 

tot jeders groote nadiel en disreputatie der stadt‘ ten uitvoer.
14

 De stad was een jaar eerder begonnen 

met de bouw van zowel een nieuwe stadswaag als zijn eerste grote protestantse kerk en had daarvoor 

de beschikking nodig over meer dan twee steenhouwers. Omdat de steenhouwers uit het gilde waren 

geplaatst, konden zij zich vrij en zonder de hoge kosten van burgerrecht en meesterproef vestigen in de 

stad Groningen. Dat deze regel het gewenste resultaat heeft opgeleverd, blijkt uit de toename van het 

aantal steenhouwers in Groningen in drie jaar tijd met minstens drie à vier.
15

 

De voorwaarden om toegelaten te worden tot  de ambachten in het timmerlieden- en 

metselaarsgilde waren, afgezien van de numerus clausus voor de timmerlieden en metselaars, niet veel 

anders dan elders: het aantoonbaar voltooid hebben van vier jaar leertijd bij een ambachtsmeester, het 

bezit van het burgerrecht van de stad, admissiegeld betalen en de meesterproef volbrengen. Ook de te 

tonen vakbekwaamheid in de meesterproeven verschilden nauwelijks met de meesterproeven elders, 

hoewel de opdracht van de timmerlieden in Groningen omvangrijk was: zij dienden niet alleen een 

gekruiseerd kruiskozijn te maken, maar ook een wenteltrap en een dubbele sporenkap gedragen door 

een gebint op een schuin grondvlak.
16

 Wat echter opvallend aan de meesterproeven is, waren de 

                                                      
13

 GA: 1325/ 2 [arch.stukken betreffende de gilden; Gilderol der Metselaeren, Timmerlieden, Kistenmakers, 

Holtsnijders, Beeldsnijders en Stoeldraaiers]. 
14

 GA: 1605/ 1275r./ f.I-111 [Plakkatenboek; 21/09/1661]. 
15

 Van Essen 2010, p.15. 
16

 Voor een uitvoerige beschrijving van voorwaarden tot toelating tot het gilde en de meesterproeven van de 

Groninger timmerlieden, metselaars, steenhouwers tot 1661 en de leidekkers, zie: Van Essen 2010, pp.11-20; 

voor een vergelijk met de meesterproeven voor timmerlieden in andere Nederlandse steden, zie: D.J. de Vries 

2009, pp.44-45 bijlage Onderdelen… 
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opdrachten voor tekenwerk: de timmerman moest zijn te maken wenteltrap eerst tekenen – 

vanzelfsprekend omdat het maken van een 1:1-tekening of uitslag (nog steeds) de enige manier is om 

een dergelijk werkstuk te kunnen uitvoeren. Uitzonderlijk is echter de verplichting uit 1643 voor 

zowel de metselaars als de steenhouwers ‗dat de nije gildebroeder sal wieten te teickenen een 

verdielde gevel met cantielen [=trapgevel] welverdielt met behoirlicke deuren ende vensters ende wat 

al sulcken werck vereischet‘: zij moesten in staat zijn om een gevelindeling te ontwerpen.
17

 

Vooralsnog is dit de oudst bekende metselaarsgildeordonnantie waarin toetsing van tekenvaardigheid 

een verplicht onderdeel vormt van meesterproeven. De metselaar moest naast het tekenwerk tevens 

een scheluwe boog kunnen metselen of een half kruisgewelf, en de steenhouwer behalve een stuk 

kroonlijst ook een aanzetstuk voor een bundelpijlerboog naar tekening kunnen maken.
18

 

In diezelfde gildeordonnantie van 1643 werd voor het eerst gewag gemaakt van een 

knechtsproef. De timmermans- en metselaarsknechten dienden na het voltooien van hun leertijd het 

gilde te winnen van het knechtsgilde door het met goed gevolg afleggen van de knechtsproef om als 

meesterknecht te kunnen werken. De timmermansknecht moest een houtskelethuis kunnen maken en 

een kruiskozijn waarin de ramen in beide onderste gaten pasten; de metselaarsknecht moest correct 

een kruisvenster van hardsteen of metselsteen kunnen maken en de steenhouwersknecht een vijf voet 

lange dubbele kroonlijst.
19

 Deze Groninger knechtsproeven waren aanzienlijk eenvoudiger dan de 

meesterproeven, maar ze behoefden wel degelijk een behoorlijk vakmanschap. Knechtsproeven waren 

in de Nederlanden geen gemeengoed om toegelaten te worden tot een knechtsgilde.
20

 Blijkbaar was 

het in Groningen noodzakelijk om wegens de numerus clausus van het meestersgilde en de daarmee 

gepaard gaande fixatie van het aantal meesterknechten, en mogelijk wegens een toestroom van minder 

geschoolde knechten, een kwaliteitseis aan meesterknechten te stellen. Na de instelling van deze 

meesterknechtsproef in 1643 verzochten de reeds werkzame meesterknechten ontheffing van deze 

verplichting voor zichzelf en de proef alleen in te stellen voor aankomende meesterknechts.  

Na de verwoestingen in het Rampjaar 1672 werden reizende knechten, die ten hoogste zeven 

maanden in de stad zouden willen werken, vrijgesteld van het voldoen van de gildeproef en 

admissiebetaling; alleen meesterknechten die zich in Groningen wilden vestigen dienden voortaan de  

 

    1643 1673 1694 

minste knecht zomer 13 st/d 11 st/d 11 st/d 

  winter 11 st/d 9 st/d 9 st/d 

middelste knecht zomer 13 st/d 14 st/d 13 st/d 

  winter 11 st/d 10 st/d 10,5 st/d 

meesterknecht zomer 13 st/d 15 st/d 16 st/d 

  winter 11 st/d 12,5 st/d 12,5 st/d 

 

Tabel 2: maximale lonen van timmermans- en metselaarsknechten in Groningen in de periode 1643-1694  

(Bron: GA: 1325/ 5 (1643); 740/ 511 (1673); 740/ 643 (1694)). 

 

meesterknechtsproef te volbrengen.
21

 Tevens werd in 1673 de verbintenis tussen meesters en knechten 

versoepeld: knechten hoefden zich niet langer voor de duur van een jaar te verbinden aan een meester, 

                                                      
17

 GA: 1325/ 5 [arch.stukken betreffende de gilden; gilde-ordonnantie voor de mester-timmerluiden, steen-

metselaers, harthouwers ende leijendeckers; 03/01/1643]. 
18

 Idem. 
19

 GA: 1605/ 314r.VIII/ f.195 [res.B&R; 07/01/1643]; voor de precieze inhoud van deze meesterknechts-

proeven, zie: Van Essen 2010, p.18. 
20

 Vriendelijke mededeling van dr. P.Lourens (IISG); gebaserd op zijn langdurig onderzoek naar de gilden in de 

Nederlanden; zie ook: Lourens/ Lucassen 1994; Lourens/ Lucassen 1997. 
21

 GA: 740/ 511 [verzameling overheidspublicaties; 21/02/1673]. 
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maar waren het gehele jaar vrij te vertrekken met in achtneming van een opzegtermijn van veertien 

dagen. Een nieuwe ontwikkeling was de invoering van verschillende loonschalen. De knechten werden 

ingedeeld in drie categoriën, bepaald door kennis, ervaring en leertijd – minste, middelste of 

meesterknecht, ook wel minste, mindere of beste knecht genoemd – met bijbehorend loon.  

Het was knechten verboden werk aan te nemen, maar zij mochten wel ‗mits dat de knecht 

sulcx sijnen mester nae ouder usantie bekent make‘ in daghuur bij particulieren onderhoudswerk 

verrichten; daarbij was het op straffe verboden dat de meester daavoor baatgeld ontving.
22

 Het ‗nae 

ouder usantie‘ geeft duidelijk aan dat het in Groningen gebruikelijk was dat timmermans- en 

metselaarsknechten zelfstandig konden werken. 

 

 

5.3  Groninger bouwtraditie en aannemerij 

 

Net als voorheen was de Groninger bouwwereld in de zeventiende eeuw vooral regionaal georiënteerd 

en buiten haar grenzen voornamelijk op Ost-Friesland en de Noordduitse steden gericht. Groningen 

zelf was als belangrijkste handelsstad in de verre omtrek de spil van de regio en stapelplaats van o.a. 

hout. De vele tientallen tichelwerken in de provincie produceerden de benodigde bakstenen, pannen en 

plavuizen.
23

 De Groninger bouwmaterialenhandelaren voorzagen de gehele provincie van materialen 

die derhalve in ruime hoeveelheden in de stad aanwezig waren. Zelden hoefden opdrachtgevers 

materialen van elders te halen, maar als er grote hoeveelheden hout en natuursteen of van specifieke 

afmetingen nodig waren, werden die veelal in Emden en Hamburg en soms in Friesland ingekocht.
24

 

Voor opdrachtgevers was er weinig noodzaak om buiten de grenzen van Stad en Lande te 

kijken. Groninger adel en patriciërs maten zich namelijk aan elkaar en, op een enkel uitzondering na, 

niet aan adel en patriciërs elders in de Republiek. In de zeventiende eeuw waren er slechts enkele 

Groninger opdrachtgevers die architecten en kunstenaars uit Holland of elders uit de Republiek 

consulteerden: de beeldhouwer Rombout Verhulst (1624-1698) vervaardigde grafmonumenten in 

opdracht van Anna van Ewsum en van Johan Clant, die tevens de beroemde Amsterdamse architect 

Philips Vingboons (1607-1678) het ontwerp liet maken voor zijn borg Nittersum te Stedum. 

Vingboons weigerde echter de opdracht van het Groninger stadsbestuur voor de herbouw van de Der 

Aa-toren.
25

 Dit werk werd uiteindelijk ontworpen en aangenomen door de Zwolse stadssteenhouwer 

en -metselaar Abraham (de) Cock die echter in gebreke bleef waardoor een lokale aannemer het werk 

heeft moeten afmaken.
26

 Verder heeft de Amsterdamse stadsklok- en -geschutgieter François Hemony 

een kerkklok en carillion gegoten, ingenieurs kwamen veelal uit Friesland en in de vroege zeventiende 

eeuw kwam een aantal steen- en beeldhouwers uit Duitse steden. Maar het overgrote deel van alle 

bouwwerken in de provincie Stad en Lande werd ontworpen en uitgevoerd door lokale Groninger 

ambachtsmeesters en aannemers.  

De Groninger bouwkunst uit de vroege zeventiende eeuw werd gekenmerkt door Duitse en 

Ostfriese invloeden (afb.37; Huis Panser) en een daaruit ontwikkeld lokaal ornament van voluten met 

vrouwenkopjes (afb.38) en een op lokale constructiemethoden gebaseerde specifieke vormgeving van 

dwarse huizen met smalle hoge vensters, de zogenoemde Groninger ramen (afb.39; Guyotplein). De 

                                                      
22

 Idem; anders dan bijvoorbeeld in Kampen waar knechten wel werk mochten aannemen en hun meester 

baatgeld (vastgesteld deel van het verdiende loon) moesten betalen; zie: Kolman 1993, pp.113-120. 
23

 Lourens/ Lucassen 1987. 
24

 Zie ook volgend hoofdstuk. 
25

 Over Vingboons en de borg Nittersum, zie: Ottenheym 1989, pp.71-73; over Vingboons weigering het 

Groninger torenontwerp aan te nemen, zie: Meischke e.a. 2000, p.134. 
26

 Over De Cock, zie: Meischke e.a. 2000, p.134; over de herbouw van de Der Aa-toren, zie: Van Essen 2010, 

pp.127-130. 
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toegepaste enkelvoudige balklaag bij dwarse huizen gaf tussen de dragende muurdammen weinig 

ruimte voor vensters, waardoor een ritmische gevelwand ontstond van alternerende vensters en 

penanten. De Hollandse invloed op de Groninger bouwtraditie en architectuur zou gedurende de 

zeventiende eeuw zeer traag en over een lange periode de provincie binnendruppelen. Het bouwkundig 

tekenonderwijs ontwikkelde zich in de eerste helft van de zeventiende eeuw en zelfs daarna niet zoals 

in Holland: de tekenvaardigheid van de Groninger metselaars en steenhouwers en hun gevoel voor 

verhoudingen moest sinds 1643 zelfs worden getoetst in hun meesterproef door de verplichting van het 

kunnen tekenen van een ontwerp van een traditionele trapgevel.
27

 

Bouwambachtslieden woonden en werkten over de gehele provincie verspreid, maar alleen in 

de steden Groningen en Appingedam waren zij onderhorig aan gildenreglementen als hun ambacht tot 

een van de gilden behoorde. Ambachtsmeesters van buiten de steden waren vrij van de gildendwang 

van de steden, maar het was hen waarschijnlijk verboden in deze steden te werken, anders dan als 

knecht bij een gildenmeester. De numerus clausus voor de meestertimmerlieden en –metselaars zou 

namelijk geen betekenis hebben als ambachtsmeesters van buiten de stad werk konden aannemen ín de 

stad. Mogelijk konden zij wel meedingen naar aanbestedingen van publieke werken in de stad, omdat 

deze, in ieder geval deels, vrij waren van gildenverplichting: meesters mochten bijvoorbeeld alle 

knechten aanstellen die ze nodig achtten voor het doen gereedkomen van dergelijke werken, ongeacht 

het maximale, door het gilde vastgestelde aantal knechten.
28

 Dat ambachtslieden van buiten de stad 

zouden kunnen opbieden tegen de grote aannemers uit de stad, is echter niet waarschijnlijk. Lokale 

ambachtslieden komen in de bronnen voornamelijk voor als onderhoudswerker in daghuur.
29

 

Onkundig waren zij zeer zeker niet: de plaatselijke metselaar Jan Alges maakte bijvoorbeeld het 

bestek (1642) voor de bouw van de toren van Warfum.
30

 In de stad was er echter een groot aantal 

aannemers tevens handelaar in bouwmaterialen.
31

 Omdat het bij veel aanbestedingen van met name 

publieke werken tevens de materiaalleverantie betrof, waren de handelaren/aannemers altijd in het 

voordeel en konden lager bieden omdat ze op hun materialen een grotere marge hadden. Het zijn in de 

stadsrekeningen veelal dezelfde namen die terugkeren voor zowel aanbesteed werk als geleverd 

materiaal. Deze handelaren/aannemers waren de eigenaren van de grote bouwbedrijven van 

Groningen, want zij konden betrekkelijk ongelimiteerd doorgroeien zolang zij publieke werken 

uitvoerden. 

 

Het bovenstaande toont een regionaal gericht, zeer gecentraliseerde provincie met als bloeiend 

middelpunt de stad Groningen. Deze stad voerde in belangrijke mate het gezag over de provincie en 

was eigenaar van bijna de helft van het grondgebied. Hoewel aangesloten bij de Republiek, 

                                                      
27

 GA: 1325/ 5 [arch.stukken betreffende de gilden; gilde-ordonnantie voor de mester-timmerluiden, 

steenmetselaers, harthouwers ende leijendeckers; 03/01/1643]; zie ook: De Vries 2009, p.40. Over de 

meesterproeven in enkele Hollandse steden, zie: De Vries 2007. Over het tekenonderwijs in Holland, zie: 

Gerritsen 2006, pp.254-257; Meischke e.a. 1995, pp.60-64; over het Scamozzi-tractaat als gebruikt lesmateriaal, 

zie: Hopkins/ Witte 1997. 
28

 GA: 740/ 511 [verzameling overheidspublicaties; ordonnantie der heeren borgemesteren ende raadt in 

Groningen op de wercken der meestertimmerluyden ende steenmetselaeren mitsgaeders der selver knechten ende 

haare respectieve dachhuiren. Gedruckt tot Groningen bij Cornelis Barlinckhof, ordinaris stadts boeckdrucker 

anno 1673; 21/02/1673]. 
29

 In de archieven van Groningen-Stad en Gedeputeerde Staten; over particuliere bouwopdrachten worden in de 

literatuur zelden de namen gegeven van de uitvoerenden en indien deze wel vermeld worden, zelden met plaats 

van herkomst; het is voor de meeste ambachtsmeesters dus onmogelijk te zeggen of ze uit de stad kwamen of 

daarbuiten. 
30

 Molenaar 1999, p.64. 
31

 Aannemer in de moderne betekenis van het woord; in het zeventiende-eeuwse Groningen werden aannemers 

van grondwerk (graafwerk, post- en paalwerk) aannemer genoemd, maar aannemers van bouwwerk 

meestertimmerman of meestermetselaar. 
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consolideerde Groningen de handelsbetrekkingen met voornamelijk de Friese, Ostfriese en 

Noordduitse steden. De Groninger bouwtraditie met haar Ostfriese en Noordduitse stilistische 

verwantschap zou in de zeventiende eeuw nog langdurig standhouden en zich maar mondjesmaat 

inlaten met de moderniteiten uit Holland. Niet dat ze afwijzend was naar Holland of de rest van de 

Republiek, maar de blik bleef als voorheen vooral eerst op het noorden gericht.  
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HOOFDSTUK 6 
DE GRONINGER STADSWERKEN 1600-1700 

 

 

6.1  Inleiding: de Groninger stadswerken tot 1600 

 

In Groningen behoorde in de zestiende en zelfs deels in de zeventiende eeuw, zoals in veel steden in 

de Nederlanden, de openbare ruimte deels tot de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. De 

kluftmeesters, de wijkvertegenwoordigers in de raad, waren verantwoordelijk voor het onderhoud van 

de straten.
32

 Zelfs in 1618 nog werden de naburen van een waterpoort gesommeerd binnen drie dagen 

hun walkanten te onderhouden, welk werk door de stad ter hand werd genomen op kosten van deze 

naburen.
33

 

Het toezicht op de stadsbouwwerken behoorde van oudsher tot de taken van de twee 

bouwmeesters van de gilden, de vertegenwoordigers van de burgergilden in de raad.
34

 Deze 

bouwmeesters waren geen architecten, noch werkzaam in de bouw, want het gilde waaronder de 

bouwvakken vielen, behoorde tot de raadsgilden (zonder vertegenwoordiging in de raad) en kon dus 

geen kandidaten voordragen voor het ambt van bouwmeester. Het was dus een administratieve functie: 

controleren of de werklieden hun werk deden en hiervan administratie doen, de raad attenderen op 

benodigd onderhoudswerk, hetzij na eigen rondgang door de stad hetzij door verzoeken van burgers. 

Deze taakomschrijving staat nergens beschreven en kan dus ook niet bevestigd worden, maar het zijn 

traditioneel de minimale taken die beambten in een dergelijke functie bekleedden. 

In de zestiende eeuw en mogelijk zelfs pas in 1594 na de Reductie, werd het toezicht op de 

stads(bouw)werken door de stad in eigen beheer genomen. Zij benoemde daarvoor een 

stadsbouwmeester, een benaming die verwijst naar de functie van zijn voorgangers, maar in duidelijk 

onderscheid met de bouwmeesters van de gilden. De eerste bij naam bekende stadsbouwmeester, 

Gherryt Kistemaker, werd per 1 januari 1595 opgevolgd door Carel Hiddinge.
35

 Een taakomschrijving 

of instructie voor deze eerste stadsbouwmeesters ontbreekt in de bronnen, maar de nauwkeurig 

omschreven uitgaven in de zogeheten bouwmeesterscedel in de stadsrekening van 1595 geven een 

duidelijk beeld van zijn verantwoordelijkheden. De stadsbouwmeester kocht materialen in en liet te 

hergebruiken materialen gebruiksklaar maken, betaalde de werklieden uit, liet de stadsschepen 

onderhouden en besteedde werk uit, ook voor het provinciaal bestuur.
36

 De net opgerichte provincie 

Stad en Lande moest voor de eerste provinciale werken blijkbaar nog gebruik maken van de 

stadsfunctionaris alvorens zelf een bouworganisatie te ontwikkelen. 

                                                      
32

 De stadsstratenmaker die in 1609 werd aangesteld, kreeg zijn opdrachten nog van de kluftmeesters [GA: 1605/ 

1389; instructie stadsstratenmaker 1609]. 
33

 GA: index 288/ p.57 [dagklapper res.B&R 1605-1625; 22/07/1618]. 
34

 Schutter 1966, ongenummerd (p.4, inleidende tekst). 
35

 GA: 1605/ 332r./ 1600 [stadsrekening 1600]; de stadsrekeningen gaan niet verder terug dan 1595 en de 

resoluties van burgemeesters en raad beginnen pas in 1605, waardoor over de periode voor 1595 geen enkele 

gegevens beschikbaar zijn. 
36

 GA: 1605/ 332r./ 1595 [stadsrekening 1595; bouwmeesterscedel: 9 januari-10 augustus]: ‗Ick hebbe besteet 

uuth bevel van stadt ende lande mr. Hindric Niterinck een groete schorsteen met een hoege pijpe […] gekoft van 

Karst Pottebacker 200 plafuser voer 6 daler ende sint gecomen int nye huis by het heerenhuys […] mr. Ian 

leyendecker heft verdient van den heert te maken op dat raethues […] Dese timmerluden hebben gearbeyt int 

timmerhuijs als mr. Harmen ende Derrick van Deventer ende Gerryt van Deventer, daer noch 2 holtsager […] 

Tommys schutemaker heft verdient van drye schepen te vermaken […] Kasper Soldaet heft 15000 steen gebickt 

by Oesterport […]‘. 
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6.2  Bestuur, beleid en aansturing 

 

Stadsbestuur 

Het dagelijks bestuur van de stad Groningen werd gevormd door de zogenoemde zittende raad, 

bestaande uit vier burgemeesters en twaalf raadsheren.
37

 Jaarlijks werden twee burgemeesters en zes 

raadsleden voor twee jaar gekozen, waardoor ieder jaar de helft van de raad aftrad en de andere helft 

aanbleef. Aftredende burgemeesters bekleedden twee jaar een ander ambt (in de Hoofdmannenkamer 

of Hoge Justitiekamer) alvorens wederom verkiesbaar te zijn voor het burgemeestersambt. De 

aftredende raadsheren vervulden voor een jaar een ambt op provinciaal of Unie-niveau alvorens 

opnieuw verkiesbaar te zijn voor de raad. De Groninger zittende raad was dus geen permanent college. 

De raadsheren werden gekozen door de vierentwintig gezworenen, die als gezworen meente, eveneens 

een jaarlijks voor de helft vervangen college, samen met de zittende raad de brede raad vormde, 

waarin de belangrijkste besluiten genomen werden.
38

 De hiervoor genoemde kluftmeesters maakten 

deel uit van de gezworen meente.  

 

Aansturing van de  publieke werken en toezicht en controle 

De stadsbouwmeester was een hoge ambtenaar die belast was met de verantwoordelijkheid voor de 

Groninger stadswerken. Evenmin als voorheen de gildenbouwmeesters, was ook de stadsbouwmeester 

geen architect, noch werkzaam in de bouw, maar een logistiek coördinator met, in de vroege 

zeventiende eeuw, grote bevoegdheden. Deze stadsbouwmeester behoorde aanvankelijk tot het 

patriciaat van de stad: hij kreeg zijn aansturing weliswaar uit de raad, maar was gerechtigd op eigen 

verantwoordelijkheid betalingsopdrachten neer te leggen bij de stadsrentmeester.
39

 Stadsbouwmeester 

Wolter Luijtjens die in 1600 werd aangesteld, was tijdens zijn negen-jarig stadsbouwmeesterschap 

zelfs twee periodes raadsheer.
40

  

Zagen we hiervoor reeds waaruit de werkzaamheden van de eerste stadsbouwmeesters sinds 

1594 bestonden, in 1608 werd een instructie voor de stadsbouwmeester geformuleerd met een zeer 

duidelijke taakomschrijving en afbakening van zijn verantwoordelijkheden.
 41

 De stadsbouwmeester 

diende als eerste de onderhoudsstaat van de grachten, bolwerken, muren, torens, wegen en straten op 

pijl te houden door deze goed te laten onderhouden en daarvoor timmer- en metselwerk te laten 

uitvoeren als hij dat nodig achtte. Voorwaarde was wel dat hij geen werkopdrachten mocht geven 

zonder toestemming of opdracht van burgemeesters en raad. In de vijf wintermaanden zouden de 

publieke werken nagenoeg stil liggen, want  in deze periode mocht alleen het hoogstnoodzakelijke 

werk worden uitgevoerd. Het tweede aspect van zijn taakomschrijving betrof een zorgvuldige 

administratie. Om de werktijden en loonuitbetaling te kunnen administreren, diende de 

stadsbouwmeester streng toezicht te houden op de werklieden: hij moest controleren wanneer zij ‘s 

ochtends begonnen en ‘s avonds weer ophielden. Bovendien moest hij onwillige, luie en onbekwame 

werklieden op staande voet ontslaan. De stadsbouwmeester diende ook een zorgvuldige 

materialenadministratie bij te houden; niet alleen van de voorraad, maar vooral van de uitgifte en 

toepassing. Het bestuur wilde immers weten aan welke stadswerken de materialen werden besteed. De 

inkoop van materialen mocht dan ook uitsluiten geschieden met toestemming of in opdracht van de 

                                                      
37

 De gegevens omtrent het Groninger stadsbestuur zijn ontleend aan: Straatsma 1986, pp.4-5. 
38

 Van den Broek 2006, p.10. 
39

 GA: 1605/ 314r.II/ f.77-78 [res.B&R; 31/12/1618]; in 1618 werd een eind gemaakt aan dit recht. 
40

 In de jaren 1605-1606, zie: GA: index 288/ p.11 [dagklapper res.B&R 1605-1625; 29/10/1605]; GA: 1605/ 

314r.I/ f.65 res.B&R; 26/03/1606]; en in 1608 bij zijn aftreden, zie: GA: 1605/ 314r.I/ f.106 [res.B&R; 

03/03/1608]. 
41

 GA: 1605/ 1388 [instructie stadsbouwmeester; 03/03/1608; 18/04/1623]. 
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raad. De stadsbouwmeester kon op eigen titel dus geen werkopdrachten uitgeven, werk aanbesteden of 

materialen inkopen, maar wel zelf de lonen uitbetalen en mensen ontslaan. De beslissing of er geld 

mocht worden uitgegeven, dus óf en op welke manier een werk moest worden uitgevoerd en welke 

materialen gekocht, werd uitsluitend door de burgemeesters en raad bepaald of goedgekeurd.  

Het beleid voor de uitvoering van de stadswerken werd in principe bepaald in de zittende raad, 

maar veelal in de brede raad. In de vroege zeventiende eeuw werden zeer geregeld commissies 

ingesteld uit de (brede) raad om onderzoek te doen naar de noodzaak van een bouwplan, om bestekken 

te maken of werk te begeleiden, etc. In 1615 werden bijvoorbeeld verschillende raden en gezworenen, 

waaronder de vroegere stadsbouwmeester Luijtjens, gecommitteerd om samen met de stadsingenieur 

en de stadstimmerman het bestek te maken voor de stadswaag.
42

 En voor het overleg met prins Maurits 

over de nieuwe fortificatie werden commissies afgevaardigd om samen met de ingenieurs naar Den 

Haag af te reizen.
43

  

Deze fortificatieverbeteringen en de stadsvergroting waren de belangrijkste redenen voor de 

stad om de organisatie van de stadswerken te professionaliseren. De toegenomen stadswerken lijken, 

om te beginnen, de reden te zijn geweest voor raadsheer Luijtjens om terug te treden als 

stadsbouwmeester in 1608: de werkzaamheden van stadsbouwmeester zou door de fortificatiewerken 

een dagtaak worden. De omvang en het soort werk vroegen bovendien om een technisch coördinator, 

naast de stadsbouwmeester. Deze laatste zou zijn handen vol krijgen aan de inkoop en logistiek van de 

benodigde materialen, de aansturing van de werklieden en aannemers, de controle op de werken en de 

administratie van het geheel. De glazenmaker Garwer Peters (†1629) was aangesteld om ontwerpen en 

bestekken te maken; hij bleef in stadsdienst als opzichter van de fortificatiewerken en werd later 

stadsingenieur genoemd.
44

 Door de omvang van het werk werden met name de grondwerken in 

aanbesteding gegeven, dus voor al die werken waren bestekken en kostenramingen noodzakelijk. Deze 

werkvoorbereiding wordt hoofdzakelijk op het conto van meester Garwer geschreven. Hoewel zijn 

beloning aanvankelijk gelijk was aan die van de stadsbouwmeester, waren zijn werkzaamheden zo 

omvangrijk dat sinds 1617 zijn salaris zelfs de helft meer bedroeg (zie bijlage 1). 

Na jaren van uitvoerige verbeteringen aan de bestaande fortificatie aan de zuidzijde van de 

stad, werd in 1615 het plan voor een zeer ruime stadsvergroting aan de noordzijde van de stad 

definitief goedgekeurd.
45

 Het oppervlak van de stad zou bijna verdubbelen. Daarmee namen de 

fortificatiewerken met de aanleg van de nieuwe poorten en omwalling een enorme vlucht. De 

stadsbouwmeester moest een jaar later een inventarisatie maken van de materialen voor de 

fortificatiewerken: van de materialen die al gereed lagen en van die nog ingekocht moesten worden. 

En hoewel de uitgaven aan de stadswerken tijdens zijn ambtsperiode niet dramatisch waren gestegen, 

werd de stadsbouwmeester tegelijkertijd nogmaals uitdrukkelijk aan zijn instructie herinnerd om 

vooral niet eigenmachtig materialen in te kopen, werk aan te besteden of uit te geven zonder 

nadrukkelijke toestemming van de burgemeesters en raad, of hun gecommitteerden, of dit zonder hun 

aanwezigheid te doen.
46

 Een dergelijke herinnering aan de instructie betekende meestal dat de 

functionaris de instructie zo vrij interpreteerde of met voeten trad dat het bestuur de grip op het werk 

                                                      
42

 GA: 1605/ 314r.I/ f.234 [res.B&R; 14/11/1615]: ‗een besteck van de Wage te maecken‘; vier maanden 

maanden later werd geconstateerd dat de oude waag zeer bouwvallig was en kreeg de stadsingenieur de opdracht 

(alleen) twee bestekken met kostenberamingen te maken [GA: index 288/ p.43; dagklapper res.B&R 1605-1625; 

30/03/1616]. 
43

 Voor de Groninger fortificatiewerken en stadsuitbreiding in de vroege zeventiende eeuw, zie vooral: Mens 

1992; zie ook: Van Essen 2010, pp.73-85; Koster 2001. 
44

 Voor het eerst in 1617 ‗ingenieur van dese stadt‘ genoemd, daarvoor altijd ‗mr.Garwer‘ of ‗mr.Garwer Peters 

glasemaker‘; GA: 1605/ 314r.II/ f.5 [res.B&R; 17/02/1617]; volgens Mens (1992, p.190; p.193 zonder 

bronvermelding) werd hij ook ‗fabrijckmeester‘ genoemd. 
45

 GA: 1605/ 314r.I/ f.231 [res.B&R; 25/03/1615]. 
46

 GA: 1605/ 314r.I/ f.257 [res.B&R; 30/04/1616]. 
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verloor. De stadsvergrotingswerken waren twee jaar later echter zo omvangrijk geworden dat het 

stadsbestuur drastische maatregelen nodig vond om het geheel onder controle te houden. Deze 

maatregelen zouden tevens de organisatie van de stadsfabriek structureel wijzigen. 

 

Institutionalisering van de bouwcommissie en andere maatregelen 

Op de laatste dag van 1618 werd een viertal essentiële zaken veranderd in het beleid en de aansturing 

van de Groninger stadswerken: de bouwmeesterscedel werd afgeschaft en er werd een vaste, jaarlijks 

te benoemen bouwcommissie ingesteld. Jaarlijks werd een bouwprogramma vastgesteld met een 

bijbehorende kostenraming en bovendien zouden alle werken die daarvoor in aanmerking kwamen, in 

aanbesteding worden gegeven.
47

 Door de bouwmeesterscedel af te schaffen – in feite de boekhouding 

van de stadsbouwmeester – werd hem het recht ontnomen om nog langer op eigen 

verantwoordelijkheid rekeningen en declaraties van goedgekeurde stadswerken in te dienen bij de 

rentmeester. Zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden werden overgedragen aan een jaarlijks te 

benoemen bouwcommissie, bestaande uit leden van de zittende raad. Deze commissie bepaalde het 

programma van de stadswerken, in overleg met en in opdracht van burgemeesters en raad door 

jaarlijks een inventarisatie te maken van alle werken die dat jaar moesten worden uitgevoerd en een 

kostenraming van de daarvoor benodigde materialen. Er werd dus een jaarprogramma met een 

begroting vastgesteld. De materialen zouden worden gekocht door de commissie, die tevens het 

toezicht zou houden op de leveranties daarvan. Deze commissie diende eveneens toezicht te houden op 

de stadswerken die in daghuur werden gegeven. Zij mocht daarvoor de benodigde werklieden 

aanstellen en moest nauwgezet alle werktijden administreren. Ter controle van de loonlijsten en 

rekeningen werd door de commissie iedere zaterdag overleg gevoerd met de opzichter van de 

fortificatiewerken en de stadsbouwmeester. Pas na goedkeuring van burgemeesters en raad zou de 

commissie de benodigde penningen van de stadsrentmeester overhandigd krijgen. De feitelijke 

uitbetalingen mocht ze overlaten aan de stadsbouwmeester. De functie van stadsbouwmeester werd 

met deze maatregelen gedegradeerd van een raadsgedelegeerde tot een ambtenaar: in de resolutie staat 

zelfs expliciet dat met betrekking tot het beleid van de stadswerken de gecommitteerden ‗de 

boum[eeste]r als een stadtsdienaer daertoe zullen gebruicken mogen‘.
48

 

Het lijkt er niet op dat misdragingen of onverantwoord gedrag van stadsbouwmeester Jacob 

Jacobs de reden was voor deze koerswijziging. Hij kon niet langer financiëel verantwoordelijk worden 

gehouden voor de enorme uitgaven die in het verschiet lagen – de nieuwe omwalling was weliswaar al 

min of meer gereed, de stadsvergrotingwerken zouden in volle vaart van start gaan. De jaaruitgaven 

voor de stadwerken werden na deze veranderingen verdrievoudigd ten opzicht van het decennium 

ervoor (zie grafiek 1). De belangrijkste reden voor het nieuwe beleid was daarom financieel: 

verbetering van de controle op de stadsuitgaven en het drukken van de uitgaven door zoveel mogelijk 

stadswerk in aanbesteding te geven en zelf de materialen in te kopen. Er werd ook betere controle 

gehouden op de leveranties van materialen en op het transport van materialen naar de bouwplaats. 

Voor de uitgifte van materialen werd een contraboek ingesteld. Extra controle werd ook op de 

rekeningen toegepast: in het wekelijkse overleg dienden niet alleen de gecommitteerden de rekeningen 

te tekenen, maar ook de stadsingenieur en de stadsbouwmeester; het waren uiteindelijk de 

burgemeesters en raadsheren die de betalingsopdracht gaven aan de stadsrentmeester.  

Het systeem van bouwcommissies bleef in de zeventiende eeuw gehandhaafd, sterker nog, zij 

werd verder uitgewerkt, opgesplitst en geïnstitutionaliseerd. Sinds zijn aanstelling in 1650 noteerde de 

nieuwe stadsbouwmeester Harmen Claesen Wils ieder jaar in zijn aantekenboek het nieuwe college 

van burgemeesters en raad en in welke commissie zij allen zitting hadden. Er waren in die tijd vier 
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 GA: 1605/ 314r.II/ f.77-82 [res.B&R; 31/12/1618]. 
48

 GA: 1605/ 314r.II/ f.82 [res.B&R; 31/12/1618]. 
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commissies: 1) de buitenambten, later de werken in Foxholl en sinds 1666 de werken in de 

Sappemeer; 2) de fortificaties; 3) de aankoop van materialen; 4) de stadsgronden.
49

 Het gehele college 

werd verdeeld over de vier commissies: iedere commissie telde een burgemeester en drie raadsheren. 

De eerste drie commissies waren verantwoordelijk voor de stadswerken, de vierde voor de verhuur van 

stadsland en voornamelijk voor de inning van de huur. Deze vier commissies waren waarschijnlijk al 

in 1626 ingesteld, want hoewel de stadsresoluties hierover geen zekerheid verschaffen, lijken de 

stadsrekeningen hiervan duidelijk verslag te doen. De in 1618 ingestelde fortificatiecedel werd in 1626 

opgeheven en werden de uitgaven van de stadswerken voor het eerst onderverdeeld in vier 

verschillende posten: de daghuren; de graafwerken (in de veenkoloniën); het  onderhoudswerk en 

fortificatiewerken (dat zijn de aanbestede werken); en de materialen.
50

 De laatste drie betalingsposten 

komen overeen met de bovenstaande drie commissies die in 1650 verantwoordelijk waren voor de 

stadswerken. Alleen de daghuren werden niet ondergebracht bij een commissie, maar bij de 

stadsbouwmeester, als formalisering van wat de voorgaande jaren feitelijk in stand was gebleven, 

namelijk dat de stadsbouwmeester de daglonen uitbetaalde. Anders dan voor 1618 kon hij ook nu niet 

op eigen verantwoordelijheid de betalingen doen: hij diende elke zaterdag zijn, voor ieder werk apart 

uitgewerkte rekening te overleggen aan de brede raad, om uitsluitend na controle door en met 

toestemming van deze raad de loonbetalingen te doen.
51

  

Ondanks de instelling van deze geïnstitutionaliseerde bouwcommissies bleven er voor 

specifieke opdrachten tijdelijke raadscommissies gevormd: in 1632 werden bijvoorbeeld twee 

raadsheren gecommitteerd om zorg te dragen voor een bestek voor twee valbruggen in de boog van de 

Kranepijp.
52

 In 1650 werd een commissie benoemd om een hernieuwde instructie voor de 

stadsbouwmeester te maken.
53

 In 1653 waren een burgemeester en een raadsheer gecommitteerd om 

overleg te voeren met  de volmachten van het Klei-Oldambt over de bouw van een rechthuis in 

Termunten.
54

 In 1671 werd een commissie ingesteld voor de begeleiding van de herbouw van de Der 

Aa-toren.
55

 In de tweede helft van de zeventiende eeuw was bij het benoemen van commissies 

voornamelijk en veelvuldig sprake van ‗de burgemeester en zijn assessoren‘: er werd in die periode 

meer gerapporteerd en er was derhalve meer bureaucratie; ook de raadscommissies waren met recht 

geïnstitutionaliseerd. 

Het is begrijpelijk dat het stadsbestuur in de periode van fortificatie- en 

stadsvergrotingswerken de verantwoordelijkheid voor de stadswerken geheel naar zich toe trok en de 

controle op het stadswerk ver doorvoerde; in deze jaren werden immers enorme bedragen uitgegeven. 

De verantwoording hiervoor kon niet langer door één man worden gedragen. Door de instelling van 

een nieuwe bestuurslaag tussen het stadsbestuur en de voorheen logistiek-technisch en administratief 

coördinator van het stadswerk, was het mogelijk die functie inhoudelijk op te heffen en uitsluitend nog 

de technisch coördinator te handhaven.  

 

 

Stadsbouwmeester als technisch coördinator 

Na het overlijden van stadsbouwmeester Jacob Jacobsz in 1623 werd in zijn plaats de stadsingenieur 

Garwer Peters aangenomen. Hij werd aangesteld op dezelfde instructie waarin echter enkele 

wijzigingen waren opgenomen: de verwijzing naar de bouwmeesterscedel was doorgehaald en er was 
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 GA: reg. Feith; hs. in folio nr.196/ f.109-119v. 
50

 GA: 1605/ 332r./ 1626-1700 [stadsrekeningen 1626-1700]. 
51

 GA: 1605/ 314r.V/ f.291 [res.B&R; 15/12/1629; instructie stadsbouwmeester art.7]. 
52

 GA: 1605/ 314r.VI/ f.235 [res.B&R; 31/12/1632]. 
53

 GA: 1605/ 314r.X/ f.244 [res.B&R; 25/05/1650]. 
54

 GA: 1605/ 314r.XI/ f.215 [res.B&R; 30/04/1653]. 
55

 Zie voor de problemen met de Der Aa-toren te Groningen: Van Essen 2010, pp.127-130. 
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aan toegevoegd dat hij ondergeschikt was aan de bouwcommssie.
56

 Het is opmerkelijk dat de functie 

fundamenteel werd gewijzigd - namelijk ontdaan van zelfstandige verantwoordelijkheid - maar wel 

dezelfde benaming behield. In vele andere steden in de Nederlanden werd een raadsgecommitteerde 

fabrieksmeester ter zijde gestaan door een ambachtsmeester als technisch coördinator die 

onderfabriek(smeester) werd genoemd. In Amsterdam, zoals in deel III nog zal blijken, werd na de 

opheffing van het fabrieksmeestersambt de leiding van de stadswerken voortgezet door de 

onderfabriek zonder promotie in functie; de titel van fabrieksmeester bleef namelijk voorbehouden aan 

een regent. Deze onderverdeling was ook gebruikelijk in de rest van de Nederlanden. Het is dus 

uitzonderlijk dat in Groningen een ambachtsmeester-ingenieur de functiebenaming kreeg die voorheen 

voorbehouden was aan Groninger regenten. De functie van stadsbouwmeester zou voor de rest van de 

zeventiende en achttiende eeuw uitsluitend nog worden vergeven aan landmeter-ingenieurs en 

ambachtsmeesters (zie bijlage 1). 

Garwer Peters was in 1623 dus de eerste in de rij stadsbouwmeesters die geen regent was, 

maar een ambachtsmeester die leiding gaf aan het stadswerk, volledig gecontroleerd door de jaarlijks 

wisselende bouwcommissies en de raad.
57

 Naast beheer van de stadseigendommen en -materialen en 

opzicht op de stadswerken, -werklieden en aannemers, behoorde het maken van ontwerpen, 

begrotingen en bestekken tot zijn belangrijkste taken. De stadsvergrotingswerken waren nog in volle 

gang en met name het uitzetten en nauwkeurig in kaart brengen van de bouwpercelen moet een grote 

aanslag op zijn tijd hebben gepleegd, zodat ander werk in de verdrukkking kwam. Na ruim een jaar 

kreeg hij permanente assistentie door een zogenoemde onderbouwmeester, een nieuw ingestelde 

functie. Deze onderbouwmeester zou met name toezicht houden op de stadswerken die in daghuur 

werden uitgevoerd en belast zijn met het controleren van de werktijden en het bijhouden van 

loonlijsten voor de wekelijkse uitbetaling.
58

 

Het onderbouwmeesterschap was geen permanente functie: na het overlijden van Garwer 

Peters (†1629) promoveerde zijn onderbouwmeester Johan Isbrants (†1647) tot stadsbouwmeester, 

maar zonder zelf een onderbouwmeester naast zich te krijgen.
59

 Gedurende zijn gehele achttien-jarige 

aanstelling bleef Isbrants zonder assistent. Dat zijn opvolger Egbert Haubois (na 1602-1653) echter 

van meet af aan een assistent kreeg lijkt een aanstellingsvoorwaarde te zijn geweest van de landmeter, 

ingenieur en kaartenmaker.
60

 Haubois werd aangesteld als opperbouwmeester en kreeg Isbrants‘ zoon, 

die zijn vaders functie had waargenomen na zijn dood, als onderbouwmeester. Simon Isbrants (†1680) 

zou tot aan zijn dood onderbouwmeester blijven. Dergelijke ambten met een vast jaarinkomen werden 

vrijwel altijd voor het leven vergeven. De opheffing van zo‘n ambt had meestal plaats na het 

overlijden of terugtreding van de officiant. Tot het ‗laeten uijtsterven‘ van het ambt van 

onderbouwmeester werd al in 1666 besloten.
61

 Het zou dus nog veertien jaar duren voordat het ambt 

daadwerkelijk werd opgeheven.
62

 Tot ver in de achttiende eeuw zou een vergelijkbaar ambt niet meer 

worden vergeven. 

                                                      
56

 GA: 1605/ 1388 [instructie stadsbouwmeester 1608-1623; 18/04/1623]. In tegenstelling tot de veronderstelde 

vier commissies in 1626, is bij de aanstelling van Garwer Peters in 1623 slechts sprake van één bouwcommissie. 
57

 Kort na zijn aanstelling moet gebleken zijn dat één bouwcommissie niet afdoende was en werd een nieuwe 

structuur ontwikkeld voor de controle op en verantwoordelijkheid voor de stadswerken. 
58

 GA: 1605/ 314r.X/ f.270-271 [res.B&R; 13-14/08/1650; instructie onderbouwmeester 1650]; deze instructie 

uit 1650 zal nauwelijks verschillen met de functie-inhoud zoals die 26 jaar eerder gold. 
59

 GA: 1605/ 314r.III/ f.230 [res.B&R; 10/07/1624; 14/11/1629]. 
60

 GA: 1605/ 314r.IX/ f.370 [res.B&R; 21/02/1648]; de stad zal i.v.m. de ontginning van de stadsvenen vooral 

gebruik hebben willen maken van zijn expertise als landmeter-ingenieur; eenvoudig opzicht- en administratief 

werk kon beter aan een assistent overgelaten worden; over Haubois, zie vooral: Van der Veen 1983. 
61

 GA: 1605/ 314r.XIII/ f.698 [res.B&R; 14/03/1666]. 
62

 GA: 1605/ 314r.XIX/ f.85 [res.B&R; 07/08/1680]. 
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Haubois was niet tevreden in zijn ambt: met name de te grote (financiële) beperkingen deden 

hem na twee jaar besluiten zijn ontslag in te dienen. Hij ging terug naar zijn oude werkgever: de 

provincie Stad en Lande waar hij eerder als provinciaal landmeter in dienst was geweest. Haubois 

werd aangesteld als provinciaal opzichter voor de uitbreiding van het Prinsenhof aan het 

Martinikerkhof. Ook Haubois‘ opvolger als stadsbouwmeester, Harmen Claes Wils (†1691), was 

geadmitteerd landmeter.
63

 Bij de ontginning van de stadvenen en de aanleg van vaarten, trekpaden en 

dijken moet dit de stad veel voordeel hebben opgeleverd, maar voor bouwkundige ontwerpen kwam 

men bij Wils tekort. Het reguliere ontwerpwerk werd door de onderbouwmeester, de stadstimmerman 

en de stadsmetselaar ter hand genomen, maar de grote stadsbouwprojecten, die Groningen in het 

decennium tussen de Eerste en Tweede Engelse Oorlogen in ondernam, werden door een ontwerper 

van buitenaf gemaakt. De stad maakte in de periode 1654-1664 voor ontwerpen en tekenwerk gebruik 

van een bekwame schilder-ontwerper van buiten de stadsdienst: Coenraet Roeleffs. Roeleffs was de 

fabrieksmeester van de provincie Stad en Lande en maakte in opdracht van het stadsbestuur ontwerpen 

en tekeningen voor de Nieuwe- of Noorderkerk en de nieuwe stadswaag en de detailtekeningen voor 

de kerk van Sappemeer.
64

 

In 1666 werden verschillende besluiten genomen waarvan men hoopte dat die uiteindelijk 

zouden leiden tot lagere uitgaven aan de publieke werken en hogere inkomsten voor de stad.
65

 Van 

verschillende ambten werden de traktementen verlaagd en sommige zouden zelfs worden opgeheven, 

waaronder de ambten van de stadsonderbouwmeester en de stadsmetselaar. Stadswerken mochten 

alleen nog in aanbesteding worden gegeven als van te voren een overslach (kostenraming) gemaakt 

was. Bovendien moest onderzoek gedaan worden naar de kostendekking van het plan om te weten of 

het geld uit de gewone stadskas gehaald kon worden of dat er externe gelden verkregen moesten 

worden. Er werd een specifieke belasting ingevoerd om de kosten van de stadsbestratingswerken te 

dragen, het zogenaamde straatgeld. Naast het gewone burgerrecht werd een Groot Burgerrecht 

ingesteld voor alle personen die de hogere ambten van de stad ambiëerden: de kosten voor dit recht 

bedroegen ƒ300 voor nieuwe benoemingen, ƒ30 voor alle bestaande hogere ambten; het ambt van 

stadbouwmeester behoorde tot de ambten waarvoor het Groot Burgerrecht van toepassing was. 

Na het overlijden van stadsbouwmeester Harmen Claes Wils in 1691 werd het 

stadsbouwmeestersambt tijdelijk niet opgevuld: men veronderstelde dat de stadstimmerman en –

metselaar de belangrijkste taken van de stadsbouwmeester konden overnemen: het maken van 

bestekken en initiëren van onderhoudswerk.
66

 Na twee jaar kwam men daar echter van terug: een 

nieuwe stadsbouwmeester werd in 1693 aangesteld, waarna de functie vervolgens tot aan het eind van 

de achttiende eeuw zonder onderbrekingen zou worden ingevuld.
67

  

 

                                                      
63

 De nieuwe stadsbouwmeester Harmen Claesen Wils was in 1637 toegelaten als landmeter in de provincie Stad 

en Lande [Muller/ Zandvliet 1987, p.80]; voor zijn aanstelling als stadsbouwmeester na terugtreding van 

Haubois: GA: 1605/ 314r.X/ f.277 [res.B&R; 27/08/1650]. 
64

 De besturen van stad en provincie waren nauw met elkaar verbonden, de stad bezat immers het halve 

stemrecht van de provincie. Stadsbestuurders hadden echter nooit gelijktijdig zitting in het provinciaal bestuur; 

functies in beide besturen werden alternerend bekleed. 
65

 GA: 1605/ 314r.XIII/ f.698; f.701-702; f.704-705 [res.B&R; 14/03/1666]. 
66

 GA: 1605/ 314r.XXII/ f.372-373 [res.B&R; 28/05/1691]. 
67

 Een aanstellingsresolutie is niet bekend, maar in 1693 werd aan stadsbouwmeester Matthias Kruijff (†1713) 

zijn eerste halfjaartraktement betaald; GA:1605/ 332r./ 1693/ f.397v. [stadsrekening 1693]. 
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Uitgaven stadswerken 

De stadsrekeningen van de stad Groningen zijn over de gehele zeventiende eeuw compleet bewaard en 

tonen de jaarlijkse uitgaven van de stad aan de publieke werken.
68

 Totaalbedragen hiervan zijn in de 

eerste achttien jaar ondergebracht onder de bouwmeesterscedel, vervolgens tot 1626 onder de 

fortificatiecedel en sindsdien ondergebracht onder verschillende posten: de uitgaven aan de daghuren, 

aan de gekochte materialen, aan aanbestede werken en aan de graafwerken in de venen. Incidenteel is 

er een extra post voor een tijdelijk groot werk. De totaalbedragen van de eerste vijfentwintig jaar en de 

eindbedragen van de opgetelde posten van de laatste vijfenzeventig jaar zijn samen met de totale 

stadsuitgaven in de onderstaande grafiek 1 weergegeven. De jaaruitgaven zouden een fractie hoger 

kunnen liggen dan de aangegeven bedragen omdat er incidenteel geringe uitgaven aan de publieke 

werken ondergebracht zijn onder de post allerlei onzeker.
69
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Grafiek 1: Totale stadsuitgaven (dun) en de uitgaven aan Publieke Werken (dik) in Carolus guldens in de periode 

1600-1700 te Groningen (bron: GA: 1605/ 332r./ 1600-1700; stadsrekeningen). 
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 GA: 1605/ 332r./ 1600-1700 [stadsrekeningen 1600-1700]. 
69

 Dit is gebaseerd op het vluchtig doornemen van de honderd posten allerlei onzeker. Het minutieus afwegen 

van alle uitgaven onder deze post of ze tot de publieke werken zouden kunnen behoren, gaat voor deze studie te 

ver omdat het om geringe bedragen blijkt te gaan die in het geheel verwaarloosbaar zijn. 



 
108 

 

Het eerste dat opvalt aan deze grafiek is de geringe uitgaven aan publieke werken in 

Groningen, reëel maar ook in verhouding tot de totale stadsuitgaven. De totale uitgaven aan publieke 

werken in de zeventiende eeuw liggen net boven 3,2 miljoen gulden. De gemiddelde uitgave aan de 

publieke werken komt daarmee op ƒ32.000 per jaar. Het percentage van de uitgaven voor de 

stadswerken ten opzichte van de totale stadsuitgaven liggen in Groningen in de zeventiende eeuw op 

16,6%; dat is aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld in Leiden en Rotterdam (22%) of Amsterdam 

(23,3%).70  

De uitschieters in de uitgaven aan publieke werken laten zich in deze grafiek betrekkelijk 

makkelijk lezen: de oplopende kosten na 1606 werden veroorzaakt door de fortificatiewerken, gevolgd 

door de stadsvergrotingswerken rond 1620.
71

 In 1632 werd een stadsbijdrage aan de provinciale 

fortificatiewerken betaald. In 1653 werd de kerk van Sappemeer door de verantwoordelijke 

grondbezitter, stad Groningen, gebouwd. De nieuwe stadwaag en Nieuwe- of Noorderkerk werden 

weliswaar in de periode 1661-1664 gebouwd, maar stonden alleen in 1664 in een totaalrekening in de 

boeken waarmee de kosten van dat jaar torenhoog waren. Het onderhoudswerk aan de Martinitoren 

drukte in de jaren 1668-1669 op de totaaluitgaven.
72

 De enige uitschieter die zich niet laat lezen is het 

jaar 1638 waarin alle uitgavenposten voor de publieke werken hoog waren zonder dat een specifiek 

werk daaraan ten grondslag lag. De algemene geringe uitgaven aan stadswerken is enerzijds gelegen in 

de lage bouwkosten in het Groningse - Groningen is gebouwd op de uitloper van een zandrug, 

waardoor met name funderingswerk aanzienlijk voordeliger was dan bijvoorbeeld in de Hollandse 

steden – anderzijds door een beheersysteem waarin kosten die elders in de Republiek uit de stadskas 

betaald werden, in Groningen op anderen werden afgewend: op de provincie Stad en Lande en op 

particulieren. 

De provincie was in Groningen sinds de Reductie (1594) verantwoordelijk voor onderwijs en 

religie; de bouw en het onderhoud van de Academie, andere scholen en het merendeel van de 

protestantse kerken in de stad behoorden tot de provinciale werken en drukten niet op de stadskas. De 

stadhouderlijke gebouwen in de stad Groningen, het Prinsenhof e.d. vielen eveneens onder 

verantwoordelijkheid van de provincie, evenals de corps de guardes, arsenalen, het Gerechtsgebouw 

en het Tucht- of Spinhuis.
73

 De bouw van de Nieuwe- of Noorderkerk (1660), eigendom van de stad, 

werd deels bekostigd door een subsidie van de provincie en grotendeels uit het stadsquotum van de 

opbrengst van door de provincie verkochte gronden met bijbehorende rechten.
74

 De samenloop van 

grootschalige provinciale grondverkoop en omvangrijke stadswerken rond 1660 duiden op 

doelbewuste politiek van het stadsbestuur om, als belangrijkste stemhebbende in de Staten, ten koste 

van de provinciale bezittingen haar eigen bouwprogramma te verwezenlijken.  

Eveneens ten koste van de provinciale goederen kon de stad haar feodale status als 

grondeigenaar van de halve provincie versterken: met de aankoop van de kloosterveengronden 

garandeerde de stad voor zichzelf voldoende brandstof en inkomsten voor de toekomst. Ook in de 

ontwikkeling van de stadsvenen en de aanleg van de vaarten heeft de stad Groningen een zeer 

doelbewuste politiek van kostenreductie bedreven: de pachters werden verplicht een deel van de 
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 Voor de percentages van Leiden (1620-1720), zie: Nagtegaal 1989, p.118 grafiek 2; van Rotterdam (1670-

1689), zie: Bonke 1996, p.171; van Amsterdam, zie hoofdstuk 9.5, grafiek 4; zie ook hoofdstuk 2. 
71

 De grote uitschieter in de totale stadsuitgaven in 1626 en de gelijktijdige reorganisatie van de stadsrekeningen, 

maar ook de afschaffing van de provinciale bijdrage aan de stedelijke armenzorg (Duursma 2009, p.195) hebben 

alle te maken met de financiering van (de gevolgen van) de veldslagen van de nieuwe stadhouder van 

Groningen, Ernst Casimir (1573-1632), o.a. die om Oldenzaal in 1626. 
72

 Zie voor de fortificatie- en stadsvergrotingswerken, de kerk van Sappemeer en de stadswaag: hoofdstuk 6.5; 

voor de Nieuwe- of Noorderkerk, zie Van Essen 2010, pp,115-120; Westra 1983. 
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 Van Essen 2010, pp.142-195. 
74

 De provincie subsidieerde ƒ20.000 en de stad reserveerde ƒ60.000 uit de verkochte provinciale goederen voor 

de bouw van de Nieuwe- of Noorderkerk. Zie Van Essen 2010, p.118. 
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vaarten te graven of de kosten daarvan te betalen. Zij waren verplicht een huis te bouwen op hun 

perceel en de grond na het afsteken van de turf in cultuur te brengen met het huisvuil uit de stad, de 

zogenaamde stadsstratendrek.
75

 Daarmee werden de veengebieden in cultuur gebracht, infrastructureel 

ontsloten en had de stad verplichte afname van het stadsvuil. 

Kosten die ook op de burgers werden afgewend maar die niet zijn terug te zien in deze grafiek 

omdat ze in eerste instantie door de stad werden betaald en daarna in de vorm van belasting werden 

teruggevorderd, waren de kosten voor de fortificatiewerken, het onderhoud van de straten en de aanleg 

en het onderhoud van de straatlantaarns. De belasting in de vorm van fortificatiegeld zal direct ten 

tijde van de fortificatiewerken zijn ingevoerd, maar werd in 1666 nog steeds geheven.
76

 In dat jaar 

werd ‗nae ‘t exempel van de Hollantse steden‘ het zogenaamde ‗straatgeld‘ ingevoerd.
77

 In 1680 werd 

‗nae het exempel van verscheijden[e] grote steden in sonderheijt in Hollandt‘ 300 straatlantaarns door 

de Amsterdammer Jan van der Heyden (1637-1712) geleverd en geïnstalleerd; de kosten hiervan en 

vooral die om de lantaarns te laten branden, werden overgeheveld op de burgers in de vorm van 

lantaarngeld.
78

  

Overschrijding van kosten werd incidenteel zelfs verhaald op de verantwoordelijke beambte. 

Stadsbouwmeester Matthias Kruijff had te kennen gegeven dat naar zijn mening het opmetselen van 

de stenen kades bij de stadskraan goedkoper in daghuur kon worden uitgevoerd dan het laagste bod dat 

verkregen was bij de aanbesteding.
79

 Toen op zijn advies het werk in daghuur werd uitgevoerd en 

uiteindelijk toch duurder bleek uit te pakken, werd hij gedwongen het opgelopen verschil zelf te 

betalen. Dit is echter de eerste keer dat er sprake is van hoofdelijke verantwoordelijkheid voor een 

stadsbeambte. De stadsbouwmeester is in deze zaak behandeld alsof hij het werk als laagste bieder had 

aangenomen. Aannemers waren immers altijd verantwoordelijk voor de overschrijding van hun eigen 

bod. Het afwentelen van deze verantwoordelijkheid was precies de reden dat de stad al het stadswerk 

in aanbesteding gaf. 

Zoals hiervoor al is aangegeven, heeft de stad Groningen in de zeventiende eeuw, net als vele 

andere steden in de Republiek, grote stadswerken ondernomen. Dat ze het voor elkaar heeft gekregen 

om de kosten voor deze publieke werken verhoudingsgewijs beperkt te houden, getuigt van goed 

financieel beheer van het stadswerk. De vroege invoering van geïnstitutionaliseerde bouwcommissies 

en daarmee de verregaande bemoeienis van driekwart van het dagelijks bestuur van de stad met het 

beleid en de uitvoering van de stadswerken, het beleid om zoveel mogelijk stadswerk in aanbesteding 

te geven en een ver doorgevoerd controlesysteem op de declaraties en rekeningen waarbij iedereen die 

bij een stadswerk betrokken was, de rekening moest ondertekenen voor akkoord, zijn de belangrijkste 

pijlers van dit succes. Het risico op fraude en verspilling werd op deze wijze geminimaliseerd. 

 

 

6.3  De uitvoerders van de stadswerken 

 

Stadsmeesters  

In de stad Groningen waren verschillende groepen verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

stadswerken: enerzijds ambachtslieden en werklieden die in daghuur werkten, anderzijds aannemers. 

Incidenteel werden burgervaandels of gilden ingezet in het stadswerk. In drie ambachten werden 

behalve daglonen ook jaartraktementen verstrekt, waarvoor de meesters die ze ontvingen meer dan 
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uitsluitend uitvoerend werk te verrichten hadden. De stad had in (een periode van ) de zeventiende 

eeuw in drie ambachten een stadsmeester aangesteld: een stadstimmerman, een stadsmetselaar en een 

stadsstratenmaker. Ook voor het onderhoud van het stadsgroen was er een vaste beambte aangesteld: 

de stadssnoeier. 

Een stadstimmerman werd al in de zestiende eeuw vermeld, hoewel daarover verder niet veel 

bekend is.
80

 In 1606 werd besloten meester Wijbe ‗thot des stadts beste tho accorderen, ennd voor 

stadts timmerman ann tho nemen‘.
81

 Dit betekende dat hij als ‗stads beste‘ alle stadswerken in daghuur 

mocht uitvoeren met zijn knechten. De toename van het stadswerk vanwege de stadsfortificatie- en -

vergrotingswerken bezorgden sinds 1608 de stadstimmerman ook ander werk dan alleen uitvoerend 

werk: bestekken maken, toezicht houden op grote aantallen werklieden en aannemers, inspecteren van 

werken die gereed waren. Hiervoor ontving hij in ieder geval sinds 1614 een bescheiden 

jaartraktement boven op zijn dagloon. De fortificatiewerken brachten ook noodzaak tot het aanstellen 

van een stadsmetselaar, een stadsbeste. Hoewel van een expliciete aanstellingsresolutie geen sprak is, 

kwam Harmen van Ghoer als ambachtsmeester wel voor op de bouwmeesterscedel, maar werd hij pas 

in 1617 vermeld als stadsmetselaar.
82

 Aanstellingsresoluties van stadsmetselaars van voor 1645 zijn 

niet bekend. In 1647 werd het traktement van zowel de stadstimmerman als de stadsmetselaar voor het 

leven [‗ad vitam‘] verhoogd, waarbij de stadsmetselaar uitdrukkelijk opdracht kreeg meer toezicht te 

houden op aanbestede werken.
83

 Het daggeld verdiende hij niet alleen als hij eigenhandig meewerkte, 

maar ook als hij toezicht hield op het stadswerk.
84

 

Er werd in het midden van de zeventiende eeuw uitgebreid toezicht gehouden op het 

stadswerk: door de beide stadsmeesters, door de opperbouwmeester, de onderbouwmeester en de 

bouwcommissies. De stadstimmerman en -metselaar hadden bovendien leiding te geven aan hun 

knechten in het werk voor particulieren en de publieke werken die zij als aannemer hadden 

aangenomen. Voor het stadsbestuur waren beide gegevens bepalend voor het besluit in 1659 waarin 

vastgesteld werd dat de stadsmeesters alleen nog hun daggeld zouden verdienen als zij minstens een 

halve dag eigenhandig op het stadswerk hadden meegewerkt.
85

 Het overmatig toezicht houden door de 

hogere heren betekende bovendien dat dit uit de taakomschrijving van de stadsmeesters kon worden 

geschreven en daarmee ook het jaartraktement kon worden afgeschaft. Nadat stadstimmerman Gerrit 

Gerrits in 1662 kwam te overlijden, heeft zijn opvolger, indien die er al was, sinds 1663 geen 

traktement meer gekregen: ‗Alsoo de stadt geen timmerman gasieert…‘[=gage gesteld].
86

 Een paar 

jaar later werd besloten om het traktement van de stadsmetselaar eveneens op te heffen na zijn 

overlijden.
87

 Sinds 1669 bestonden de traktementen van deze stadsmeester niet meer en verdienden zij 

alleen nog daggeld voor hun gewerkte dagen en de aanneemsom voor aangenomen stadswerk. 

In 1677 deden beide stadsmeesters het verzoek om tevens te worden aangesteld als opzichters 

van de stadsbrandspuiten; zij zouden iedere maand de spuiten moeten controleren, zonodig repareren 

en bij iedere brand zo snel mogelijk aanwezig zijn om het gebruik van de brandspuiten te leiden.
88

 

                                                      
80

 Mr. Harmen was in de eerste stadsrekeningen de steeds terugkerende naam van de belangrijkste timmerman 

die in daghuur voor de stad werkzaam was [GA: 1605/ 332r./ 1595-1605; stadsrekeningen 1595-1605; bouw-
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Hiervoor ontvingen zij een vast traktement van ƒ40 per jaar. Het ambt van opzichter van de 

brandspuiten was niet verbonden aan het ambt van stadsmeestertimmerman of -metselaar, want na het 

overlijden van de stadstimmerman werd het opzichterschap in 1691 overgenomen door de verder 

onbekende Menne Simons en na het overlijden van de stadsmetselaar in 1698 door de kistenmaker en 

latere stadsbouwmeester Allert Meijer (1654-1722/3).
89

 In de vroege achttiende eeuw zouden de 

ambten van zowel de stadstimmerman als van de stadsmetselaar worden opgeheven.
90

 

In 1609 stelde de stad een stadsstratenmaker aan voor de duur van zes jaar.
91

 Luijtienn 

Tijssenns uit West-Friesland werd aangesteld op een jaartraktement en daggeld. Hij moest alle straten 

die hij nieuw zou maken, de volgende jaren onderhouden; hiervoor werden hem zand en vlinten ter 

beschikking gesteld. Na verlenging van zijn contract werd zijn jaargeld gehalveerd en nog minstens 

drie jaar betaald – hij werd in die jaren ook Luitien Sitz genoemd.
92

 Ook na 1618 moet de stad 

stratenmakers in dienst hebben gehad – de stadsvergroting was op dat moment immers in volle gang – 

maar zonder dat er een jaartraktement tegenover stond. In de stadsrekening van 1620 – de laatste 

waarin de namen van de dagloners stonden uitgeschreven – werden daghuren betaald aan twee 

stratenmakers, de broers ‗Luchijen ende Jacob Siths‘.
93

 De eerste moet de voormalige 

stadsstratenmaker zijn. Het lijkt erop dat de straatwerken in die periode te omvangrijk waren voor één 

stratenmaker met zijn knechten, zodat de stad meerdere stratenmakers in dienst had en daardoor 

niemand de titel van stadsstratenmaker had – in de bronnen wordt decennialang niet meer gesproken 

over een stadsstratenmaker. Toch kan Luitien Tijessens (Sitz) wel degelijk stadsstratenmaker zijn 

gebleven en het predikaat van eerste stratenmaker van de stad hebben behouden. Het ambt werd in 

ieder geval halverwege de eeuw opnieuw of nog steeds vergeven: de stadsstratenmaker werd in 1660 

opgevolgd door Adriaen Lamberts die zichzelf aanbood voor de functie.
94

 Lang heeft hij niet van dit 

voorrecht kunnen genieten, want in 1664 werd besloten voortaan al het stadsstraatwerk in 

aanbesteding te geven.
95

 De enige straatwerker die daarna nog in de bronnen voorkomt, is de 

‗weghmaker tot Haaren‘, die de (zand)weg naar Haren voor de stad onderhield en daarvoor jaarlijks 

kleedgeld ontving.
96

  

Voor het toezicht houden op de stadsbomen en het scheren van de doornenhagen op de 

stadswallen had de stad eveneens een stadssnoeier of -gaardenier in dienst. Sinds 1648 werd hiervoor 

een jaarsalaris van ƒ120 betaald dat in 1662 verhoogd werd tot ƒ150.
97

 Aan het eind van de eeuw moet 

er erg veel schade zijn geweest aan de bomen op de wallen, want er was sprake van ‗affhouwen en 
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wederplanten van boomen [...] op des stadtswallen‘ (1694) en de aankoop van veel nieuwe iepen in 

het Sticht van Utrecht (1696).
98

 

 

Dagloners, aannemers en overige stadswerkverbanden 

Hoewel in geen enkele resolutie of stadsrekening van de zeventiende eeuw sprake is van stadsmeesters 

in een ander ambacht dan de voorgaande, zijn er ambachtsmeesters geweest die zich in hun declaraties 

van stadswerk stadsmeester noemden.
99

 In de stadsadministratie werd dit niet overgenomen. Het is dus 

de vraag wat de betekenis was van deze benaming. Zoals hiervoor al is aangegeven, werd sinds 1618 

al het stadswerk dat daarvoor enigszins in aanmerking kwam in aanbesteding gegeven. Alleen hele 

kleine en lastig te begroten werken werden in daghuur gegeven. Het is heel goed mogelijk dat de stad 

voor dit soort werk een vaste betrekking aanging met meesters in de verschillende ambachten, die 

klaar stonden als de stad een opdracht voor ze had. Hiervoor werden zij en hun knechten in daghuur 

betaald en omdat het stadswerk geen volledig inkomen kon genereren, hadden zij tevens de vrijheid 

om voor particulieren te werken, publieke werken in aanbesteding te nemen, mits zij de stad als eerste 

opdrachtgever zouden beschouwen. Dit was een vorm van vaste klandizie. Deze veronderstelling is 

gebaseerd op de aanstellingen van stadsmeesters met vaste klandizie elders in de Republiek en het feit 

dat er in Groningen ambachtsmeesters waren die zichzelf stadsmeester noemden. 

Voor de aan te besteden stadswerken maakte de stad gebruik van alle Groninger 

ambachtsmeesters en aannemers. Vrijwel alle stadswerken werden in aanbesteding gegeven: graaf- en 

modderwerken, nieuw timmer-, metsel- en steenhouwwerk en reparatiewerken.
100

 Ook straatwerk en 

de stadsreiniging werden in aanbesteding gegeven.
101

 De aanbesteding van stadswerken geschiedde 

alleen omdat men ervan uit ging dat dit voordeliger voor de stad was. Alleen het grootste stadswerk, 

de bouw van de Nieuwe- of Noorderkerk, werd grotendeels in daghuur uitgevoerd.
102

 De reden zal 

geweest zijn dat het werk eenvoudigweg te groot was voor een aannemer om een dergelijk werk te 

kunnen begroten en het financiële risico te nemen. Bovendien zal het onmogelijk zijn geweest om 

borgen te vinden: de uiteindelijke bouwkosten zouden ruim ƒ170.000 bedragen. Onderdelen werden 

wel in aanbesteding gegeven.
103

 

Slechts in een aantal uitzonderlijke gevallen heeft het Groninger stadsbestuur gebruik gemaakt 

van ontwerpers van buitenaf: in 1631 werd aan de beeldhouwer David Wolff uit Bremen – die twee 

jaar eerder tevergeefs gesolliciteerd had op het vacante stadsbouwmeestersambt – de opdracht gegeven 

een ontwerp te maken voor een nieuwe stadswaag (niet uitgevoerd).
104

 Tussen 1654 en 1664 werd 

gebruik gemaakt van de Groninger schilder Coenraet Roeleffs.
105

 In 1671-1672 heeft het stadsbestuur 

voor een nieuw ontwerp voor de afgebrande Der Aa-toren de Zwolse stadssteenhouwer en -metselaar 

Abraham de Cock in de arm genomen, die tevens het werk als aannemer zou uitvoeren. Zowel Wolff 
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als Roeleffs waren ambachtslieden met bijzondere kwaliteiten die door de stad werden benut op een 

moment dat de ontwerpkwaliteit binnen het stadswerk blijkbaar niet zo hoog lag. Opvallend is dat het 

stadsbestuur van Groningen zelden de grenzen van de provincie overschreed op zoek naar ontwerpen. 

Als het algemeen belang in het geding kwam, was de stad Groningen gerechtigd om een 

uitzonderlijk beroep te doen op gilden en burgers. In 1605 werd, met het oog op dringende 

fortificatiewerken, het stelmakersgilde gesommeerd al het eigen werk te staken totdat 500 kruiwagens 

voor de stad waren gemaakt en werd het smedengilde verplicht om in allerijl uitsluitend leppen en 

schoppen voor de stad te maken.
106

 Nadat in 1607 toestemming was verkregen het gehate 

Statenkasteel (de dwangburcht van de generaliteit) af te mogen breken, werden burgervendels ingezet 

voor het graafwerk. Deze dwangarbeid – want onbetaald – zorgde voor financiële problemen bij de 

leden van de vendels die hun eigen werk niet konden verrichten en daarmee waren afgesneden van hun 

broodwinning; daarop werd eerst besloten de vendels slechts een gedeelte van de week te laten werken 

en elkaar te laten aflossen en twee weken later deze burgers toch financiële compensatie te geven.
107

 In 

1611 werden opnieuw twee burgervendels ingezet voor het restand van de afbraak van het 

Statenkasteel, maar na een maand werd ingezien dat dat niet langer kon en werd het resterende werk 

aanbesteed.
108

 In 1673 werden opnieuw burgers uit de stad en inwoners uit de omliggende dorpen 

ingezet om de verhoging in het landschap ten zuiden van de stad af te graven, nu echter in opdracht 

van de provincie.
109

 Deze Kempkensberg was tijdens de belegering van de stad door de bisschop van 

Munster in het Rampjaar 1672 zeer gunstig voor de vijand gebleken en zo‘n gevaar voor de 

verdediging van de stad dat de verhoging direct verwijderd diende te worden.
110

 

 

Stadswerkplaatsen en -magazijnen 

In 1595 was er in de stadsrekeningen sprake van een ‗timmerhuijs‘.
111

 De stadswerkplaats zou zich in 

1634 aan de Noorderhaven bevinden waarvan toen een stuk werd afgestaan ten behoeve van een 

scheepstimmerwerf voor de West-Indische Compagnie.
112

 In de zeventiende eeuw was er tevens 

sprake van een stadsmagazijn, waar de stadsmaterialen lagen opgeslagen, hetzij nieuw gekochte 

materialen die nog niet werden toegepast, hetzij gesloopte materialen die in een later stadium nog 

(her)gebruikt zouden kunnen worden. In 1618 werden de stadsmeesters en -bouwmeester gesommeerd 

om niet langer, indien ze die nodig hadden, materialen te halen bij ‗der voorkoperen winckels‘ maar 

uit het stadsmagazijn.
113

 Zoals al eerder is gebleken, werden de materialen voor de stadswerken 

voornamelijk ingekocht in de stad zelf, bij deze zogenaamde voorkopers. Een werkbare voorraad lag 

dus opgeslagen in het stadsmagazijn. In 1632 werd een kalkhok in de ‗statsschuire‘ gemaakt om de 

stadskalk goed op te kunnen slaan.
114

  

Het is goed mogelijk dat het timmer- of stadswerkhuis en de stadsschuur dezelfde zijn 

geweest. Tot in de vroege zeventiende eeuw en na de vroege achttiende eeuw maakte de stad gebruik 

van in dagloon werkende ambachtsmeesters zonder vast dienstverband; het was toen niet 

ongebruikelijk dat het stadswerk in die omstandigheid in een werkplaats van de stad werd uitgevoerd. 

De zeventiende-eeuwse stadsmeesters behoorden echter tot de grootste aannemers van de stad en 
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moeten zelf beschikt hebben over grote werkplaatsen. De stadswerkplaats zal derhalve in het grootste 

deel van de zeventiende eeuw hoofdzakelijk zijn gebruikt voor de opslag van materialen.  

 

Beloning 

De beloning van stadsmeesters en hun knechten is niet eenvoudig weer te geven: het was opgebouwd 

uit verschillende eenheden. Allereerst kon een stadsmeester een klein jaartraktement hebben voor 

bewezen diensten (zie tabel 3). Dit traktement was over het algemeen voor het leven, net als de 

aanstelling. Daarbovenop verdiende de stadsmeester voor iedere gewerkte dag een vastgestelde 

daghuur. Voor de stadstimmerman en -metselaar bedroeg dit in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw één gulden, de decennia daarvoor hooguit iets minder.
115

 Dit bedrag gold voor werk binnen de 

stad. Voor werk buiten de stad werd een hoger bedrag betaald, namelijk 25 stuivers per dag; voor werk 

buiten de stad in gezelschap van commissieleden werd zelfs tot maximaal 30 stuivers per dag 

betaald.
116

 De verhoging van het loon voor werk buiten de stad moet te maken hebben gehad met 

verteringskosten: de maaltijd en de drank moesten worden gebruikt in een herberg en in gezelschap 

van regenten werd waarschijnlijk vaker en uitvoeriger geconsumeerd.  

Voor reizen buiten de provincie – voor de inkoop van materialen e.d. – konden de reis- en 

verblijfkosten gedeclareerd worden, maar deze zullen ook aan een maximum gesteld zijn geweest. 

Bijverdiensten waren niet aan het stadsambt verbonden, maar men was vrij om particulier en 

stadswerk aan te nemen. In 1659 werden de stadstimmerman en -metselaar gewezen op de verplichting 

minstens een halve dag in het stadswerk te werken om hun dagloon te verdienen.
117

 Dit betekende een 

aanzienlijke vrijheid over de rest van hun tijd om elders geld te verdienen. 

 

 

  1609 <1614 1615 1619 1647 1648 1662 1663 1669 

stadstimmerman   ƒ 60 ƒ 60 ƒ 60 ƒ 100 ƒ 100 ƒ 100 X   

stadsmetselaar         ƒ 100 ƒ 100 ƒ 100 ƒ 100 X 

stadsstratenmaker ƒ 80 ƒ 80 ƒ 40 X           

stadssnoeier           ƒ 120 ƒ 150 ƒ 150 ƒ 150 

 

Tabel 3: jaartraktementen die de Groninger stadsmeesters in de zeventiende eeuw verdienden boven hun daghuur 

(bron: GA: 1605/ 332r./ 1600-1700; stadsrekeningen 1600-1700).  

 

 
Stadsmeesters werden voor het leven aangesteld. Dit betekende dat vrijwel alle ambachtsmeesters 

overleden als zij nog in functie waren. Slechts weinigen konden zich bij leven terugtrekken uit hun 

stadsambt – in de zeventiende eeuw is van slechts één Groninger stadsmeester bekend dat hij met 

pensioen is gegaan. Claes Zijtses (Sijts) was minstens 20 jaar stadstimmerman voordat hij in 1653 zijn 

ontslag indiende.
118

 De reden moet ouderdom zijn geweest, want niet alleen behield hij zijn 

jaartraktement, maar tevens werd hem in een van de stadsgasthuizen, ‗tafel en wooninge, met 

d‘ancleve van dien‘ gegund, mits ‗sich gedragende als een vroom en eerlijck man toestaet en 

betaemt‘.
119

 Lang heeft hij echter niet kunnen genieten van zijn oude dag, want al voor het eind van 

het jaar overleed hij. De timmerman die hem na zijn pensionering opvolgde in het ambt, verzocht 

onmiddellijk na het overlijden van Zijtses begunstigd te worden met het jaartraktement van de 
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 In ieder geval sinds 1653 verdienden de stadstimmerman en -metselaar de rest van de eeuw uit één gulden 
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stadstimmerman, wat hem uiteraard niet geweigerd werd.
120

 Het was in de Nederlanden niet 

ongebruikelijk dat de doorlopende kosten die kleefden aan het ambt van hun voorganger – zoals 

pensioenbetaling of huur aan weduwen – werden betaald uit de beloning van hun opvolgers.
121

 

 

 

6.4  Uitvoering: de stad als opdrachtgever 

 

Welstand en welzijn: nut, profijt en schoonheid  

De stad Groningen stond als opdrachtgever in een uitzonderlijke positie omdat ze niet alleen 

verantwoordelijk was voor de stadsgebouwen en openbare ruimte binnen de fortificatie en een klein 

gebied erom heen, de zogenaamde Stadstafel, maar tevens eigenaar was van (uiteindelijk) bijna de 

halve provincie. Derhalve bestond het grootste deel van het stadswerk uit werkzaamheden buiten de 

stadsfortificatie: werk aan de dijken, vaarten, trekpaden, bruggen en sluizen, droogmakerijen, de 

ontginning van het zuidoostelijk deel van de provincie - de zogenaamde stadsvenen - en de bouw en 

het onderhoud van kerken en pastorieën. Binnen de stad bestonden de stadswerken voornamelijk uit 

het onderhoud aan de fortificatie en de stadsgebouwen, het uitdiepen van de grachten, het reinigen van 

de straten en het onderhoud van het stadsgroen. In de zeventiende eeuw zijn, zoals hiervoor al is 

aangegeven, een aantal grote nieuwbouwprojecten in de stad geïnitieerd
122

: de nieuwe fortificatie aan 

de zuidzijde van de stad met poorten  (1608-1614), de noordelijke stadsvergroting met poorten en 

stedenbouwkundige invulling (1614-1624), een stadswaag (1660-1664) en de Nieuwe- of Noorderkerk 

(1660-1664) (afb.: resp. 39; 40; 20; 41). Als grootste nieuwbouwproject buiten de stad moet de kerk 

van Sappemeer (1653-1655) worden aangemerkt. De nieuwbouwprojecten van de Waag en de kerk 

van Sappemeer zullen hierna als casus worden besproken.
123

 

Maatregelen om de algemene welstand te verhogen en het welzijn van de burgers te vergroten 

laten zich in de stadsresoluties slecht lezen. Doordat al vroeg in de zeventiende eeuw alle 

raadsbesluiten werden voorbesproken in de bouwcommissies, waarvan geen notulen zijn, geven de 

stadsresoluties weinig inzicht in de beweegredenen van het stadsbestuur om tot bepaalde besluiten te 

komen. Slechts zelden werd in algemene aanduidingen aangegeven of een bouwwerk of plan tot 

‗dienst‘, ‗profijt‘ of ‗ciraet‘ – oftewel tot nut, voordeel of schoonheid – van de stad of gebruikers werd 

gemaakt.
124

 Verreweg de meeste van deze aanduidingen betreffen nut en voordeel voor de stad. De 

nieuwe stadswaag zou in 1631 moeten dienen ‗tot ciraet van dese stadt [en] tot accomm[odatie] ende 
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 GA: 1605/ 314r.XI/ f.287 [res.B&R; 12/12/1653]. 
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 In Amsterdam moest bijvoorbeeld in 1620 de nieuwe stadsschuitenmaker de weduwe van zijn voorganger een 

weduwepensioen betalen ter compensatie van de kosten van het huren van een woning omdat zij de 

ambtswoning moest verlaten; deze stadsmeester zou vier jaar lang 40% van zijn traktement aan dit 

weduwepensioen moeten besteden: SAA: 5023/ 2/ f.285v. [Groot Memoriaal; 17/01/1620]; gedrukt in: Van 

Dillen 1933, pp.351-352 no.589 noot 1. 
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 Voor een overzicht van de grote en vele kleine stadswerken van Groningen, zie: Van Essen 2010, pp.73-134. 
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 Voor de fortificatie en de noordelijke stadsvergroting wil ik graag verwijzen naar de uitgebreide literatuur 

hierover: de meest volledige studie over de zeventiende-eeuwse Groninger stadsvergroting is: Mens 1982; 

Lepage (1994) lijkt niet overal even betrouwbaar, maar geeft wel een goede aanvulling op Mens. Koster (2001) 

geeft in zijn proefschrift een morfologische analyse van de stadsvergroting van Groningen, waarbij hij gebruik 

maakt van niet eerder bestudeerde bronnen die hier en daar een afwijkend beeld geven van de 

ontwerpgeschiedenis van de Groninger stadsvergroting ten opzichte van de oudere literatuur. Er ontbreken in dit 

proefschrift echter vele bronnen. Van Essen (2010) heeft deze drie studies met de archiefbronnen samengevoegd 

tot een compact verhaal over de verschillende fasen van de fortificatiewerken, de stadspoorten en het 

stedenbouwkundig plan.  
124

 Anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam; zie: Abrahamse 2004 en 2010. 
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gerijff van den coophandel‘.
125

 Dit is een zeldzame keer dat gesproken werd over het dienen tot 

schoonheid voor de stad. 

In een aantal gevallen is wel duidelijk aangegeven dat specifieke keuzes waren gemaakt. Zo 

werd de kerk van Sappemeer (1653-1655) uitdrukkelijk gebouwd naar voorbeeld van de kerk van 

Willemstad als politieke overweging: als eerste voor de protestantse eredienst gebouwde kerk in de 

Republiek was deze kerk hèt voorbeeld om loyaliteit aan de Republiek te tonen (zie hieronder). Rond 

het Noorderkerkhof werd in 1623 een muur gebouwd ter voorkoming van besmetting door de 

pestdoden die er begraven werden.
126

 In 1680 werd grootschalig straatverlichting ingevoerd ‗ter 

ontdeckinge en voorcominge van dieverijen en andere ondaeden‘, dus ter bevordering van de 

veiligheid van de burgers en handhaving van de openbare orde.
127

 

Maar ook maatregelen die niet werden geduid, waren expliciet bedoeld om de algemene 

welstand van de stad te verhogen en het welzijn van de burgers te vergroten – bijvoorbeeld de 

noordelijke stadsvergroting en het stedenbouwkundig plan daarvoor en de reiniging der straten. Dit 

laatste werd niet alleen uit hygiëne-overweging ingesteld maar ook tot voordeel van de stad gekeerd 

door de verplichte afname van de stadsstratendrek door veenpachters voor het in cultuur brengen van 

de afgegraven veengronden.
128

 

De stad Groningen heeft zich binnen de stadsfortificatie niet bemoeid met particuliere 

huizenbouw door het opleggen van restricties of dwingende voorschriften betreffende de vormgeving, 

afmetingen etc. Er was geen verplichting om bouwplannen voor te leggen aan de magistraat zoals 

bijvoorbeeld in Kampen, Den Haag en Leiden.
129

 Wel werden in de veenkoloniën 

bebouwingsverplichtingen opgelegd aan de pachters.
130

 Om een perceel veengrond te mogen afgraven 

voor turfwinning, waren de pachters verplicht het kanaal voor hun erf te verlengen, waardoor een 

uitgebreid kanalenstelsel ontstond, een huis op hun erf te bouwen en door de verplichte afname van de 

stadsstratendrek het afgegraven veen in cultuur te brengen tot landbouwgebied. De stad wist zich door 

deze maatregelen verzekerd van langlopende structurele huuropbrengsten uit die gebieden en 

infrastructurele ontwikkeling van de veenkoloniën zonder noemenswaardige kosten. Het algmeen nut 

heeft in grote mate geprofiteerd van deze maatregelen. 

 

Casus – de Waag 

Net als in veel steden in de Republiek was ook in Groningen in de zeventiende eeuw grote behoefte 

aan een nieuwe stadswaag die het groeiende aanbod van handelswaar beter aan kon en de 

handelspositie van de stad kon vertegenwoordigen.
131

 In de zestiende eeuw was de Groninger 

stadswaag geplaatst aan de buitenfaçade van het raadhuis.
132

 In 1612 werd er gezocht naar een 

geschikte locatie voor een nieuw te bouwen waag.
133

 Vier jaar later werden wegens de bouwvallige 

staat van de oude waag twee bestekken met kostenraming voor nieuwbouw gemaakt door de opzichter 

van de fortificatiewerken Garwer Peters.
134

 De waag die in 1617 gebouwd werd, was uiteindelijk 
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 GA: 1605/ 314r.VI/ f.101 [res.B&R; 23/04/1631]. 
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 Van Essen 2010, p.115. 
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131

 Een inventarisatie van de waaggebouwen die in Nederland gebouwd zijn, zie: Kiem 2009. 
132

 Schuitema Meijer 1956, p.69; over de Groninger stadswaag, zie vooral Van Essen 2010, pp.86-89. 
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slechts een eenvoudige overkapping op de Grote Markt. De oplopende kosten voor de stadsfortificatie 

en de geboden haast met de vervanging zullen de belangrijkste redenen zijn geweest dat de stad voor 

een eenvoudige oplossing koos. 

In 1631 werd de waag opnieuw besproken; ditmaal of er niet ‗tot ciraet van dese stadt [en] tot 

accomm[odatie] ende gerijff van den coophandel‘ een nieuwe waag zou moeten worden gebouwd.
135

 

Er werd een ontwerp en bestek gemaakt voor een waag op de Vogelmarkt door David Wolff, 

beeldhouwer uit Bremen, ‗gesien dat daer geen [andere] meijsters voor handen waren, die van de 

architech verstant hadden‘.
136

 Hij zou voor een ‗patroon tot een nije waage, oock eenn seer schoon 

portael, ijder apart‘ twaalf gulden hebben ontvangen.
137

 Er was de stad dus een keuzemogelijkheid 

gegeven voor een waag met of zonder rijk geornamenteerde galerij of hoofdingang (afb.42). Om 

onduidelijke redenen, maar waarschijnlijk vanwege de enorme stadsbijdrage aan de provinciale 

fortificatiewerken in 1632, werd het ontwerp van Wolff niet uitgevoerd en bleef in de kast liggen.
138

 

In 1647 werd er opnieuw over een nieuwe stadswaag gesproken, nu op een locatie op de 

Vismarkt. Ingenieur Egbert Haubois, die al jaren kaarten maakte voor de stad, leverde de ‗projecten‘ 

voor deze waag. Over het te maken bestek spraken Haubois en de stadsbouwmeester met 

stadstimmerman Claes Sijts, stadsmetselaar Jan Bruins, kistenmaker Hindrck Hindricks Nijtterinck en 

steenhouwer Marten Harthouwer uitvoerig in een openbare gelegenheid.
139

 Ook ditmaal is om 

onbekende redenen de bouw van een nieuwe stadswaag uitgesteld. 

In 1660 werden, na bijna vijftig jaar en drie niet-uitgevoerde ontwerpen, opnieuw serieuze 

stappen ondernomen om tot een nieuwe stadswaag te komen. De stad maakte daarvoor geld vrij uit de 

opbrengst van de kloosterverkopen.
140

 Als locatie werd gekozen voor dezelfde plaats als waar de 

toenmalige waag stond, op het westelijk deel van de Grote Markt. De fabrieksmeester van de provincie 

Coenraet Roeleffs werd gevraagd een ontwerp te maken waaraan, na goedkeuring door de raad, direct 

zou worden begonnen.
141

 Hij ontving ƒ250 voor zijn tekenwerk.
142

 Het werk werd aanbesteed aan de 

minstbiedenden: Leffert Berents en Focco Riemers zouden de Waag volgens bestek bouwen voor 

ƒ10.900.
143

 

De nieuwe Waag werd een vrijstaand gebouw van twee verdiepingen gescheiden door een 

Dorisch fries met trigliefen en met een hoogopgaand schilddak (afb.20).
144

 De gevels van alle vier 

zijden waren in drie traveeën verdeeld, met in elke middentravee een inrijpoort beneden en boven twee 

vensters. De hoektraveeën hadden ieder één venster. De zandstenen middentravee van de voorgevel 

werd omlijst door gestapelde Dorische en Ionische pilasters en gedekt door een fronton. De poorten 

van de zijgevels werden omlijst door Dorische pilasters en gedekt door een supraporte, een zandstenen 

deurstuk. De gevels waren versierd met guirlandes en de hoeken waren verzwaard met hoekblokken 

van zandsteen. Het interieur van de Waag bestond naast de voornaamste gebruiksruimte, de feitelijke 

waag waar de balansen hingen, uit enige kleine vertrekken op de begane grond en op de verdieping 

een tweekamerwoning voor de waagmeester met het woonvertrek aan de voorzijde en de keuken 

achter. In de keuken bevonden zich twee bedsteden van grenenhout met gesneden lijstwerk in de 
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Ionische orde. Ook het woonvertrek had een gelijkvormige bedstede. De Waag kreeg een voor 

Groningen betrekkelijk nieuwe classicistische vormgeving, met zijn pilasterstellingen, guirlandes, 

fronton en hoekblokken. Door de toepassing van de smalle, hoge kloostervensters, de zogenaamde 

‗Groninger vensters‘, bleef het geheel ondanks de nieuwe ‗Hollandse‘ elementen grotendeels 

‗Gronings‘.
145

 Het gebouw is in 1874 afgebroken. 

Het is frappant dat voor de ontwerpen voor een waag het stadsbestuur tot drie keer toe een 

ontwerper buiten het stadswerk heeft gezocht. Dit betekent dat geen van de stadsmeesters, noch de 

stadsbouwmeesters over deze hele periode in staat werden geacht goede representatieve ontwerpen te 

leveren. Op deze kwaliteit werden ze blijkbaar ook niet uitgezocht: de eerste ‗buitenstaander‘ David 

Wolff had immers twee jaar voor zijn waagontwerp tevergeefs gesolliciteerd op het vacante ambt van 

stadsbouwmeester.
146

 Ook Egbert Haubois was niet in dienst van de stad toen hij zijn ontwerp voor de 

waag maakte en Coenraet Roeleffs werkte als fabrieksmeester voor de provincie. Passend in het gehele 

beleid van uitbesteden van stadswerken en met dank aan de aanwezigheid van lokale ontwerpers, al of 

niet in provinciale dienst, kon de stad Groningen volstaan met het inhuren van deze ontwerpers. 

 

Casus – de kerk te Sappemeer 

In het drooggelegde Sappemeer (1618) vonden sinds 1632 de eerste kerkdiensten plaats in een schuur, 

zoals overal in de Nederlanden waar gelovigen tijdelijk of ter overbrugging tijdens de bouw van een 

deugdelijke kerk samen kwamen voor het houden van hun diensten. Na herhaaldelijke verzoeken van 

de Sappemeerster kerkgangers en toegezegde financiële steun van de provincie boog de Groninger 

raad zich in 1650 voor het eerst over de vraag waar in Sappemeer een nieuwe kerk gebouwd zou 

worden en in welke vorm.
147

 Drie jaar later viel het besluit de kerk ‗na een modelle van de kercke tot 

Willemstat te doen vulveerdigen‘.
148

 

Uitleg waarom de kerk van Willemstad (afb.43) als voorbeeld diende voor het ontwerp van de 

Sappemeerster kerk (afb.32) werd door de Groninger magistraat niet gegeven maar laat zich 

eenvoudig verklaren: de kerk van Willemstad (1594-1607) was de eerste kerk in de jonge Republiek 

die speciaal voor de gereformeerde eredienst werd gebouwd en daarmee de belichaming werd voor de 

overwinning van het ‗Ware Geloof‘ en de onafhankelijkheid van de Republiek. Deze kerk was het 

voorbeeld voor veel kerken in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw: de kerk van 

IJzendijke (1612-1614), de Marekerk in Leiden (1639-1649), de Oostkerk van Middelburg (1647) en 

de kerken van Leidschendam (1652) en Sappemeer (1653) waren alle, net als die van Willemstad, 

kerken op een achthoekige plattegrond.
149

 

Drie weken na het besluit van de vormgeving had de aanbesteding plaats. Aannemer van de 

‗kercke komende in Sapmeer te staen ende in acht kant perfecteren, gelijck het model daervan is 

aenwijsende‘, werd voor ƒ 7250 de timmerman en houthandelaar Gerrit Cornelis Clock met als borg 
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de stadstimmerman Gerrit Gerrits (zie bijlage 16).
150

 In de afrekening werden zij samen omschreven 

als de aannemers.
151

 Een bouwcommissie onder leiding van burgemeester Louwens was ingesteld om 

de bouw te begeleiden. Tegen de tijd dat het dak beslagen zou worden met koper, adviseerde deze 

commissie de burgemeesters en raad om de gezamenlijke koperslagers op het matje te roepen en te 

sommeren het dak te dichten omdat anders op hun kosten een andere koperslager in de arm zou 

worden genomen om het werk af te maken.
152

  

Als eerste uitvoeringswerk ging stadsbouwmeester Harmen Clasen in 1653 naar Sappemeer 

om de exacte plaats te bepalen van de te bouwen kerk en om de funderingen uit te zetten.
153

 Terwijl de 

aannemers de kerk opbouwden, goot Willem Jacobs de Vrij de nieuwe kerkklok en maakte Coenraet 

Roeleffs diverse (werk)tekeningen voor detailwerk aan de kerk zodat andere ambachtsmeesters aan het 

werk konden.
154

 Zo tekende hij de deuren, de weerhanen, de banken, stadswapens voor de 

glazenmakers, het stadswapen voor de steenhouwer en ornamenten van de preekstoel voor de 

kistenmaker. In de twee jaren erna werden betalingen verricht aan steenhouwer Sjuuck Jeltes, schilder 

Casper Pot, timmerman Hindrick Aerolts als aannemer van loodwerk, kistenmaker Arent Jansen, 

glazenmaker Jan Allers, smid Jan Geerts en slotenmaker Lucas Harmens, alle voor werkzaamheden 

aan de kerk van Sappemeer.
155

  

De schilder Coenraet Roeleffs was niet in stadsdienst, maar schreef voor ieder uitgevoerd 

werk een (gecombineerde) rekening.
156

 Hij fungeerde tijdens de bouw van de kerk van Sappemeer als 

architect: hij maakte de detailtekeningen en vergezelde de heren gecommitteerden, d.w.z. de 

bouwcommissie, op hun inspectiereizen naar het stadswerk in Sappemeer. Maar hij lijkt echter pas 

halverwege het project te zijn ingestapt, want in de periode van ontwerp en aanbesteding van de kerk 

van Sappemeer kwam Roeleffs net in beeld als schilder die voor de stad soms een werktekening van 

het stadswapen maakte voor een uitvoerend ambachtsmeester. Pas sinds het uitvoeringsjaar 1654 

kreeg Roeleffs meer stads(teken)werk, niet alleen voor de kerk van Sappemeer maar ook ter 

voorbereiding van het ontwerpen voor een stadswaag en een nieuwe stadskerk in de stadsuitbreiding 

van Groningen, de Nieuwe- of Noorderkerk. De expliciete opdracht en de ruimhartige betalingen voor 

deze latere twee stadsopdrachten steken af bij het ontbreken van beide in de ontwerpperiode van de 

kerk van Sappemeer. Het ontbreken van deze betalingen voor het ontwerp van de kerk van Sappemeer 

doet vermoeden dat het ontwerp daarvan door een stadsofficiant of een van de leden van de magistraat 

is gemaakt. 

De kerk van Sappemeer was, volgens de resolutie, gemaakt naar het model van de kerk van 

Willemstad, maar de uiterlijke vergelijking gaat niet veel verder dan dat beide kerken op een 

achthoekige plattegrond gebouwd zijn en gedekt worden door een koepel met lantaarn. De kerk van 

Sappemeer had, anders dan de kerk in Willemstad, geen steunberen aan de buitenzijde, geen zuilen in 

het interieur en ook een toren terzijde ontbrak. De overeenkomst met de kerk van Leidschendam, die 

omstreeks 1652 gebouwd moet zijn, is opmerkelijk, maar zou op louter toeval berusten.
157

 Toeval 

bestaat echter niet in dit soort zaken en het is daarom in het geheel niet ondenkbaar dat één van de 

leden van de Groninger magistraat op een reis van en naar Den Haag op zijn minst over de bouw van 
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 Het bestek is gedateerd 21/05/1653; GA: 1605/ 322b.r./ 1655/ f.364v. [stadsrekening 1655; bijlage].  
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 GA: 1605/ 322b.r./ 1655/ f.364v. [stadsrekening 1655; bijlage]. 
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 GA: 1605/ 314r.XII/ f.256 [res.B&R; 12/11/1655]. 

153 GA: 1605/ 332r./ 1653/ f.355 [stadsrekening 1653]. Hij werd betaald voor ‗een reise na Sappemeer om 

[=voor] de anwijsinge van de plaes der Niewe Kerck in Sappemeer‘. 
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 GA: 1605/ 332r./ 1654/ f.387v.-388 [stadsrekening 1654; bijlagen]. 
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 GA: 1605/ 332r./ 1655/ f.364v.; 381; 398v.; idem/1656/ f.362v-363 [stadsrekeningen 1655 en 1656]. 
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 De zeer volledige bijlagen van de stadsrekeningen bevatten alle rekeningen die zijn opgenomen in de 

stadsrekeningen en geven duidelijke beschrijvingen van de uitgevoerde werken. Voor uitvoerige beschrijving 

van deze betalingen, zie: Van Essen 2010, pp.110-113. 
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 Van der Ploeg 1975, pp.34-35. 



 
120 

 

deze kerk gehoord had en in het gunstigste geval de kerk of het ontwerp ervoor zelf in ogenschouw 

heeft genomen en een afbeelding of ontwerptekening heeft meegenomen naar Groningen – zeker als 

bedacht wordt dat de Groningers op dat moment zelf druk doende waren met de vormgeving van een 

eerste protestantse kerk. Als een tekening of ontwerp van de Leidschendamse kerk heeft gediend als 

basis voor het ontwerp van de Sappemeerster kerk, kunnen de aanpassingen wel degelijk door een van 

de stadsofficianten zijn gemaakt. Dat er desondanks in de resolutie gesproken werd over een ontwerp 

naar model van de kerk van Willemstad, is verklaarbaar uit de wens om naar voorbeeld van deze kerk 

te bouwen. 
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HOOFDSTUK 7 
DE GRONINGER PROVINCIALE WERKEN 1600-1700 

 

 

7.1  Inleiding  

 

Het bestuur van de provincie werd gevormd door de beide leden van de Staten van Groningen, Stad en 

Lande: de stad Groningen en de Ommelanden. Uit dit bestuur werd het college van Gedeputeerde 

Staten gekozen, dat belast was met het dagelijks bestuur van de provincie. Tot de belangrijkste taken 

van Gedeputeerde Staten behoorden de aanleg, onderhoud en beheer van gebouwen en structuren die 

betrekking hadden op de landsverdediging, de inning van belastingen, het bestuur van de provincie en 

de rechtspraak. Onder de landsverdediging werden zowel militaire structuren als vestingen en redouten 

verstaan en waterstaatkundige zaken als dijken, sluizen, bruggen etc. Voor de belastinginning werd 

niet alleen het Collectehuis in de stad Groningen gebouwd, maar ook een groot aantal 

chercherwoningen – woningen voor de inners van de belasting op gemalen graan – verspreid over de 

gehele provincie. Onder de gebouwen van het provinciale bestuur en de rechtspraak vielen onder 

andere het Prinsenhof, het Provinciehuis en het Tucht- of Spinhuis.
158

 

De provincie had sinds 1595 eveneens het beheer over de geconfisqueerde kloostergoederen. 

Na het verbod op de katholieke godsdienst werden de Groninger kloostergoederen verenigd in één 

fonds, het ‗commune aerarium‘, waarvan het beheer door de Staten-Generaal aan de Gedeputeerde 

Staten van Stad en Lande werd opgedragen. De provincie werd daarmee echter geen eigenaar van de 

voormalige kloostergoederen. De opbrengsten uit het ‗commune aerarium‘ – pachtgelden, de verkoop 

van gronden en de verkoop of het hergebruik van de materialen van gesloopte kloostergebouwen – 

moesten worden aangewend voor de bouw en het onderhoud van kerken, pastorieën, scholen en ten 

behoeve van de diaconie. Vanzelfsprekend ging het hier uitsluitend om gebouwen bestemd voor de 

gereformeerde gemeentes. De provincie verleende subsidies en verstrekte leningen aan deze 

gemeentes als zij daarom verzochten. Vooral halverwege de zeventiende eeuw kon de provincie door 

grootschalige verkopen van gronden in korte tijd veel geld genereren voor de noodzakelijke 

verbouwingen en restauraties van de tientallen dorpskerken in de provincie, nieuwbouw van ruïneuze 

kerken en torens en voor nieuwbouw in de stadsuitbreiding van Groningen en in gebieden met 

groeiende bevolkingsaantallen waardoor splitsingen van geloofsgemeentes noodzakelijk werden.
159

 

Voor het bouwen, onderhouden en aansturen van de provinciale werken heeft de provincie 

Stad en Lande zich sinds haar instelling in 1594 steeds beter georganiseerd. Zij organiseerde haar 

publieke werken op vergelijkbare wijze zoals de steden hun publieke werken organiseerden, maar op 

een eigen wijze, gevormd door haar verplichtingen, behoeftes en beleid. In de volgende paragrafen 

komen achtereenvolgens het bestuur (aansturing) en beleid ten aanzien van de provinciale werken aan 

bod, de uitvoerders van die werken en ten slotte enige werken waaruit het functioneren van de 

provincie als opdrachtgever moet blijken. 
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 Voor een uitgebreid overzicht van de provinciale werken in de zeventiende en achttiende eeuw, zie: Van 

Essen 2010, pp.142-194. 
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 Schuitema Meijer 1950, pp.60-63; hoewel de provincie geen eigenaar was van de geconfisqueerde 

kloostergoederen, was zij wel gerechtigd deze te verkopen, mits de opbrengst ten goede kwam van het 

gereformeerde geloof. 
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7.2  Bestuur, beleid en aansturing 

 

Bestuur 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven behoorde het beheer van de Groninger provinciale publieke 

werken tot de verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Stad en 

Lande. Voor dit college werden uit het Groninger stadsbestuur veelvuldig aftredende raadsleden 

gekozen, omdat deze, alvorens opnieuw verkozen te kunnen worden tot raadsheer, verplicht waren een 

jaar een ander ambt te bekleden, bij voorkeur op provinciaal en Unie-niveau. Het provinciaal bestuur 

was door deze afwisseling van regenten nauw verweven met het Groninger stadsbestuur en tevens en 

vooral met betrekking tot de organisatie van de publieke werken. 

De ontwikkeling van een organisatie voor het uitvoeren van haar bestuurstaken moet de 

kersverse provincie enige tijd hebben gekost. In het eerste begin van haar bestaan maakten 

Gedeputeerde Staten voor het onderhoud van de onder provinciaal beheer gestelde en genomen 

gebouwen nog gebruik van de diensten van de stadsbouwmeester: deze noteerde in zijn cedel van 

1595: ‗Ick hebbe besteet uuth bevel van stadt ende lande‘ werk aan het Prinsenhof.
160

 Het lijkt erop dat 

de stadsbouwmeester in deze periode rechtstreeks opdracht kreeg van Gedeputeerde Staten. Toch zal 

het niet de bedoeling zijn geweest dat de stadsbouwmeester de organisatie van de uitvoering van de 

provinciale publieke werken langdurig ter hand zou nemen. Binnen afzienbare tijd beschikte de 

provincie zelf over iemand die onder andere verantwoordelijk was voor het toezicht op de provinciale 

timmerwerken. 

Het college van Gedeputeerde Staten was weliswaar verantwoordelijk voor het beheer van de 

provinciale publieke werken, maar was daarin wel verantwoording verschuldigd aan de Staten van 

Stad en Lande. In 1623 werd uitdrukkelijk besloten dat er geen provinciale werken mochten worden 

uitgevoerd zonder toestemming van de Staten.
161

 Dit besluit werd een jaar later nog eens bekrachtigd 

door ook de uitvoerenden van de provinciale werken – de timmerlieden, smeden e.d. – te verplichten 

hun rekeningen vergezeld te doen gaan van een schriftelijk bewijs van opdrachtgeving door de Staten; 

zonder deze zogenaamde lastgeving zouden de rekeningen niet mogen worden uitbetaald.
162

 Dit bleek 

toch een onwerkbare regeling, want al in 1626 kregen Gedeputeerde Staten de vrijheid om het 

noodzakelijke onderhoud aan de dijken, post-en-paalwerken en de provinciale gebouwen dat het 

bedrag van 50 à 60 gulden niet overschreed zonder toestemming van de Staten te mogen laten 

uitvoeren.
163

 Voor kleine bedragen hoefde de vergadering van de Staten van Stad en Lande niet langer 

lastig gevallen te worden en konden Gedeputeerde Staten autonoom handelen. 

 

De ontwikkeling van een ambt 

Terwijl aanvankelijk de stadsbouwmeester zorg droeg voor de uitvoering van de provinciale werken, 

moesten Gedeputeerde Staten een organisatie ontwikkelen om de publieke werken van de provincie te 

doen uitvoeren en daarop toezicht te kunnen houden. In de eerste tien jaar lijkt er weinig structuur te 

zijn in deze organisatie. In 1599 is de eerste verwijzing te vinden naar de aansturing van de publieke 

werken: in dat jaar werd David van Hoorn opgedragen geen werken aan te besteden zonder de 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten en deze niet in daghuur maar in stukwerk uit te geven.
164

 Het is 

uit de bronnen niet duidelijk of Van Hoorn toen in dienst was of incidenteel ingehuurd werd, noch in 

welke functie of sinds wanneer. In 1602 werd hij vereerd met een nieuwe mantel voor zijn diensten in 
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 GA: 1605/ 332r./ 1595 [stadsrekening 1595; 09/09/1595]. 
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 GA: 1/ 102/ f.217 [alf.reg.SSL; 11/12/1623]. 
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 GA: index 1.1 [chron.reg.res.GS; 18/03/1624]. 
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 GA: 1/ 102/ f.217 [alf.reg.SSL; 30/03/1626]. 
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 GA: index 1.1 [chron.reg.res.GS; 20/12/1599]. 
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het provinciehuis aan het Martinikerkhof.
165

 En in 1603 kreeg hij een traktement van 200 pond ‗als 

opsichter van de turff ende timmeringen‘, maar ook hierin was hij mogelijk verbonden aan het 

provinciehuis, want het voorgaande jaar was aan dat gebouw voor 7260 pond vertimmerd.
166

 Hij had 

waarschijnlijk niets van doen met de publieke werken elders in de provincie want in 1606 werd op de 

Landdag van de Ommelanden – de voorvergadering om het Ommelander beleid te bepalen in de 

besluitvorming van de Statenvergadering van Stad en Lande – geconstateerd dat zowel in de 

uitvoering van de provinciale publieke werken als in de materialenaankoop veel ongeregeldheden 

voorkwamen door gebrek aan goed en getrouw toezicht. En als er een trouw en bekwaam persoon als 

bouwmeester werd aangesteld, zouden dergelijke zaken voorkomen kunnen worden.
167

 Voorgesteld 

werd om hopman Eijse (Gijsbert) Eijlkens daarvoor aan te stellen omdat hij al geruime tijd voor 

verschillende zaken door Gedeputeerde Staten gebruikt werd ‗mit groot proufijt ende vordeel van dese 

provincie‘ en dat het betalen van een traktement van 400 gulden per jaar ‗dese provincie wel veele 

duisenden vordel connen doen, daer van men alreede goede proeve geseen heeft‘.
168

 Eijlkens blijkt 

dan al twee jaar het leger in de diverse vestingen en schansen in de provincie van voedsel en 

materialen te voorzien, niet structureel en zonder traktement.
169

 Als het aanleveren van voedsel en 

materialen door Eijlkens de provincie zoveel voordeel heeft opgeleverd, zal hij niet alleen het vervoer 

maar ook (een deel van) de inkoop hebben geregeld. 

Gijsbert Eijlkens werd per 1 juli 1606 aangesteld als bouwmeester van de provincie, hoewel 

hij aanvankelijk te boek stond als administrateur en inkoper van de provinciale materialen. Rond 

1608-1609 werd de benaming commies-provinciaal gemeengoed en dat zou de benaming blijven tot 

aan de opheffing van het ambt in 1795.
170

 De taken van de commies-provinciaal betroffen in de eerste 

helft van de zeventiende eeuw met name het zorg dragen voor het onderhoud van de provinciale 

gebouwen, de aankoop van bouwmaterialen, het uitbetalen van arbeidslonen, de inkoop van turf en 

kaarsen voor de corps de guardes in Groningen stad en het huren van schepen en wagens voor het 

transport van troepen, militaire bagage en andere goederen.
171

 De commies-provinciaal was in alle 

handelingen met betrekking tot de uitvoering van provinciale werken afhankelijk van de goedkeuring 

of opdracht van Gedeputeerde Staten. 

In 1654 werd de eerst bekende instructie voor de commies-provinciaal samengesteld; de 

taakomschrijving is vergelijkbaar met die van de Groninger stadsbouwmeester: hoofdopzichter en 

logistiek coördinator. Hij moest met name goed toezicht houden op de provinciale werken en zorg 

dragen dat de provinciale gebouwen goed onderhouden werden en bleven.
172

 Daarnaast diende hij in 

de tweede helft van de zeventiende eeuw drie van de vier provinciale commissies (zie hieronder) 

jaarlijks te begeleiden op hun inspectiereizen langs de provinciale eigendommen. Bij zware stormen 

en hoge vloeden moest hij onmiddelijk de dijken inspecteren om mogelijke schade direct te kunnen 

herstellen. Een belangrijk deel van de provinciale werken bestond dan ook uit de aanleg en het 

onderhoud van de provinciale zeeweringen en andere waterwerken. Desondanks werden er geen 

specifieke eisen gesteld aan de deskundigheid in die richting van nieuw aan te stellen commiezen.
173
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 GA: index 1.1 [chron.reg.res.GS; 14/01/1602]. 
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 GA: 2/ 1317 [extract res.SSO; 13/01/1603]. 
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 GA: 2/ 1291 [extract Landdag; 06/01/1606; art.17]. 
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 GA: 2/ 1291 [extract Landdag; 27/02/1607; art.7]. 
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 Noordhoff 1951, p.105-106 
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 Noordhoff 1951, p.106. 
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 Vroege taakomschrijving commies-provinciaal gedistilleerd uit de opdrachten in de resoluties van 

Gedeputeerde Staten: GA; index 1.1-1.7 [chron.reg.res.GS; 1598-1649]; GA: 1/ 128-129 [res.GS; 1649-1654]. 
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 Noordhoff 1951, pp.110-112. 
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 Deze eisen werden pas in de de Franse tijd (1803) in de instructie van de opvolger van de commies-

provinciaal opgenomen (Noordhoff 1951, p.125). 
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De Groninger commiezen-provinciaal waren aanvankelijk geen regenten, ambachtsmeesters of 

ingenieurs, maar met name provinciale ambtenaren die een betere functie kregen: Eijlkens (1606-

1619) was, zoals reeds vermeld, voordien bevoorrader van het leger in de schansen, Taco Bauckens 

(1619-1632) was klerk van het college van Gedeputeerde Staten en Ecco Mensenborch (1632-1646) 

opzichter van de fortificatiewerken in de schans Delfzijl; van de overige zeventiende-eeuwse 

commiezen is niets bekend.
174

 Ecco Mensenborch bleek wel over waterbouwkundige kennis te 

beschikken want hij zou zorgen voor een grote inhaalslag op de aanleg en het onderhoud van de 

provinciale water- en zeekeringswerken, net als Thomas van Seeratt dat in de achttiende eeuw zou 

doen.
175

 In de tweede helft van de achttiende eeuw werden er timmerbazen aangesteld als commies-

provinciaal (zie bijlage 2). 

Over de betaling van de commiezen-provinciaal bestaat grote onduidelijkheid: de betrekkelijk 

lage jaartraktementen moeten een aanzienlijke aanvulling hebben gehad van diverse emolumenten, 

zoals bijvoorbeeld bestekgeld.
176

 Sinds 1660 werden er namelijk forse bedragen verlangd als ambtgeld 

– in Groningen aequivalent genaamd – voor het ambt van commies-provinciaal: variërend tussen 

ƒ1200, ƒ1800 en ƒ6000 (sinds 1693 zelfs ƒ6800), afhankelijk of het ambt werd vergeven door 

respectievelijk Gedeputeerde Staten, de stad Groningen of de Ommelanden.
177

 De ambtgelden van de 

stad werden uitbetaald als emolument aan de leden van de regering, die van de Ommelanden kwam 

geheel ten goede aan de Ommelander kas en over die van de gedeputeerden is niets bekend. Gezien de 

hoogte van deze bedragen moet het ambt van commies-provinciaal een aantrekkelijk ambt zijn 

geweest met hoge inkomsten. 

 

Incidentele en vaste commissies 

Het waren Gedeputeerde Staten die bepaalden welke provinciale werken werden uitgevoerd, op 

aangeven van met name de commies-provinciaal en met goedkeuring van de Staten van Stad en 

Lande. De commies-provinciaal werd in zijn toezicht op de publieke werken geregeld bijgestaan of 

zelfs vervangen door gecommitteerde gedeputeerden: zo waren twee gedeputeerden belast met het 

toezicht op de bouw van het Groninger Corps de Guarde (1634; afb.44), werden gecommitteerden 

benoemd voor de aanbesteding van een nieuwe kruittoren (1638) en werden gecommitteerden 

benoemd om de ingezetenen van Dorkwerd bij te staan bij de bouw van een nieuwe kerk (1648) 

aldaar.
178

 Ook in de vergadering van de Staten van Stad en Lande werden geregeld commissies 

benoemd, met name in de ontwikkelingsfase van nieuwbouwwerken, zoals bijvoorbeeld voor de bouw 

van het provinciaal tuchthuis (1664; afb.19) in drie jaar tijd verschillende commissies zich hebben 

beziggehouden met de locatie en kosten, het ontwerp en bestek alvorens er daadwerkelijk gebouwd 

kon worden.
179

 

In de tweede helft van de zeventiende eeuw is in het Groninger college van Gedeputeerde 

Staten een systeem ontwikkeld van vaste commissies die, net als de bouwcommissies van de 

stadswerken, een vastgesteld segment van de publieke werken onder hun beheer hadden. Ook de 

provincie stelde vier commissies in: een voor de generaliteitswerken en drie voor de provinciale 
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 Ze zijn niet bekend als timmerman/ metselaar [index burgerboek Groningen] en noch als landmeter of 

provinciale ingenieur [Muller/ Zandvliet 1987; Noordhoff 1963].  
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 Noordhoff 1951, pp.107-109; Noordhoff 1961. 
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 Noordhoff 1951, p.106; p.107; p.120; jaartraktementen: ƒ400 (1606); ƒ600 (1631); ƒ800 (1754); bestekgeld is 

het enig bekende emolument. 
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 Noordhoff 1951 (pp.112-113) spreekt enkel over de stad en de Ommelanden, maar een achttiende-eeuwse 

lijst van traktementen en ambtgelden geeft ook het bedrag voor Gedeputeerde Staten aan: GA: 1/ 1816 [Lijst 

traktementen en aequivalenten]. 
178

 GA: index 1.2 [chron.reg.res.GS; 17/03/1634; 17/03/1638]; GA: index 1.7 [chron.reg.res.GS; 17/03/1648]. 
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 GA: 1/ 95/ f.240; f.241v.; f.252; f.259 [chron.index res. SSL; 14/09/1661; 29/11/1661; 14/03/1663; 

13/08/1664]; GA: 1/ 102/ f.1168 [alf.reg.res.SSL; 14/09/1661; 29/11/1661; 27/02/1664]. 
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werken, verdeeld per regio: 1) Hunsingo, stad Groningen en de eilanden; 2) Fivelingo en Klei-

Oldambt; 3) Westerkwartier en Oldambt.
180

 Net als bij de bouwcommissies van het stadswerk is ook 

bij de provinciale werken niet bekend wanneer deze vaste commissies precies zijn ingesteld. Het was 

al de hele zeventiende eeuw gebruik om de generaliteitswerken jaarlijks te visiteren door 

gecommitteerden uit Friesland en Groningen, omdat beide provincies daarvoor gezamenlijk 

(financiëel) verantwoordelijk waren. Zij inspecteerden, geassisteerd door een provinciale ingenieur en 

een klerk, jaarlijks de generaliteitswerken: de forten en redoutes met bijbehorende pakhuizen en het 

voormalig klooster Ter Apel dat tot de generaliteitslanden behoorde. De drie regionaal verdeelde 

commissies bezochten in hun regio‘s de provinciale werken en eigendommen, zoals de provinciale 

kerken, pastorieën, scholen, dijken, post- en paalwerken, trekpaden e.d. en werden geassisteerd door 

de commies-provinciaal. Aan de hand van de rapporten van de commissies werd ieder jaar in april 

door Gedeputeerde Staten besloten welke provinciale werken dat jaar uitgevoerd zouden moeten 

worden. Er werd dus feitelijk een jaarprogramma ingesteld. 

 

 

7.3  De uitvoerders van de provinciale werken 

 

Provinciale fabrieksmeesters 

In 1655 werd voor het eerst een provinciale fabrieksmeester aangesteld. Zowel de aanstelling als de 

functie zijn met vraagtekens omkleed: waarom werd die functie op dat moment ingesteld en wat hield 

deze precies in. Elders in de Republiek was de fabrieksmeester de raadsgecommitteerde die de 

dagelijkse leiding over de publieke werken had (zie hoofdstuk 2.2). In het bestuur van de provincie 

Stad en Lande werd deze functie echter uitgeoefend door de commies-provinciaal: een ambtenaar die 

niet behoorde tot de magistraat en (voor zover bekend) geen ambachtsman was, maar met name de 

administrateur en toezichthouder van de provinciale werken. Toch moet de commies-provinciaal wel 

degelijk bouwkundige kennis hebben gehad, want hij hield inspectiereizen langs de provinciale 

werken om de onderhoudstaat van deze werken te beoordelen, controleerde of de aanbestede werken 

volgens bestek waren gemaakt en stelde zelf eveneens bestekken op. 

Er bestaat geen instructie voor de provinciale fabrieksmeester, hoewel er wel opdracht is 

gegeven die te maken.
181

 Uit de sporadische resoluties waarin deze functie vermeld staat, kan echter 

geconcludeerd worden dat de fabrieksmeester beschouwd moet worden als de ontwerper, tekenaar en 

bouwleider of opzichter van de provinciale werkzaamheden, ofwel de provinciale architect.
182

 De 

functie is vergelijkbaar met die van de stadsarchitect die enige jaren eerder in Amsterdam was 

aangesteld (zie hoofdstuk 9.2). Was de aanstelling van de stadsarchitect in Amsterdam duidelijk 

verbonden aan de bouw van het nieuwe stadhuis en de Nieuwekerkstoren, de aanstelling van de 

provinciale fabrieksmeester van Stad en Lande in 1655 lijkt volledig uit de lucht gegrepen. Er werden 

op dat moment geen grote provinciale werken voorbereid waarvoor belangrijke ontwerpopdrachten 

gemaakt zouden moeten worden. Bovendien was de commies-provinciaal al bijna tien jaar in dienst en 

niets wijst erop dat hij ernstig tekort schoot of dringend assistentie nodig had. Vóór 1655 werd er 

nimmer van een provinciale fabrieksmeester of architect gesproken waardoor het niet waarschijnlijk is 

dat er sprake was van opvolging van een vorige fabrieksmeester. Het moet een nieuwe functie zijn 

geweest en het lijkt erop dat deze aanstelling verband hield met de grote stádswerken die in Groningen 

in voorbereiding en onderhanden waren: de kerk van Sappemeer was in de afbouwfase en de Nieuwe 

of Noorderkerk te Groningen in de ontwerpfase. Het is typerend voor het beleid van de stad Groningen 
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 Zie bijvoorbeeld: GA: 1/ 139/ gpn [res.GS; 23/02/1681]; opgemerkt moet worden dat de commissies alle 

zowel stadse als Ommelander kwartieren bevatten. 
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 GA: 1/ 130/ f.987 [res.GS; 16/03/1659]. 
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 Van Essen 2010, pp.61-63. 
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om de kosten van de publieke werken zoveel mogelijk elders neer te leggen: als lid van de Staten kon 

zij initiëren en stimuleren dat de provincie een fabrieksmeester aanstelde om deze te binden aan de 

publieke werken in Stad én Lande. De stad maakte, zoals in het vorige hoofdstuk al duidelijk is 

gemaakt,  al twee jaar incidenteel gebruik van de diensten van de schilder Coenraet Roeleffs (†1670) 

die als de eerste provinciale fabrieksmeester werd aangesteld en ze zou ook juist in die eerste jaren 

veelvuldig gebruik maken van zijn diensten: als tekenaar en ontwerper voor de Nieuwe- of 

Noorderkerk en de stadswaag . 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw werden op verschillende grotere provinciale 

nieuwbouwwerken externe toezichthouders (opzichters) aangesteld: bijvoorbeeld bij het corps de 

guarde te Winschoten (1622), het munitiehuis in de Jatsdwinger te Groningen (1638) en de kerken van 

Kolham (1641) en Dorkwerd (1648).
183

 De opzichter van de provinciale nieuwbouwwerken in 

Bellingwolderzijl verdiende in 1602 30 stuivers per dag, evenveel als in 1665 de opzichter van de 

pioniers – militairen van de genie, belast met het stellen van hindernissen te velde – en een militair 

ingenieur verdiende; het opzichterschap was dus een goedbetaalde en belangrijke functie.
184

 Ook in de 

tweede helft van de zeventiende eeuw zijn enkele malen opzichters aangesteld, met name voor 

militaire zaken en een enkel nieuwbouwwerk, maar desondanks behoorde sinds 1655 het toezicht op 

de uitvoering van de provinciale werken tot een van de belangrijkste taken van de fabrieksmeester.
185

 

Roeleffs werd aanvankelijk aangesteld op een jaartraktement van ƒ150. Twee jaar later al 

werd deze na een verzoek zijnentwege verhoogd tot ƒ400, omdat zijn inkomen niet toereikend was 

doordat hij wegens zijn fabrieksmeestersambt niet langer de tijd had om ook zijn schilderskunst uit te 

kunnen oefenen.
186

 Hij ontwierp voor de provincie o.a. de kerk te Rottum (1658), de kerkbanken en de 

kerktoren van Veendam (1663), kocht in Amsterdam marmeren vloerstenen voor het Provinciehuis en 

deed tevens administratief werk: hij moest bijvoorbeeld de overgebleven materialen inventariseren na 

de voltooiing van de Veendamse kerk.
187

 De provinciale fabrieksmeester was de architect en de 

rechterhand van de commies-provinciaal op bouwkundig gebied. Bovendien werd hij veelvuldig 

uitgeleend aan de stad Groningen. 

Na 15 jaar dienst werd Roeleffs na zijn dood in 1670 opgevolgd door de schilder Johannes 

Tideman (1625/33-1712).
188

 Architectuur is niet bekend van Tideman, maar wel een serie portretten 

van de ‗illustre geslachten van Orangien en Nassauw‘ in de Statenzaal van het Provinciehuis, een zeer 

nauwgezette ingenieurskaart met een weergave van het ‗Beleg van Groningen‘ in 1672 en vele 

landmeetkundige kaarten.
189

 Johannes Tideman zou zijn sporen vooral verdienen in de landmeetkunde 

en kartografie: hij werd in 1676 naast zijn functie als fabrieksmeester tevens benoemd tot vierde 
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provinciale ingenieur en kreeg in 1677 zijn landmetersadmissie in Groningen.
190

 Sinds zijn aanstelling 

als ingenieur werd hij in de resoluties consequent ‗ingenieur Tideman‘ genoemd, op enkele 

uitzonderingen na: hij werd eenmaal ‗d‘Architect‘ en ‗Fabrijcqmeester‘ genoemd.
191

 De aard van zijn 

werkzaamheden bepaalde de aanspreektitel die hij kreeg; hieruit kan geconcludeerd worden dat hij 

voornamelijk ingenieurs- en landmeterswerk deed. De geringe hoeveelheid fabrieksmeesterswerk 

blijkt ook uit het besluit in 1683 dat het ‗tractement van Tijdeman als Fabrijcqmester [...] nae desselfs 

overlijden werde gemortificeert‘.
192

 Voor dat het zover kwam, deed Tideman in 1709 – hij was 

inmiddels tussen de 76 en 84 jaar oud – het verzoek om zijn ambt van provinciale fabrieksmeester aan 

zijn zoon Arnoldus over te doen.
193

 Het verzoek werd ingewilligd en daarmee werd Arnoldus Tideman 

(1667-ca.1717) de derde en tevens laatste provinciale fabrieksmeester van de provincie Stad en 

Lande.
194

 Ook hij werd ‗Architect van Stad ende Lande‘ genoemd.
195

 Na zijn overlijden in of voor 

januari 1718 werd het ambt definitief opgeheven.
196

 

 

Provinciale ambachtsmeesters 

Tot 1599 werden de provinciale werken in daghuur uitgevoerd, daarna mochten ze uitsluitend worden 

uitgegeven in stukwerk.
197

 Vanaf 1603 moesten alle werken aan de hand van bestekken worden 

uitbesteed zodat het werk duidelijk omschreven was en er daardoor betere controle op de uitgevoerde 

werken kon worden uitgeoefend.
198

 Twintig jaar later wilden de Staten van Stad en Lande volledige 

zeggenschap hebben over de provinciale werken, maar wegens de onwerkbare omslachtige 

bureaucratie bleven de Gedeputeerde Staten de kleine werken op eigen gezag doen uitvoeren. Alleen 

de werken boven de ƒ50 à ƒ60 dienden met goedkeuring van de Staten openbaar te worden 

aanbesteed.
199

 Het lijkt erop dat sinds deze vrije uitbesteding van klein werk een vorm van vaste 

klandizie door de provincie werd geformaliseerd: in een aantal ambachten zouden vaste 

ambachtslieden aangesteld worden die het kleine provinciale werk zouden mogen uitvoeren. Deze 

lieden konden zich vanwege dit voorkeursrecht provinciale meester in hun ambacht noemen. 

Ook vóór 1626 zullen de Gedeputeerden en de commies-provinciaal voorkeur hebben gehad 

voor een aantal ambachtsmeesters aan wie ze het kleine onderhoudswerk graag uitbesteedden, dit 

echter zonder verplichtingen. Ook eerder al werden incidenteel ambachtsmeesters gecontracteerd: 

leidekker meester Dirck legde zich in 1613 vast om het onderhoud van het dak van het Prinsenhof en 

de hofmeesterswoning te doen; na zijn dood in 1626 was dit contract uitgegroeid tot het onderhoud 

van de daken van de Broerkerk, de Latijnse school, de Jacobijnenkerk, het Geestelijk 
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Maagdenconvent, het Prinsenhof en de ambstwoning van de voormalige rentmeester.
200

 Dit 

provinciale werk betrof een duidelijk afgebakend deel van het leidekkerswerk.  

Een provinciale meester had na 1626 het eerste recht op al het kleine onderhoudswerk, tenzij 

er twee meesters waren aangesteld – zoals tussen 1666 en 1679 twee glazenmakers het provinciale 

werk moesten delen.
201

 Dit alleenrecht wordt verduidelijkt in het voorbeeld van het steenhouwerswerk: 

de commies-provinciaal werd in 1668 gesommeerd om de provinciale steenhouwer die sinds vier jaar 

was aangesteld ‗allene ende voor andere[n] te gebruicken in ‘t geene tijdelix voorvalt van 

steenhouwerswercken ten dienste en last van de provincie‘.
202

 Blijkbaar werd het steenhouwerswerk 

ook aan anderen gegeven, waarover de provinciale steenhouwer zich terecht beklaagde. 

In 1626 werd er in de resoluties dus voor het eerst iemand provinciale ambachtsman genoemd, 

maar wanneer deze provinciale timmerman precies was aangesteld, is niet duidelijk.
203

 Het volgende 

voorjaar mocht commies-provinciaal Bauckens een provinciale steenmetselaar aanstellen: ‗den genen 

so hij bevinden sal tot meesten dienst van de provincie tho conen strecken‘.
204

 Deze werd uiteindelijk 

drie maanden later samen met een nieuwe provinciale timmerman aangesteld (bijlage 2).
205

 De 

aanstelling van provinciale timmer- en metselmeesters betekende echter niet dat direct in alle 

ambachten deze vorm van vaste klandizie werd ingevoerd. In de winter van 1628 werd bijvoorbeeld de 

smid van de West-Indische Compagnie opgedragen 100 grote ijsbijlen te maken en vier anderen ieder 

50 kleine; de provinciale timmerman zou de 300 stelen maken.
206

 Een provinciale smid werd pas in de 

tweede helft van de zeventiende eeuw aangesteld, evenals provinciale steenhouwers en kistenmakers. 

Ook het provinciale schilderwerk werd pas in 1663 exclusief aan één schilder gegeven.
207

 Deze 

schilder verzocht ‗dat hem daer aff t‘ sijnen asseurancie acte moge worden verlient‘.
208

 Een dergelijke 

akte kon van groot belang blijken: in 1654 had Jan Ellercamp tevergeefs het alleenrecht op het 

provinciale kistenmakerswerk geëist, want hij meende na zijn vaders dood over het ambt te 

beschikken; omdat hij echter van deze aanstelling geen akte kon overleggen, werd zijn verzoek 

terzijde geschoven.
209

 

Het voorgaande geeft duidelijk aan dat het provinciale meesterschap een beschermd ambt was 

dat het alleenrecht en de garantie gaf op al het provinciale kleine onderhoudswerk. De commies-

provinciaal mocht niemand anders binnen dit ambacht te werk stellen dan de provinciale 

ambachtsmeester. Deze meesters genoten echter geen vast traktement, ze werden voor hun provinciale 

werk betaald in daghuur of stukwerk en zij mochten meedingen in de provinciale openbare 

aanbestedingen, stadswerk en particulier werk aannemen. 

 

Provinciale ambachtsmeesters in de schansen 

Behalve provinciale ambachtsmeesters benoemden Gedeputeerde Staten eveneens provinciale 

ambachtslieden in de Groninger schansen: Nieuweschans en Delfzijl kregen een provinciale 

timmerman, Lieroord zelfs een provinciale timmerman en metselaar. Zij werden aangesteld op 

dezelfde voorwaarden als de andere provinciale ambachtslieden, maar met de beperking van de 

                                                      
200

 GA: index 1.1 [chron.reg.res.GS; 05/08/1613; 09/09/1626]; in 1626 verzocht de weduwe van Dirck 

Leijdendecker nog een jaar het contract van haar overleden echtgenoot te mogen voldoen. 
201

 GA: 1/ 133/ f.72; 1/ 138/ gpn [res.GS; 01/11/1666; 30/01/1679]. 
202

 GA: 1/ 133/ f.511 [res.GS; 16/12/1668]. 
203

 GA: index 1.1 [chron.reg.res.GS; 03/10/1626]; deze Joucke Johannes kreeg enige maanden eerder ook al 

provinciale opdrachten [idem; 13/07/1626; 08/08/1626]. 
204

 GA: 1/ 122/ f.89 [res.GS; 07/05/1627]. 
205

 GA: index 1.1 [chron.reg.res.GS; 18/08/1627]. 
206

 GA: index 1.1 [chron.reg.res.GS; 28/01/1628; 31/01/1628]. 
207

 GA: 1/ 131/ f.969 [res.GS; 26/02/1663]. 
208

 Idem. 
209

 GA: 1/ 129/ f.784 [res.GS; 14/09/1654]. 



 
129 

 

locatie: zij zouden bij werk in hun ambacht in de schans waarvoor zij benoemd werden ‗voor anderen 

worden geemploijeert‘.
210

 In twee gevallen is bekend dat deze ambachtsmeesters op de monsterrol 

werden geplaatst, waarmee ze als timmerman en metselaar in militaire dienst traden en daarmee recht 

hadden op soldij.
211

 In alle andere gevallen werden zij slechts betaald voor de werkzaamheden die zij 

verrichtten. 

Een bijzondere aanstelling vormde die van ambachtsman in de schans van Bourtange: dit was 

een generaliteitsfunctie en kreeg daarmee een andere benaming, namelijk die van landstimmerman en 

landsmetselaar. Deze ambachtslieden kregen een traktement dat gedeeltelijk betaald werd door de 

Staten van Friesland omdat Groningen en Friesland samen verantwoordelijk waren voor het 

onderhoud van de generaliteitswerken in Groningen.
212

 Het waren bijvoorbeeld de Staten van 

Friesland die in 1612 in de schans Delfzijl een kerk wilden laten bouwen; de Staten van Stad en Lande 

waren daarop tegen en wilden niet bijdragen in de kosten.
213

 In 1648 verzocht de nieuwe 

landstimmerman Symon Janssen uit Loppersum om een woning in Bourtange; hij zou een 

sergeantswoning of een dubbele hut toegewezen krijgen om in te wonen en zijn ambacht te kunnen 

uitoefenen.
214

 Niet alle ambachtslieden hebben blijkbaar tijdens de uitoefening van hun landsambt in 

de vesting gewoond. 

De aanstelling van provinciale en landsambachtslieden in de schansen lijkt met name in de 

jaren 1640 te hebben plaatsgevonden: in 1639 is de eerste aanstelling van een provinciale timmerman 

in de schansen in de bronnen terug te vinden.
215

 Voor die tijd werden provinciale werken in de 

schansen aanbesteed (zie hierna). Het is de vraag in hoeverre na de Vrede van Munster nog provinciale 

en landsambachtslieden in de schansen werden aangesteld: de bronnen maken nog zelden melding van 

werkzaamheden in en aan de schansen en het lijkt onwaarschijnlijk dat voor dat weinige werk speciaal 

mensen werden aangesteld. Na de belegering in het Rampjaar 1672 werd een van de provinciale 

ingenieurs met twee van de bekwaamste meesterknechten van de provinciale timmerman naar 

Coevorden gezonden om daar ‗des Landts nodigen dienst waer te nemen‘.
216

 Vaste timmerlieden 

waren er toen blijkbaar niet meer in de schansen. 

 

Aannemers, leveranciers en magazijnen 

Aannemers waren de belangrijkste uitvoerenden van de provinciale werken: vrijwel alle werken 

werden immers openbaar aanbesteed. Het merendeel van de aan te besteden provinciale werken zal 

uitsluitend in de provincie Groningen bekend zijn gemaakt, terwijl de werken die ten laste kwamen 

van de generaliteit eveneens in Friesland werden bekend gemaakt. Zo werd in 1610 besloten 

aanplakbiljetten met de aankondiging voor de aanbesteding van werken in de schans Bellingwolde 

(Oudeschans) zowel in Groningen als Friesland te verspreiden.
217

 

De aanbesteding van de provinciale werken geschiedde op dezelfde wijze en onder dezelfde 

voorwaarden als ander aan te besteden werk in Groningen of elders. Er werd volgens bestekken 

gewerkt waarin behalve de werkomschrijving sinds 1644 eveneens de opleverdatum vermeld moest 

zijn; een boeteclausule kon sindsdien aan de bestekken worden toegevoegd.
218

 De aanneemsom werd 
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uitbetaald in de termijnen die in het bestek waren vastgelegd. Deze termijnstelling werd zeer 

nauwgezet gevolgd, wat voor de opdrachtgever vanzelfsprekend en noodzakelijk was, maar voor de 

aannemer, als hij niet over voldoende middelen beschikte, kon leiden tot problemen. De aannemer van 

de nieuwe toren van de kerk van Veendam kon een leverantie leien uit Dordrecht niet betalen omdat 

de rekenmeesters weigerden zijn eerste termijn van de halve aanneemsom te betalen omdat hij niet 

beschikte over de benodigde betalingsordonnantie; ondertussen lag de schipper met de vracht leien op 

kosten van de aannemer te wachten tot er betaald werd en er geleverd kon worden.
219

 Elk (deel van 

een) provinciaal werk diende als het gereed was te worden geschouwd en voorzien van een 

betalingsordonnantie alvorens de uitbetaling kon plaatsvinden. Dat gold voor werk in daghuur – in 

1670 werd dit nogmaals vastgelegd – en zeker voor aangenomen werk.
220

 

De provincie had geen vaste leveranciers voor bouwmaterialen, daarvoor had ze simpelweg te 

grote hoeveelheden nodig. Bovendien werd het merendeel van de materialen door de aannemers van 

de provinciale werken ingekocht en verwerkt. Wel zal de provincie voor specifieke materialen vaste 

inkoopadressen hebben gehad. De provincie had in ieder geval een vaste leverancier van touwwerk en 

aanverwante zaken: Jelte Westerbaen deed in 1681 het verzoek in plaats van zijn overleden vader het 

touwwerk aan de provincie te mogen leveren.
221

 

Aangekochte materialen werden in principe direct toegepast, maar de door afbraak van oude 

gebouwen en structuren vrijgekomen materialen moesten worden opgeslagen of verkocht. De 

provincie deed beide.
222

 Te verkopen materiaal moest door ambachtsmeesters worden getaxeerd zodat 

Gedeputeerde Staten wisten welke prijs het zou opleveren.
223

 Waar de materialen werden opgeslagen, 

is uit de bronnen niet op te maken: er is nergens sprake van een provinciale werkplaats c.q. 

timmertuin, want alle ambachtslieden die voor de provincie werkten, hadden hun eigen bedrijf en 

werkplaats. Deze zal dus niet bestaan hebben. De provinciale materialen werden opgeslagen in of bij 

provinciale gebouwen, zoals ammunitiehuizen, arsenalen, kerken en het tuchthuis. In 1626 werden de 

instrumenten en materialen voor de aanbestede werken in de vesting Bourtange geleverd vanuit het 

ammunitiehuis te Groningen.
224

 In 1633 lag het op Schiermonnikoog aangespoelde hout dat gebruikt 

zou gaan worden voor het maken van schoolbanken in Kolham opgeslagen in het Groninger 

tuchthuis.
225

 De materialen van een groot aantal te bouwen chercherwoningen (de behuizing van de 

controleurs van de belasting op het malen van graan, zie ook hierna: Casus - chercherlogementen) 

werd opgeslagen in de kerken ter plaatse totdat ze werden toegepast.
226

 De provincie bezat derhalve 

geen centrale werkplaatsen waar het provinciale werk werd voorbereid of magazijnen die specifiek 

werden gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen. 

 

 

7.4  Uitvoering: de provincie als opdrachtgever 

 

De provincie was als opdrachtgever verantwoordelijk voor het onderhoud van een veelheid aan 

sluizen, dijken, post- en paalwerken, kerken, scholen, pastories, schilderhuisjes, chercherwoningen, 

huizen van officianten, het stadhouderlijk hof en andere provinciale panden. Het merendeel van de 

provinciale werken werd ondernomen vanuit nut, noodzaak en profijt voor de provincie, de stad, de 
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Ommelanden of de generaliteit: ‗ten dienste vande soldaten‘, ‗met de meeste mesnage‘, ‗niet come t‘ 

excederen de somma van‘, ‗tot gerijff van de reijsende man‘, ‗ten dienste van de provincie‘.
227

 

Nieuwbouw werd altijd in commissies voorbesproken en ontwikkeld waardoor in de resoluties van de 

Staten van Stad en Lande of de Gedeputeerde Staten nooit wordt gesproken over vormgeving of over 

de reden van ontwerpkeuzes. Van een aantal nieuwe provinciale gebouwen – zoals het Collectehuis op 

de Brede Markt (afb.42) en het Corps de guarde aan de Oude Boteringemarkt (afb. 44) –moet een 

representatieve vormgeving van groot belang zijn geweest,  maar over de ontwerpfase en dus over de 

beweegredenen van de gemaakte keuze is weinig bekend.
228

 

Hieronder wordt een aantal gebouwen besproken als voorbeeld van verschillende facetten van 

de provinciale nieuwbouwwerken: allereerst het provinciale tuchthuis, dat in verschillende stadia tot 

stand is gekomen; vervolgens de kerk van Veendam dat deels in daghuur en deels in aanbesteding 

werd gegeven en waarvan de ontwerper van de toren bekend is; ten slotte de bouw van de 

chercherlogementen, eenvoudige gebouwtjes maar omvangrijk in aantal.
229

 

 

Casus – het Tucht- of Spinhuis 

In 1595 werd in Amsterdam het eerste Nederlandse tuchthuis ingericht, het Rasphuis, een gevangenis 

waarin opsluiting gepaard ging met gedwongen arbeid tot verbetering van de gestrafte. Na Leiden en 

Leeuwarden (beide 1598) zou Groningen als vierde stad in de Republiek de nieuwe ideeën omtrent het 

gevangeniswezen tot uitvoering brengen en een tuchthuis openen.
230

 In 1605 besloot het stadsbestuur 

van Groningen in de volgende vergadering van de Staten te spreken over de oprichting van een 

provinciaal tuchthuis.
231

 De besluitvorming hieromtrent liet dermate lang op zich wachten dat de stad 

in 1609 besloot om zelf een tuchthuis te stichten. Een deel van het Jacobijnenklooster werd tot 

Stadstuchthuis ingericht en kon vanaf april 1609 in gebruik worden genomen. Wegens de hoge kosten 

werden de Ommelanden al snel gedwongen om aan het tuchthuis mee te betalen waardoor het binnen 

een paar jaar na oprichting alsnog het Provinciaal Tuchthuis werd. De kosten liepen echter zo hoog op 

dat het tuchthuis in 1623 al weer werd gesloten.
232

 

In 1661 werd de oprichting van een nieuw Provinciaal Tuchthuis onderzocht: er werd 

langdurig over gesproken en een kostenraming gemaakt alvorens overeenstemming te verkrijgen.
233

 

Anderhalf jaar later werd een geschikte locatie gezocht en een ontwerp en bestek gemaakt.
234

 Maar 

opnieuw werd de bouw aanvankelijk uitgesteld omdat de bouwkosten niet de ƒ16.000 mochten 

overstijgen die ervoor beschikbaar waren.
235

 Een locatie werd gevonden in de zeventiende-eeuwse 

stadsuitbreiding ten noorden van de Noorderhaven in wat later de Spinhuisstraat zou gaan heten (nu 

Zoutstraat), genoemd naar de werkzaamheden die er in het tuchthuis verricht werden. Het ontwerp zal 

naar alle waarschijnlijkheid gemaakt zijn door de provinciale fabrieksmeester en architect Coenraet 

Roeleffs. Het bestond uit een eenvoudig vormgegeven eenlaags gebouw op een U-vormige plattegrond 

met aan de straatzijde een vleugel voor de ambtelijke vertrekken en in het midden een poort die naar 
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de binnenplaats leidde waaraan de twee gevangenisvleugels tegenover elkaar lagen, een voor de 

mannen en een voor de vrouwen (afb.46). Het tuchthuis kende geen aparte cellen, maar vier grote 

gemeenschappelijke ruimten: een slaapvertrek en een werkvertrek voor de mannen aan de ene zijde 

van de binnenplaats en hetzelfde voor de vrouwen aan de andere zijde.
236

 Alle vertrekken werden 

verlicht door kloostervensters. In augustus 1664 was de bouw van het Tucht- of Spinhuis zover 

gevorderd dat men het van ruiten en andere noodzakelijkheden kon voorzien.
237

 Het zal kort daarop in 

gebruik zijn genomen. 

De bouwgeschiedenis van het Tucht- of Spinhuis is typerend voor de totstandkoming van veel 

nieuwe gebouwen in de steden van de Republiek: nadat de wenselijkheid van een bepaald gebouw 

door het stadsbestuur was vastgesteld, werden door een commissie de bouw- en/of gebruikskosten 

onderzocht; vervolgens werd er nog een tijd over gepraat alvorens er door een commissie of de 

fabrieksmeester/stadsbouwmeester een locatie gezocht werd en een ontwerp gemaakt kon worden; 

nadat een of meerdere ontwerpen gemaakt waren, moest er benadrukt worden dat er een vastgesteld 

budget beschikbaar was. Na de definitieve goedkeuring van het plan door het stadsbestuur werd het 

gebouw in zeer korte tijd gebouwd en gereed gemaakt voor gebruik. 

 

Casus – de kerk en kerktoren van Veendam 

Veendam was nog een jong dorp toen in 1660 plannen gemaakt werden voor de bouw van een kerk.
238

 

Dertien jaar eerder had Adriaen Geerts Wildervanck (1605-1661) aan weerszijden van de Oude Ee 

stukken hoogveen gepacht ter ontginning.
239

 De snelgroeiende nederzetting in deze ontginning kreeg 

aanvankelijk de naam Boven-Muntendam, maar na de afscheiding van de kerspel Zuidbroek en 

Muntendam in 1655 kreeg ze haar definifitieve naam: Veendam. De eerste predikatie werd dat jaar 

gehouden in een boerenschuur en vervolgens in het woonhuis van Wildervanck tot er een deugdelijke 

kerk zou komen. 

Adriaen Geerts Wildervanck moet, als ‗heer‘ van het dorp, voor de bouw van een kerk in 

Veendam hebben geijverd bij de Staten, want niet alleen kwam er geld beschikbaar voor een kerk, de 

naam Wildervanck is op verschillende manieren verbonden met de (bouw van de) kerk.
240

 In 1660 

besloten de Staten van Stad en Lande ƒ4000 beschikbaar te stellen voor de bouw van een kerk te 

Veendam op voorwaarde dat de provincie het volledige collatierecht (het recht om de predikant te 

benoemen en de kerkelijke goederen te beheren) zou verkrijgen.
241

 Hiermee werd de provincie formeel 

opdrachtgever van de bouw van de kerk te Veendam.  

De kerk werd aanvankelijk zonder toren gebouwd; niet ongebruikelijk in de Groninger traditie 

van vrijstaande klokkenstoelen op de kerkhoven. De kerk werd een rechtgesloten zaalkerk van vier 

traveeën lang met een muurgeleding door lisenen en hoge ramen.
242

 Het is onbekend wie de ontwerper 

van deze tamelijk traditioneel vormgegeven kerk was, maar gezien zijn functie als provinciale 

architect, is Coenraet Roeleffs de meest aannemelijke. Wildervanck kreeg een jaar later ƒ2000 van 
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Gedeputeerde Staten toegezegd ‗tot vorder opbouwinge vande kerck tot Veendam‘.
243

 Hoewel er 

opdracht gegeven was de bouw van de kerk in aanbesteding te geven, lijkt het erop dat het werk in 

daghuur is uitgevoerd. De ƒ2000 werd in 1661 niet aan Wildervanck uitbetaald, maar onder beheer 

gesteld van twee gecommitteerden om ‗aen de dagelijcksche arbeijders ende leveranciers uijt gekeert 

te worden‘.
244

 Op 5 oktober 1662 werd de inwijdingsrede gehouden, maar enkele maanden later werd 

opnieuw geld ter beschikking gesteld ter ‗perfecteeringe‘ van de kerk.
245

 Coenraet Roeleffs werd naar 

Veendam gezonden om een bankenplan voor de kerk te ontwerpen.
246

 

Roeleffs kreeg in 1663 tevens de opdracht om een ontwerp te maken voor een toren aan de 

kerk van Veendam.
247

 Aan de hand van het ontwerp en bestek van Roeleffs bouwde aannemer 

Hendrick Sijsen binnen een jaar de nieuwe toren.
248

 Gedeputeerde Staten stelde een opzichter aan ter 

controle van de toegepaste materialen en de uitvoering volgens het bestek; deze opzichter Jan Lubbers 

verdiende daamee ƒ60.
249

 Het ontwerp noch de oorspronkelijke vorm van de toren zijn bewaard 

gebleven: de toren werd rond 1900 beklampt en verhoogd.
250

 De vormgeving van de toren moet 

blijken uit afbeeldingen van voor 1765 toen de kerk vergroot werd (afb.47). Aan de zuidwestzijde 

werd het schip verlengd door een bijna even brede, zware torenstomp, met aan iedere zijde twee 

diepliggende, hoge rondboognissen met galmgaten. De vierkante torenromp was enigszins hoger dan 

de muren van het schip, maar lijkt lager dan de nok van de kerk, waardoor de toren een geleding lijkt 

te missen. Dit wordt nog eens versterkt door de directe overgang van het vierkant van de torenromp in 

een achtkantig, met leien gedekt steil dak, dat bekroond werd door een spits klokkentorentje. Het is 

bijna onvoorstelbaar dat dit ontwerp geleverd is door de grootste Groninger architect van dat moment, 

die door zowel het stads- als provinciaal bestuur in de arm werd genomen voor de ontwerpen van alle 

representatieve gebouwen en die uitgebreide studiereizen had ondernomen naar de modernste kerken 

in de Republiek om zijn licht op te doen naar de nieuwste ideeën omtrent de protestantse 

kerkenbouw.
251

 Hoewel de traditionele vormgeving van de toren in overeenstemming is met die van de 

kerk, oogt de toren onaf. Het ontwerp is daarom mogelijk slechts ten dele uitgevoerd.  

 

Casus – chercherlogementen 

In 1623 stelde de provincie een belasting in op het malen van graan: 24 stuivers voor het malen van 

een mud tarwe en masteluin (d.i.tarwe en rogge door elkaar) en 10 stuivers voor een mud rogge.
252

 Om 

ontduiking van deze forse belasting op een eerste levensbehoefte te voorkomen, werden aanvankelijk 

alleen de molenaars onder de eed gebracht; als zij meewerkten aan belastingontduiking werden zij 

gestraft met een boete van ƒ100. Dit systeem zal niet gewerkt hebben, met name door het ontbreken 

van afdoende controlemogelijkheden. In 1628 werd derhalve besloten voor iedere graanmolen een 

controleur aan te stellen, een zogenaamde chercher, of in de volksmond verbasterd tot sarrie. Al het 

graan diende eerst bij de chercher te worden aangeleverd zodat bij hem de belasting betaald kon 

worden en de partij voorzien werd van een betalingsbewijs, zonder welke de molenaar niet mocht 
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malen. Ook het gemalen graan kon weer gecontroleerd worden op het betalingsbewijs. Dit uitvoerige 

controlesysteem bracht de provincie niet alleen veel geld op, maar het bracht tevens veel werk en 

kosten met zich mee. Niet alleen werd voor iedere graanmolen een chercher aangesteld die ƒ130 per 

jaar zou verdienden, de chercher moest tevens binnen het gezichtsveld van de molen een behuizing 

krijgen, want hij moest op ieder moment van de dag kunnen zien of er graan werd aangevoerd. Dit 

betekende dat bij elke graanmolen in de provincie Stad en Lande een zogenaamd chercherlogement of 

sarrieshut moest worden gebouwd. 

De chercherlogementen waren zeer kleine, eenvoudige woningen (afb.45). Ze werden 

voorzien van een herkenbare gevelsteen met het provinciewapen en de tekst ‗sauvegarde‘, wat 

tesamen zoveel betekent als ‗onder bescherming van en tot waarborg van de provincie‘.
253

 De eerste 

reeks sarrieshutten was volgens één ontwerp gemaakt: ze werden aanbesteed volgens één bestek en de 

aannemers konden zelf aangeven hoeveel huizen ze wilden bouwen. Als eerste werden de 

sarrieshutten in Hunsingo aanbesteed: in november 1628 kon het werk worden opgenomen.
254

 Een 

maand eerder was de aanbesteding bevolen van de chercherwoningen in Fivelingo, de Oldambten, het 

Westerkwartier en ‘t Gorecht. De bouwmaterialen voor deze huisjes zouden in afwachting van de 

uitvoering worden opgeslagen in de kerken ter plaatse.
255

 In 1630 zou de rest van de molens worden 

voorzien van een chercherlogement.
256

 In 1696 werd nogmaals besloten om bij elke molen waarbij 

geen sarrieshut stond, deze alsnog te bouwen: waarschijnlijk werd niet iedere nieuw gebouwde molen 

automatisch vergezeld van een chercherwoning.
257

 Uiteindelijk zouden er ruim twintig sarrieshutten in 

de stad Groningen en ruim honderd buiten de stad worden gebouwd.
258

 

De bouw van de sarrieshutten behoorde tot de verantwoordelijkheid van de provincie, maar 

het onderhoud ervan werd opgedragen aan de bewoners: in ruil voor vrije bewoning dienden de 

cherchers zelf hun huis te onderhouden. Deze methode om de lasten zoveel mogelijk elders neer te 

leggen maar zich wel te verzekeren van langlopende inkomsten, lijkt ingegeven door het Groninger 

stadsbestuur dat deze methode succesvol toepaste in de ontginning van de venen en verpachting van 

stadsgronden.
259

 Zonder sancties had deze methode maar een beperkte werking. De cherchers lieten in 

de navolgende decennia het onderhoud van hun dienstwoningen zo versloffen dat de provincie het in 

1670 noodzakelijk achtte om in te grijpen. De commies-provinciaal zou ieder jaar alle 

chercherlogementen moeten schouwen
260

 en bij geconstateerde gebreken de chercher sommeren de 

reparaties binnen een maand te (laten) verrichten. Indien dit niet naar behoren zou geschieden, werd 

het werk uitbesteed en dubbel in rekening gebracht bij de chercher.
261

 Het zal problemen hebben 

opgeleverd om de gemaakte kosten achteraf bij de cherchers te incasseren – het waren immers 

ambtenaren met een zeer laag inkomen – zodat in 1681 besloten werd om wekelijks vijf stuivers op 

het loon in te houden waarmee de reparaties zouden worden betaald.
262

 Het resterende bedrag werd 

jaarlijks aan de chercher terugbetaald. Een chercher die zijn huis goed onderhield, kreeg dus ieder jaar 

het volledige ingehouden loon uitgekeerd. 
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De chercherlogementen waren een forse aanvulling op het aantal provinciale gebouwen, maar 

door hun geringe grootte en eenvoud waren de bouwkosten laag en door de afschuifmethode voor het 

onderhoud had de provincie er de eerste decennia geen omkijken naar. Hoewel de kosten ten laste van 

de cherchers bleven vallen, lag de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de 

provincie omdat de chercherwoningen de provincie vertegenwoordigden. 
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HOOFDSTUK 8 
INLEIDING 

 

 

8.1  Inleiding: een korte historie van Amsterdam tot circa 1600 

 

De oorsprong van Amsterdam als stapelplaats en handelsstad ligt in de dertiende eeuw toen een dam 

enigszins landinwaarts in de Amstel werd gelegd waardoor een grote haven ontstond en overslag van 

goederen noodzakelijk werd.
1
 De betrekkelijk goede bereikbaarheid van Amsterdam en haar gunstige 

ligging ten opzichte van andere handelssteden maakte van Amsterdam al in de vroege zestiende eeuw 

een belangrijke schakel in het internationale vrachtverkeer tussen met name Frankrijk, Portugal, 

Engeland en het Oostzeegebied.
2
 Amsterdam bond met succes de strijd aan met de Hanzesteden en 

veroverde een vrije positie in het internationale handelsverkeer. Toch was niet Amsterdam maar 

Antwerpen het belangrijkste handelscentrum van de Nederlanden gedurende het grootste deel van de 

zestiende eeuw. Dit veranderde pas na de val van Antwerpen in 1585 en de afsluiting van de Schelde. 

Als tweede handelscentrum van de Nederlanden kon Amsterdam, mede door de komst van uitgeweken 

Zuid-Nederlandse kooplieden en daarmee van handelskapitaal, -kennis en nieuwe -netwerken, alsmede 

door de uitbreiding van nieuwe markten en afzetgebieden, de handelspositie van Antwerpen in de 

Nederlanden overnemen en uitgroeien tot de grootste handelsmetropool ter wereld in de vroege 

zeventiende eeuw. De uitdijende vraag naar pakhuizen, scheepswerven, industriegebieden en de 

immer aanwassende bevolkingsaantallen noodzaakte het stadsbestuur de stad verschillende keren te 

vergroten en tot de bouw van vele gebouwen ten behoeve van handel, bestuur en sociale zorg.
3
 

Ondanks de kettervervolgingen en hoge belastingdruk op gezag van de nieuwe landsheer 

(sinds 1555 de Spaanse koning Philips II), de Beeldenstorm (1566) en de Opstand (sinds 1568), bleef 

Amsterdam aanvankelijk aan Spaanse zijde: de Amsterdamse katholieke oligarchie wilde haar macht 

in de stad onder geen beding afstaan en regeerde met harde hand. De handel en scheepvaart, de 

belangrijkste pijlers van de Amsterdamse economie, kregen het zwaar te verduren na het uitbreken van 

de Opstand: door de blokkade die de Geuzen en Waterlanders met zinkschepen voor de haven van 

Amsterdam hadden opgeworpen (1572), werd de stad uiteindelijk gedwongen zich te voegen bij de 

Opstand. Dit zou pas in 1578 gebeuren bij de Satisfactie en enkele maanden later bij de Alteratie 

werden de Spaansgezinde elite verbannen en de katholieke eigendommen aan de stad verbeurd 
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verklaard.
4
 Katholieken werden sindsdien uitgesloten van officiële ambten; de stadsregering zou vanaf 

de Alteratie uitsluitend uit protestanten bestaan.
5
  

De structuur van het Amsterdamse stadsbestuur had aan het eind van de vijftiende eeuw haar 

vaste vorm gekregen en zou tot de Franse tijd alleen nog in omvang en detail gewijzigd worden.
6
 Het 

stadsbestuur bestond uit twaalf (oud-)burgemeesters en zesendertig raden, ofwel de vroedschap; de 

rechtelijke macht uit schout en negen schepenen. Het dagelijks bestuur van de stad werd gevormd door 

een jaarlijks gekozen college van vier regerende burgemeesters: het voltallige kiescollege van de 

twaalf (oud)burgemeesters en de (oud-)schepenen benoemden jaarlijks drie nieuwe burgemeesters uit 

het college van oud-burgemeesters; deze drie kozen vervolgens uit de aftredende burgemeesters één 

die nog een jaar zou aanblijven.
7
 De drie aftredende burgemeesters namen zitting in het college van 

oud-burgemeesters waarmee hun aantal weer op acht kwam.
8
 Pas na overlijden van een van de 

burgemeesters kon iemand toetreden tot het college van regerende en oud-burgemeesters. Hoewel de 

regerende burgemeesters de dagelijkse bestuurders van Amsterdam vormden met veel persoonlijke 

macht, bleef het college van oud-burgemeesters op de achtergrond haar doorslaggevende invloed 

uitoefenen door het geregelde overleg met de regerende burgemeesters.
9
 De vroedschap, het college 

van wijze (=vroede), door coöptatie en voor het leven gekozen mannen uit de rijke toplaag van de 

bevolking, diende als adviesraad aan de burgemeesters en had medezeggenschap over alle belangrijke 

zaken.  

In de Staten van Holland en West-Friesland had Amsterdam bij het nemen van beslissingen 

één stem net als de ridderschap, de vijf andere grote en twaalf kleine steden. Amsterdam stond, als 

betrekkelijk jonge stad, in de rangvolgorde van anciëniteit op de vijfde plaats achter respectievelijk 

Dordrecht, Haarlem, Delft en Leiden.
10

 Desondanks was Amsterdam met de ridderschap een van de 

invloedrijkste afvaardigingen in de Staten van Holland en stelden de meeste anderen zich veelal op aan 

de zijde van een van beide.
11

  

 

Bouwambachtsgilden 

De bouwvakken hadden zich in Amsterdam, net als in de andere steden in de Noordelijke 

Nederlanden, in de vroeg-moderne tijd georganiseerd in verschillende gilden: het St.Josefgilde, het 

Onze-Lieve-Vrouwegilde, het St.Lucasgilde en het St.Eloygilde. Het St.Josefgilde was vanouds het 

                                                      
4
 Kannegieter 1959; over Amsterdam en de Opstand is uitvoerig geschreven, met name in de grote 

stadshistorische werken uit de verschillende eeuwen: Carasso-Kok 2004; Brugmans 1972-1973; Ter Gouw 1879-

1893; Wagenaar 1760-1768; e.a. 
5
 Precies om deze reden werd fabrieksmeester Wessel Jacobsz, als onderdeel van het streng katholieke 

stadsbestuur, met de Alteratie (1578), net als het grootste deel van de magistraat en de vroedschap, uit zijn ambt 

gezet en vervangen door de calvinistische Claes Reyersz; over deze omwenteling, zie bijvoorbeeld: Carasso-Kok 

2004, pp.479-481. 
6
 Van Gelder/ Kistemaker 1983, pp.8-9; voor de samenstelling van het Amsterdamse stadsbestuur en alle 

ondergeschikte ‗colleges van regering‘ en ‗banken van justitie‘ in de zeventiende en achttiende eeuw, zie: Faber 

1987. 
7
 Volgens Faber (1987, p.27) werden de eerste drie aantredende burgemeesters voorgedragen door 

achtereenvolgens drie regerende burgemeesters (waarschijnlijk mocht de burgemeester die twee jaar in functie 

zat niemand voordragen) en na goedkeuring benoemd door het voltallige kiescollege. Een aftredend 

burgemeester kon slechts één achtereenvolgende maal worden herkozen. 
8
 In 1676 werd besloten dit oude systeem en aantal niet te wijzigen: ‗dat men niet sal veranderen het al oude 

gebruijck van meerder dan twaalff burgermeesteren, regerende ende oude te samen genomen, te verkiesen‘ 

[SAA: 5024/ 2/ f.193v.-195v.; res.Reg. en Oud Burg.; 23/05/1676]. 
9
 Dapper (1663, p.472) spreekt van de twaalf burgemeesters die de stad besturen. 

10
 Israel 1995, p.307; Fockema Andreae 1974, p.44; de kleine stemhebbende steden waren: Rotterdam, 

Gorinchem, Schiedam, Schoonhoven, Brielle, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnikendam, Medemblik 

en Purmerend. 
11

 Israel 1995, p.308. 
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gilde van de de houtbewerkers in de woningbouw: huistimmerlieden, kistenmakers, stoeldraaiers, 

wielmakers, boommakers en riemmakers.
12

 In de zestiende eeuw werd het gilde uitgebreid met de 

blokmakers, gotenmakers, laddermakers en vijzelaars.
13

 In de zeventiende eeuw werden allerlei 

houtbewerkingsspecialismen aan het St.Josefgilde toegevoegd: de witwerkers, ebbenhoutwerkers, 

ladenmakers, spiegelkastmakers, koffermakers, Spaanse stoelenmakers, spietsenmakers, schaafmakers 

en ellenmakers.
14

 Het Onze-Lieve-Vrouwegilde was van oudsher een verzameling van verschillende 

beroepsgroepen: tot dit gilde behoorden de metselaars en andere steenbewerkers, de schilders, 

glazenmakers, beeldsnijders en loodgieters, maar ook de tapissiers, boekbinders en –verkopers, 

compasmakers, etc. In 1579 verenigden de kunstvakken zich in een eigen gilde: de schilders en 

schilderijenverkopers, de glazenmakers, borduurwerkers en –verkopers, boekbinders en –verkopers, 

beeldsnijders, plaat- en figuursnijders, compasmakers en alle anderen die met penseel, borstel of verf 

werkten, scheidden zich af en vormden het St.Lucasgilde.
15

 De metselaars, steenhouwers, leidekkers, 

loodgieters en pompenmakers van het Onze-Lieve-Vrouwegilde gingen als het metselaarsgilde 

gezamenlijk verder.
16

 In het St.Eloygilde waren de grofsmeden, slotenmakers, messenmakers en 

harnasmakers verenigd.
17

 

De organisatie van de Amsterdamse bouwambachtsgilden verschilde in hoofdlijnen nauwelijks 

met die van de andere Hollandse steden. Derhalve zullen deze Amsterdamse gilden in deze studie niet 

nader beschreven worden.
18

 

 

 

8.2  De ontwikkeling van het stadsfabrieksambt in de zestiende eeuw 

 

Beheer, aansturing en toezicht 

Sinds de middeleeuwen viel het beheer van de openbare gebouwen en het toezicht op de openbare 

werken onder de verantwoordelijkheden van de regerende burgemeesters. Mogelijk al in de vijftiende 

eeuw, maar in ieder geval sinds 1500 werden zowel de financiële administratie als het toezicht op de 

publieke werken gedelegeerd aan twee rekenmeesters, die na de Alteratie (1578) thesaurieren(-

ordinaris) werden genoemd.
19

  Deze rekenmeesters/thesaurieren werden jaarlijks gekozen, meestal uit 

het college van oud-burgemeesters.
20

  

In 1524 werden het beheer van de openbare gebouwen en het toezicht op de openbare werken 

opnieuw gedelegeerd, nu aan een stadsfabrieksmeester.
21

 De fabrieksmeester werd voor onbepaalde 

                                                      
12

 Meischke/ Zantkuijl/ Rosenberg 1995, p.30. De scheepstimmerlieden behoorden aanvankelijk ook tot het 

St.Josefgilde, maar zij gingen op in het buitenlandvaardersgilde om vervolgens, na de Alteratie, een eigen gilde 

te stichten: het scheepstimmerliedengilde; SAA: 366 [inleiding archiefinventaris]. 
13

 Van Dillen 1929, p.313 (no.529). 
14

 Noordkerk 1748-1778, p.1284. 
15

 Van Eeghen 1969, p.66. 
16

 Van Dillen 1929, pp.779-780 (no.1348: akte van scheiding 25/01/1579). 
17

 Noordkerk 1748-1778, pp.1246-1247. 
18

 In een latere publicatie hoopt de auteur alsnog deze Amsterdamse bouwambachtsgilden nader te bespreken. 
19

 Volgens Oldewelt (1971, p.12) stelde de stad tussen 1413 en 1444 een college van thesaurieren in dat in 1594 

werd vervangen door een college van rekenmeesters, maar zonder bronvermelding; volgens Dapper (1663, 

bijlage p.G) werden in 1500 voor het eerst rekenmeesters benoemd, sinds 1578 thesaurieren genoemd. 
20

 Dit geldt in ieder geval voor de periode 1633-1663 waarin slechts drie maal een thesaurier benoemd werd die 

niet tot het college van oud-burgemeesters behoorde. 
21

 Werkman (1982/1991, p.5) stelt dat het stadsfabrieksambt in de tweede helft van de vijftiende eeuw reeds 

moet zijn ingesteld, maar geeft hiervoor geen bronvermelding of verklaring; de data uit Werkmans studie zijn, 

zoals uit eerder onderzoek bleek (Van Essen 2000), niet altijd even betrouwbaar. Het jaartal 1524, als 

benoemingsjaar voor de eerste bij naam bekende fabrieksmeester, is evenwel afkomstig uit Werkman 

(1982/1991, p.21). 
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tijd aangesteld op een vast jaarsalaris.
22

 De instelling van het ambt viel samen met de eerste aanstelling 

van een stadstimmerman met een vast jaarsalaris
23

 en een stadsstratenmaker in dat zelfde jaar.
24

 De 

stad stelde dus vaste beambten aan voor zowel de uitvoering van de publieke werken als voor het 

toezicht daarop en de aansturing ervan, waardoor gesteld kan worden dat het Amsterdamse 

stadsfabrieksambt ontstaan is in 1524.  

Over de eerste twintig jaar van het ambt van stadsfabrieksmeester is niet veel bekend.
25

 In de 

eerste van de overgebleven reeks stadsrekeningen, die uit 1531, was een aparte post opgenomen voor 

de uitgaven van het stadsfabrieksambt: ‗ander uytgheven van fabrijcq‘.
26

 De fabrieksmeester zal toen 

al zijn eigen boekhouding hebben gevoerd, die driemaandelijks werd afgesloten en gecontroleerd door 

de thesaurieren en derhalve kwartaalrekening werd genoemd.
27

 In de jaren veertig van de zestiende 

eeuw namen de stadswerken enorm in omvang toe door de vernieuwing en verbetering van de 

middeleeuwse vestingwerken. De groei van de stadswerken en de daarmee gepaard gaande toename 

van de stadsuitgaven aan het fabrieksambt lijken de belangrijkste redenen te zijn dat sinds 1544 

vrijwel alle fabrieksmeesters werden gekozen uit de vroedschap (zie bijlage 4). Als vroedschapslid 

behoorde de fabrieksmeester tot de financieel draagkrachtige bovenlaag van de bevolking die een 

grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en sociale verplichting tot zorg voor elkaar bezat, 

waardoor hij zeer betrouwbaar geacht werd. Bovendien was de fabrieksmeester bij besprekingen van 

bouwplannen in de vroedschap altijd aanwezig en daardoor altijd aanspreekbaar. Het ambt van 

fabrieksmeester kwam hiermee in hoger aanzien te staan en werd door hooggeplaatste regenten en 

ambitieuze bestuurders bekleed: oud-schepenen Jan Claesz van Hoppen (1555-1559) en Frans 

Hendricksz Oetgens (1594-1596) zouden beiden na hun aftreden als fabrieksmeester toetreden tot het 

college van burgemeesters.
28

 Het waren deze twee fabrieksmeesters die het ambt in hoger aanzien 

brachten door er steeds meer een bestuursfunctie van te maken: beiden delegeerden een belangrijk deel 

van de dagelijkse uitvoerende taken aan een ondergeschikte. Deze praktische uitkleding van het 

fabrieksmeestersambt zou echter in de zeventiende eeuw leiden tot de opheffing van het ambt.  

Van Hoppen kreeg kort na zijn aanstelling een onderfabrieksmeester naast zich die de 

dagelijkse rondgang langs de stadswerken maakte, toezicht hield op de werklieden en de 

stadsmaterialen, de administratie bijhield van de arbeidstijden van het werkvolk en de uitgifte van 

materialen en materieel. Hij werd volledig aangestuurd door de fabrieksmeester.
29

 Van Hoppens 

voorganger Jan Jansz van Hoorn (1544-1555) had al eerder, slechts voor de duur van een jaar, een 

dergelijke ondermeester naast zich gehad. Deze Gheryt Jansz Brouwer werd in december 1545 

aangenomen ‗voer onderfabrijckmr onder die wedden van negen ponden‘ en kreeg achtereenvolgens 

                                                      
22

 Er zijn geen bronnen die wijzen op een vastgestelde aanstellingsduur; het ambt zal formeel jaarlijks zijn 

bestendigd, maar de fabrieksmeester behield zich het recht te allen tijde terug te treden. 
23

 SAA: 5023/ 1/ f.282 [Groot Memoriaal; 09/03/1524; 14/03/1524; resp. aanstelling fabrieksmeester en 

stadstimmerman]; zie ook: Meischke e.a. 1995, p.31. 
24

 Sandifort 1975, p.181; Sandifort 1978, p.229; Jansen 1953/1954, p.78; deze stratenmaker was aangesteld door 

het Gerecht en werd betaald door de aanwonenden van het straatwerk. 
25

 Over de tweede fabrieksmeester, de schilder en kartograaf Willem Hendricxz Crook (1469-voor 1551), zie: 

Huussen 1972. 
26

 SAA: 5014/ 1 [stadsrekening 1531]; volgens Huussen (1972, p.34 noot 1) werd pas sinds 1538 in de 

stadsrekeningen een aparte rubriek ‗fabrijcque, tymmeraige ende reparatie‘ ingesteld; dit is incorrect.  
27

 Van de kwartaalrekeningen van de fabrieksmeester is nog een viertal overgeleverd: drie uit 1582 en een uit 

1599: SAA: 5040/ 3 [kwartaalrekeningen fabrieksmeesters 1582/1; 1582/2; 1582/3; 1599/3]; over de 

kwartaalrekening uit 1599, zie ook: Jansen 1960c. 
28

 Van beiden was de burgemeestersbenoeming niet de reden tot aftreden; beiden kregen het hoogste ambt niet 

aansluitend op hun fabrieksmeestersambt: Van Hoppen zou na tien maanden worden benoemd tot burgemeester, 

Oetgens pas na drie jaar (zie bijlage 4). Over Jan Claesz van Hoppen (ca.1504-1573), zie vooral: Bijtelaar 1954; 

Elias 1963, p.39; over Frans Hendricksz Oetgens (1558-1625), zie vooral: Elias 1963, p.102. 
29

 SAA: 5023/ 2/ f.58v. [Groot Memoriaal; 27/06/1555]: de onderfabrieksmeester ‗zal wesen te obedieren Jan 

Claesz van Hoppen deser stede fabryckmeester‘.  
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twee halve jaarsalarissen uitbetaald. Daarna kwam hij in de resoluties en rekeningen niet meer voor.
30

 

Tijdelijke overbelasting of ziekte van de fabrieksmeester zal de aanleiding zijn geweest van de 

instelling van dit tijdelijke ambt.
31

 Sinds de aanstelling van de scheepstimmerman Claes Hendricxz 

Cloeck als onderfabriek naast Van Hoppen in 1555, werd het een blijvend ambt met een vast 

jaarsalaris. De onderfabriek was een ambachtsman die behalve met logistieke en administratieve taken 

ook belast was met technische ondersteuning van de fabrieksmeester (zie hierna). 

Oetgens bedong bij zijn aanstelling als fabrieksmeester in 1594 het assistentschap van een 

penningmeester.
32

 De in deze functie aangestelde Pieter Jacobsz Nachtglas beheerde, onder gezag van 

de fabrieksmeester en onder eindverantwoordelijkheid van de thesaurieren-ordinaris, de financiën van 

het stadsfabrieksambt: hij betaalde de rekeningen en de daglonen, hield toezicht op de uitgifte en 

leveranties van materialen en gereedschappen, hield de bijbehorende administratie bij en assisteerde 

waar mogelijk de fabrieksmeester.
33

 Ook Nachtglas blijkt hierin een voorganger gehad te hebben: 

sinds 1580 werden voor een periode van 1¾ jaar – tot aan de benoeming van een nieuwe 

fabrieksmeester in 1582 – de betalingen van het fabrieksambt uitgevoerd door een ‗gecommitteerde tot 

betalingen van deser stede fabrijckambt‘, de waarschijnlijk speciaal daarvoor aangestelde klerk van de 

thesaurie Pieter Albertsz Rodingh.
34

 De aanstelling van deze penningmeester hield mogelijk verband 

met een tweede ambt dat fabrieksmeester Claes Reyers in 1580 aannam: hij werd benoemd tot 

schepen.
35

 In de twee volgende jaren dat hij het ambt van fabrieksmeester officieel nog bleef bekleden, 

kreeg hij, evenmin als Oetgens in het volgende decennium, zijn salaris niet uitbetaald.
36

  

Met de expliciete eis van Oetgens voor een penningmeester werd dit nieuwe ambt 

geïnstitutionaliseerd door de vorming van een taakomschrijving in de instructie waarop de eed 

afgelegd moest worden.
37

 Hiermee werd het ambt van fabrieksmeester voorgoed ontdaan van alle 

financiële handelingen: Nachtglas werd in 1596, evenals zijn opvolger, aangesteld als fabrieksmeester 

èn penningmeester; de ambten bleven officieel gescheiden.
38

 

 

Technisch rentmeesterschap? 

Het Amsterdamse ambt van fabrieksmeester wordt wel omschreven als een technisch 

rentmeesterschap; het zou vervuld worden door een technicus met administratief inzicht of door een 

bestuurder met technische ervaring.
39

 De eerste drie fabrieksmeesters zouden tot de groep ‗technicus 

met administratief inzicht‘ kunnen behoren – Croock (1532-1538) was schilder en kartograaf – maar 

sinds 1544 waren het uitsluitend vroedschapsleden, kooplieden en anderen zonder ervaring in het 

bouwambacht die benoemd werden tot fabrieksmeester in Amsterdam. Onder deze fabrieksmeesters 

bevonden zich twee houtkopers, twee korenkopers en vier kooplieden waarvan niet expliciet gemeld 

                                                      
30

 SAA: 5014/ 15/ f.48 e.v. [stadsrekeningen 1545 e.v.]. 
31

 Tijdelijke overbelasting door extreme veel stadswerk, ziekte en ouderdom waren in ieder geval in de 

zeventiende eeuw de belangrijkste redenen om stadsmeesters te voorzien van een assisterende ondermeester; zie: 

Van Essen 2000, pp.106-107; p.113; zie ook hierna in hoofdstuk 10. 
32

 SAA: 5025/ 7/ f.138 [res.Vroedschap; voor 26/02/1594]; over Oetgens, zie bijv. Kannegieter 1959, p.90; maar 

vooral: Elias 1963, p.102; De Roever 1886, pp.19-24. 
33

 SAA: 5023/ 2/ f.169-169v.[Groot Memoriaal; 28/02/1594; instructie voor de penningmeester van het 

fabrieksambt]; over Nachtglas, zie Elias 1963, p.217; voor toetreding van Nachtglas in de vroedschap (1595), zie 

ook: Dapper 1663, bijlage p.A2
verso

. 
34

 Voor de betalingen aan Rodingh en de betiteling ‗gecommitteerde…‘, zie: SAA: 5014/ 47-48 [stadsrekeningen 

1580-1581]; volgens Elias (1963, p.67) was Rodingh van 1580 tot april 1581 klerk der thesaurie. 
35

 Elias 1963, p.47. 
36

 SAA: 5014/ 47-48; 61-63 [stadsrekeningen 1580-1581; 1594-1596]. 
37

 SAA: 5023/ 2/ f.169-169v.; [Groot Memoriaal; 28/02/1594]; Nachtglas werd aanvankelijk voor de duur van 

één jaar aangenomen. 
38

 SAA: 5025/ 8/ f.235 [res.Vroedschap; 04/03/1596]; SAA: 5023/ 2/ f.173 [Groot Memoriaal; 23/04/1603]. 
39

 Meischke e.a. 1995, p.30. 
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wordt waarin zij handelden, een lijndraaier en een kalkbrander (zie bijlage 4). Alleen van de 

houtkopers kan verwacht worden dat zij bekendheid met en ervaring in de bouwwereld hadden en 

misschien enige technische kennis, maar dit laatste was volstrekt niet vanzelfsprekend, want de 

Amsterdamse houtkopers waren kooplieden en geen ambachtsmeesters. De Amsterdamse 

fabrieksmeesters na 1544 kunnen het best omschreven worden als bestuurders met misschien enige 

technische kennis. Voor het noodzakelijke bouwkundige inzicht konden zij steunen op de kennis van 

de onderfabrieksmeester, die kan worden omschreven als de ‗technicus met administratief inzicht‘. 

Maar was het ambt van fabrieksmeester dan louter een bestuursfunctie? 

De instructies voor de fabrieksmeesters uit de zestiende eeuw geven de indruk dat het ambt 

inderdaad alleen een bestuursfunctie was, waarbij het meest technische werk het inkopen van 

(bouw)materialen was. De eed uit 1594 voor Frans Hendricksz Oetgens heeft echter een zeer 

opmerkelijke opdracht: ‗Endes wat nieuwe wercken ghy bevindt nootelyck gemaeckt, een goet ontwerp 

ende ordonnantie nae U beste beduncke ende wetenschap daeraff maecken sult, ...‘.
40

 Dit betekent niet 

alleen dat Oetgens bij het stadsbestuur voorstellen indiende voor te maken nieuwbouw, maar tevens 

zelf naar beste kennis en ideeën de ontwerpen en werkomschrijvingen zou moeten indienen. 

Ontwerpen en werkbeschrijvingen zullen gewoonlijk door de stadsmeesters en onderfabrieksmeester 

zijn gemaakt.
41

 Dat Oetgens de opdracht kreeg deze ontwerpen en beschrijvingen te (laten) maken, 

betekent dat hij werd geacht hiervan kennis van zaken te hebben. Gegeven het feit dat hem dringend 

verzocht werd aan te blijven toen hij al na twee jaar uit zijn ambt terug wilde treden en dat hij in de 

jaren na zijn fabrieksmeestersambt zitting had in de vele commissies die de stadswerken 

voorbereidden, begeleidden of inspecteerden, moet geconstateerd worden dat Frans Hendricksz 

Oetgens een deskundig bestuurder op het gebied van de bouwkunst was.
42

 Oetgens blijkt daarmee de 

uitzondering te zijn op de regel dat de Amsterdamse fabrieksmeesters na 1544 louter een 

bestuursfunctie bekleedden. 

 

Stadsmeesters 

In 1524 werd, zoals al eerder gememoreerd is, voor het eerst een stadstimmerman in vaste dienst 

aangesteld.
43

 In deze functie werd ene Willem Claesz voor vier jaar aangenomen, in welke jaren hij 

alle werkdagen, en indien nodig ook op heiligedagen, timmerwerk voor de stad moest verrichten. Hij 

mocht geen werk uitvoeren anders dan uitsluitend in opdracht van de stad. Willem Claesz verdiende 

daarmee naast een dagloon een jaarsalaris van ƒ60. Hij kreeg een ambtswoning bij de Schreierstoren 

en vrije brandstof in de vorm van spaanders en afvalhout en ontving bovendien voor het beheer van de 

Oudezijds Sluis nog eens ƒ6 voor turf.
44

 Hij mocht net zoveel knechten aannemen voor het stadswerk 

als hij nodig achtte, maar uitsluitend met goedkeuring van de stadsfabrieksmeester.  

Vóór de aanstelling van een stadstimmerman in 1524 moet het timmerwerk, net als voor het 

werk in de overige ambachten nog geruime tijd zou gelden, door een ingehuurde ambachtsmeester met 

zijn knechten in dagloon zijn uitgevoerd. Het is niet duidelijk waarom juist in 1524 de stad besloten 

                                                      
40

 SAA: 5023/ 2/ f.169v. [Groot Memoriaal; xx/02/1594]; transcriptie van deze eed is gepubliceerd in: Peters 

1901, p.229 bijlage A. 
41

 Dit gaat in ieder geval op voor de zeventiende eeuw; over de zestiende eeuw zijn daarvoor geen directe 

aanwijzingen te vinden, maar indien het merendeel van de fabrieksmeesters daartoe niet in staat geacht kan 

worden, konden deze ontwerpen en werkbeschrijvingen binnen het stadswerk alleen gemaakt zijn door de 

hoogste stadsbeambten in de bouwambachten – de stadsmeesters – en de technische assistant van de 

fabrieksmeester – de onderfabrieksmeester. 
42

 SAA: 5025/ 8/ f.235 [res.Vroedschap; 04/03/1596]: ‗Alsoe Frans Heijndircxz Oetges (nyettegenstaende alle 

middelen van inductie byden heeren burgermeesteren daer toe gebruijckt) nijet heeft kunnen werden beweecht, 

omme hem als fabrijckmeester deser stede voor dit loopende jaer, noch te laeten gebruijcken, ...‘. 
43

 Dit is althans de oudst bekende aanstelling uit de bronnen: SAA: 5023/ 1/ 1524 [Groot Memoriaal; 1524]. 
44

 Meischke e.a. 1995, p.31. 
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had om voor het timmerwerk een meestertimmerman in vaste dienst aan te stellen; voor zover bekend 

waren er in dat jaar geen grote stadswerken gepland. Dat laatste was wel anders bij de aanstelling in 

1545 van een stadsmetselaar in vaste dienst: in deze periode moest de stadsvesting verbeterd worden, 

wat de stad een gegarandeerd jaren durend metselproject in het vooruitzicht stelde. Een dergelijk groot 

fortificatiewerk diende gecoördineerd en geleid te worden door een vakbekwaam meestermetselaar, 

die bovendien tekeningen en begrotingen voor dit immense werk kon maken. Deze stadsmetselaar 

Willem Dircxz (†1554) maakte zelfstandig en samen met de Italiaanse architect en 

vestingbouwkundige Alessandro Pasqualini (1493-1559) ontwerpen en begrotingen voor de fortificatie 

van Amsterdam en Hoorn.
45

 Daarnaast bouwde hij voor de stad enige gebouwen, waarvan het ontwerp 

mogelijk aan hem is toe te schrijven: het Turfpakhuis van de Oudezijds Huiszittenmeesters (1550; 

afb.48) aan de O.Z.Voorburgwal en het Bushuis (1551-1555; afb.49) aan de Oude Hoogstraat.
46

  

Tot aan het einde van de zestiende eeuw zouden de stadstimmerman en de stadsmetselaar de 

enige bouwambachtsmeesters in vaste dienst met een vast jaarsalaris zijn, waarbij aangemerkt moet 

worden dat de stadsmetselaar in de periode 1568-1580 wel in vast dienst was, maar slechts een gering 

vast jaarsalaris ontving en dagloon voor iedere gewerkte dag en in de periode 1580-1595 alleen nog 

dagloon.
47

 Voor de overige ambachten werden in de publieke werken tot 1595 uitsluitend 

ambachtsmeesters in dagloon aangesteld: voor de duur van het werk of met een contract voor 

(on)bepaalde tijd. De ambachtsmeesters met een contract waren met uitsluiting van anderen aan de 

stad gebonden en werden derhalve ook stadsmeesters genoemd: de stad stelde in 1524 een 

stratenmaker aan, sinds 1563 een stadsleidekker, een stadsslotenmaker in 1566 en achtereenvolgens 

twee stadssmeden in 1591(zie bijlage 4). De continuïteit van deze ambten is alleen voor het 

stadsleidekkersambt zeker, van de overige ambachten is alleen een enkele aanstelling bekend. Toch 

kan verondersteld worden dat ook voor deze ambachten, en mogelijk ook voor andere zoals 

glazenmaken en schilderen, de stad altijd één ambachtsmeester als ‗stads beste‘ had aangesteld: een 

meester die in zijn ambacht het exclusieve alleenrecht op het stadswerk genoot, al of niet met een 

verbod op werk voor particulieren.
48

 

De vaste stadsmeesters en zeker de ingehuurde ambachtsmeesters waren in de zestiende eeuw 

als vanzelfsprekend meewerkend meester: verschillende instructies en aanstellingsresoluties geven aan 

dat de stadsmeester ‗mitter handt mede gehouden zal wesen te wercken‘ (Reynier Cornelisz; 1554) 

‗oick zelver in persoone mitte troffel [moet] wercken‘ (Roemer Garbrandtsz; 1568), ‗daer het van doen 

ofte noodich es, selffs mede [te moeten] wercken‘ (Hendrick de Keyser; 1595).
49

 Alleen van de 

stadstimmerman is het niet duidelijk of ook hij meewerkend meester was of dat hij uitsluitend een 

coördinerende, aansturende en controlerende functie bekleedde: in de instructies staat wel de opdracht 

dat hij ‗alle wercken, die de stede te maken heeft, maken sal, geen uuytgesondert‘ maar niet of hij zelf 

daarvoor op de steiger of aan de werkbank moest staan.
50

  

                                                      
45

 Meischke e.a. 1995, pp.32-33; Fremeny 1925, p.46; over Pasqualini, zie meest recentelijk: Van Wezel 1999, 

pp.116-122. 
46

 Meischke e.a. 1995, p.32. 
47

 Sinds zijn aanstelling in 1568 tot in 1580 (1 kwartaal) ontving stadsmetselaar Roemer Garbrantsz een 

jaarsalaris, vervolgens komt hij niet meer voor bij de stadsofficianten met een vast jaarsalaris, maar wel in de 

enkele overgebleven kwartaalrekeningen van de stadsfabrieksmeester uit 1582; SAA: 5014/ 36-47 

[stadsrekeningen 1568-1580]; SAA: 5040/ 3 [kwartaalrekeningen stadsfabrieksmeester Claes Pietersz Calff 

1582-1; 1582-2; 1582-3]; volgens zijn aanstellingscontract zou hij bij ziekte nog een maand lang zijn daggeld 

doorbetaald krijgen, wat uitzonderlijk was (zie: Meischke e.a. 1995, p.35). 
48

 Zoals in hoofdstuk 3 al bespoken is en ook later in Amsterdam werd toegepast, kon een stad bij een te grote 

werkbelasting van één ambachtsmeester het werk verdelen, in wijken of naar gebouwen, over twee of meer 

ambachtsmeesters.  
49

 SAA: 5023/ 2/ f.48v.; 117v.; 170v. [Groot Memoriaal; 08/02/1554; 23/01/1568; 19/07/1595]; resp. 

transcripties in: Van Dillen 1929, pp.232 (no.400); p.324 (no.549); Peters 1901, pp.229 (bijlage B). 
50

 SAA: 5023/ 1/ f.316 [Groot Memoriaal; 07/09/1542]; transcriptie in: Van Dillen 1929, p.150 (no.276). 



 
145 

 

De stadstimmerman zal in de eerste decennia van de zestiende eeuw in belangrijke mate de 

technisch adviseur van de stadsfabrieksmeester zijn geweest: hij was immers de enige technisch 

onderlegde vakman in vaste dienst en als timmerman de coördinator van de uitvoering van het 

stadswerk. De timmerlieden hadden immers in het algemeen op de Amsterdamse bouwplaats de 

belangrijkste positie: omdat het timmerwerk het belangrijkste onderdeel vormde van de traditionele 

Hollandse bouwkunst hadden de timmerlieden de leiding op de bouwplaats, waren zij de 

werkverdelers en besteedden zij van alle ambachtslieden de langste tijd aan een bouwwerk.
51

 Het 

maken van ontwerpen, bestekken en begrotingen was in die tijd derhalve voornamelijk nog het werk 

van timmerlieden.
52

 Een groot deel van de tijd van een stadstimmerman zal ook in de zestiende eeuw 

al bestaan hebben uit voorbereiding en coördinatie van de stadswerken, aansturen en controleren van 

zijn knechten en als er tijd over was zelf meewerken. 

De zestiende-eeuwse stadsmetselaars verzorgden tot 1595 tevens het steenhouwerswerk. De 

tweede opeenvolgende stadsmetselaar vond in 1554 in zijn instructie expliciet vermeld dat hij tevens 

het steenhouwwerk moest verrichten en dat hij de opbrengst van de biksteen – het na de bewerking 

overgebleven afval van de natuursteen die vermalen als schuurmiddel werd toegepast – mocht 

behouden.
53

 In zijn opvolgers instructie uit 1568 staat weliswaar niet vermeld dat ook hij het 

steenhouwwerk moest verrichten, maar wel dat hij geen extra inkomsten uit de biksteen kreeg; dit 

betekent dat het steenhouwwerk nog steeds op de werkplaats van de stadsmetselaar werd uitgevoerd 

en dat hij daarover dus de leiding had.
54

 De drie poorten van de toenmalige stadstimmerwerf (1571; 

afb.50) worden dan ook aan deze stadsmetselaar Roemer Garbrantsz (†1594) toegeschreven.
55

  

Met de toename van het natuursteenwerk in de architectuur in de tweede helft van de zestiende 

eeuw, werd het steenhouwwerk meer en meer een eigen dicipline die niet langer als vanzelfsprekend 

door de metselaar werd uitgevoerd. De stad stelde in 1595 zelfs een stadssteenhouwer en -beeldsnijder 

aan – Hendrick de Keyser (zie hoofdstuk 10). De Keyser was de derde achtereenvolgende 

beeldhouwer die door de stad werd ingehuurd; De Keyser structureel, zijn voorgangers op incidentele 

basis. Joost Jansz Bilhamer (1521/41-1590), beeldhouwer en landmeter-cartograaf, werd in de jaren 

1566-1590 veelvuldig door de stad ingezet: in de jaren 1566-1577 heette hij in de stadsrekeningen 

‗beeldsnijder‘, in 1579 ‗architect‘ en in 1583-1589 ‗landmeter‘.
56

 Er was echter geen sprake van een 

vaste aanstelling door de stad – Joost Jansz werd betaald voor de opdrachten die hij kreeg – maar hij 

                                                      
51

 Meischke/ Zantkuijl/ Raue/ Rosenberg 1995, p.42; wel tweemaal zoveel tijd als de metselaars. 
52

 Idem. 
53

 SAA: 5023/ 2/ f.48v. [Groot Memoriaal; 08/02/1554]; transcriptie in: Van Dillen 1929, pp.232 (no.400); het 

emolument van de biksteen werd een jaar later ingetrokken en gecompenseerd door een jaarlijkse 

salarisverhoging van ƒ18.  
54

 SAA: 5023/ 2/ f.117v. [Groot Memoriaal; 23/01/1568]; gedeeltelijke transcriptie in: Van Dillen 1929, p.324 

(no.549); hij was verantwoordelijk voor ‗deser stede werck van backsteen ende anders‘, dus niet alleen voor het 

metselwerk. 
55

 Meischke 1975, p.187; twee van deze poorten zijn na ontmanteling van deze stadstimmerwerf bij de Oude 

Turfmarkt elders in de stad hergebruikt: ingang Burgerweeshuis, St.Luciënsteeg; Atheneum, O.Z.Voorburgwal 

231. 
56

 Over Joost Jansz Bilhamer, zie: Van Tussenbroek 2007; Meischke e.a. 1995, pp.36-37; Staring 1964. Staring 

probeert aan de hand van een portret aannemelijk te maken dat Bilhamer geboren was in 1521 in plaats van 1541 

zoals men tot dan tot aannam (Staring 1964, p.202). Het bijschrift bij een kopie van een portret van Bilhamer 

waarop Staring zich baseert, geeft hem de mogelijkheid enkele vroege werken aan hem toe te schrijven; 

Meischke e.a. houden het geboortejaar op 1541, maar niet duidelijk is of ze aan Staring voorbij gaan of dat ze het 

niet met hem eens zijn. Van Tussenbroek neemt het betoog van Staring als gegeven aan. De vervroeging van het 

geboortejaar met twintig jaar lijkt echter niet erg waarschijnlijk, want dat betekent ook dat de stad de grote 

beeldhouwer Joost Jansz Bilhamer pas op 45-jarige leeftijd voor het eerst (in 1566 is een eerste betaling aan hem 

in de stadsrekeningen te vinden) een opdracht verleende, terwijl Jan Claesz Hoppen, van wie verondersteld 

wordt dat hij de grote promotor van Joost Jansz binnen het stadsbestuur was, al sinds 1560 burgemeester was en 

daarvoor van 1555 tot 1559 stadsfabrieksmeester. Een eerdere opdracht van stadswege aan Bilhamer lijkt dan 

aannemelijker, behalve als hij in 1566 pas 25 jaar was. 
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was in die periode wel de enige beeldsnijder en landmeter-cartograaf die door de stad werd betaald. 

Daardoor blijkt hij wel de stads ‗beste‘ te zijn. Het landmeterswerk werd na Bilhamers dood in 1590 

overgenomen door landmeter Adriaen Ockersz, zijn overige werk – beeldsnijden en ontwerpen – 

waarschijnlijk door de direct na Bilhamers dood van Utrecht naar Amsterdam verhuisde beeldhouwer 

en ingenieur Cornelis Bloemaert (†1593/95), met in zijn kielzog zijn leerling Hendrick de Keyser.
57

 

Verondersteld mag worden dat De Keyser Bloemaerts positie heeft overgenomen.
58

 Het overlijden van 

de stadsmetselaar in december 1594 maakte vervolgens de weg vrij voor de scheiding van het metsel- 

en steenhouwerswerk in de publieke werken waardoor Hendrick de Keyser een vaste aanstelling als 

stadssteenhouwer en -beeldsnijder kon worden geboden. De nieuwe stadsmetselaar zou uitsluitend nog 

verantwoordelijk zijn voor het metselwerk. 

 

Oetgens als vernieuwer van het stadsfabrieksambt? 

Oud-schepen, raad en zeer vermogend koopman Frans Hendricksz Oetgens (1558-1625) volgde in 

1594 Jan Jansz Smit op als stadsfabrieksmeester van Amsterdam. Volgens De Roever, in een eerste 

uitvoerige studie naar het Amsterdamse stadsfabrieksambt in de periode 1595-1628, had ‗Oetgens zich 

voorgenomen grondige hervormingen in ‘t beheer van ‘t fabriek-ambt te brengen,‘ waarbij hij als 

eerste een splitsing zou doorvoeren in de technische en administratieve werkzaamheden van het ambt 

door de aanstelling van een penningmeester en vervolgens de gehele top van het fabrieksambt zou 

vernieuwen en uitbreiden en ‗dat hij weldra tot de overtuiging kwam, dat kundige ambtenaren als 

[stadssteenhouwer] De Keyser, [stadmetselaar] Danckertsz en [stadstimmerman] Staets het zonder een 

fabriekmeester uitstekend goed afkonden. Zo besloot hij zich terug te trekken,...‘
59

 Meischke, in de 

meest recente studie naar het Amsterdamse stadsfabrieksambt in dezelfde periode, meent echter dat de 

top van het stadsfabrieksambt in 1595 ‗door toevallige omstandigheden geheel vernieuwd‘ werd.
60

 

Moet De Roever geheel worden tegengesproken, ook de mening van Meischke moet enigszins worden 

genuanceerd.  

De Roever wekt de onterechte suggestie dat Oetgens bij zijn aanstelling reeds vastbesloten 

was het stadsfabrieksambt te reorganiseren: vanwege zijn verzoek tot de aanstelling van een 

penningmeester, de vervanging van zowel de stadstimmerman als de stadsmetselaar, de nieuwe 

instelling van het stadssteenhouwersambt en Oetgens‘ terugtreding als fabrieksmeester na twee jaar. 

Dat een zeer vermogend koopman voor de geldelijke handelingen en vooral de administratie daarvan 

in het fabrieksmeestersambt een assistent verlangde, is niet verwonderlijk omdat hij zich in zijn eigen 

handelsonderneming waarschijnlijk ook van dergelijke ondergeschikten had verzekerd. Bovendien en 

bovenal kon Oetgens zich door deze penningmeester uitsluitend met het bestuurlijk deel van het werk 

bezighouden én hield hij voldoende tijd over om zijn particuliere onderneming voort te zetten.
61

 De 

uitbreiding van het stadsfabrieksambt met een penningmeester werd derhalve in het belang van de 

fabrieksmeester en niet specifiek ter verbetering van de organisatie ingesteld. Voor Oetgens was het 

fabrieksmeestersambt een bestuursambt dat hij, zoals alle bestuurders, naast zijn eigen onderneming 

vervulde; hij kreeg echter als enige fabrieksmeester geen salaris voor de uitoefening van het ambt (zie 

tabel 4).  

                                                      
57

 Neurdenburg (1930, p.5) meent dat Bloemaert in 1594 weer terug in Utrecht was en overleden in of na 1595; 

Meischke (1994, p.106) veronderstelt dat Bloemaert reeds in 1593 in Utrecht overleden is. Beiden hebben geen 

bronverwijzing. 
58

 Dus ofwel reeds in 1593 na Bloemaerts dood of in 1594 na diens vertrek. 
59

 De Roever 1886, p.20; p.24. 
60

 Meischke 1994, p.100. 
61

 In de volgende decennia zou duidelijk blijken dat Oetgens zijn eigen commerciële belangen altijd voor het 

algemene stadsbelang stelde: zie over Oetgens‘ rol als grondspeculant in de stedelijke grondpolitiek in de 

aanloop van de derde stadsvergroting (1612) vooral de redevoering van C.P.Hooft uit 1615 (Hooft 1871, pp.101-

126) en de dissertatie van Jaap-Evert Abrahamse (2010, pp.85-94). 
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Jaar fabriekmeester onderfabriek timmerman metselaar steenhouwer    

1524      ?    ƒ  60       

1534 ƒ  60               │       

1535      │          ƒ  84-10      

1538 ƒ 120         │       

1542      │    ƒ 116  ƒ 120   

1546      │             │  ƒ 132   

1547 ƒ 138         │       │     

1552      │    ƒ 126       │   

1555      │  ƒ  90            │  ƒ 150   

1557      │       │  ƒ 150       │   

1559 ƒ 168       │            │       │     

1560      │  ƒ 105           │       │   

1561      │  ƒ 120            │       │   

1566 ƒ 225       │       │       │    

1568      │       │       │  ƒ 40 + daggeld         

1580      │       │  ƒ 210       │        

1589      │  ƒ 150               │     

1590 ƒ 250       │       │       │    

1591 ƒ 325  ƒ 162-5  ƒ 247-10      │        

1592 ƒ 381-5  ƒ 200      ƒ 260       │    

1593 ƒ 400       │       │       │        

1594     —       │  ƒ 270       │            

1595     —  ƒ 215  ƒ 420  ƒ 420  ƒ320  

1596 ƒ 600  ƒ 260       │       │      │   

 

TABEL 4:  Jaartraktementen in het Amsterdams stadsfabrieksambt in de zestiende eeuw  

(bron: SAA: 5014/ 1-66; stadsrekeningen 1524-1599). 

 

 

De vervanging van de top van het stadsfabrieksambt in 1595 was geen georganiseerde 

verandering zoals in Rotterdam waar in 1660 de stadstimmerman en de stadsmetselaar werden 

ontslagen om vervangen te worden door één stadsbouwmeester.
62

 In Amsterdam berustte de 

vervanging in 1595 op het min of meer samenvallen van het overlijden van zowel stadstimmerman 

Adriaen Lenaertsz Coster (juni 1595) en de achtereenvolgende stadsmetselaars Roemer Gerbrandtsz 

(december 1594) en Cornelis I Danckertsz (juli 1595) (zie bijlage 4). De aanstelling van De Keyser als 

stadssteenhouwer hing nauw samen met de aanstellingen van beide achtereenvolgende 

stadsmetselaars: De Keyser werd officieel aangesteld op dezelfde dag als Danckertsz‘ opvolger, zoon 

Cornelis II Danckertsz (de Oude) (1561-1634), maar met terugwerkende kracht vanaf de 

aanstellingsdatum van Danckertsz I.
63

 Van De Keysers diensten werd dus gebruik gemaakt sinds de 

aanstelling van Danckertsz I maar blijkbaar aanvankelijk niet met de intentie om hem een aanstelling 

met een vast jaarsalaris te bieden. De hiervoor reeds genoemde scheiding van de ambachten in het 

steenbewerkingsvak, gecombineerd met de groeiende omvang van de stadssteenhouwwerken door de 

veranderde vormgeving in de architectuur en de expansieve groei van de Amsterdamse economie, 

moet de belangrijkste oorzaak zijn geweest van de noodzaak om een vakbekwaam steen- en 

                                                      
62

 Over deze georganiseerde wijziging van het Rotterdamse stadsfabrieksambt, zie vooral: Moquette 1929; Bos 

1999; over de Rotterdamse stadswerken, zie ook: Bonke 1996. 
63

 SAA: 5023/ 2/ f.170v.-171 [Groot Memoriaal; 19/07/1595]; transcriptie in: Peters 1901, pp.229-231 (bijlages 

B en C); Cornelis I Danckertsz werd een half jaar eerder aangesteld op 2 februari 1595 [Meischke 1994, p.101]; 

Cornelis II Danckertsz werd later in de bronnen vooral Danckertsz de Oude genoemd, omdat ook zíjn zoon 

Cornelis Dankcertsz heette en tegelijktijd met zijn vader in stadsdienst was. Hierna wordt uitsluitend nog 

geschreven over Cornelis I Danckertsz, Cornelis II Danckertsz (de Oude) en Cornelis Danckertsz de Rij ter 

onderscheid. 
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beeldhouwer aan te stellen voor de leiding over de stadssteenhouwerij.
64

 Danckertsz I was het 

steenhouwen misschien wel machtig – zijn stieffamilie dreef immers een metsel- en steenhouwbedrijf 

– maar zijn zoon zal uitsluitend geschoold zijn in het metselvak.
65

   

Het ambt van stadssteenhouwer is met de aanwezigheid van De Keyser in het stadswerk en de 

explosieve groei van het steenhouwerswerk in zeer korte tijd ontstaan: na het vertrek van Bloemaert 

werd De Keyser waarschijnlijk incidenteel door de stad ingehuurd voor met name beeldhouwwerk, na 

de aanstelling van Danckertsz I werd hij ingezet om het uitvoerende werk op de stadssteenhouwerij te 

leiden onder verantwoordelijkheid van de stadsmetselaar en na de aanstelling van Danckertsz II werd 

hij aangesteld als stadsmeestersteenhouwer en -beeldhouwer om de totale leiding over de 

stadssteenhouwerij te voeren. Deze ontwikkeling lijkt eerder organisch te zijn ontstaan dan het 

resultaat te zijn van een vooropgezet plan. De aanstellingsinstructie van De Keyser voorzag dan ook in 

niets in zijn latere uitzonderingspositie als architect en beeldhouwer die vrijelijk voor particulieren, 

vorsten en andere overheden kon werken; zijn instructie was vrijwel gelijk aan die van de 

stadsmetselaar: De Keyser werd meewerkend meester en zijn knechten mochten uitsluitend voor 

stadswerk worden ingezet; alleen bij De Keyser werd gesproken over het maken van ‗modellen, 

patronen ofte ontwerpselen‘.
66

 Hendrick de Keyser was al in 1595 tot over de landsgrenzen bekend – 

de stadsmetselaar van Emden had een jaar eerder zijn zoon bij De Keyser in de leer gedaan – dus het is 

begrijpelijk dat het stadsbestuur van Amsterdam de beste steen- en beeldhouwer binnen haar 

stadsgrenzen aan zich wilde binden.
67

 Het is mogelijk dat Oetgens geijverd heeft om De Keyser in de 

vaste functie van stadssteenhouwer en -beeldsnijder aangesteld te krijgen, of dat hij een 

doorslaggevend advies heeft gegeven in de aanstellingen van de beide Danckertszen en 

stadstimmerman Staets, maar het waren uiteindelijk de regerende burgemeesters die bepaalden wie in 

welke functie werd benoemd, want de stadsambten werden door hen persoonlijk vergeven.
68

  

 Oetgens‘ vertrek na twee jaar kan niet veroorzaakt zijn door het idee dat de stadsmeesters het 

zonder fabrieksmeester af zouden kunnen: de fabrieksmeester was er immers niet voor de 

stadsmeesters maar voor het stadsbestuur. Als gedelegeerde van het stadsbestuur stuurde hij in 

opdracht van datzelfde bestuur de stadsmeesters aan en controleerde hij hen. Controle en aansturing 

was altijd noodzakelijk en direct na Oetgens terugtreding werd dan ook onmiddelijk een ander tot 

fabrieksmeester benoemd, omdat ‗den voorsz dienst nyet langer mach ledich staen, zonder 

merckelycke schade, ende nadeel van deser stede fabrieck‘.
69

 De reden van Oetgens vertrek moet in 

zakelijke en bestuurlijke ambitie hebben gelegen; ondanks het uitdrukkelijk verzoek van de 

burgemeesters was hij niet genegen om in functie te blijven en bekleedde hij bovendien twee jaar lang 

geen ander stadsambt.
70

 Wel was hij als lid van de vroedschap, als oud-fabrieksmeester en later als 

burgemeester veelvuldig in de commissies te vinden die de stadswerken voorbereidden en begeleidden 

en die de stadsvergroting ontwikkelden etc.
71

 Terwijl Oetgens in de functie van fabrieksmeester slechts 

                                                      
64

 Over het leven en werk van Hendrick de Keyser, zie vooral: Ottenheym/ Rosenberg/ Smit 2008, pp.12-28. 
65

 Volgens De Roever (1886, p.21 noot 5) hertrouwde Danckertsz‘ vader in een familie die een metselaars- en 

steenhouwerszaak dreef, maar werden Cornelis II en zijn broer Hendrick metselaars. 
66

 SAA: 5023/ 2/ f.170v.-171 [Groot Memoriaal; 19/07/1595]; transcriptie in: Peters 1901, pp.229-231 (bijlages 

B en C). 
67

 Binden was in deze een rekkelijk begrip, want zowel de stad als De Keyser – en de andere stadsmeesters – 

hadden slechts drie maanden opzegtermijn voor het ontbinden van het contract; SAA: 5023/ 2/ f.163v.; f.170v.-

171 [Groot Memoriaal; 27/02/1589; 19/07/1595]; transcriptie in: Peters 1901, pp.229-231 (bijlages B, C en D). 

Over De Keysers leerlingcontract met Hendrick Jansz van Emden, zie vooral: Weissman 1904, p.70; zie ook: 

Meischke 1994, p.106; Neurdenburg 1930, p.91. 
68

 Faber/ Huisken/ Lammertse 1987, p.26. 
69

 SAA: 5025/ 8/ f. 235 [res.Vroedschap; 04/03/1596]. 
70

 Idem; ‗nyettegenstaende alle middelen van inductie byden heeren burgermeesteren daer toe gebruijckt‘. 
71

 Bijvoorbeeld in 1597 bepaalde Oetgens mede de locatie, vormgeving, en uitvoering van nieuw te bouwen 

kruithuizen: SAA: 5025/ 8/ f.363 [res.Vroedschap; 01/04/1597]; in 1607 was hij betrokken bij de ontwikkeling 
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kon adviseren (aan het stadsbestuur) en vastgesteld beleid laten uitvoeren, kon hij in de commissies 

actief het beleid ten aanzien van de stadswerken sturen en (mede-)bepalen en had hij als burgemeester 

bovendien grote beslissingsbevoegdheden.  

Hoewel duidelijk mag zijn dat de uitbreiding van het fabrieksambt geen vooropgezet plan van 

Oetgens kan zijn geweest, is het evenmin toevallig ontstaan. De vormgeving van de architectuur, de 

specialisatie in de steenbewerkingsambachten en de expansieve groei van de Amsterdamse economie 

en de daarbij gepaard gaande groei van de bouwnijverheid, bepaalden dat aan het eind van de 

zestiende eeuw de tijd in Amsterdam rijp was voor de instelling van het stadssteenhouwersambt. De 

internationale reputatie van Hendrick de Keyser moet voor het stadsbestuur reden zijn geweest om 

juist hem in die functie aan te stellen. Dat in hetzelfde jaar eveneens de ambten van stadstimmerman 

en stadsmetselaar opnieuw werden vergeven, is door de samenloop van achtereenvolgende overlijdens 

wel gebaseerd op toeval.  

 

 

                                                                                                                                                                      
van de nieuwe koopmansbeurs: SAA: 5025/ 9/ f.272-273 [res.Vroedschap; 25/03/1607]; in 1611 nam Oetgens 

actief deel aan de beraadslagingen omtrent het vaststellen van het stedenbouwkundig plan van de 

stadsvergroting: Taverne 1978, pp.447-448 noot 111. Het idee dat Oetgens de ontwerper c.q. initiator van de 

stadsvergroting van 1610 was, zoals in 1888 door Meijer (p.38 noot 1) gesuggereerd werd en sindsdien als feit 

werd overgenomen in de literatuur, is in contemporaine stadsbeschrijvingen noch in de bronnen terug te vinden 

en moet derhalve worden verklaard uit de impact van De Roevers publicatie uit 1886 (dank aan Jaap-Evert 

Abrahamse voor de verwijzing naar Meijer 1888). 
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HOOFDSTUK 9 
BESTUUR, BELEID EN AANSTURING VAN DE PUBLIEKE 

WERKEN IN DE ZEVENTIENDE EEUW 

 

 

In de organisatie van de publieke werken was er sprake van drie organisatielagen: 1) het stadsbestuur 

bepaalde het beleid en budget, nam de besluiten en gaf sturing aan 2) de ambtenaren die 

verantwoordelijk waren voor de inkoop, administratie, budgetbeheersing, toezicht op en aansturing en 

controle van 3) de uitvoerende ambachtsmeesters. De verschillende lagen hadden hun eigen 

organisatievorm en zullen hier dus apart behandeld worden: de bestuurlijke en ambtelijke organisatie 

zal in dit hoofdstuk behandeld worden, de uitvoerende in het volgende. 

Als eerste zal een situatieschets worden gegeven van de organisatiestructuur zoals die rond 

1600 bestond. Daarin zal onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de bestuurlijke aansturing en 

bouwkundige leiding, toezicht en controle en anderzijds de financiële en administratieve aansturing, 

handelingen en controle. Vervolgens zullen de aanpassingen die gedurende de zeventiende eeuw op 

deze organisatiestructuur werden toegepast, worden uiteengezet, waardoor de zeventiende-eeuwse 

veranderingen in het bestuurlijk en ambtelijk deel van het Amsterdamse stadsfabrieksambt verklaard 

kunnen  worden. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt hoe het beleid ten aanzien van de publieke 

werken – het onderhoudswerk, nieuwbouwwerk en de uitvoeringsmethoden – tot stand kwam en tot 

slot de financiering. 

 

 

9.1  Bestuur en aansturing van, toezicht en controle op de publieke werken rond 1600 

 

Bestuurlijke aansturing en bouwkundige leiding, toezicht en controle: fabrieksmeesters, 

onderfabrieksmeesters en commissies 

De organisatiestructuur van de publieke werken zoals die rond 1600 bestond, was als volgt 

opgebouwd: het college van regerende burgemeesters had als dagelijkse bestuur van de stad de taak 

van opdrachtgever. Zij werd geadviseerd door enerzijds de vroedschap en eventueel benoemde 

commissies en anderzijds door haar ambtenaren en uitvoerders. In alle belangrijke zaken, waarbij veel 

geld gemoeid was, het prestige van de stad of andere politieke grondslagen, werden de besluiten 

genomen in samenspraak met en met goedkeuring van de vroedschap, zoals bij de bouw van nieuwe 

kerken en torens, de handelsbeurs en de stadsvergroting, maar ook bij bijvoorbeeld de vergroting van 

het tuchthuis, de bouw van nieuwe kruittorens of de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug.
72

 Waar 

de grens lag waarbinnen de burgemeesters vrij konden besluiten, is volstrekt onduidelijk. Het oordeel 

van de thesaurieren was eveneens van doorslaggevend belang, maar uitsluitend op de financiële 

haalbaarheid van plannen: de thesaurieren dienden altijd hun fiat te geven. Ook in deze geldt dat 

onduidelijk is binnen welke marge de burgemeesters de vrije hand hadden om geld uit te geven. 

Waarschijnlijk was de marge behoorlijk groot, want niet alleen waren de regerende burgemeesters 

hoofdverantwoordelijk voor de door de theaurieren opgestelde stadsrekeningen
73

, de verwevenheid 
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 SAA: 5025/ 8/ f.643 [res.Vroedschap; 27/11/1600]: verruiming tuchthuis (geraamde kosten: ƒ5000-ƒ6000); 

SAA: 5025/ 8/ f.363; f.657-658 [res.Vroedschap; 01/04/1597; 20/01/1601]: kruittorens; SAA: 5025/ 8/ f.384-385 

[res.Vroedschap; 22/07/1597]: voetgangersbrug over de nieuwe stadsgracht ‗om alzoe vanden nieuwe Cingel 

recht deur inde nijeuwe stad te mogen gaen‘. 
73

 Faber/ Huisken/ Lammertse 1987, p.26. 
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van de verschillende ambtscolleges en commissies, de verbondenheid met en de daarmee gepaard 

gaande verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, was zo groot dat het vertrouwen dat de 

burgemeesters genoten navenant was.
74

 De burgemeesters benoemden niet alleen het merendeel van de 

aan te stellen ambtenaren, zij bepaalden ook de hoogtes van de salarissen en beslisten over 

loonsverhogingen en de toekenning van bonussen. De thesaurieren werden eveneens door de 

burgemeesters benoemd en veelal gekozen uit het college van oud-burgemeesters en hadden dan 

tevens zitting in de oud-raad, het college van oud-burgemeesters dat in geregeld overleg met de 

regerende burgemeesters zwaarwegende invloed had op de besluitvorming. Uit de oud-raad werden de 

nieuwe burgemeesters gekozen. Het was dus een kleine groep bestuurders die de belangrijkste ambten 

verdeelden en de dienst uitmaakten in de stad. De vrijheid, zeggenschap en macht van de regerende 

burgemeesters was rond 1600 weliswaar aanzienlijk kleiner dan ze later in de zeventiende eeuw zou 

worden, maar ook toen was ze al groot.  

In vrijwel alle belangrijke zaken met betrekking tot de publieke werken werd door de 

vroedschap een tijdelijke commissie ingesteld die een specifieke opdracht kreeg: het onderzoeken van 

een voorstel, de financiële consequenties, het beschouwen van een specifieke (probleem)situatie, het 

ontwikkelen of bestuderen van ontwerpen, geschikte bouwlocaties vinden, begeleiden van de bouw, 

etc. Afhankelijk van de opdracht hadden daarin een of meerdere burgemeesters, thesaurieren en/of 

raden zitting. De burgemeesters en thesaurieren werden uit hoofde van hun ambt in dergelijke 

commissies gekozen, de raden veelal vanwege specifieke kennis, ervaring of interesse. De 

fabrieksmeester had eveneens uit hoofde van zijn functie (zie hierna) regelmatig zitting in de 

commissies: in 1597 werd een bijvoorbeeld een commissie benoemd om nieuwe locaties voor 

kruittorens te vinden, over de vormgeving na te denken en de kosten daarvoor te ramen; hierin werden 

naast de burgemeesters en de thesaurieren de toenmalige fabrieksmeester, zijn twee voorgangers en 

raad Jan Jacobsz Huijdecoper aangewezen. De burgemeesters mochten de commissie verder uitbreiden 

met wie zij wenselijk achtten: ‗als mijne heeren de burgermeesteren sullen goet vinden daer ome te 

roupen ende gebruijcken‘.
75

 De omvang van de commissies kon variëren van twee tot vele leden. De 

commissies beraadden zich over de gestelde opdracht en rapporteerden hun bevinden in de 

vroedschap, waar het onderwerp verder werd besproken, waar eventueel een nieuwe commissie werd 

ingesteld, het plan werd uitgesteld of afgeblazen of waar een definitief besluit viel over de uitvoering, 

vormgeving, financiering etc. Vanuit deze besluitvorming kregen de burgemeesters opdracht de 

weloverwogen en bediscussieerde plannen uit te laten voeren. In theorie konden de burgemeesters de 

opdrachten uit de vroedschap naast zich neer leggen, maar in de praktijk konden zij niet meer dan de 

uitvoering traineren. 

De aanstelling van de stadsfabrieksmeester was op hetzelfde principe gebaseerd: de 

fabrieksmeester was een permanente gecommitteerde uit het hoogste bestuur, belast met het beheer 

van de publieke werken, formeel aangesteld door de burgemeesters, maar voorgedragen door de 

vroedschap.
76

 Bij trage besluitvorming in de vroedschap over de opvolging van een fabrieksmeester, 

waren het de burgemeesters die moesten aandringen op een nominatie vanuit de raad: ‗Wijders hebben 

die heeren burgermeesteren in den raedt weder vermaent, dewijle nu al een tijt lanck geleden, Jan van 

Hoorn gewesene fabrijckmeester deser stede, afflyvich is geworden, ende dat voor desen inde 

                                                      
74

 Dat er burgemeesters waren die zelfverrijking belangrijker vonden dat het algemeen stadsbelang, getuigen de 

grondspeculaties van enkele burgemeesters (Oetgens, Cromhout en Witsen) in de ontwikkelingsfase van de 

derde stadsvergroting (1612) en hun ijver om maximaal profijt uit hun investeren te genereren, ten koste van de 

stadsfinanciën, de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan en de voortgang van de vergrotingswerken. Zie 

daarover: Hooft 1871, pp.101-126; met dank aan J.-E. Abrahamse‘s voorlopige manuscript over de zeventiende-

eeuwse stadsvergrotingen van Amsterdam.  
75

 SAA: 5025/ 8/ f.363 [res.Vroedschap; 01/04/1597]. 
76

 SAA: 5025/ 8/ f.854 [res.Vroedschap; 14/04/1603]. ‗Soe is bij den heeren xxxvi raden daer toe voorgeslagen 

ende genomineert Jan Jansz van Hoorn‘. 



 
152 

 

vergaderinge de heeren was aengeseijt, in bedencken te willen nemen, dat een bequaem persoon soude 

mogen genomineert ende gecommitteert werden, om de plaetse te becleeden, ende het 

fabrijckmeestersampt deser stede te bedienen, [...] Ende voirder omgevraecht wesende, dewijle den 

Raedt nu redelijcke sterck inde vergaderinge was, off men daer mede alsnu soude voortvaren, off die 

zaecke noch wat uijtstellen ende in bedencken houden, Soo es goet gevonden daer mede voort te gaen, 

ende te procederen tot nominatie, ende electie van een fabrijckmeester deser stede [...]‘.
77

 Formeel 

konden de burgemeesters de voordracht naast zich neer leggen, zoals in 1603 expliciet in de resolutie 

over de nominatie van Jan Jansz van Hoorn stond: ‗ofte sullen d‘heeren burgermeesteren daer toe 

mogen aennemen al sulcken persoon daer mede zij meenen sullen dat dese stad sal weesen gedient‘.
78

 

De voordracht van de vroedschap voor het fabrieksmeestersambt is echter nooit verworpen door de 

burgemeesters. 

De fabrieksmeester was veelal vroedschapslid, maar behoorde in ieder geval tot de groep 

respectabele burgers van kooplieden en grote ondernemers. In 1596 werd houtkoper Pieter Jacobsz 

Nachtglas (†1602) benoemd tot stadsfabriekmeester, nadat Frans Hendricksz Oetgens zich 

teruggetrokken had.
79

 Nachtglas was een jaar eerder toegetreden tot de vroedschap en in 1594 als 

penningmeester naast Oetgens in het stadswerk aangesteld.
80

 Als fabrieksmeester zou hij tevens het 

ambt van penningmeester blijven uitoefenen. De beide ambten bleven formeel gescheiden. Er is wel 

gesuggereerd dat Nachtglas minder capabel en ter zake kundig was dan Oetgens, omdat in zijn 

instructie een duidelijk verbod was opgenomen om enig werk van importantie te beginnen zonder 

advies van de burgemeesters en thesaurieren.
81

 Dit verbod zegt echter meer over de handelswijze van 

Oetgens dan over die van Nachtglas, want vanzelfsprekende regels en verboden werden over het 

algemeen alleen in instructies opgenomen als die in de voorgaande periode waren overtreden of 

waarover onduidelijkheid was ontstaan. Grotere werken werden namelijk altijd al formeel in opdracht 

gegeven door de burgemeesters, nadat de vroedschap haar goedkeuring had gegeven en de 

thesaurieren hun fiat over de financiële dekking. De fabrieksmeester diende ‗naer zyn beste verstandt 

ende vermogen‘ zijn ambt uit te oefenen. Daarvoor moest hij:
82

 

- dagelijks alle stadswerken langsgaan; 

- toezicht houden op de werklieden alsof het zijn eigen personeel was; 

- materialen inkopen, waarbij hij geen familie of vrienden mocht bevoordelen of geschenken mocht 

aannemen; 

- toezicht houden op de stadsmaterialen; 

- de materialen en werklieden behoorlijk betalen en het geld daarvoor van de thesaurieren-ordinaris 

vorderen en in ontvangst nemen; 

- materialen uitsluitend met zijn medeweten laten verkopen, indien gewenst, en de inkomsten naar 

behoren in zijn boekhouding opnemen. 

Zijn functie bestond met name uit de controle op de planning van de stadswerken, aansturing en 

controle van de stadsmeesters met hun mannen en van de onderfabrieksmeester en het stadswerkvolk, 

alle financiële handelingen ten behoeve van de publieke werken met de bijbehorende administratie. 

Als inkoper van de stadsbouwmaterialen bestond voor de fabrieksmeester de kans op 

belangenverstrengeling als hijzelf koopman in hout of stenen was. In een redevoering in de vroedschap 
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 SAA: 5025/ 13/ f.59v. [res.Vroedschap 17/10/1623]. 
78

 SAA: 5025/ 8/ f.854 [res.Vroedschap; 14/04/1603]. 
79

 SAA: 5025/ 8/ f.235 [res.Vroedschap; 04/03/1596]. 
80

 Over Nachtglas, zie: Elias 1963, p.217; over zijn toetreding in de vroedschap, zie ook: Dapper 1663. bijlage 

p.A2
verso

; voor de aanstelling tot penningmeester, zie: SAA: 5023/ 2/ f.169-169v. [Groot Memoriaal; 

00/02/1594]. 
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 Neurdenburg 1930, p.16. 
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 SAA: 5023/ 2/ f.173 [Groot Memoriaal; 12/03/1596; instructie fabrieksmeester Pieter Jacobsz Nachtglas]. 
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prees C.P.Hooft in 1615 de overleden fabrieksmeester Nachtglas (†1602) omdat hij ‗om hem zelven 

zuyver ende buyten suspitie van eygensoeckentlickheydt te houden, zijne neringe van houtslijterye 

[had] verlaten‘.
83

 Dat dit gegeven dertien jaar na zijn dood in de vroedschap werd aangehaald, duidt op 

de uitzonderlijkheid van Nachtglas‘ besluit om iedere vorm van belangenverstrengeling te voorkomen.  

In geregeld overleg van de fabrieksmeester met de burgemeesters werd bepaald welke werken 

onderhanden zouden worden genomen; de bronnen geven geen uitsluitsel over de frequentie van deze 

vergaderingen, maar één of meermalen per week moet gebruikelijk zijn geweest.
84

 De fabrieksmeester 

had eveneens wekelijks contact met de thesaurieren-ordinaris: hij kreeg immers van de thesaurieren de 

middelen om de wekelijkse loonbetalingen te doen en de overige betalingen. Incidenteel kreeg de 

fabrieksmeester rechtstreeks een opdracht van de thesaurieren-ordinaris, met name ter controle van 

rekeningen: zo besloten zij in 1599 ‗te vermanen de fabryckmr. dat hy eene gae tot Hendrick [...] om 

inspectie te nemen op een goot‘.
85

 Maar in de regel werd de fabrieksmeester aangestuurd door de 

regerende burgemeesters. 

De fabrieksmeester kon beschikken over een assistent, de onderfabrieksmeester of kortweg 

onderfabriek, die altijd een bouwtechnische achtergrond had: hij was veelal meestertimmerman. De 

aansturende taak van timmerlieden op de bouwplaats en hun kennis van alle segmenten van het 

bouwvak, maakte deze ambachtsmeesters bij uitstek geschikt voor de aansturende en controlerende 

taak die het ambt van onderfabrieks met zich mee bracht.
86

 De onderfabriek stond onder direct gezag 

van de fabrieksmeester, maar had evenwel de verantwoordelijkheid over een eigen segment van de 

publieke werken: de vuilnis- en baggerwerken. De onderfabriek stelde het werkvolk van de 

vuilnisschuiten en de moddermolens aan en hield toezicht op hen.
87

 Hij diende ‗clouck ende naerstich 

arbeytsvolck te werck te stellen sonder dat hy daeraff yetsal mogen genyeten‘ en luie en trage 

dagloners direct te ontslaan.
88

 Alle dagen begon én eindigde hij zijn werkdag op het grootste stadswerk 

en beliep dagelijks alle publiek werken in de stad om toezicht te houden op het functioneren van het 

werkvolk, op het gebruik en de sloop van stadsmaterialen, ijzerwerk en lood en het zorgvuldig gebruik 

en de opslag van de stadsgereedschappen. Extra aandacht moest hij besteden aan het voorkomen van 

(financiële) schade aan de publieke werken, dus op het voorkomen van ongelukken, verkeerd of 

onnodig gebruik van materialen en gereedschappen, het voorkomen van vertragingen in het werk en 

zorgen dat het personeel naar behoren functioneerde. Hiervoor had hij dus kennis nodig van het 

bouwvak en inzicht in de totale omvang en planning van de stadswerken. De onderfabriek was 

eveneens de brandmeester van de stad: bij iedere brand diende hij zo snel mogelijk aanwezig te zijn 

om toezicht te kunnen houden op het gebruik en de restitutie van het stadsbrandblusmaterieel. Ieder 

half jaar controleerde hij samen met de stadstimmerman, -stratenmaker en de opzichter van de 

stadswallen de brandemmers, ladders en brandzijlen om het stadsbrandblusmaterieel op orde en in 

goede staat te houden. Het inkomen van de onderfabriek bestond uit een jaarsalaris dat nog niet de 

helft van het fabrieksmeesterssalaris bedroeg, maar ook aanzienlijk minder was dan de inkomens van 

de stadsmeesters met een jaarsalaris: in 1600 verdiende de onderfabriek ƒ260 en de fabrieksmeester 

ƒ600, de stadsmeesters verdienden inclusief hun vaste jaarlijkse toeslagen respectievelijk ƒ320, ƒ520 

en ƒ620 (zie bijlage 14, zie ook hoofdstuk 10.3).
89
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 Hooft 1871, p.117 no.60. 
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 Afhankelijk van de omvang van de publieke werken kon dit oplopen tot dagelijks overleg (bijvoorbeeld in 

1650, zie: SAA: 5023/ 3/ f.279v. [Groot Memoriaal; 07/01/1650]). 
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 SAA: 5039/ 1/ f.17v. [res.Thes.Ord.; 20/12/1599]. 
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 Meischke e.a. 1995, p.42: Timmerlieden hadden de leiding op de bouwplaats. 
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 SAA: 5023/ 2/ f.194v.-195 [Groot Memoriaal; 15/02/1601; instructie onderfabriek]. 
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 SAA: 5014/ 67 [stadsrekening 1600; ordinaris wedden]: resp. stadssteenhouwer (ƒ320), stadsmetselaar (ƒ400 

vast + ƒ20 kleding + ƒ100 toeslag), stadstimmerman (ƒ400 vast + ƒ20 kleding + ƒ200 toeslag). 
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De fabrieksmeester was een gedelegeerde van het stadsbestuur, de onderfabriek een 

gedelegeerde van de fabrieksmeester die op gelijke voet stond met de stadsmeesters. De onderfabriek 

had niets te zeggen over de stadsmeesters, noch over hun personeel. Wel was hij de controleur van de 

stadswerken die rapporteerde aan de fabrieksmeester; deze kon vervolgens stappen ondernemen tegen 

de stadsmeesters, hun personeel of de voortgang van het werk, als hij dat noodzakelijk achtte. De 

onderfabriek stond dus geheel in dienst van de fabrieksmeester en droeg alleen verantwoordelijkheid 

in de vuilnis- en baggerwerken onder gezag van de fabrieksmeester. 

 

Financiële aansturing, handelingen, administratie en controle: thesaurieren, fabrieksmeesters, 

penningmeesters, schrijvers en commissies 

Het financiëel beheer over o.a. de publieke werken werd gevoerd door de thesaurieren-ordinaris, een 

college van twee gecommitteerden die vrijwel altijd werden gekozen uit het college van oud-

burgemeesters en jaarlijks benoemd werden door de regerende burgemeesters. Met betrekking tot de 

publieke werken bestonden de taken van de thesaurieren-ordinaris uit de betaling van de jaarsalarissen 

van de stadsmeesters en (onder)fabriekmeester, voorzagen zij de fabrieksmeester van de nodige 

penningen voor de betaling van de daglonen en de rekeningen van de leveranciers van materialen en 

gereedschappen, betaalden zij de rekeningen die niet onder de verantwoordelijkheid van de 

fabrieksmeester vielen (reis- en verblijfkosten en buitengewone uitgaven), controleerden zij 

driemaandelijks de boeken van de fabrieksmeesters en waren verantwoordelijk voor de 

eindafrekening. De regerende burgemeesters waren eindverantwoordelijk voor de stadsboekhouding.  

De fabrieksmeester was rond 1600 verantwoordelijk voor zijn eigen boekhouding: de 

financiële handelingen van de uitbetalingen van dagloners, aannemers en leveranciers, de inning van 

penningen van de thesaurieren-ordinaris, uit de verkoop van oude materialen, de verhuur van materieel 

en de bijdragen van particulieren aan het onderhoud van bijvoorbeeld de walkanten, en de 

administratie van de gehele boekhouding van het stadsfabrieksambt behoorden tot de belangrijkste 

taken van de fabrieksmeester c.q. penningmeester. De betaling van voorschotten door de thesaurieren 

aan de fabrieksmeester gebeurde op onregelmatige tijdstippen en bestond slechts gedeeltelijk uit 

contant geld: voor een groot deel bestonden de voorschotten uit assignaties van uitstaande 

vorderingen.
90

 De fabrieksmeester werd hiermee dus de collecteur van deze stadsvorderingen. Doordat 

de fabrieksmeester het vertrouwen genoot dat hij zijn uitgaven later kon verantwoorden, was hij vrij de 

thesaurieren te verzoeken de kas van het stadsfabrieksambt te vullen.  

De financiële boekhouding werd door de fabrieksmeester als penningmeester zelf 

bijgehouden, de administratie van het werkvolk en hun daglonen werd door anderen uitgevoerd in 

zogenaamde weekcedels: de stadstimmerman hield de werktijden en lonen van de timmerlieden, 

houtzagers en stratenmakers bij, de stadsmetselaar die van de metselaars en opperlieden, de 

stadsleidekker die van de leidekkers en de schrijver (administrateur) die van de modderwerkers, laders, 

dragers, kruiers, schuitenvoerders, scheepstimmerlieden, steenhouwers en heiers.
91

 Deze stadsmeesters 

waren eveneens verantwoordelijk voor het bijhouden van een administratie van de door hun personeel 

toegepaste materialen. Voor het ijzerwerk was een speciale ambtenaar aangesteld om de metalen 

materialen en gereedschappen (van spijkers, bouten, sloten, kettingen, stootijzers en ankers) en de 

blok-en-touwen te beheren. Deze opzichter van het stadsijzerwerk hield een nauwkeurige administratie 

bij van de uitgifte en toepassing van de materialen, de uitleen en terugkomst van de gereedschappen en 

hij controleerde alle leveranties op het juiste gewicht.
92

 Driemaandelijks werden de rekeningen van de 

smeden, slotenmakers en ijzerkramers gecontroleerd aan de hand van deze administratie. De opzichter 
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 Jansen 1960c, p.282; Jansens beschrijving van het stadsfabrieksambt in 1599 naar aanleiding van de resterende 
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van het stadsijzerwerk was ondergeschikt aan de stadstimmerman, enerzijds omdat het stadsijzerhuis 

in de stadstimmertuin stond, anderzijds omdat de stadstimmerman de dagelijkse controle van deze 

administratie eenvoudig kon uitvoeren omdat hij op de hoogte was van vrijwel alle uitgiften van 

materialen en gereedschappen. 

In uitzonderlijke gevallen hielden commissies uit de raad zich actief bezig met het financiële 

beheer van segmenten van de publieke werken: ten tijde van de derde stadsvergroting (1610-1622) 

beheerden commissies de financiën met betrekking tot de aanleg van de Nieuwe Waal, de rekeningen 

van de aannemers en de compensatiebetalingen voor de afbraak van huizen en tuinen in het gebied van 

de stadsvergroting.
93

 In de vroege zeventiende eeuw waren dit  de enige keren dat 

vroedschapscommissies een deel van het (financiële) werk van de fabrieksmeester en de thesaurieren 

overnamen omdat de omvang van de financiële handelingen zo groot was dat deze laatsten hierbij hulp 

nodig hadden, en de hoogte van de totaalbedragen die ermee gemoeid waren, behoefde betrouwbare 

bestuurders. 

 

 

9.2  Reorganisaties in aansturing, toezicht en controle in de zeventiende eeuw 

 

In de loop van de zeventiende eeuw veranderde de organisatie van het bestuur van de publieke werken 

– in de aansturing, controle en het toezicht – geleidelijk. De oorzaken van de veranderingen waren 

zelden van eenzelfde aard, ze werden zowel bepaald door interne als externe factoren en de 

veranderingen waren zelden bepaald door een weloverwogen beleid voor de lange duur, maar veelal 

door een reactief beleid. 

 

Scheiding van de ambten van fabrieksmeester en penningmeester 

De houtkoper Dirck Gerritsz werd in 1623 benoemd tot fabrieksmeester (voor zijn instructie zie: 

bijlage 5).
94

 Zijn twee voorgangers hadden tevens het ambt van penningmeester bekleed, maar Dirck 

Gerritsz niet. Hoewel hiervoor in de resoluties geen redenen gegeven zijn, moet de oorzaak gezocht 

worden in het feit dat Gerritsz geen deel uitmaakte van de stadsregering – hij was geen vroedschapslid 

– waardoor de sociale status van de fabrieksmeester niet garant stond voor een eervolle bediening van 

het ambt.
95

 Omdat hij niet aanwezig was bij de vroedschapsvergaderingen, was hij niet direct 

betrokken bij de ontwikkeling van de bouwplannen, tenzij hij benoemd werd tot commissielid. Door 

de ambten van fabrieksmeester en penningmeester te scheiden werden de controlemogelijkheden voor 

het stadsbestuur vergroot: de penningmeester was formeel de assistent van de fabrieksmeester, maar 

stond onder rechtstreeks gezag van zowel de fabrieksmeester als de thesaurieren-ordinaris.
96

 En omdat 

de fabrieksmeester niet langer over de penningen en de boekhouding van het stadsfabrieksambt 

beschikte, diende hij voor uitgaven aan bijvoorbeeld materialen toestemming te krijgen van de 

thesaurieren-ordinaris: de penningmeester diende ‗mede in‘t copen vande materialen (naer‘t 

goetvinden vander thesaurieren) den fabrijckmeester getrouwe assistentie [te] doen‘.
97

 De 

thesaurieren-ordinaris kregen door de scheiding van de ambten van fabrieksmeester en penningmeester 

meer verantwoordelijkheid en meer directe invloed op het financieel beheer van de publieke werken. 
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 SAA: 5014/ 77-89 [stadsrekeningen 1610-1622]. 
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 SAA: 5023/ 2/ f.305v. [Groot Memoriaal; 17/10/1623]; in de vroedschapsresolutie werd hij Dirck Gerritsz 

Houtcoper genoemd, maar dit was waarschijnlijk alleen de toevoeging van zijn professie: SAA: 5025/ 13/ f.59v. 
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Amstel woonde en op 26 mei 1626 begraven werd in de Nieuwe Kerk [SAA: DTB: 1054/ f.23]; hij komt niet 

voor in de bijlages van Dapper 1663 of  in Elias 1963. 
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 SAA: 5023/ 2/ f.308v.-309 [Groot Memoriaal; 11/01/1624; instructie penningmeester]. 
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 Idem. 
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Het penningmeestersambt 

Enkele maanden na de aanstelling van Dirck Gerritsz als fabrieksmeester werd in 1624 Cornelis 

Wilhelmus als penningmeester van het Amsterdamse stadsfabrieksambt aangesteld (voor zijn 

instructie zie: bijlage 6).
98

 Niet alleen diende hij de boekhouding bij te houden van de betalingen die 

hij in opdracht van de thesaurieren-ordinaris of de fabrieksmeester ten behoeve van het 

stadsfabrieksambt verrichtte, hij diende tevens dagelijks de werklieden te controleren, waarbij ‗de 

faute geremidieert [dienden] te werden naer behooren‘ (wat zoveel betekent dat de slechte en 

onwillige werklieden op hun gedrag moesten worden aangesproken of ontslagen) en was tevens 

opzichter van de stadsmaterialen.
99

 Als opzichter moest hij administreren welke materialen werden 

ingekocht en geleverd en waar deze materialen werden toegepast; onrechtmatigheden met betrekking 

tot de stadsmaterialen moest hij melden bij de fabrieksmeester en bij verkoop van materialen de 

penningen in ontvangst nemen en daarvan melding doen bij de thesaurieren-ordinaris. Dagelijks 

werden er bouwmaterialen aan de stad geleverd. De kooplieden en ambachtslieden konden daarvoor 

maandelijks de rekening aan de fabrieksmeester overhandigen, die deze controleerde en bij 

goedkeuring ondertekende. De rekening kon dan door de penningmeester betaald worden. Deze 

betaling van de rekeningen geschiedde eens per kwartaal.
100

 Na de aanstelling van Cornelis Wilhelmus 

als penningmeester werd controle voorafgaand aan de leveranties wenselijk geacht: als men bekend 

was met de bestellingen kon men immers beter zicht houden op de uitgaven van het fabrieksambt. De 

thesaurieren-ordinaris verzochten daarom de vroedschap om te besluiten dat materiaalleveranties aan 

de stadstimmertuin of elders op de stadswerken uitsluitend nog in opdracht van de fabrieksmeester of 

de stadstimmerman mochten geschieden. Dit geeft aan dat in de voorgaande tijd alle stadsmeesters 

bestellingen konden doen of materialen konden leveren op kosten van het fabrieksambt zonder dat de 

burgemeesters, fabrieksmeester of stadstimmerman daarvoor opdracht gegeven hadden en de 

thesaurieren hun fiat. Ook de weekcedels van de stadsmeesters – de loonlijsten van de onder hun 

verantwoording vallende arbeiders – dienden elke zaterdag gecontroleerd en goedgekeurd te worden 

door de stadsfabrieksmeester alvorens uitbetaald te mogen worden door de penningmeester.
101

 

De scheiding van de ambten van fabrieksmeester en penningmeester in 1623 werd, zoals 

gezegd niet ingegeven doordat de fabrieksmeester een regent was zoals Oetgens in 1594, maar omdat 

hij dat níet was. Ook het ambt van penningmeester zou meer garanties moeten krijgen, enerzijds 

omdat er heel veel geld (in de jaren 1620 ruim ƒ200.000 per jaar) door de handen van deze ambtenaar 

ging en anderzijds doordat in de dalende conjunctuur de stad het zich niet kon veroorloven om het 

risico te dragen van malversaties en financiële fouten door de penningmeester gemaakt: de opvolger 

van Cornelis Wilhelmus, Claes Overlander, diende in 1628 voor zijn aanstelling een borgstelling te 

geven van ƒ15.000.
102

 Aangezien hijzelf deze borg niet kon stellen, hebben raad en oud-schepen Jacob 

Jacobsz Vinck en Thomas Hoyngh zich als borgen voor dat bedrag garant gesteld. Bij een borgstelling 

van een dergelijke omvang moet het vertrouwen van de borgen in de persoon in kwestie erg groot zijn 

geweest of waren er directe familiebanden.
103

 De borgen liepen namelijk een reëel financieel risico, 
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 Ibidem. 
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 SAA: 5039/ 1/ f.85v. [res.Thes.Ord.; 06/02/1624]. 
101

 Idem. 
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 Claes Overlander was zeker niet de zoon van de bekende Volcker Overlander, maar waarschijnlijk de zoon 

van Pieter Overlander (zie: Elias 1963, p.275) en Aegje Jacobsdr. Hoyngh. De borgen Vinck en Hoyngh waren 

dan ooms van moederszijde: Jacob J. Vinck was namelijk gehuwd met zijn tante: Geertje Jacobsdr. Hoyngh. 

Thomas Hoyngh moet een broer zijn van de beide zusters (hoewel Elias 1963, pp.202-203 hiervan geen melding 
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want de penningmeester was hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele kastekorten (zie ook: hoofdstuk 

9.5 Financieel debacle van een slecht functionerende penningmeester).  

Het ambt van penningmeester veranderde in de zeventiende eeuw niet wezenlijk. Het was een 

aanzienlijk ambt met de verantwoording voor de financiële handelingen met betrekking tot de publieke 

werken, met jaarlijkse uitgaven tot bijna ƒ1.500.000 in het topjaar 1662 (zie grafiek 2) en de 

bijbehorende administratie. De instructie van Overlanders opvolger, dr.Everhard Voskuijl (†1662)
104

, 

werd in 1642 aangescherpt ter voorkoming van omkooppraktijken: ‗dat hij van den geenen daer hij 

aen betaelt, ‘t zij verkoopers van eenighe materialen offe ander behoeften, ‘t sij arbeijdtsluijden hier 

boven aengevoert, geen gheschenken, ghiften, nocht steekpenningen sal mooghen neemen, by 

hemzelven nocht by sijn gezin, nochte yemandt anders wie het soude moghen sijn, directelijck nochte 

indirectelijck...‘
105

 Toevoegingen in instructies geven vaak de problemen aan die zich in de 

voorgaande aanstellingsperiode hebben voorgedaan; dit artikel geeft dus aan dat ofwel Overlander 

zich dergelijke praktijken liet welgevallen, ofwel dat ze ongewenst gemeengoed waren geworden. De 

toevoeging in de instructie van de opvolger van de ontslagen penningmeester Gerrit Bruijn in 1677, 

Pieter van Wieringen, dat hij de penningen die hij van stadswege ontving ‗wel ende getrouwelijk 

administreren [zal], sonder deselve of iets anders daer van tot eenig ander gebruijck te besteden, als 

tot de betalingen die hem van stadswegen sullen werden geordonneert‘, geeft duidelijk aan dat Gerrit 

Bruijn zowel stadsgelden voor andere doeleinden dan de publieke werken gebruikte, als dat hij zijn 

administratie niet op orde had.
106

 Het debacle van Bruijn was eveneens reden om de controlemiddelen 

aan te scherpen: extra contole op de betalingen zou plaatsvinden door de boekhouder 

[=administrateur] van het stadsfabrieksambt in geval van rekeningen van leveranciers en door de klerk 

van de thesaurie bij de rekeningen van aannemers. 

 

Terugtreding van de fabrieksmeester en de aanloop naar de opheffing van het ambt - 1633 

Het ambt van fabrieksmeester werd door de afsplitsing van het ambt van penningmeester ontdaan van 

de belangrijkste uitvoerende en administratieve taken. De dalende conjunctuur door de opgelaaide 

strijd na het eindigen van het Twaalfjarig Bestand en het ‗gereed‘ komen van de stad na de derde 

stadsvergroting zorgden voor een dramatische afname van nieuwbouwwerken waardoor de publieke 

werken rond 1630 hoofdzakelijk nog uit onderhoudswerk bestond. De belangrijkste taak van de 

fabrieksmeester was die van intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerenden en van 

hoofdverantwoordelijke voor de financiën van het stadsfabrieksambt: hij was degene die uit naam van 

de burgemeesters opdracht gaf tot bouw en onderhoud van de publieke werken, tot de aankoop van 

materialen en tot de aanstelling en uitbetaling van werklieden. Als verlengde arm van burgemeesters 

en thesaurieren-ordinaris, zonder uitvoerende taken en zonder grote of vele projecten, was de functie 

van fabrieksmeester vrijwel overbodig geworden: na de terugtreding van fabrieksmeester Pieter 

Hasselaer in 1633 vroeg de raad zich af of men een nieuwe fabrieksmeester moest kiezen of dat men 

het ambt voorlopig zou openhouden.
107

 Hieruit blijkt dat de werkzaamheden van de fabrieksmeester in 

                                                                                                                                                                      
maakt), want hun grootvader aan moederszijde heette Thomas en het is onwaarschijnlijk dat hun ouders niet een 

zoon naar (schoon)vader Thomas werd vernoemd. Hoewel hiermee niet bewezen is dat Claes Overlander, Jacob 

Vinck en Thomas Hoyngh daadwerkelijk familie waren, is het zeer onwaarschijnlijk dat zij dat niet waren. Zie 

over de werking en het belang van familiebanden in de zeventiende eeuw: Kooijmans 1997. 
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Daarna moet hij naar Amsterdam zijn vertrokken.  
105
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 SAA: 5025/ 15/ f.274 [res.Vroedschap; 12/02/1633] ‗voor een wijle te supersederen‘. 
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1633 dermate beperkt waren dat ze eenvoudig door anderen overgenomen zouden kunnen worden. De 

onderfabriek en de stadsschrijver zouden de taken van het fabrieksmeestersambt waarnemen, net als 

zij in de overgangsperiodes tussen het overlijden van eerdere fabrieksmeesters en de aanstelling van 

hun opvolgers hadden gedaan.
108

 De onderfabriek werd hierdoor de intermediair tussen opdrachtgevers 

(burgemeesters en thesaurieren-ordinaris) en de uitvoerdenden. Hij kreeg de leiding over de 

stadsmeesters en de uitvoering van de publieke werken en had verantwoording af te dragen aan het 

stadsbestuur. Hiermee werd het onderfabrieksmeesterschap het hoogste ambt binnen het 

stadsfabrieksambt. De thesaurieren-ordinaris kregen een veel directere invloed op het beheer van de 

publieke werken: zij controleerden niet alleen de financiën, maar kregen meer beleidsmatige 

zeggenschap over de publieke werken waardoor zij een belangrijke schakel werden tussen de 

burgemeesters en de onderfabriek.  

 

De onderfabrieksmeester als hoogste functionaris binnen het stadsfabrieksambt -1643 

De opwaardering van het ambt van onderfabrieksmeester werd goed zichtbaar bij de aanstelling van 

een nieuwe onderfabriek in 1643: timmerbaas Dirck Wijnantsz Beets (†1658) werd aangesteld op een 

fabrieksmeesters jaarsalaris van ƒ1000 – aanzienlijk meer dan zijn voorganger (ƒ600) – en ontving 

bovendien een jaarlijkse toeslag van ƒ150 ‗zoo lang als er gheen opperfabrijck ghestelt zal zijn‘.
109

 De 

verzwaring van het ambt was echter dermate definitief dat een jaar later opnieuw over het salaris werd 

onderhandeld en uiteindelijk met terugwerkende kracht vanaf zijn aanstelling ƒ1600 per jaar zou 

bedragen.
110

 Met deze verhoging van het onderfabriekssalaris is er in de resoluties en rekeningen nooit 

meer geschreven over de waarneming van het fabrieksmeestersambt. Er mag geconcludeerd worden 

dat het stadsbestuur in de overtuiging was dat zij met Beets iemand binnen het stadsfabrieksambt 

hadden gehaald die, gecontroleerd door de thesaurieren-ordinaris, sterk leiding kon geven aan het 

stadsfabrieksambt en derhalve de taken van de fabrieksmeester niet alleen kon waarnemen, maar ook 

kon overnemen. Daarna moet besloten zijn het beheer van de publieke werken binnen de toenmalige 

organisatiestructuur te consolideren en het fabrieksmeestersambt definitief op te heffen.
111

  

 

De stadsarchitect als opzichter van de stads nieuwe werken - 1648  

De nieuwe onderfabriek Beets kreeg al direct te maken met de voorbereidingen en uitvoering van 

grote stadsprojecten: een nieuw stadhuis (voorbereidingen sinds 1639), de herstelwerken na de brand 

in de Nieuwe Kerk (11 januari 1645) en een toren aan de Nieuwe Kerk (sinds 1645).
112

 De bouw van 
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 SAA: 5024/ 1/ f.102 [res.Reg. en Oud Burg.; 25/04/1634]. Net als in 1626 werden ‗Marten Cornelisz 
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zowel de kerktoren als het stadhuis zorgden voor structurele uitbreiding van het stadsfabrieksambt: het 

werk zou voornamelijk in eigen beheer door het stadsfabrieksambt worden uitgevoerd en derhalve 

werden er in verschillende ambachten stadsmeesters aangesteld op een vast jaarsalaris (zie hoofdstuk 

10). Door de omvang van de nieuwe werken zou de aansturing van de normale stads- en 

onderhoudswerken in het gedrang kunnen komen, waardoor het stadsbestuur overging tot de 

aanstelling van een ‗stadsarchitect‘. De term ‗architect‘ werd in de zeventiende eeuw niet perse 

gebruikt voor iemand die architectuurontwerpen maakte, maar tevens voor de persoon die de leiding 

had over een bouwproject; de context waarin de term gebruikt werd, moet uitwijzen welke betekenis 

daaraan werd gegeven.
113

 Daniel Stalpaert (1615-1676) werd op 29 oktober 1648, een dag na de 

eerstesteenlegging van het stadhuis, aangesteld als stadsarchitect.
114

 Hij werd aangenomen om ‗dese 

stadt te dienen voor Architect‘ en nauwgezet en met toewijding toezicht te houden op alle publieke 

werken ‗welcke bij dese stadt tegenwoordige begonnen zijn ofte naderhandt zullen worden‘ en in het 

bijzonder ‗op het opbouwen van‘t nieuw stadthuijs, ende vande toorn aende nieuwe Kerck.‘
115

 De 

onderfabriek, stadstimmerman, -metselaar en alle andere stadsbouwlieden werd opgedragen Stalpaert 

‗t‘erkennen ende te respecteren‘ als bouwleider en hun meerdere in beslissingsbevoegdheid.
116

 Hij 

mocht uitsluitend stadswerk verrichten [‗sal moeten doen al wat de stat aengaet‘] tenzij hem anders 

werd opgedragen door burgemeesters of thesaurieren-ordinaris en kreeg een jaarsalaris van ƒ1600 – 

hetzelfde als de onderfabriek.
117

  

Stalpaert werd dus aangesteld als projectleider om de bouw van deze twee prestigieuze 

bouwprojecten in goede banen te leiden. Hij was, organisatorisch gezien, de gelijke van de 

onderfabriek, maar uitsluitend met betrekking tot de stads nieuwbouwwerken. Daarvoor had hij 

rechtstreeks overleg met de burgemeesters en thesaurieren, deed de planning, de voorbereiding, de 

aansturing van de stadsmeesters en aannemers, en droeg hij tevens zorg, bij afwezigheid van de 

ontwerper van het stadhuis (en mogelijk van de Nieuwekerkstoren) Jacob van Campen (1596-1657), 

voor de uitwerking en de detaillering van het ontwerp in werktekeningen en bestekken.
118

 Hierbij moet 

aangemerkt worden dat stadssteenhouwer Willem de Keyser een jaar eerder tevens was aangesteld om 

‗mede in‘t teijckenen van alle stadts wercken groot ende kleijn, de stadt vlijtich ten dienste [te] 

staen‘.
119

 Tekenen en ontwerpen behoorden dus niet tot de belangrijkste taken van Stalpaert, hoewel 

hij daarin wel capabel moet zijn geweest. Stalpaert was immers opgeleid als schilder, net als Jacob van 

Campen en andere belangrijke architecten uit die tijd, en daarin tekenonderwijs hebben genoten en 

kennis hebben genomen van het Vitruviaanse gedachtengoed, met name van de klassieke 

bouwordes.
120

 Als makelaar en houthandelaar – dit laatste dankzij de houthandel van zijn tweede 

vrouw Machtelt Lodders (1604-1678), weduwe van houtkoper Egbert van Hoorn
121

 - moet hij hebben 

leren calculeren, begroten en plannen, en zal hij bouwkundig onderwijs hebben gevolgd. In zijn 

functie naast Jacob van Campen moet Stalpaert zijn kennis over de architectuur verder hebben 
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bevestigt wel de veronderstelling dat Van Hoorn een zoon Egbert, naar zijn schoonvader, vernoemde. Over 

Egbert Vinck, zie: Elias 1963, p.320. 
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uitgebreid, waardoor hij, na het vertrek van Van Campen uit het stadswerk in december 1654, ook 

architectonisch en bouwkundig verantwoordelijk werd voor de afbouw van het stadhuis – de bouw van 

de Nieuwekerkstoren was in 1652 reeds stilgelegd. Stalpaert was immers als geen ander ingewerkt in 

het geheel en de details van de bouwplannen en het bouwproces. Zonder de aansturing van Van 

Campen was het Stalpaert die als stadsarchitect zorg moest dragen voor het afbouwen van het stadhuis 

en voor de detaillering van het ontwerp van Van Campen.
122

 Stalpaert werd na het vertrek van Van 

Campen eveneens ingezet voor andere ontwerpopdrachten, zoals voor het ‘s Lands-zeemagazijn 

(1655-1657).
123

 Zijn opzichterstaken werden overgenomen door de stadstimmerman. 

 

De toegenomen rol van de thesaurieren-ordinaris in de aansturing van het stadsfabrieksambt 

Onderfabriek Dirck Wijnantsz Beets kreeg in 1650 een nieuwe instructie vanwege de aanstelling van 

de stadsarchitect en de daardoor veranderde verantwoordelijkheden in de top van het 

stadsfabrieksambt (bijlage 8).
124

 Afgezien van de zaken die specifiek voor de situatie rond 1650 

golden, is opvallend aan deze instructie de toegenomen rol voor de thesaurieren-ordinaris in de 

aansturing van het stadsfabrieksambt, de controle op de onderfabriek en hun bemoeienis met de 

feitelijke stadswerken. De thesaurieren-ordinaris waren de directe vertegenwoordigers van het 

stadsbestuur waarmee de onderfabriek overleg hield over de gang van zaken binnen het 

stadsfabrieksambt:  

- de onderfabriek kwam iedere morgen om elf uur op het kantoor van de thesaurieren voor het 

dagelijks overleg;  

- hij moest de thesaurieren assisteren bij de aankoop van bouwmaterialen en eventueel in opdracht van 

de thesaurieren zelf materialen inkopen; 

- de thesaurieren bepaalden waar de ingekochte materialen opgeslagen dienden te worden; 

- uitsluitend met medeweten van de thesaurieren kon de onderfabriek werkvolk aannemen; 

- de onderfabriek moest de thesaurieren berichten over noodzakelijk onderhouds- of sloopwerk; het 

waren vervolgens de thesaurieren die uitmaakten of er reparatie of vervangende nieuwbouw zou 

worden gepleegd: ‗In welcken gevalle hij [Beets] van de gestaltenisse van dien de heeren thesaurieren 

claerlijck zal berichten ten eijnde hij haere E: na genomene inspectie off onderrechtinge van de 

gelegentheijt der zaken op de reparatie offe vernieuwinge moge gedelibereert ende geresolveert 

worden. Indien de heeren thesaurieren geraden vinden eenige reparatie te doen offe nieuwe wercken 

aen te besteden, dat hij gehouden zal zijn de bestecken daer van te maecken in soodanige forme dat de 

bestedinge daer op bequamelijck zal connen geschieden.‘ De thesaurieren-ordinaris hebben in 

belangrijke mate de bestuurlijke verantwoordelijkheid gekregen die door het wegvallen van de functie 

van fabrieksmeester en door de toegenomen omvang van de publieke werken niet langer door de 

burgemeesters zelf kon worden genomen. 
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 Voor de (uiteindelijk niet uitgevoerde) interieurafwerking van de Krijgsraadzaal werd evenwel Pieter Post 

ingeschakeld. Zie daarover: Terwen/ Ottenheym 1993, pp.182-184. 
123

 In de bronnen zijn vanaf 1655 de eerste aanwijzingen te vinden dat Stalpaert ook als bouwkundig ontwerper 

werkzaam was: hij kreeg opdracht het ‗s Lands-zeemagazijn (1655-1657) voor de Admiraliteit te ontwerpen, hij 

ontwierp o.a. de kerken van ‗s-Graveland (1657-1678) en Oudshoorn (1663-1665), maakte een van de 

stedenbouwkundige ontwerpen voor de nieuwe stadsvergroting (1660) en vele ontwerpen voor de verschillende 

bouwopdrachten binnen de stadsvernieuwing. Voor een overzicht van Stalpaerts (toegeschreven) oeuvre en een 

uitvoerige literatuurverwijzing, zie: Van Essen 1998, pp.62-77 bijlage 5; voor zijn stedenbouwkundig ontwerp 

voor de vierde stadsvergroting, zie: Van Essen 2002b, pp.99-106; voor de stadswerken binnen de 

stadsvergroting, zie: Van Essen 2000, pp.108-109. 
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 SAA: 5023/ 3/ f.279-280 [Geoot Memoriaal; 07/01/1650]; wegens het ontbreken in de bronnen van een 

instructie ten tijde van zijn aanstelling, is het waarschijnlijk dat Beets aanvankelijk aangesteld is op de instructie 

van zijn voorganger. 
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Het lijkt erop dat de thesaurieren-ordianris betrekkelijk autonoom konden functioneren als 

hoofdverantwoordelijken van het stadsfabrieksambt, maar binnen bepaalde grenzen. Waar de grenzen 

van hun finsnciële bevoegdheden lagen, is volstrekt onduidelijk. De thesaurieren-ordinaris waren 

weliswaar de budgetbeheerders van de stadsfinanciën – gecontroleerd door de regerende 

burgemeesters die eindverantwoordelijk waren voor de jaarrekening – en uit hoofde van deze 

verantwoordelijkheid hadden zij een doorslaggevende stem in de financiële redenen voor de uitvoering 

van publieke werken. Gegeven het feit dat vrijwel alle thesaurieren als oud-burgemeester tevens 

zitting hadden in de oud-raad en deze oud-raad geregeld overleg voerde met de regerende 

burgemeesters, moet de overlegcultuur van burgemeesters-oudraad-thesaurieren garant hebben gestaan 

voor breed gedragen besluitvorming. Bovendien bleef in belangrijke zaken de adviesfunctie van de 

vroedschap behouden en bleef men tijdelijke raadscommissies benoemen om het dagelijks bestuur van 

de stad van onderbouwd advies te kunnen voorzien. Zo werd bijvoorbeeld in 1652 een commissie 

samengesteld om te onderzoeken wat de oorzaken waren van de vele ongelukken die plaatsvonden in 

de Amstel bij de Blokhuizen, wat uiteindelijk leidde tot de afbraak van deze Blokhuizen (afb.51).
125

 

De verwevenheid van de hoogste bestuurslaag maakte de overlegstructuur zeer eenvoudig, waardoor 

geconcludeerd mag worden dat de thesaurieren-ordinaris over vrijwel alle werken overleg voerden met 

hun mede-stadsbestuurders en bij geen bezwaar de vrije hand kregen. De thesaurieren-ordinaris 

voerden feitelijk de bestuursverantwoordelijke taken van de voormalige fabrieksmeestersfunctie uit. 

 

De stadstimmerman als opzichter van de stadsonderhoudswerken en arbeidsvolk - 1654 

De nieuwe stadstimmerman Gerrit Barentsz Swanenburgh (1605-1669) was bij zijn aanstelling in 

januari 1654 eveneens aangesteld als opzichter van de stadsonderhoudswerken en het arbeidsvolk.
126

 

Hij moest in deze functie ‗van tijt tot tijt sijn oogen laten gaan over des stadts afbereijts ghemaeckte 

ghebouwen, ende scherpelijck letten off aan eenighe derserver oock eenigen nootsaeckelijcke 

reparatie wort vereijst‘.
127

 Hiervoor moest hij de bestekken en tekeningen maken. Swanenburghs 

instructie kwam in grote lijnen overeen met de instructie die de onderfabriek vier jaar eerder had 

gekregen. Hij was voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de aankoop van bouwmaterialen en 

moest, om een goede voortgang van alle stadswerken te garanderen, goed overleg [‗goede 

correspondentien‘] blijven voeren met zowel de onderfabriek en de stadsarchitect, als de andere 

stadsmeesters. Swanenburgh kreeg tevens de macht om ongeschikte werkmannen en meesterknechten 

[‗onbequaam off oock traagh en luij‘] te ontslaan en anderen aan te nemen. Het aanstellen van 

(onder)stadsmeesters bleef voorbehouden aan de burgemeesters van Amsterdam.  

Onderfabriek Beets zag met de aanstelling van Swanenburgh in 1654 als opzichter van de 

stadsonderhoudwerken en het arbeidsvolk een belangrijk deel van zijn uitvoerende taken afgestoten. 

De onderfabriek bleef echter verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van het 

stadsfabrieksambt en voor de infrastructurele werken. Stadsarchitect Stalpaert bleef in deze 

verschuiving van taken verantwoordellijk voor de nieuwbouwwerken. Door deze herstructuring van 

verantwoordelijkheden kreeg het stadsfabrieksambt een driekoppige uitvoerende leiding, aangestuurd 

door de thesaurieren-ordinaris. Swanenburgh stond als opzichter van de stadswerklieden onder direct 

gezag van de thesaurieren, waardoor hij de gelijke was van de onderfabriek en de stadsarchitect, 

terwijl hij als opzichter van de onderhoudswerken onder direct gezag stond van de onderfabriek die 

immers de algehele coördinatie van de stadswerken had, met uitzondering van de nieuwbouwwerken. 
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 SAA: 5025/ 19/ f.241v. [res.Vroedschap; 08/06/1652]; verscheidene onderzoeken werden verricht alvorens 

besloten werd de Blokhuizen in 1654 af te breken: SAA: 5025/ 20/ f.190 [res.Vroedschap; 02/07/1654]. 
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 SAA: 5023/ 4/ f.9-10v. [Groot Memoriaal; 20/01/1654]; voor de transcriptie van de instructie, zie: Van Essen 

2000, pp.113-114 bijlage 1. 
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 SAA: 5023/ 4/ f.9 [Groot Memoriaal; 20/01/1654]. 
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Met deze verdeling was Swanenburgh zowel de gelijke als de ondergeschikte van de onderfabriek in 

zijn aansturende functies. Dit veranderde echter een jaar later weer. 

 

De stadstimmerman als opzichter van alle stadswerken – 1655 

Met het vertrek van Jacob van Campen als ontwerpend en begeleidend architect van het stadhuis in 

december 1654, met het besluit op 10 februari 1655 van het stadsbestuur om het stadhuis volgens het 

oorspronkelijke ontwerp – dus mét de bovenste verdieping – en de noodzaak om de snelheid van het 

bouwproces hoog te houden omdat het oude stadhuis in 1652 was afgebrand en het nieuwe zo snel 

mogelijk in gebruik genomen zou moeten worden, werd Stalpaert ontheven van zijn taken als 

opzichter van de nieuwbouwwerken om zich uitsluitend op de afbouw van het stadhuis te kunnen 

richten.
128

 Stadstimmerman en opzichter van de stadsonderhoudswerken en het werkvolk 

Swanenburgh kreeg op 2 maart 1655 een nieuwe instructie waarmee hij het opzicht, de directie en het 

beleid kreeg over álle stadswerken: zowel de nieuwbouw als de onderhoudswerken met uitzondering 

van de bouw van het stadhuis. Hij werd onder ‗het opper gesag vanden heeren thesorieren‘ aangesteld 

om te hebben ‗d‘opsicht, directie ende beleijt over alle deser stadts te maecken nieuwe wercken, soo 

wel die albereijts onderhanden sijn, als die bij goetvinden van ons, mogen bij der handt genomen [te] 

werden, midtsgaders het geene raeckt de reparatien van de oude gebouwen [...]‘.
129

 Swanenburgh zou 

voor het voeren van directie en beleid niet alleen ‗communiceren ende corresponderen met de ander 

stadtsmeesters, maer sullen deselvige oock achtervolgen de ordre, die hij, tot de ordentelijcke 

voortganck van de gebouwen off wercken gemerclijck sal voorstellen‘ en de stadswerken ‗soo te 

dirigeren ende avanceren, als het best van‘t werck, midsgaders den oirboir ende menage sal 

vereijsschen‘; tevens kreeg hij de  bevoegdheid ‗omme de knechten off gasten so wel te lasten ende [te] 

regeeren, als de voorsz meesters selffs, de trage off onwillige datelijck uijt het werck [te] stellen‘.
130

 

Swanenburgh zou dus niet alleen overleg voeren met de andere stadsmeesters, maar ze ook aansturen 

en oordelen over de werkkwaliteit van de stadsmeesters en hun werklieden. Swanenburgh werd de 

werkplanner van de bouwactiviteiten van het stadsfabrieksambt, de centrale figuur in de aansturing, 

uitvoering en controle van deze publieke werken.  

Aan deze functieverzwaring was echter geen salarisverhoging verbonden, noch een nieuwe 

functiebenaming. Dat zou pas gebeuren na het overlijden van stadsonderfabriek Dirck Wijnantsz Beets 

in 1658. Tot die tijd bleef de drie-koppige uitvoerende leiding van het stadsfabrieksambt in gewijzigde 

vorm bestaan: onderfabriek Beets behield de algemene coördinatie van de publieke werken en de 

verantwoordelijkheid over de infrastructurele werken, Swanenburgh over alle nieuwbouw- en 

onderhoudswerken en Stalpaert over de stadhuisbouw. 

 

Het onderfabrieksmeestersambt gesplitst: twee onderfabrieksmeesters – 1659 

Nadat onderfabriek Beets in december 1658 overleden was, besloten de burgemeesters om, 

‗considererende den grooten omslagh vande timmeragien, gebouwen ende andere wercken deser 

stede, mitsgaders vande reparatien, appendentien ende andere gevolgen derselver‘ in plaats van de 

overleden Beets twéé onderfabrieksmeesters aan te stellen.
131

 Daarvoor werden stadstimmerman en 

opzichter van alle stadswerken en werkvolk Swanenburgh en Jacob Lambertsz Spakenburgh 
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 Voor de voortgang van het werk aan het stadhuis, zie vooral: Vlaardingerbroek 2004; zie ook: Ottenheym in: 

Huisken/ Ottenheym/ Schwartz 1995, pp.194-196; Swillens 1961. 
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 SAA: 5023/ 4/ f.50 [Groot Memoriaal; 02/03/1655]; voor transcriptie van deze instructie, zie: Van Essen 

2000, p.114 bijlage 2. 
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 Idem. 
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 SAA: 5039/ 2/ f.22 [res.Thes.Ord.; 13/03/1659]; commissie en instructie van Spakenburgh. 
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aangesteld.
132

 Spakenburgh was een van de houthandelaren die de stad regelmatig grote partijen 

timmerhout en palen leverden.
133

  

De taken van het ambt van onderfabriek werden verdeeld over beide onderfabrieksmeesters: 

Swanenburgh kreeg ‗onder‘t gesagh vande heeren tresorieren, de opsight, directie ende beleijt van 

alle deser stede gebouwen, timmeragien ende reparatien [...] mitsgaders alle den aencleven ende 

gevolgen vandien‘, Spakenburgh, eveneens onder gezag van de thesaurieren, het opzicht, de directie en 

het beleid ‗vande alle de resterende stadts zaken, stoecterende tot het amte eens onder fabrijcq, 

uijtgeseijt het geene aen Gerrit Barentsz voorsz. is aenbevolen, ende in sijne jnstructie vervat‘.
134

 

Gerrit Barentsz Swanenburgh moet een uitmuntend organisator zijn geweest, want hij hield zijn taken 

als stadstimmerman en opzichter van alle stadsbouw- en onderhoudswerken en het werkvolk en kreeg 

er tevens de algehele coördinatie van het stadsfabrieksambt bij. De ‗aencleven ende gevolgen‘ van het 

onderfabrieksambt moeten aanzienlijk zijn geweest, want Swanenburgh kreeg niet alleen – na een jaar 

functioneren – een salarisverhoging van 50%, maar tevens de beschikking over liefst twee 

stadsondertimmerlieden om hem te assisteren in zijn functie als stadstimmerman.
135

 Waaruit deze 

‗aencleven ende gevolgen‘ precies bestonden, is uit de bronnen niet te achterhalen, maar te denken valt 

aan de materiaalinkoop en aanverwante zaken als de dagelijkse administratieve afwikkeling met de 

leveranciers, controle op de leveranties, opslag en toepassing van de materialen, en het dagelijks 

overleg met de thesaurieren.  

Spakenburgh kreeg de verantwoordelijkheid over alle zaken met betrekking tot de openbare 

ruimte die niet onder Swanenburgh vielen. Een uitvoerige instructie (bijlage 9) geeft een helder beeld 

van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden die tot dit ambt van tweede onderfabrieksmeester 

behoorden. De belangrijkste taak bestond uit het zorgdragen voor het schoonhouden van de straten en 

het schoon en op diepte houden van de stadswateren, de grachten en havens, kortom, hij was 

verantwoordelijk voor de infrastructurele werken: de straat-, vuilnis-, water- en baggerwerken. Onder 

zijn verantwoordelijkheid moest het vuilnis regelmatig worden afgevoerd met de vuilnisschuiten – als 

de grachten waren dichtgevroren met stadskarren – de grachten uitgediept met moddermolens en -

schuiten, de beschoeiingen gerepareerd en de straten onderhouden. Hiertoe stonden hem 

vuilnismannen, modderlieden, stratenmakers, gravers en ander werkvolk ter beschikking. 

Spakenburgh droeg tevens zorg voor de inwerkingstelling van de spilsluizen en de watermolens voor 

de waterverversing in de grachten en het op peil houden van het waterniveau in de stadswateren ten 

behoeve van de scheepvaart. Hij zou zorgdragen voor het onderhoud van het stadsmaterieel en de 

gereedschappen ten behoeve van deze infrastructurele werken, de aankoop van de materialen hiervoor, 

de afvoer van bagger en vuilnis en voor deugdelijk personeel. Dagelijks, behalve op zondag, hield hij 

van 10 tot 12 uur kantoor in het stadhuis om de administratieve handelingen met de leveranciers van 

materialen te kunnen afwikkelen.
136

 Spakenburgh was tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de modder- en graafwerken aan de oostzijde buiten de stad – de Oostelijke Eilanden en de 

fortificatiewerken – die verder ontwikkeld zouden worden tot de ‗Vierde Vergroting‘ van 

Amsterdam.
137

  

Nog steeds bleef het stadsfabrieksambt een drie-koppige leiding houden onder gezag en 

aansturing van de thesaurieren-ordinaris. Onderfabriek Swanenburgh was niet alleen stadstimmerman 

en opzichter van alle stadsbouwwerken, -onderhoudswerken en het stadswerkvolk, hij was tevens 
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 SAA: 5039/ 2/ f.17v. [res.Thes.Ord.; 31/01/1659]; aanstelling Swanenburgh en Spakenburgh. 
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 Zie bijvoorbeeld SAA: 5039/ 647/ f.672 [Journaal 1663-1666; 13/10/1665]. 
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 SAA: 5039/ 2/ f.22-22v. [res.Thes.Ord.; 13/03/1659]; commissie en instructie van Spakenburgh. 
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 Voor de salarisverhoging, zie: SAA: 5024/ 2/ f.128 [res.Reg. en Oud Burg.; 23/01/1660]; voor de aanstelling 

van de stadsondertimmerlieden, zie: SAA: 5039/ 2/ f.33v.-34 [res.Thes.Ord. 03/07/1659], zie ook: hoofdstuk 10. 
136

 SAA: 5039/ 2/ f.22-25 [res.Thes.Ord.; 13/03/1659]; voor transcriptie zie: bijlage 9. 
137

 Voor de Amsterdamse fortificatiewerken in de periode 1650-1662, zie: Van Essen 2002b. 
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verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het stadsfabrieksambt; onderfabriek Spakenburgh 

droeg verantwoording voor de infrastructurele werken en stadsarchitect Stalpaert voor de afbouw van 

het stadshuis. 

 

Eén onderfabrieksmeester treedt terug – 1661 

Bij de aanstelling van Jacob Lambertsz Spakenburgh als tweede onderfabrieksmeester voor de 

infrastructurele werken in 1659 was de stad druk doende met de aanleg en fortificatie van de 

Oostelijke eilanden en het graven van een verdedigingsgracht vanaf de Amstel bij de nieuwe 

stadstimmertuin naar de fortificatie van de Oostelijke Eilanden.
138

 Deze werken vielen onder het 

beheer van Spakenburgh. Een jaar later werd besloten de in gang gezette fortificatiewerken ook aan de 

westzijde van de Amstel voort te zetten en daarmee het gehele gebied vanaf de Heiligeweg oostelijk 

om de stad naar het IJ binnen de stad te trekken en opnieuw vorm te geven met grachten, straten en 

bouwkavels.
139

 Dit betekende voor de onderfabriek van de grond- en waterwerken een enorme 

toename van de hoeveelheid graaf- en baggerwerken buiten het gangbare onderhoudswerk. Het lijkt 

erop dat Spakenburgh het vooruitzicht van deze enorme fortificatiewerken niet heeft kunnen 

waarderen, want in januari 1661, nog geen twee jaar na zijn aanstelling, trad hij terug als tweede 

onderfabrieksmeester.
140

  

In de plaats van Spakenburgh werd niet opnieuw een onderfabriek aangesteld, maar een 

‗opsiender, over alle gravinge, verhoginge, baggeringe etc.‘, Jan Hendricksz van den Berg, ook wel 

Jan Baes genoemd.
141

 De degradatie van de functie van tweede onderfabriek naar opzichter van de 

stadsgraaf- en modderwerken moet samenhangen met de positie van stadsarchitect Stalpaert. Het werk 

aan het stadhuis liep immers ten einde en Stalpaert had een groot aandeel in de ontwikkeling van het 

stedenbouwkundig plan van de stadsvergroting waardoor de directie en het beleid over de graaf- en 

baggerwerken tot zijn nieuwe belangrijkste werkzaamheden zouden kunnen gaan horen. Men had 

blijkbaar geen enkele reden om hem na de ‗voltooiing‘ van het stadhuis te willen ontslaan en vond 

hierin een nieuwe taak op zijn niveau: Stalpaert werd hoofdopzichter van de stadsvergrotingswerken.  

De degradatie van het ambt van Van den Berg is tevens zichtbaar in de verlaging van het 

jaarsalaris ten opzichte van het onderfabriekssalaris: kreeg Spakenburgh als onderfabriek ƒ1600 per 

jaar, Van den Berg zou slechts ƒ750 per jaar gaan verdienen.
142

 Spakenburgh zou een gelijkwaardige 

functie binnen het stadsambtenarenapparaat krijgen en tot die tijd het overblijvende deel van zijn oude 

salaris, na aftrek van het salaris van Van den Berg, ontvangen.
143

 Binnen afzienbare tijd moet 

Spakenburgh een andere functie hebben gekregen – hoewel niet bekend is welke – want alleen over 

1661 ontving hij ƒ560; pas in 1673 komt hij opnieuw in de bronnen voor als ‗vader van de 

turffvulsters‘.
144
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 Idem. 
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 Voor de ontwikkelingsfase van deze stadsvergroting, zie: Van Essen 2002b; zie ook hoofdstuk 11.5. 
140

 SAA: 5024/ 2/ f.134v. [res.Reg. en Oud Burg.; 07/01/1661]: ‗N. Spaekenburgh onder fabrijck, wegens sijn 

gedaene cessie [=overdracht], is verstaen, dat hij in toekomende de selvige chargie [=ambt] niet meer sal 

bedienen, [...].‘ 
141

 Idem; dat Jan Hendricksz van den Berg en Jan Baes dezelfde persoon waren, tonen de volgende resoluties 

aan: SAA: 5024/ 2/ f.143v. [res.Reg. en Oud Burg.; 27/10/1662] en SAA: 5039/ 33/ f.164v. [extracten 

res.Oudraad; 27/10/1662]. 
142

 SAA: 5039/ 725/ f.95 [Weddenboek 1: 1664-1667]: ƒ600 als salaris en ƒ150 voor huishuur en in de jaren 

1663-1665 een toeslag van ƒ150. Hiernaast was hij tevens werkzaam als aannemer, want in 1666 was hij in 

consortium aannemer van het stadsstratenonderhoud (zie hoofdstuk 10.3). 
143

 SAA: 5024/ 2/ f.134v. [res.Reg. en Oud Burg.; 07/01/1661]. 
144

 SAA: 5014/ 125 [stadsrekening 1661]; over 1661 kreeg ‗Lambert Spakenburgh gewesen mede opsighter per 

rest van sijn dienst‘ ƒ560-5-0; als ‗vader van de turffvulsters‘: SAA: 5039/ 5/ f.160 [res.Thes.Ord.; 25/07/1673]. 

De turfvulsters verdeelden, van stadswege in een gezworden functie, de binnengebrachte turf over de manden in 

een vaste maat; de vader  moet de toezichthouder op het werk van deze vrouwen zijn. 
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Door de enorm groeiende omvang van de graaf- en modderwerken en waarschijnlijk mede 

door de kwaliteiten van Van de Berg, kwam diens functie op een gelijkwaardig niveau met die van 

Stalpaert: Stalpaert werd in de stadsvergrotingswerken verantwoordelijk voor de graaf- en 

ophogingswerken met zeven opzichters onder zich, Van den Berg voor de baggerwerken en de 

moddermolens met eveneens zeven opzichters onder zich.
145

 Nadat in 1666 alle nieuwe stadswerken in 

aanbesteding werden uitgegeven, waren Stalpaert en Van den Berg gezamenlijk verantwoordelijk voor 

het maken van de bestekken voor de graaf-, bagger- en vuilniswerken.
146

 Zij deden sindsdien ook 

getweeën de jaarlijkse opgave van de grondwerken die volgens hen dat jaar uitgevoerd zouden moeten 

worden en die vervolgens al of niet door de thesaurieren-ordinaris gefiatteerd werden.
147

 In de 

tussenliggende jaren werd de bestuurlijke organisatie van het stadsfabrieksambt vanwege de enorm 

oplopende kosten (tot 1,5 miljoen gulden in 1662) aangepast en aangescherpt in aansturing maar 

vooral in controle. 

 

Regulering en controle – 1662-1663 

Om beter grip te krijgen op de immense uitgaven die de stad door de nieuwe stadsvergroting aan loon- 

en materiaalkosten kwijt was en om malversaties zoveel mogelijk tegen te gaan, werd besloten dat 

vanaf augustus 1662 alle rekeningen en declaraties van het stadsfabrieksambt niet alleen werden 

getekend door de onderfabriek – zoals voorheen – maar tevens door de desbetreffende stadsmeester 

onder wie de uitgaven ressorteerden, voor deze met goedkeuring van de thesaurieren-ordinaris door de 

penningmeester uitbetaald mochten worden.
148

 Dubbele controle op de uitgaven werd hierdoor 

mogelijk: zowel de stadsmeesters als de onderfabriek hadden verantwoording aan elkaar af teleggen 

over aantallen werklieden en bestelde en toegepaste materialen: de onderfabriek controleerde als 

vanouds de stadsmeesters, maar de stadsmeesters controleerden eveneens de onderfabriek; foutieve 

rekeningen – van niet-geleverd of niet-besteld materiaal – konden op deze wijze worden achterhaald. 

De onderfabriek werd in zijn functie als stadstimmerman met betrekking tot de uitgaven voor 

materialen en personeel gecontroleerd door de ondertimmerman. In de opgevoerde lijst van functies 

die onder deze regeling vielen, ontbreekt die van de stadsarchitect: hij droeg op dat moment blijkbaar 

geen verantwoording voor de betaling van personeel of materialen. 

Enige maanden later al bleek deze methode van controle op de uitgaven en de werkzaamheden 

van het stadsfabrieksambt niet afdoende te zijn. De immens toegenomen werkzaamheden – naast de 

enorme hoeveelheid grondverzet- en waterwerken werd er op grote schaal gebouwd aan poorten, 

bruggen, kades, sluizen etc. – eisten grotere inmenging van het stadsbestuur aan de thesaurieren-

ordinaris: er werden zes commissarissen uit de vroedschap aangesteld om zich inhoudelijk met de 

stadsvergroting bezig te houden, maar ook om ‗te bevorderen dat de publique wercken [...] met de 

meeste menagie aengeleit ende voltrocken [konden] werden‘ en ‗midsgaders het ooge te slaen ende 

acht te nemen op deser stede werckbasen ende arbeits luijden‘.
149

 Zij hadden het recht om iedereen die 

in dienst was van het stadsfabrieksambt en zijn werk niet naar behoren deed, te onslaan. 

In plaats van de werkzaamheden van het fabrieksambt te begeleiden, bracht de commissie een 

maand later een uitvoerig advies uit aan de vroedschap waarin zij onder andere adviseerde om ter 

bevordering van de publieke werken het college van thesaurieren-ordinaris te vergroten tot een aantal 

dat volgens de toenmalige burgemeesters en thesaurieren-ordinaris genoeg was ‗omme op stadts 
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wercken, (die jaerlijx zoo vele tonnen gouts absorberen) na vereijsch te letten, dezelve wel waer te 

nemen ende behoorlijck te versorghen‘.
150

 Door de vergroting van het college van thesaurieren-

ordinaris met een derde persoon was het niet langer nodig om commissarissen uit de vroedschap aan te 

stellen ter controle van het stadsfabrieksambt. 

De commissie vond het bovendien wenselijk – om een beter overzicht te krijgen in de omvang 

van de openbare werken – om jaarlijks de aftredende burgemeesters en thesaurieren-ordinaris verslag 

te laten doen van de stand van de publieke werken die dat jaar onder handen waren (geweest) en welke 

publieke werken het komende jaar zouden moeten worden uitgevoerd. De nieuw gekozen regering kon 

vervolgens uitmaken welke werken daadwerkelijk ter hand genomen zouden worden.
151

 De publieke 

werken waren inmiddels zo omvangrijk en de beschikbare middelen in verhouding beperkt, dat van 

hogerhand moest worden gekozen en besloten welke werken wel en welke niet zouden worden 

uitgevoerd. 

Uit dit onderzoek moet eveneens het besluit gevallen zijn om de stadsboekhouding te 

veranderen van een cameralitische of kasboekhouding in een balansboekhouding (zie hoofdstuk 9.3). 

Niet alleen het verkrijgen van inzicht in de uitgaven en inkomsten van de stad, ook budgetbeheersing 

was in deze tijd van enorme uitgaven ten behoeve van de publieke werken noodzakelijke geworden. 

Steeds meer werken werden in aanbesteding gegeven om de kosten te drukken en het financiële risico 

elders te leggen. Voor de werken die in eigen beheer werden uitgevoerd, moesten de stadsmeesters 

niet alleen wekelijks melden hoeveel personeel onder hun verantwoordelijkheid die afgelopen week 

hadden gewerkt in verband met de loonbetalingen, maar eveneens hoeveel personeel zij de volgende 

week nodig dachten te hebben – deze geschatte aantallen moesten worden verantwoord.
152

 De 

uitbetaling van het personeel kon alleen geschieden als niet alleen de verantwoordelijke stadsmeester, 

maar ook de betreffende ploegbaas de betaalcedel getekend had. De onderfabriek kon op deze wijze 

worden ontzien in zijn steeds verder toenemende administratieve en bureaucratische handelingen.  

De stadsmeesters zouden voortaan, met betrekking tot hun eigen werk, het aanbesteden van 

werk en de aankoop van materialen, rechtstreeks verantwoording afleggen aan de thesaurieren-

ordinaris in plaats van aan de onderfabriek. Alleen de rekeningen van leveranties dienden nog 

eveneens getekend te worden door onderfabriek Swanenburgh. Voor het administreren van de 

aankoop, leverantie, uitgifte en verblijfplaats van alle stadsmaterialen en gereedschappen en de eerste 

controle op de rekeningen zou een ‗boekhouder-generaal‘ worden aangesteld; het zou echter nog tot 

1666 duren voordat deze administrateur daadwerkelijk zou worden aangesteld. Aanvankelijk werd de 

verantwoording voor de materialen bij de stadsmeesters zelf neergelegd: zij dienden wekelijks 

verantwoording af te leggen bij de thesaurieren-ordinaris over de aankoop, toepassing, plaatsbepaling 

en precieze omschrijving van hun respectievelijke stadsmaterialen: de ambachtsmeesters over de 

materialen behorend bij hun ambacht, de stadsingenieur over het zand dat gebruikt werd voor 

ophoging en bestrating, de stadsarchitect over het vervoer van uitgegraven droge klei, ‗steigeraarde‘ 

en puin, en de opzichter van de graaf- en modderwerken over de natte klei en het vuilnis.
153

  

De uitbreiding van het college van thesaurieren-ordinaris had als belangrijkste doel het 

vergroten van de controle op de uitgaven van het stadsfabrieksambt. Doordat volgens de nieuwe regels 

de stadsmeesters in veel gevallen rechtstreeks verantwoording aan de thesaurieren-ordinaris hadden af 

te leggen, werd de onderfabriek – broodnodig – administratief en bureaucratisch ontzien, maar deze 

verloor daarmee tevens zijn belangrijkste functie als tussenschakel tussen thesaurieren-ordinaris en 
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stadsbestuur enerzijds en de stadsmeesters anderzijds. Hiermee werd het bestaansrecht van de functie 

van onderfabriek ondermijnd en maakte de functie op termijn overbodig. 

 

Onderfabrieksmeestersambt opgeheven – 1667 

Kostenbeperking was een van de belangrijkste taken die sinds de uitgavenexplosie in 1662 (zie grafiek 

2) door de thesaurieren-ordinaris ter hand werd genomen. De stagnerende economie door toedoen van 

de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) en de spanningen die eraan vooraf gingen, was geenszins 

reden om de stadsvergrotingswerken te staken, maar eerder reden om de werkzaamheden voort te 

zetten omdat de uitgifte van erven immers geld opleverde voor de stadskas. De uitgaven dienden 

echter zoveel mogelijk beperkt te worden. Privatisering was ook toen al de gouden sleutel: zoveel 

mogelijk werk werd in aanbesteding gegeven, waarmee het risico bij de aannemers werd neergelgd. 

De thesaurieren-ordinaris konden op deze wijze hun budget beter beheersen. In 1663 – het jaar dat de 

grondwerken explosief toenamen – was al begonnen om al het graafwerk structureel in aanbesteding te 

geven.
154

 Deze methode was dermate succesvol en de recessie op dat moment zo ernstig dat in 1666 

besloten werd om voortaan alle nieuwe stadswerken in aanbesteding te geven en het stadsfabrieksambt 

in omvang terug te brengen tot slechts een onderhoudsdienst van de bestaande stadsgebouwen (zie 

hoofdstuk 10.5).
155

 De stadsmeesters maakten de bestekken in hun ambacht voor de aan te besteden 

nieuwe werken, de stadsarchitect en de opzichter van de graaf- en modderwerken gezamenlijk de 

bestekken van de graaf-, modder- en vuilniswerken. De onderfabriek hield als voorheen toezicht op de 

naleving van de bestekken.
156

 

In 1666 werd tevens de al in 1663 noodzakelijk geachte administrateur van de stadsmaterialen 

aangesteld: vanuit zijn huis in de stadstimmertuin kon deze zogenoemde ‗boekhouder‘ van het 

stadsfabrieksambt toezicht houden op en het administreren van het gebruik en de toepassing van de 

stadsmaterialen; ook de verkoop van materialen en de verhuur van materieel zoals bijvoorbeeld 

heiwerktuigen viel onder het beheer van de boekhouder.
157

 Met de instelling van de functie van 

boekhouder van het stadsfabrieksambt werd het ambt van onderfabriek opnieuw van een van zijn 

voormalige taken ontdaan. 

Toen onderfabriek Gerrit Barentsz Swanenburgh in januari 1667 de burgemeesters het verzoek 

deed hem te ontslaan uit zijn functies wegens zijn gevorderde leeftijd, werd niet alleen dit verzoek 

onder voorbehoud ingewilligd, maar werd tevens besloten het onderfabrieksmeestersambt op te heffen 

[‗te mortificeren het opsighterschap van stadts werkcken‘].
158

 Van nu af aan zouden alle stadsmeesters 

in alles hun eigen werk hebben te verantwoorden aan burgemeesters en thesaurieren-ordinaris, ‗alleen, 

sonder becroningh van eenigh ander meester‘.
159

 De stadsmeesters werden nu volledig aangestuurd 

door de thesaurieren-ordinaris, die op hun beurt voor de situatie in de praktijk in belangrijke mate 

afhankelijk waren van de stadsmeesters: het waren de stadsmeesters – in het bijzonder de 

stadstimmerman, stadsmetselaar en gezamenlijk de stadsarchitect en de opzichter van de stadsgraaf- en 

modderwerken – die de thesaurieren-ordinaris op de hoogte brachten van de noodzakelijke en 
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onderhanden zijnde stadswerken die jaarlijks in de vroedschap gemeld moesten worden.
160

 Voorheen 

werd de inventarisatie waarschijnlijk door de onderfabriek verzameld en overlegd met de thesaurieren-

ordinaris. 

Sinds 1667 lag de aansturing en leiding van en de controle op het stadsfabrieksambt volledig 

bij het college van thesaurieren-ordinaris uit naam van de burgemeesters. De stadsmeesters, waaronder 

de stadsarchitect inmiddels ook werd geschaard, hadden de verantwoording over hun eigen 

‗departement‘ waarbij de algehele coördinatie en aansturing, voorheen de taak van de 

onderfabrieksmeester, nu bij de thesaurieren-ordinaris lag. 

 

Vaste raadscommissies – 1682 

De opleving van de Amsterdamse economie na het beëindigen van de Tweede Engelse Oorlog in 1667 

– grote stadsbouwprojecten als de uitbreiding van de Beurs en de Oosterkerk gingen van start – werd 

gevolgd door een langdurige periode van economische stilstand. De oorlogsperikelen van het 

Rampjaar 1672 had verstrekkende gevolgen voor de Republiek, niet alleen in het oorlogsjaar zelf, 

maar ook in de navolgende decennia: de overheersende rol van de Republiek op het toneel van de 

wereldhandel werd met succes bevochten en kwam zwaar onder druk te staan, waardoor de 

economische groei langdurig tot stilstand kwam. Op alle fronten moest binnen de Republiek de 

buikriem aangehaald worden. De gevolgen voor de Amsterdamse bouwwereld en het 

stadsfabrieksambt waren navenant: nieuwbouw stokte en alleen noodzakelijk onderhoud werd nog 

gepleegd (over het stadsfabrieksambt in het Rampjaar zelf, zie hierna). Voor het stadsfabrieksambt 

stond de rest van de zeventiende eeuw in het teken van verdergaande bezuinigingen. Er waren twee 

grote bezuinigingsronden: in het Rampjaar zelf en in 1682 door de dreiging van een algemene oorlog 

in Europa en de daarmee gepaard gaande daling van aandelenkoersen en huizenprijzen.
161

  

In het Rampjaar werden alle onderhanden zijnde publieke werken opgeschort en waren de 

werkzaamheden van het stadsfabrieksambt gefixeerd op de verdediging van de stad en de omliggende 

omgeving.
162

 Allerhande tijdelijke aanpassingen waren het gevolg. Structurele wijzigingen in de 

aansturing van, het toezicht en de controle op het stadsfabrieksambt volgden in de daaropvolgende 

jaren. In 1673 kreeg de vroedschap voor het eerst, formeel en duidelijk omschreven, directe 

zeggenschap over het beleid van het stadsfabrieksambt: de uitgaven voor de publieke werken – zowel 

voor onderhoud als voor nieuwbouw – werden gelimiteerd op een jaarlijks budget van  ƒ350.000; alle 

uitgaven daarboven dienden te worden goedgekeurd door de vroedschap.
163

 Dit was het begin van 

grotere zeggenschap van de vroedschap over het stadsfabrieksambt. 

In 1682 waren opnieuw maatregelen nodig om de kosten van het stadsfabrieksambt te drukken 

en betere controle te kunnen uitoefenen; na jaren van dalende uitgaven voor de publieke werken waren 

de kosten in 1681 dramatisch gestegen (zie grafiek 2). De meest in het oog springende maatregel was 

het terugdraaien en verbeteren van besluiten uit 1663. Toen had men een commissie van zes 

raadsleden benoemd die actief de uitvoering van de publieke werken moest controleren, maar die 

zichzelf overbodig maakte door het opgevolgde advies voor uitbreiding van het college van 

thesaurieren-ordinaris (zie hiervoor). In 1682 werd opnieuw besloten jaarlijks raadscommissieleden te 

benoemen om het functioneren van het stadsfabrieksambt te controleren.
164

 Nu echter niet één 

commissie om het gehele stadsfabrieksambt te controleren, maar verschillende commissies die ieder 

een onderdeel van het -ambt onder hun hoede zouden nemen. De werkzaamheden van het 

stadsfabrieksambt werden op papier verdeeld in zes afdelingen en elk onder een eigen commissie 
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gesteld en een zevende commissie toegevoegd voor de nieuwe stadswerken. De commissies werden 

verantwoordelijk voor de werken met betrekking tot: 

1. de stadswateren; 

2. de buitenwateren; de graaf- en modderwerken; de stadsschuitenmakerij; 

3. het vuilnis; 

4. de stadsbouwambachten; de stadsschrijver; 

5. het stadszand; de landmeters; de stadsstratenmakers; de buitengetimmerten; 

6. de stadslantaarns; 

7. de aanleg van de nieuwe Plantage aan de oostzijde van de Amstel.
165

 

Voor deze commissies werden ‗eenige bigilante ende geexperimenteerde heeren vande regeringe off 

magistrature aenbevolen‘ en benoemd.
166

 Dit waren niet allemaal vroedschapsleden, maar per 

commissie ten minste één: in het eerste jaar (1682) zagen de commissies er als volgt uit: 

1. de stadswateren: Joannes Hudde (regerend burgemeester en raad); Isack van Heuvel (oud-

schepen en raad); 

2. de buitenwateren: Nicolaes Witsen (regerend burgemeester en raad); François de Vicq (oud-

schepen en raad); 

3. het vuilnis: Gerard Bors van Waveren (oud-schepen en raad); Dirck Bas (oud-schepen en 

raad); 

4. de stadsbouwambachten; de stadsschrijver: Cornelis Valckenier (oud-schepen en raad); 

Adriaen van Loon (commissaris); François de Vroede (commissaris); 

5. het stadszand; de landmeters; de stadsstratenmakers; de buitengetimmerten: Adriaen Backer 

(raad); Joan de Waert (commissaris); 

6. de stadslantaarns: Joannes Hudde (regerend burgemeester en raad); 

7. de aanleg van de nieuwe Plantage aan de oostzijde van de Amstel: Joan Huydecooper jr. 

(regerend burgemeester en raad); Gerard Bors van Waveren (oud-schepen en raad); Joan 

Commelin (raad); Pieter Hulft (commissaris); Jacob Hendricksz Bicker (commissaris).
167

 

De commissies werden dat jaar dus bevolkt door elf vroedschapsleden – waarvan drie van de vier 

regerende burgemeesters en vijf oud-schepenen – en vijf commissarissen.
168

 De taken van de 

commissieleden waren feitelijk vergelijkbaar met die van de onderfabrieksmeesters en opzichters van 

de stadswerken in de voorgaande decennia: zij dienden de thesaurieren-ordinaris te assisteren met raad 

en advies met betrekking tot de stadswerken, de te gebruiken materialen en het werkvolk, dagloners en 

aannemers; zij dienden dagelijks toezicht te houden op de stadswerken – of die volgens tekening, 

bestek en resolutie werden uitgevoerd – te controleren of het werkvolk door hun meesters aan het werk 

werd gehouden en of de (onder)meesters zelf zich aan hun plichten en instructies hielden. Bij 

constatering van onrechtmatigheden of ‗een oft ander manquement‘ dienden zij de thesaurieren-

ordinaris hiervan direct op de hoogte te brengen, zodat deze vervolgens, in overleg met de 

burgemeesters of eigenhandig – afhankelijk van de ernst van de zaak – het probleem dienden op te 

lossen. Alle stads(onder)meesters, opzichters en werklieden dienden de commissieleden in hun functie 

te erkennen, te respecteren en behulpzaam te zijn. Verondersteld mag worden dat de commissieleden 

de dagelijkse omgang door de stad overlieten aan ondergeschikten – want het is onvoorstelbaar dat een 

regerend burgemeester iedere werkdag alle onder hem vallende stadswerken zou bezoeken – en alleen 
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bij onrechtmatigheden deze zelf kwamen constateren alvorens ze te melden. Het belang van de 

commissieleden in deze functies lag met name in de raadgeving en de adviestaak aan de thesaurieren-

ordinaris. Met de instelling van deze raadscommissies in 1682 werd de directe invloed van de 

vroedschap op de thesaurieren-ordinaris en het stadsfabrieksambt geïnstitutionaliseerd. Deze 

organisatiestructuur zou tot het einde van de zeventiende eeuw ongewijzigd blijven.  

 

 

9.3  Reorganisaties op boekhoudkundig en administratief gebied 

 

Van cameralistische naar commerciële boekhouding – 1663 

De enorme uitgaven aan de stadsvergrotingswerken – 1,5 miljoen gulden in 1662 – noodzaakten de 

stad Amsterdam in 1663 tot het aanpassen van de stadsboekhouding. De al eeuwenlang in gebruik 

zijnde cameralistische of kasboekhouding voldeed niet langer vanwege het gebrek aan inzicht in de 

actuele financiële situatie: de cameralistische boekhouding kende twee registers, een voor alle 

ontvangsten die rubrieksgewijs in chronologische volgorde aangetekend werden en een, op dezelfde 

wijze, voor alle uitgaven, dus registers in credit óf debet.
169

 Om halverwege het jaar, of wekelijks, een 

overzicht te krijgen van de actuele stand van de stadsfinanciën, was een enorm rekenwerk vereist: alle 

rubrieken in beide registers zouden moeten worden opgeteld om de balans op te kunnen maken. De 

met de uitgaven meegegroeide admininstratie van de thesaurieren-ordinaris maakte deze onderneming 

nog omvangrijker. Om inzicht te krijgen in de actuele financiële situatie van de stad moest de 

boekhouding worden aangepast. 

In 1663 werd besloten tot het aanstellen van een boekhouder-generaal, die het ‗volumineuse 

werck ter thresorije in compendieuser en claerder ordre sal redigeren en onderhouden‘.
170

 Jan van 

Petersom (1627-?), reizende bode en klerk ter secretarie, realiseerde de invoering van een commerciële 

of dubbele boekhouding.
171

 De methode van het in verschillende registers – memoriaal, hulp- en 

bijboeken, journaal en grootboek – inboeken van de inkomsten, de uitgaven, de schulden en de 

tegoeden, gaven op elk gewenst ogenblik overzicht in de stadsfinanciën.
172

 Amsterdam was de enige 

stad in de Republiek die een dergelijke boekhouding in de zeventiende eeuw (noodgedwongen) 

invoerde. De cameralistische boekhouding is bij andere steden, gemeenten, provincies, waterschappen 

en het rijk tot in de twintigste eeuw (deels) in gebruik gebleven.
173

 

 

Aanstelling van een boekhouder van de stadsmaterialen – 1666 

In de grote bezuinigingsronde van 1666 waarin het stadsfabrieksambt werd teruggebracht tot een 

onderhoudsdienst (zie ook hoofdstuk 10.5), werd het tevens nodig gevonden om de inkoop en 

toepassing van stadsmaterialen beter te administreren. De stadsmeesters hadden in 1663 al de opdracht 

gekregen om een inventarisatie te maken van de opgeslagen stadsmaterialen die onder hun ambacht 

ressorteerden.
174

 Bovendien moesten zij voortaan iedere maandag bij de thesaurieren verantwoording 

afleggen over de verblijfplaats dan wel de toepassing van de nieuw ingekochte materialen.  
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 Oldewelt 1971, p.15; p.27; Oldewelt geeft een inzichtelijke verhaal over de boekhouding van Amsterdam. 
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In 1666 werd de administratie hiervan gedelegeerd aan een zogenaamde ‗boekhouder van de 

stadsmaterialen‘.
175

 De schrijver van het stadsfabrieksambt Carel d‘Amour (†1690) werd hiertoe 

aangesteld en verplicht in de nieuw te bouwen woning in de stadstimmertuin te gaan wonen waar hij 

tevens kantoor zou moeten houden.
176

 Hij ging nauwgezet administreren welke materialen waren 

ingekocht en waar zij werden toegepast. Dus van alle materialen die de stadstimmertuin inkwamen dan 

wel uitgingen, hield hij bij: het soort, de afmetingen, de hoeveelheid, de leverancier, de gebruiker, het 

toegepaste werk, de data etc. Bovendien werd hem toegestaan de financiële handelingen, die in de 

stadstimmertuin plaatsvonden met betrekking tot bijvoorbeeld de verkoop van (oude) materialen en de 

verhuur van heistellingen, te mogen uitvoeren en daarover direct verantwoording af te dragen aan de 

thesaurieren-ordinaris.  

Het werk van de boekhouder van de stadsmaterialen had enkel betrekking op de materialen die 

werden opgeslagen in de stadstimmertuin. In 1666 was het merendeel van de stadsambachten hierin 

gehuisvest: de timmerlieden, kistenmakers, loodgieters en leidekkers, de steenhouwers, de schilders en 

de emmerlappers. Voor een aantal ambachten was er echter een eigen werkplaats buiten de 

stadstimmertuin: de metseltuin, de schuitenmakerswerf met de stadssmidse, het stratenmakershok en 

het comptoir van de graaf- en modderwerken (zie ook hoofdstuk 10.4). De stadsmeesters van deze 

werkplaatsen zullen de verantwoording over de ingekochte en toegepaste materialen zelf hebben 

moeten afleggen aan de thesaurieren-ordinaris. Hierbij moet aangemerkt worden dat de stadssmidse de 

leverancier was van het ijzerwerk dat vanuit de stadstimmertuin werd toegepast – spijkers, krammen, 

balkankers, scharnieren etc. – wat van daaruit weer onder de verantwoordelijkheid van de boekhouder 

viel.  

Het debacle van de enorme kastekorten van penningmeester Bruijn resulteerde in 1677 in een 

opwaardering van het ambt van de boekhouder van de stadsmaterialen. Deze administrateur kreeg een 

controletaak in het functioneren van de penningmeester: alle rekeningen van leveranciers dienden door 

de boekhouder van de stadsmaterialen te worden gecontroleerd op juistheid en getekend alvorens de 

nieuwe penningmeester deze rekeningen mocht uitbetalen.
177

 Ondanks de taakuitbreiding bleef het 

salaris van boekhouder D‘Amour onveranderd.
178

 

 

Invoering jaarlijkse inventarisatie van opgeslagen stadsmaterialen – 1679 

In 1679 werd de controle op de stadsmeesters aangescherpt en dat leidde tot verscheidene maatregelen. 

De belangrijkste betrof de opgeslagen stadsmaterialen: men was blijkbaar in de veronderstelling dat op 

aanzienlijke schaal fraude werd gepleegd met de stadsvoorraden en wenste dit zo sluitend mogelijk in 

te dammen. Om dit doel te bereiken werd een jaarlijkse inventarisatie van de stadsmaterialen 

ingesteld: in december 1678 kregen de gezamenlijke stadsmeesters de opdracht om in vijf weken tijd 

een inventaris te maken van de opgeslagen stadsmaterialen en die in te leveren bij de boekhouder van 

de stadsmaterialen.
179

 Bovendien kregen zij de opdracht om van de materialen die zij (uitsluitend) met 

toestemming van de thesaurieren hadden aangekocht aan zowel de boekhouder als de klerk ter 

thesaurie te melden wat en hoeveel er gekocht was, van wie, voor welke prijs en op welke dag.
180

 

Daarmee konden de leveranties worden gekoppeld aan een opdrachtgever (stadsmeester en/of 
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 SAA: 5039/ 3/ f.73v. [res.Thes.Ord.; 13/04/1666]. 
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 SAA: 5039/ 3/ f.77v.; f.82 [res.Thes.Ord.; 24/04/1666; 14/05/1666];  
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 SAA: 5039/ 6/ f.108 [res.Thes.Ord.; 20/08/1677; instructie penningmeester]; zie ook bijlage 7. De rekeningen 
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 Carel d‘Amour had bij zijn aanstelling in 1666 als boekhouder het salaris en het ambt van schrijver van het 
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verhoogd tot ƒ1074-12 (SAA: 5024/ 2/  f.178 [res.Reg. en Oud Burg.; 23/04/1670]). 
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 SAA: 5039/ 6/ f.140v.-141 [res.Thes.Ord.; 03/01/1679]. 
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thesaurieren-ordinaris) en illegale leveranties worden tegengehouden. De klerk ter thesaurie kreeg in 

deze een controlerende taak op het functioneren van de boekhouder van de stadsmaterialen. De 

stadsmeesters werden tevens verantwoordelijk gehouden voor het gereedschap dat zij voor de 

uitoefening van hun ambacht van de stad hadden geleend; indien dergelijk gereedschap niet kon 

worden terugbezorgd, werden de kosten verhaald op de stadsmeester of zijn erfgenamen.
181

 Niet 

eerder waren de stadsmeesters financieel verantwoordelijk gesteld voor de vermissing van 

gereedschappen. 

Uit de inventarisatie bleek dat de stad in 1679 voor ruim ƒ120.000 aan materialen in voorraad 

had liggen.
182

 Deze inventarisatie werd de basis van de administratie van de inkoop en uitgifte van 

stadsmaterialen: door de optelling van inkochte materialen en vermindering van de uitgegeven 

materialen op het totaal van de inventarisatie kon jaarlijks, na de terugkerende inventarisatie, de stand 

van het kapitaal aan stadsmaterialen worden opgemaakt. Op deze wijze kon de administratie van de 

stadsmaterialen worden gecontroleerd en kon oneigenlijk gebruik van stadsmaterialen worden 

opgespoord. De boekhouding van de stadsmaterialen werd al sinds mensenheugenis gevoerd, maar 

sinds 1679 werd deze getoetst aan het bezit en werd ze controleerbaar. 

Om de controle verder door te voeren, werd niet alleen de stadstimmertuin voorzien van een 

administrateur, maar kregen ook de andere stadswerkplaatsen een ‗schrijver‘: een administrateur van 

de werktijden van het personeel en de verplaatsing van materiaal.
183

 De metseltuin had al vóór 1680 

een schrijver, de stadsschuitenmakerswerf en -smidse kreeg er een in 1681, het stratenmakershok in 

1683 en ook het kantoor van de graaf- en modderwerken kreeg een schrijver.
184

 De grotere 

nauwgezetheid in de administratie van de toepassing van personeel en materiaal gaf boekhoudkundig 

beter inzicht in het stadsfabrieksambt en legde voor het eerst oneigenlijk gebruik van stadsmaterialen 

en personeel bloot: in de volgende jaren zou dit leiden tot het ontslag van een aantal frauderende 

stadsmeesters (zie hoofdstuk 10.5). 

 

Instellen van een boekhoudkundige indeling van het stadswerk – 1682  

De instellling van de hiervoor beschreven zeven vaste raadscommissies in 1682 voor verschillende 

onderdelen van het stadsfabrieksambt ging vergezeld met een boekhoudkundige indeling van de 

publieke werken. Deze boekhoudkundige indeling was gebaseerd op de groepen en specifieke werken 

waarin het meeste geld omging en was anders dan de indeling van de zeven raadscommissies die 

gebaseerd was op de verdeling van de aansturing. De boekhoudkundige indeling van het stadswerk 

werd in 1682 vastgesteld op tien (hoofd)onderdelen,  

1. de onderhanden zijnde waterkering binnen de stad; 

2. de houtwal op het nieuwe Waleneiland; 

3. de stadslantaarns; 

4. de houtvesterij; 

5. de Amstelsluis; 
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 SAA: 5039/ 6/ f.143v. [res.Thes.Ord.; 15/02/1679]. 
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 SAA: 5039/ 649/ f.2561-2562 [Journaal 1673-1680; 03/02/1679]. 
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 Er is geen resolutie die daartoe opdracht geeft, maar sinds 1680 wordt melding gemaakt van verschillende 

benoemingen. 
184

 In 1680 werd Cornelis Cantelu aangesteld tot schrijver in de metseltuin in plaats van Cornelis Leeuwerick: 

SAA: 5039/ 6/ f.177v. [res.Thes.Ord.; 23/01/1680]; in 1681 werd Quirijn van Neck aangesteld als schrijver op de 

stadsschuitenmakerswerf: SAA: 5039/ 7/ f.9v. [res.Thes.Ord.; 22/01/1681]; in 1683 werd Gerrit Cornelisz 

aangesteld als schrijver in het stratenmakershok: SAA: 5039/ 7/ f.105 [res.Thes.Ord.; 26/05/1683]; in 1705 was 

er sprake van een salarisverhoging van de schrijver op het kantoor van de graaf- en modderwerken: SAA: 5039/ 

10/ f.35 [res.Thes.Ord.; 30/06/1705]. Onduidelijk is in hoeverre het hier eerste aanstellingen betrof, maar 

opmerkelijk is wel dat voor 1679 nooit sprake is geweest van andere schrijvers dan stadsschrijver D‘Amour 

ondanks het feit dat de resoluties van de thesaurieren-ordinaris sinds de vroege jaren 1660 zeer uitvoerig waren. 
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6. de zandpaden en de veren; 

7. onderhoud aan de stadsgebouwen; 

8. de stadslanden buiten de stad; 

9. de Plantage; 

10. alle toekomende nieuwe stadswerken.
185

 

De boekhouder van het stadsfabrieksambt diende naast zijn normale administratie een tweede 

boekhouding bij te houden waarin de uitgifte van materialen en de inzet van personeel volgens deze 

tienvoudige indeling werd genoteerd. Deze indeling maakte het mogelijk dat men beter en sneller 

inzicht kreeg in de kosten van specifieke onderdelen van de publieke werken. Dit was nodig voor de 

doorberekening van kosten aan derden – bijvoorbeeld particulieren of de steden die 

medeverantwoordelijk waren voor het onderhoud van de zandpaden – of voor budgetbeheersing, alles 

in het kader van het drukken van de lasten voor de stad Amsterdam. 

 

 

9.4  Financiering van de publieke werken 

 

Uitgave en  financiering van en inkomsten uit het stadsfabriekambt 1600-1700 

De stad Amsterdam heeft in de zeventiende eeuw ruim 44 miljoen Carolusgulden besteed aan haar 

publieke werken, met de uitersten van ƒ56.200 in 1601 en ƒ1.478.059 in 1662.
186

 Ten opzichte van de 

totale stadsuitgaven werd in Amsterdam in de zeventiende eeuw met gemiddeld ƒ442.177 per jaar 

23,3% van het budget besteed aan het stadsfabrieksambt (zie grafieken 2-4).
187

 De uitersten daarin 

waren 1674 met 5,1% en 1669 met 55,9% van de stadsuitgaven.
188

 Deze uitersten zeggen betrekkelijk  

weinig over de uitgaven aan de publieke werken, maar meer over de extreme of geringe uitgaven aan  

andere zaken: de extreme stadsuitgaven rond 1674 moeten direct herleid worden tot de afdrachten van 

de stad aan de Staten ten behoeve van de kosten van de oorlogshandelingen en verdedigingswerken; de 

lage stadsuitgaven in 1669 lijken een toevalligheid.  

De pieken in de uitgaven van het stadsfabrieksambt en de percentages zijn eenvoudig terug te 

brengen naar de volgende grote bouwprojecten en omstandigheden: 

 1613-1619: derde stadsvergroting; 

 1643-1672: stadhuis; vierde stadsvergroting; Rampjaar; (de Eerste Engelse Oorlog is zichtbaar 

in de percentages van 1654-1655 en de Tweede Engelse Oorlog in zowel de uitgaven als de 

percentages van 1666-1667); 

 1681-1687: Nieuwe Plantage.  

De publieke werken werden gefinancierd uit de algemene middelen. Zelden geven de bronnen 

duidelijkheid over de herkomst van de financiën. Het was de verantwoordelijkheid van de regerende 

burgemeesters om de publieke werken van een financiële dekking te voorzien. Zij waren vrij om, 

                                                      
185

 SAA: 5039/ 7/ f.58-62 [res.Thes.Ord.; 06/07/1682]. 
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 ƒ44.217.756,- exclusief de jaarsalarissen van de stadsmeesters: SAA: 5014/ 67-128 [stadsrekeningen 1600-
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 De bedragen zijn gebaseerd op de jaarlijkse totaalbedragen van de uitgaven aan het fabrieksambt in de 

stadsrekeningen (SAA: 5014/ 67-128). Hierin ontbreken echter de jaarsalarissen van de stadsmeesters. Het in 
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 1674: stadsuitgaven ƒ8.511.621 ; uitgaven stadsfabriek ƒ439.814 [SAA: 5014/ 126; stadsrekening 1674]; 

     1669: stadsuitgaven ƒ1.640.841 ; uitgaven stadsfabriek ƒ917.096 [SAA: 5014/ 125; stadsrekening 1669]. 
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indien zij dat nodig achtten, nieuwe belastingen op te leggen.
189

 De extra subsidie voor de bouw van 

het Diakonieweeshuis (1657) bijvoorbeeld, werd toegekend op voorwaarde dat de ‗penningen sullen 

moeten gevonden werden ‗t sij uit de stuijver op de bieren ofte uit de subsidie van het leenhuijs‘.
190

 Er 

werd ook veelvuldig geld geleend voor publieke werken; de bewindhebbers van de Oost-Indische 

Compagnie dienden bijvoorbeeld voor de op hun verzoek gebouwde uitbreiding van het pakhuis aan 

de Oude Hoogstraat ‗den interest, [...] ( over ‗t gebruijck van ‗t voors. packhuijs) jaerlijx aen dese 

stadt [...] te betalen van soodanigh capitaell, daertoe de geheele incoop ende bouwinge, als oock 8. 

penningh, ende alles anders‘ behoorde.
191
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GRAFIEK 2: uitgaven van de stadsfabriek in Carolus guldens in de periode 1600-1700 te Amsterdam; van het 

jaar 1631 ontbreken de gegevens (bron: SAA: 5014/ 67-128; stadsrekeningen).  

 

 

De zeventiende-eeuwse stadsvergrotingen en stadsontwikkeling binnen de bestaande structuur 

werden voornamelijk betaald uit de opbrengsten van de verkoop van de nieuwe erven. In de 

ontwikkelingsfase van de vierde stadsvergroting stelden de burgemeesters de vroedschap gerust dat 

‗de incomsten van de stadt, ende de capitalen, van tijdt tot tijdt tot desselffs laste genegocieert, 

meestendeel bekeert zijn tot de nieuwe fortificatien, graven van grachten, verhogen van de gronden, 

met die insicht dat uijt de vercoopinge van de stadtsgronden, [die binnen de stadvergroting zijn 

getrokken][...] daer mede men die sware corten zal connen goetmaecken, ende de genegotieerde 

capitalen weder aff zal [kunnen] legghen.
192

 De stad leende geld om de grote stadsvergrotingswerken 

te bekostigen in de veronderstelling dat de verkoop van de nieuwe erven een belangrijk deel van de 
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 SAA: 5025/ 23/ f.99-100 [res.Vroedschap; 06/01/1661]; zie ook: Abrahamse 2010. 



 
175 

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

1
60

0

1
61

0

1
62

0

16
30

16
40

16
50

16
60

16
7

0

1
68

0

1
69

0

1
70

0

 
GRAFIEK 3: uitgaven van de stadsfabriek (paars) en de totale stadsuitgaven (roze) in Carolus guldens in de 

periode 1600-1700 te Amsterdam; van het jaar 1631 ontbreken de uitgaven van de stadsfabriek; van de jaren 

1605, 1631 en 1650 ontbreken de totale stadsuitgaven (bron: SAA: 5014/ 67-128; stadsrekeningen). 
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GRAFIEK 4: percentage van de uitgaven van de stadsfabriek ten opzichte van de totale stadsuitgaven in periode 

1600-1700 te Amsterdam; gemiddeld percentage (lijn) 1600-1700: 23,3%; van de jaren 1605, 1631 en 1650 

ontbreekt minstens een van de gegevens (bron: SAA: 5014/ 67-128; stadsrekeningen). 
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kosten zou dekken en waarmee de leningen konden worden afbetaald. Stedenbouwkundige 

inpassingen in de bestaande stad werden eveneens (deels) bekostigd door de verkoop van nieuwe 

erven: de vergroting en herindeling van het plein voor de oude St. Anthonispoort (de huidige 

Nieuwmarkt) in 1617 ging gepaard met de verkoop van vijf nieuwe erven (zie hoofdstuk 11.4). De 

aanlanding van een strook oever van de Binnen-Amstel tot verkoopbare erven in 1630 had tot doel 

door ‗vercopinghe te beneficieren‘ de verplaatsing van stadstimmertuin naar en de herindeling van de 

wijk tussen de Kloveniersdoelen en het Rondeel (huidige Doelenstraat) volgens het ‗als wesen‘t 

aldercierlijxste‘ ontwerp.
193

  

Een andere methode om de publieke werken te financieren, was het verhalen van (een deel 

van) de kosten op aanwonenden, eigenaren of gebruikers. Zoals hiervoor al genoemd is, betaalden de 

bewindhebbers van de V.O.C. de kosten van de rente en de achtste penning. Het was niet ongewoon 

dat semi-overheidsinstellingen, aan wie de stad onderdak verschafte, (deels) zelf opdraaiden voor 

gemaakte (extra) kosten. De V.O.C. betaalde ook de helft van de kosten voor de brug die door het 

stadsfabrieksambt was aangelegd om toegang te verschaffen tot het V.O.C.-eiland op Oostenburg.
194

 

Het onderhoud van de straten werd van oudsher door de aanwonenden en eigenaren van de huizen 

bekostigd, sinds het eind van de zestiende eeuw in de vorm van belasting, het zogenaamde 

straatgeld.
195

 De kaden in de stadsvergrotingen werden in principe uitgevoerd in hout, maar aan 

sommige grachten zouden, tegen betaling van de meerkosten door de aanwonenden, stenen kaden 

worden aangelegd.
196

 

Gebrek aan financiën kon leiden tot uitstel of afstel van nieuwe werken of aanpassingen van 

het ontwerp. De bouw van noodzakelijke kerken in de nieuwe wijken van de stad werd in 1602 

uitgesteld omdat de uitgaven daarvoor ‗de staet der voorsz stad voor dese tijt nijet draegelijck soude 

wesen‘.
197

 Aan de Zuiderkerk werd begonnen in 1604, maar deze zou pas worden ingewijd in 1611, de 

Noorderkerk kende slechts een bouwtijd van drie jaar 1620-1623. Het duidelijkste voorbeeld van de 

aanpassing van een ontwerp vanwege acute financiële veranderingen, is de wijziging van het 

prestigieuze stadhuisontwerp tijdens de bouw in 1653 als gevolg van bezuinigingen in het kader van 

de oplopende stadsuitgaven door toedoen van de Eerste Engelse Oorlog (afb. 52). Het stadhuis zou 

maar liefst twee verdiepingen lager worden uitgevoerd dan het oorspronkelijke ontwerp, met dien 

verstande dat over de afdichting van de Burgerzaal nog zou worden nagedacht.
198

 Na het keren van het 

tij werd het oude ontwerp alsnog uitgevoerd.
199

  

Het stadsfabrieksambt kostte de stad niet alleen veel geld, het leverde ook nog wat op. Zo 

werden materialen van afgebroken gebouwen verkocht: de middeleeuwse stadstoren ‗het Rondeel‘ 

werd in 1630 ‗tot groote proffijt‘ van de stad ter afbraak verkocht.
200

 Maar de stad hergebruikte zelf 

eveneens veelvuldig oude materialen: de stadstimmerman ontving sinds 1649 ƒ200 per jaar voor het 
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herbruikbaar maken van de oude touwen en andere stadsmaterialen, met name metalen.
201

 De 

Blokhuizen in de Amstel (afb.51) werden in 1654 ‗gedemolieert, ende het hout op andere plaetsen, 

daer het nootsaeckelijck zal bevonden worden, gebruijckt‘; het materiaal werd toegewend voor de 

bouw van het Oudezijds Huiszittenhuis (afb.53).
202

 Dit hergebruik van oude materialen door het 

stadsfabrieksambt leverde niet zozeer geld op alswel dat het geld uitspaarde. Inkomsten verkreeg het 

stadsfabrieksambt ook uit de verhuur van stadsschuiten aan aannemers en heistellingen aan de 

heimeesters. In 1667 hield de penningmeester in drie maanden tijd ƒ4827 in op de betalingen aan 

aannemers voor de huur van stadsschuiten, vermiste gereedschappen en boeten; dit betrof ruim 1% van 

de uitgaven aan het stadsfabrieksambt van dat jaar.
203

  

 

Lonen en ambtsgelden 

Een belangrijke kostenpost voor het stadsfabrieksambt was die van de salarissen van de stadsmeesters 

en de daglonen van de werklui. De enige indicatie van de omvang van de loonkosten ten opzichte van 

de totale uitgaven van het stadsfabrieksambt kan gegeven worden aan de hand van de raming die in 

1666 is gemaakt om inzicht te krijgen in de kosten van de stadsonderhoudswerken.
204

 Op de totale 

kosten van ƒ304.139 per jaar waren in 1666 de loonkosten geraamd op ƒ95.572, ruim 30% van het 

totaal.
205

 Het betrof hier de lonen van de stadsmeesters en werklieden in dienst van de stad uitsluitend 

ten behoeve van het onderhoud van de stadseigendommen, niet voor de lonen van de aannemers met 

hun werklui. Vergelijking met andere jaren is niet mogelijk omdat de zeventiende-eeuwse bronnen 

nergens inzicht geven in de totale loonkosten van het stadsfabrieksambt. Vóór 1666 kan de verhouding 

anders hebben gelegen omdat in die periode in principe alle stadswerken door het stadsfabrieksambt 

werd uitgevoerd. Het is echter niet bekend of de verhouding loonkosten-materiaal bij nieuwbouwwerk 

anders lag dan 30-70%. 

De individuele salarissen van de stadsmeesters en ondermeesters zijn voor het merendeel van de 

zeventiende eeuw bekend. Bijlage 14 geeft een overzicht van de beloningen van de belangrijkste 

ambten in het Amsterdamse stadsfabrieksambt. Opmerkelijk aan de beloning van de Amsterdamse 

stadsmeesters is het grote aantal vaste jaarsalarissen. Deze vaste jaarsalarissen werden gegeven aan 

ambachtsmeesters die al of niet uitvoerend meester waren, maar vooral een belangrijke coördinerende 

en aansturende taak hadden en die bovendien het hele jaar gegarandeerd werk hadden (zie ook 

hoofdstuk 10). Halverwege de zeventiende eeuw, met de Vrede van Munster (1648) als aanjager van 

de economie en de bouw van de Nieuwekerkstoren en het stadhuis als belangrijkste 

stadsbouwprojecten, werd het aantal stadsmeesters met vaste jaarsalarissen gestaag vergroot omdat de 

hiervoor genoemde grote bouwprojecten, gevolgd door de vierde stadsvergroting, een garantie 

vormden voor langdurig vast werk.  

In de jaren tachtig van de zeventiende eeuw vonden verschillende bezuinigingsronden plaats 

om de publieke werken betaalbaar en controleerbaar te houden voor de stad.
206

 Het ging met name 

over het op termijn opheffen van ambten en op termijn verlagen van lonen. In 1689 werd ook besloten 
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de vaste jaarsalarissen tot ƒ500 om te zetten in daglonen. Voor het vaststellen van het daggeld werd 

het voormalige jaarsalaris gedeeld door 300 werkdagen. Hiermee verloren de stadsmeesters de 

garantie van hun loon op onwerkbare dagen, bij ziekte of ongeval en bij gebrek aan werk. Het risico 

kwam daardoor geheel bij de stadsmeesters te liggen. Deze nieuwe regeling werd echter niet per direct 

ingevoerd, maar geleidelijk, bij de opvolging in ambten. Uiteindelijk werden alle vaste jaarsalarissen 

van de uitvoerende stadsmeesters omgezet in dagloon, voor zover de ambten niet werden opgeheven. 

In 1709 werd als laatste ook het salaris van het stadstimmermansambt op dagloon gezet.
207

 Alleen de 

penningmeester en waarschijnlijk de boekhouder genoten toen nog een vast jaarsalaris.  

Het aantal van vijf vaste jaarsalarissen in het stadsfabrieksambt in 1600 was al uitzonderlijk in 

vergelijking met het merendeel van de steden in de Republiek, het aantal van zestien op het 

hoogtepunt van de Amsterdamse bouwactiviteiten in de jaren zestig van de zeventiende eeuw was in 

de overtreffende trap buitengewoon. In 1700 was het aantal weer teruggebracht op zes en zoals 

gezegd, nog geen tien jaar later zelfs gereduceerd tot slechts één (of twee) (zie bijlage 14). 

Een deel van de ambten die werden vergeven door de burgemeesters was belast met zogenaamd 

ambtgeld. Dit was een vorm van belasting of inkoopsom die betaald moest worden bij het aanvaarden 

van een stadsambt. Ook een aantal ambten van het stadsfabrieksambt was belast met ambtgeld. Dit 

geld kwam echter niet ten goede aan de stadswerken, maar aan de aalmoezeniers, dus aan de sociale 

zorg van Amsterdam.
208

 De ambten die waren aangeslagen voor ambtgeld en de hoogte van deze 

ambtgelden zijn te vinden in tabel 5. In deze tabel wordt duidelijk dat in 1682 extreem veel ambten 

werden belast met ambtgeld, wat voornamelijk werd ingegeven door de vergrote financiële last van de 

sociale zorg in Amsterdam in die tijd. Zelfs kleine ambten als die van de kalkdragers, houttellers en de 

‗arbeiders van gebakken steen‘ moesten ƒ6 ambtgeld betalen en de stadsonderstratenmaker ƒ12. De 

extreme verhoging van de bedragen vijf jaar later bevestigt dit. Bovendien werd in 1687 gesteld dat 

degenen die bij aanvang van hun ambt het ambtgeld niet konden betalen, één jaar de tijd kregen om 

dat alsnog te doen; bleef men ook dan in gebreke, werd de aanstelling teniet gedaan – voor zover 

bekend, is dit in de zeventiende eeuw niet voorgekomen.
209

  

In het kader van het onderzoek naar het stadsfabrieksambt is interessant dat de ambten van 

stadstimmerman en stadsmetselaar altijd hoog zijn aangeslagen, dit waren immers de belangrijkste 

uitvoerende stadsmeesters met goedbetaalde banen. Het ontbreken van de ambten van onderfabriek in 

1624 en die van stadsondertimmerman, stadslandmeter en stadsingenieur in alle lijsten van ambtgeld 

(zie tabel 5) is eveneens opvallend. Alleen het ontbreken van de stadsingenieur in deze tabel kan 

verklaard worden uit het landsbelang dat aan dit ambt verbonden was en de (in)directe invloed van de 

landsoverheid in deze aanstelling. Het ontbreken van de andere ambten kan niet verklaard worden.  

Het is onduidelijk of het ambtgeld al vóór 1624 bestond en tevens was ingesteld voor de 

ambten van het stadsfabrieksambt en of het ambtgeld doorlopend in de zeventiende eeuw geheven is. 

In de bronnen is geen enkele andere verwijzing naar de ambtgelden dan deze lijsten, noch van 

betalingen daarvan; geregeld is aangegeven dat de nieuwe ambtenaar zijn eed had volbracht, maar 

nooit dat hij ook zijn ambtgeld had betaald.  
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     1624 1656 1682 1687 1697  

Onderfabriek       — ƒ 50     x       x      x 

Penningmeester    ƒ 35 ƒ 25 ƒ 50 ƒ 200 ƒ 200 

Boekhouder        x     x ƒ 25 ƒ 200 ƒ 200 

Stadstimmerman     ƒ 50 ƒ 50 ƒ 50 ƒ 300 ƒ 200 

Stadsmetselaar    ƒ 50 ƒ 50 ƒ 40 ƒ 300 ƒ 200 

Stadsondermetselaar      —    — ƒ 40 ƒ 100 ƒ   50 

Stadssteenhouwer   ƒ 50 ƒ 50 ƒ 20      x      x 

Stadschuitenmaker   ƒ 50    — ƒ 30 ƒ 200 ƒ 150 

Stadsloodgieter en –leidekker     —    — ƒ 20 ƒ 100 ƒ   50 

Stadsstratenmaker      —    —    — ƒ 100 ƒ   50 

Stadssmid    ƒ   6    — ƒ 25 ƒ 150 ƒ 100 

Rooimeesters    ƒ 25    — ƒ 36 ƒ 200 ƒ 100 

Opzichter vd graaf- en modderwerken        x         — ƒ 40     —     — 

Opzichter vd schutsluizen      —    — ƒ 30     —     — 

Opzichter vd lantaarns       x     x ƒ 30     — ƒ 100 

Opzichter vd houtwallen   ƒ 50    — ƒ 25 ƒ 100 ƒ   50 

Keurmeester vd kalk   ƒ 20    — ƒ 20     —     — 

 

Tabel 5: Aalmoezeniers- of ambtgelden voor de Amsterdamse fabrieksambten in de zeventiende eeuw;  

ambt niet aangeslagen (―); ambt bestond niet (x). (bron: SAA: Dapper 1663, pp.455-456-IV (1624); SAA: 

5024/ 2/ f.91; f.225-229; f.259-261; f.304-306 [res.Reg. en Oud Burg.; 16/05/1656; 18/03/1682; 30/01/1687; 

30/01/1697]).  

 

 

Financieel debacle van een slecht functionerende penningmeester 

Gerrit Bruijn (?-1678) werd in 1662 aangesteld als penningmeester van het stadsfabrieksambt en 

diende een borgstelling te geven van ƒ30.000, twee keer zoveel als zijn voorgangers Overlander 

(1628) en Voskuijl (1642).
210

 De verdubbeling van de borgstelling voor het stadsfabrieksmeestersambt 

zal niet zozeer te maken hebben gehad met de persoon Gerrit Bruijn, als wel met de enorm 

toegenomen uitgaven van het stadsfabrieksambt door de fortificatiewerken en de op stapel staande 

stadsvergroting.
211

 Achteraf zou blijken dat de stad er goed aan had gedaan de borgstelling te 

verdubbelen, want de carrière van Gerrit Bruijn is exemplarisch voor de noodzaak van borgstellingen 

in het stadsbelang.  

Bruijn kreeg als penningmeester een niet onaanzienlijk inkomen: ƒ1000 jaarsalaris met vele 

extra‘s – waaronder ƒ250 voor het schrijven en opstellen van de rekeningen van het stadsfabrieksambt, 

ƒ30 voor het kruien van geld, een jaarlijkse toeslag van ƒ200, percentages van specifieke betalingen 

(bijv.0,125% over de betalingen met betrekking tot de bouw van de sluis van Muiden) en 5% [‗20
ste

 

penning‘] van de boetes op de verhuur van de stadsschuiten.
212

 Enorme bedragen – tussen de ƒ6.000 

en ƒ30.000 – gingen wekelijks door zijn handen en alles moest verantwoord worden met rekeningen, 

declaraties, resoluties, notificaties etc. De penningmeester kreeg regelmatig flinke voorschotten en 

schoot zelf ook aanzienlijke bedragen voor die hij later declareerde, voor betalingen die varieerden van 

enkele stuivers tot duizenden guldens. Ook ontving hij geld voor verkochte stadsmaterialen en hield 

hij bedragen in op de uitbetalingen aan aannemers: bijvoorbeeld boetes op de bestekken, de huur van 

gebruikte stadsschuiten en vergoedingen voor vermiste stadsgereedschappen. Dit alles verlangde een 

grote accuratesse in betalingshandelingen en boekhouding. Onzorgvuldig werk kon leiden tot grote 
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boekhoudkundige problemen en als gevolg daarvan tot grote persoonlijke financiële problemen. De 

penningmeester was namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor zijn boekhouding en deze 

aansprakelijkheid moest worden afgedekt met een borgstelling. De borgen liepen dus een reëel 

financieel risico. Zij moesten dus groot vertrouwen hebben in de capaciteiten en het eergevoel van de 

aspirant-penningmeester. De vader van Gerrit Bruijn stelde zich voor de volle ƒ30.000 garant voor zijn 

zoon.
213

 Dit betekende een risico voor de gehele familie.  

De eerste tien jaar deed Gerrit Bruijn zijn werk naar behoren; hij ontving ieder jaar een bonus 

van ƒ200 bovenop zijn salaris.
214

 Na het chaotische Rampjaar moet hij boekhoudkundig het spoor 

bijster zijn geraakt, persoonlijk in financiële problemen zijn geraakt – en geld hebben ‗geleend‘ van de 

stad – of op een andere manier zijn inkomsten en uitgaven niet in balans hebben gekregen, want in 

1674 werden de eerste tekenen van incompetentie zichtbaar. In maart van dat jaar kreeg Bruijn de 

opdracht elke vrijdagavond zijn boekhouding ter thesaurie te overleggen – voorheen eens per 

kwartaal.
215

 Een maand later kreeg hij een eerste bijsturing in zijn werkwijze: hij mocht geen 

betalingen meer doen aan aannemers voordat hij de bestekken van de thesaurieren-ordinaris had 

ontvangen; dit doet vermoeden dat Bruijn uitbetalingen voor aangenomen werk deed zonder bekend te 

zijn met de termijnen – in het bestek stond welk deel van het werk gereed moest zijn voordat een 

vaststaand deel van de aanneemsom kon worden uitbetaald.
216

 Deze bijsturingen waren niet ingegeven 

door een algemene noodzaak tot grotere controle op de stadsuitgaven – hoewel de totale stadsuitgaven 

sinds het Rampjaar de pan uit rezen (zie grafiek 3) – maar door bewezen onregelmatigheden. Bij het 

opmaken van de boeken over het jaar 1674 bleek de penningmeester een tekort te hebben van ruim 

ƒ10.000; hem werd dringend verzocht dit tekort aan te vullen en zorg te dragen dat in de toekomst 

dergelijke tekorten niet meer zouden optreden, zijn boekhouding correct in orde was en dat er op geen 

enkele andere wijze klachten over hem en zijn werk zouden komen.
217

 Tevergeefs. Na twee jaar waren 

zijn tekorten verder opgelopen en had Bruijn ondanks diverse aanmaningen zijn tekorten niet kunnen 

aanzuiveren. Om dwang achter de terugbetalingen te zetten, werd hem vanaf april 1677 geen geld 

meer in handen gegeven: alle geldelijke handelingen werden sindsdien door de klerk van de thesaurie, 

Joachim Coop van Groen, uitgevoerd.
218

  

In juli 1677 werd Gerrit Bruijn ontslagen, ‗wegen de onbequaemheijt vande persoon vande 

Bruijn stadts pennenckmeester‘.
219

 Zijn schuld aan de stad, wegens openstaande rekeningen, was 

inmiddels opgelopen tot minstens ƒ33.500. Deze schuld zou terugbetaald moeten worden, maar Bruijn 

zelf had geen vermogen om een dergelijk bedrag uit te betalen. De stad stelde vervolgens de 

borgsteller aansprakelijk, maar omdat de borg vader Bruijn overleden was, werd zijn weduwe en 

boedelhoudster, de moeder van Gerrit Bruijn, verantwoordelijk gesteld.
220

 De familie was 

medeverantwoordelijk.
221

 De dood van Gerrit Bruijn in 1678 pleitte de familie allesbehalve vrij van de 

                                                      
213

 SAA: 5039/ 6/ f.127v. [res.Thes.Ord.; 29/07/1678]: ‗voorn.penningmeesters vader, die voor hem sig als 

borge gestelt hadde‘. Het is onbekend wie deze vader is, zijn naam is niet te herleiden uit de bronnen; de 

bovenstaande resolutie behelst de aansprakelijkheid van Gerrit Bruijns moeder, als weduwe en erfgenaam 

[‗boedelhouster‘] van de voornoemde vader. 
214

 SAA: 5024/ 2/ f.149v.; 153v.; 157; 163v.; 173; 175v.; 180 [res.Reg. en Oud Burg.; 29/01/1664; 27/01/1665; 

27/01/1666; 28/01/1667; 30/01/1669; 28/01/1670; 30/04/1671]. 
215

 SAA: 5039/ 5/ f.189 [res.Thes.Ord.; 11/03/1674]. 
216

 SAA: 5039/ 5/ f.191v. [res.Thes.Ord.; 02/04/1674]. 
217

 SAA: 5039/ 6/ f.23-23v. [res.Thes.Ord.; 15/01/1675]. 
218

 SAA: 5039/ 6/ f.103v. [res.Thes.Ord.; 02/04/1677]. 
219

 SAA: 5024/ 2/ f.207 [res.Reg. en Oud Burg.; 30/07/1677]. 
220

 SAA: 5039/ 6/ f.127v. [res.Thes.Ord.; 29/07/1678]. 
221

 De eerste twee aflossingen werden betaald door Gerrits broer Huibert; SAA: 5039/ 649/ f.2484; f.2512 

[Journaal 1673-1680; 11/03/1678; 16/08/1678]. Voor de verantwoordelijkheden van familieleden ten opzichte 

van elkaar, zie: Kooijmans 1997. 



 
181 

 

verplichting tot het inlossen van de schuld van de overleden gewezen penningmeester.
222

 In de periode 

van 1678 tot 1682 heeft de familie, door betalingen van zijn moeder, zijn broer Huibert, een tante en 

door de voogden van zijn onmondige kinderen, de volle ƒ30.000 van de borgstelling opgebracht en is 

het restant, ƒ3.532:11:0, op verzoek van de voogden, kwijtgescholden.
223

  

Na het voldoen van de borgstelling werd Gerrit Bruijn postuum gerehabiliteerd: de 

erfgenamen werd bijna ƒ2600 uitgekeerd wegens niet-betaald salaris en emolumenten, zoals het 

kruiloon, maar ook de jaarlijkse buitengewone toeslagen tot aan Bruijns ontslag.
224

 Dit zegt echter 

niets over de intenties achter de tekorten van Gerrit Bruijn: het blijft gissen of zijn tekorten 

voortkwamen uit bewust frauduleuze praktijken door particuliere schulden of uit incompetentie. 

Wellicht exemplarisch voor Bruijns onzorgvuldigheid die mede geleid heeft tot zijn dramatisch 

opgelopen tekorten, is het bedrag van ƒ107:10 dat eveneens aan de erfgenamen werd uitgekeerd ‗voor 

‘t geen hij in sijn leven, als penningmeester heeft betaelt aen Barent Meindertsz Buis, ende versuimt 

[heeft] in rekening te brengen‘.
225

 

Na het debacle van penningmeester Gerrit Bruijn heeft de stad de controle op de boekhouding 

en de uitgaven van de penningmeester van het stadsfabrieksambt verder aangescherpt: alle rekeningen 

dienden eerst te worden gecontroleerd en afgetekend door de klerk van de thesaurie indien het 

aanbestede werken betrof – de klerk had immers op het bureau van de thesaurieren-ordinaris direct 

toegang tot het bestekboek – en door de schrijver-boekhouder van het stadsfabrieksambt in alle andere 

zaken – daglonen, materialen, gereedschappen.
226

 Ook in de uitvoering werden de regels aangescherpt: 

alle rekeningen dienden in vervolg direct uitbetaald te worden en in het geval van rekeningen boven de 

ƒ300 rechtstreeks aan de crediteur en voorzien van een duidelijk kwitantie. Hiermee hoopte men te 

voorkomen dat de rekeningen bleven liggen en er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan of ze al of niet 

betaald waren èn om te voorkomen dat rekeningen dubbel betaald werden. Het moet effectief zijn 

geweest, want de rest van de zeventiende eeuw zijn er geen ongeregeldheden meer geweest met de 

boekhouding van het Amsterdamse stadsfabrieksambt. 
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Spiegelgracht, werd op 16 september 1678 begraven in de Nieuwe Kerk  [SAA: DTB 1056/ f.153] en liet vier 

onmondige kinderen achter: SAA: 5004/ 10 [begraafboek weeskamer; 16/09/1678]. 
223

 Betalingen: SAA: 5039/ 649/ f.2532; f.2533 [Journaal 1673-1680; 26/01/1679; 27/01/1679]; SAA: 5039/ 650/ 

f.53; f.207; f.326 [Journaal 1680-1687; 24/05/1680; 29/08/1681; 05/05/1682]; de (mogelijke) tante was Lijsbeth 

Blok, weduwe van Gijsbert Michielsz Bruin en de voogden Huibert Bruijn en David Rutgers; zie noot hiervoor. 

Kwijtschelding restant schuld: SAA: 5039/ 7/ f.54 [res.Thes.Ord.; 28/04/1682]. Dat de complete borgstelling 

betaald is, blijkt alleen uit optelling van de bedragen die ingeboekt zijn als aflossing van de schuld van de 

gewezen penningmeester Gerrit Bruijn in het journaal zoals resp. in de eerder genoemde voetnoten te vinden: 

ƒ6300; ƒ5670; ƒ3150; ƒ2075; ƒ3150; ƒ3655; ƒ6000. 
224

 SAA: 5039/ 650/ f.395 [Journaal 1680-1687; 31/01/1683]. 
225

 Idem; de kwitantie voor ƒ107:10 dateerde nog van 19 september 1673. 
226

 SAA: 5039/ 6/ f.108-108v. [res.Thes.Ord.; 20/08/1677; instructie penningmeester Pieter van Wieringen]. 
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HOOFDSTUK 10 
UITVOERDERS VAN DE PUBLIEKE WERKEN IN DE 

ZEVENTIENDE EEUW 

 

 

10.1  Inleiding  

 

Het Amsterdamse stadsfabrieksambt werd, afgezien van de bestuurslaag, in belangrijke mate gevormd 

door de uitvoerders van de publieke werken. In de zeventiende eeuw groeide het fabrieksambt uit tot 

het grootste (stads)bouwbedrijf van de Republiek, in omvang en in verscheidenheid van ambten en 

ambachten. Dit hoofdstuk probeert een zo volledig mogelijk beeld te geven van die verscheidenheid in 

de bouwvakken, maar moet in gebreke blijven in volledigheid buiten de bouwvakken zoals 

bijvoorbeeld de stadsreiniging die formeel ook tot de publieke werken behoorde. In dit hoofdstuk dus 

geen uitwijdingen over de bruggenvegers, pisdragers, krengenvissers e.d. om de eenvoudige reden dat 

behalve de benaming niets bekend is over deze functies. 

Een stad stonden verschillende manieren ter beschikking om zich te verzekeren van de kennis, 

ervaring, leidinggevende kwaliteiten, arbeidskracht en adviezen van de belangrijkste 

ambachtsmeesters binnen hun stadsgrenzen. Er waren verschillende aanstellingsvormen mogelijk 

waarvan een stad gebruik kon maken en Amsterdam heeft in de zeventiende eeuw vrijwel alle 

mogelijke manieren toegepast om de beste ambachtsmeesters aan zich te binden. Dit hoofdstuk zal niet 

alleen uitleg geven over die verschillen in aanstellingsvorm, maar tevens verklaren waarom het 

stadsbestuur in verschillende situaties voor andere vormen koos, geschikt voor die bijzondere 

omstandigheid.  

De diversiteit in aanstellingsvormen laat zich tevens terugzien in de diversiteit in 

ambachtsvertegenwoordiging. Elk ambacht dat bijdroeg aan de totstandkoming van de publieke 

werken was vertegenwoordigd in het Amsterdamse stadsfabrieksambt. Maar niet elk ambacht had 

continue een stadsmeester. Van elk relevant ambacht wordt in dit hoofdstuk beschreven wanneer het 

stadsmeesterschap werd ingevoerd, onder welke condities, of en welke veranderingen in het ambt 

optraden en indien mogelijk, hoe het zich verhield tot de overige ambten. Indien mogelijk worden de 

werkomstandigheden van de stadsmeester verduidelijkt: had hij assistentie van een ondermeester of 

meesterknecht, leidde hij jongens op, hoeveel personeel stond tot zijn beschikking? Wat was de 

beloning die tegenover zijn stadswerk stond? Bestonden er ook secundaire arbeidsvoorwaarden? 

Welke vrijheden en beperkingen leverde een stadsambt op?  

De werkzaamheden voor de publieke werken hadden niet uitsluitend plaats op de bouwlocaties 

binnen en buiten de stad. Werk moest worden voorbereid, materialen en gereedschappen opgeslagen, 

een uitvoerige administratie en boekhouding gevoerd en bouwtekeningen en bestekken gemaakt. 

Hiervoor stond van oudsher een stadswerkplaats met woningen, werkplaatsen en opslagloodsen ter 

beschikking. De uitbreiding van de zeventiende-eeuwse stad en van het stadsfabrieksambt in zowel de 

omvang als verscheidenheid leidde tot een grotere diversiteit in stadswerkplaaten op verschillende 

plaatsen in de stad voor een bepaalde periode. Welke ambachten kregen hun eigen stadswerkplaats, en 

waarom op dat moment en juist op die plaats?  

Het stadsfabrieksambt was geen statisch gegeven, maar een organisatie die fluctueerde in 

omvang en werkmethoden. Die fluctuaties waren het gevolg van aanpassingen en reorganisaties die 

gedurende de gehele zeventiende eeuw hebben plaatsgevonden op verschillende gronden. Welke 

veranderingen hebben zich tijdens de zeventiende eeuw voorgedaan en welke omstandigheden lagen 
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daaraan ten grondslag en wat had dat voor gevolgen voor de organisatie en werkmethoden van het 

stadsfabrieksambt en voor de stadsmeesters in het bijzonder? 

Twee casussen betreffen specifieke stadsmeesters. Over stadssteenhouwer Pieter de Keyser 

bestaat in de literatuur onduidelijkheid omtrent zijn aanstellingsperiode en aanstellingsvorm. Maar 

bovenal, is de aanstellingsvorm te herleiden aan de wijze waarop deze stadsmeester aangesproken 

werd, met andere woorden is er een verschil in betekenis tussen de benamingen 

stadsmeestersteenhouwer en stadssteenhouwer? Stadstimmerman Gerrit Barentsz Swanenburgh was 

tijdens de grootste bouwexplosie in de zeventiende eeuw niet alleen verantwoordelijk voor het 

stadstimmerwerk, maar tevens hoofdverantwoordelijk voor de organisatie en logistiek van het gehele 

stadsbouwbedrijf. De omvang van zijn takenpakket doen een enorm organisatorisch talent vermoeden. 

 

 

10.2  Stadsmeesters: aanstellingsvormen 

 

Officianten en bevoorrechte meesters 

In 1600 bestond het stadsfabrieksambt uit een stadstimmerman, stadsmetselaar en stadssteenhouwer in 

vaste dienst met een vast jaarsalaris, ieder een eigen stadswerkplaats en een ploeg knechten en jongens 

om het stadswerk mee te verrichten. Deze stadsmeesters waren zogenaamde officianten, ambtenaren, 

omdat zij een vast jaarsalaris verdienden dat zij per kwartaal door de thesaurieren-ordinaris kregen 

uitbetaald ongeacht het aantal uren dat zij gewerkt hadden. Behalve uit officianten bestond de 

ambachtelijke leiding van het stadsfabrieksambt in 1600 tevens uit ‗bevoorrechte meesters‘: meesters 

die verantwoordelijk waren voor  het stadswerk in hun ambacht, die zich daarom stadsmeester 

mochten noemen, maar die vanuit de stadstimmertuin of hun eigen werkplaats stadswerk in daghuur 

verrichtten. De stadssmid, de stadsloodgieter en –leidekker en de stadsstratenmaker werden in 1600 in 

principe wekelijks door de fabrieksmeester betaald voor de door hen gewerkte uren. Een bijzondere 

bevoorrechte meester was de stadsklok- en geschutgieter die door de stad werd gefaciliteerd met een 

werkplaats, het stadsgiethuis, en betaald werd op basis van geleverd materiaal – per pond gegoten 

brons. 

Een methode die tot 1600 voor zover bekend nog niet werd toegepast, is die van de 

stadsmeester als aannemer van het stadswerk in zijn ambacht. Anders dan elders in de Noordelijke 

Nederlanden veelvuldig voorkwam, maakte Amsterdam geen gebruik van stadsmeesters met een 

gecombineerd contract: ambachtsmeesters met een klein vast jaarsalaris en daghuur voor de gewerkte 

dagen.
227

 Het gecombineerde contract werd over het algemeen gebruikt voor stadsmeesters die ook 

diensten leverden aan de stad die niet noodzakelijkerwijs ambacht-gebonden waren, zoals reis- en 

bodediensten.
228

 Het kleine jaarsalaris gold dan voor de diensten en de daghuur voor de ambacht-

gebonden arbeid. Amsterdam had niet alleen een uitvoerig ambtenarenapparaat om dergelijke diensten 

te laten uitvoeren, maar bood in de zeventiende eeuw zoveel stadsmeesters een volledig jaarsalaris dat 

daarmee dergelijke gecombineerde contracten overbodig waren en dus niet voorkwamen. 

 

De aanstellingsvormen die Amsterdam in de zeventiende eeuw vooral zou toepassen op haar 

stadsmeesters waren vooral die van officiant en die in daghuur, en incidenteel op basis van geleverd 

materiaal of als aannemer. Officianten kregen een vast jaarsalaris en waren derhalve verzekerd van 

hun inkomen: bij ziekte en onwerkbare dagen werden zij doorbetaald. De officianten waren niet alleen 

uitvoerend meester maar hadden tevens omvangrijke leidinggevende, coördinerende, aansturende en 

                                                      
227

 Enige uitzondering hierop was in de zestiende eeuw stadsmetselaar Roemer Gerbrantz die van 1568 tot 1580 

een klein jaarsalaris van ƒ40 ontving, aangevuld met daggeld voor gewerkte dagen; zie: Van Dillen 1929, p.324 

no.549.  
228

 Over het gecombineerde contract, zie vooral: Kolman 1993, passim. 
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administratieve taken. Vaak hadden zij de verantwoordelijkheid over grote aantallen 

(meester)knechten en werklui, die allen aangestuurd en gecontroleerd dienden te worden, aan het werk 

gehouden en voorzien van materialen en gereedschappen. Daarbij kwam de verantwoordelijkheid voor 

de loonadministratie, het maken van ontwerpen, tekeningen en bestekken, overleg met het 

stadsbestuur (fabrieksmeester, later thesaurieren-ordinaris), overleg met de collega-stadsmeesters, 

nalopen van de stadsbezittingen op noodzakelijk onderhoud en het controleren van de uitvoering van 

de stadswerken. Van een groot aantal stadsmeesters moet betwijfeld worden of zij in stadsdienst nog 

wel op de steiger of in de werkplaats uitvoerend werkzaam waren, gezien de omvang van de overige 

taken.  

Een contract op basis van daghuur werd vooral gegeven bij het ontbreken van de zekerheid 

van 300 werkdagen per jaar gegarandeerd werk en indien de stadsmeester uitsluitend ambachtelijk 

werk met de normale administratieve en leidinggevende taken van een ambachtsmeester zou leveren. 

Deze stadsmeesters gebruikten zelden een eigen, particuliere werkplaats, maar hadden hun werkplaats 

in de stadstimmertuin.  

Er waren drie stadsambachtsmeesters die een (deels) materiaalafhankelijk inkomen 

verwierven, namelijk de stadsklok- en -geschutgieter, de stadsglazenmakers en stadslopensmid. De 

aanstelling van de stadsklok- en -geschutgieter verschilde gedurende de gehele zeventiende eeuw niet 

met de situatie rond 1600: hij was een vrij ondernemer die gefaciliteerd werd door de stad, die zich 

daarmee verzekerde van een gegarandeerde aanvoer van noodzakelijke wapens; hij werd betaald per 

pond gegoten brons.
229

 De stadsglazenmakers waren als aannemers verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de ruiten van een vastgesteld deel van de stadsgebouwen (aanvankelijk was er 

verdeling door twee aannemers, sinds 1667 door drie).
230

 Zij gebruikten hun eigen gereedschappen en 

materialen en werden betaald naar het soort en de hoeveelheid toegepast glas.
231

 De stadslopensmid, 

de maker van uurwerken, werd betaald in daghuur en kreeg tevens een vergoeding voor ieder uurwerk 

dat hij maakte.
232

 Hij was tevens ‗controlleur generaal‘ van de stadsklokken en uurwerken.  

De methode van onderhandse aannemerij voor de glazenmakerij is mogelijk ingegeven door 

de benoeming van de katholieke toneelschrijver Jan Vos (1610-1667) als eerste stadsglazenmaker: 

Vos kon niet benoemd worden als officiant, omdat het stadsambt immers verboden was voor 

katholieken in het zeventiende eeuwse Amsterdam.
233

 De aanstellingsmethode voor de 

stadsglazenmakers was waarschijnlijk ook de reden dat het verzoek van de weduwe van een overleden 

stadsglazenmaker om in het ambt van wijlen haar man benoemd te worden, is ingewilligd (zie ook 

hierna in 10.3).  

De betalingswijze, en dus of een stadsmeester officiant dan wel bevoorrecht meester was, is in 

de bronnen uitsluitend terug te vinden in de stadsrekeningen en bij de aanstellingsbesluiten; de 

aanstellingsvorm is niet terug te vinden in de aanspreektitel of benaming van de stadsmeester: zowel 

de officianten als de bevoorrechte meesters werden in Amsterdam stadsmeester genoemd. De termen 

‗stadstimmerman‘, ‗stadsmeestertimmerman‘ en alle mogelijke varianten (en hetzelfde voor alle 

andere ambachten) werden in de bronnen willekeurig door elkaar gebruikt en zeggen niets over de 

aanstellingsvorm.
234

 Het geeft alleen aan dat de betreffende ambachtsmeester een bevoorrechte positie 

had met betrekking tot het stadswerk in zijn ambacht. 

                                                      
229

 Over de Amsterdamse stadsklok- en -geschutgieters, zie: Adriaenssen 2002. 
230

 SAA: 5039/ 3/ f.144 [res.Thes.Ord.; 12/08/1667]. 
231

 SAA: 5039/ 1/ f.147 [res.Thes.Ord.; 16/10/1652]. 
232

 SAA: 5031/ 54/ f.159 [arch.Burg.; Ambtenboek 1]. 
233

 Over Jan Vos, zie: Dudok van Heel 1980. 
234

 Vlaardingerbroek (2004, p.63 noot 177) ziet met betrekking tot stadssteenhouwer Pieter de Keyser verschil in 

betekenis in de benaming ‗stadsmeestersteenhouwer‘ en ‗stadssteenhouwer‘ waarbij de stadsmeestersteenhouwer 

uitsluitend stadswerk mocht verrichten en de stadssteenhouwer als zelfstandig meester behalve particulier werk 
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De aanstellingsvorm zegt evenmin iets over de mogelijke vrijheid van een stadsmeester om 

naast stadswerk eveneens particulier werk te verrichten. In principe werd deze (on)vrijheid bij iedere 

nieuwe aanstelling opnieuw vastgesteld. Barent Molenijser (stadssteenhouwer 1667-1675) mocht 

bijvoorbeeld ‗geen burgerwerck meer [...] aennemen off maken, als die wercken die hij reeds 

onderhanden heeft‘.
235

 Terwijl dit verbod voor zijn illustere voorganger Hendrick de Keyser 

(stadssteen- en beeldhouwer 1595-1621) niet voor zichzelf gold maar uitsluitend voor zijn knechten: 

De Keyser mocht ze niet gebruiken voor particulier werk.
236

 Het werd vrijwel alle stadsmeesters 

expliciet verboden om zonder goedkeuring of zonder uitdrukkelijke opdracht van de fabrieksmeester 

(en na de opheffing van dit ambt in opdracht van de thesaurieren-ordinaris) of de burgemeesters voor 

particulieren te werken. Ongeoorloofd particulier werk kon reden tot ontslag zijn: de 

stadsondermeestertimmerman Matthijs Samuelsz werd in 1679 ontslagen omdat hij als aannemer werk 

had aangenomen zonder de benodigde toestemming van het stadsbestuur te hebben verkregen.
237

 

Stadsmeesters die voor derden werkten, als aannemer of in daghuur, of als bouwtechnisch adviseur 

voor andere overheden, moeten dit dus altijd met toestemming of in opdracht van het Amsterdamse 

stadsbestuur hebben gedaan.
238

  

Een ander verbod voor alle stadsmeesters dat verschilde met de normale gang van zaken in de 

bouwwereld van de zeventiende eeuw, was het verbod op het trekken van baatgeld of profijt. De 

gilden hadden vastgelegd dat iedere meester een vaststaand deel van het loon van zijn knechten en 

leerjongens, het zogenaande baatgeld of profijt, mocht inhouden – feitelijke was het een toeslag op het 

loon van de knechten en jongens die de opdrachtgever diende te betalen –  dat als betaling voor het 

gebruik van zijn gereedschappen en materieel, en voor het houden van toezicht diende.
239

 Voor de 

stadsmeesters was deze in de bouw gebruikelijke methode om het inkomen te verhogen, verboden: 

‗dat de daghloonnen gestelt sullen werden op een redelijcke somme sonder dat de meester ijts van 

deselve sal moghen genieten‘.
240

 Het verbod op profijttrekken moet hebben gegolden voor 

stadsmeesters die in een stadswerkplaats werkten en voor alle andere meesters die met 

stadsgereedschappen en -materieel werkten; bovendien was het aansturen van een ploeg werklieden en 

het houden van toezicht een van de belangrijkste taken van een zeventiende-eeuwse Amsterdamse 

stadsmeester, waarvoor hij dus niet extra betaald hoefde te worden. Slechts eenmaal is er sprake 

geweest van een beschuldiging van het afromen van het loon van de knechten, maar dit heeft niet tot 

ontslag geleid.
241

 

In de zestiende eeuw was er minstens eenmaal sprake van een borgstelling door een 

stadsmeester bij zijn aanstelling. In 1563 diende de nieuw aangestelde stadsleidekker en -loodgieter 

                                                                                                                                                                      
ook stadswerk uitvoerde. Zoals in de casus over Pieter de Keyser nog te lezen valt, werd hij als officiant 

veelvuldig ‗stadssteenhouwer‘ genoemd en na de opheffing van zijn ambt in 1633 nog steeds ‗stadssteenhouwer‘ 

maar ook ‗stadtsmeester steenhouwer‘ terwijl hij het stadswerk in die jaren uitsluitend in daghuur of als 

aannemer moet hebben uitgevoerd.  
235

 SAA: 5039/ 3/ f.141v. [res.Thes.Ord.; 01/07/1667]. 
236

 Transcriptie van de aanstellingsresolutie van Hendrick de Keyser in: Peters 1901, p.229 bijlage B. 
237

 SAA: 5039/ 6/ f.141 [res.Thes.Ord.; 05/01/1679]. Het vergrijp was niet ernstig genoeg om hem een jaar later 

niet in dienst te nemen als stadsheimeester: SAA: 5039/ 7/ f.2 [res.Thes.Ord.; 31/07/1680]. 
238

 Janse (1999, pp.126-127 bijlage 1) toont een lijst van zeventiende-eeuwse deskundigen, waaronder 

verschillende Amsterdamse stadsmeesters, die bouwkundige adviezen en ontwerpen hebben geleverd voor 

problematisch verzakte torens. 
239

 Over profijt in gildenreglementen, zie: Van Dillen 1929, p.501 no.827, art.1; Noordkerk 1748-1778, p.1289 

(1644, art.4); voor het verbod op profijttrekken in Amsterdam, zie bijvoorbeeld: Peters 1901, pp.229-231 bijlage 

B, C, D (resp.stadssteenhouwer 1595; stadsmetselaar 1595; stadstimmerman 1589 en 1595); SAA: 5023/ 2/ f.207 

(stadsleidekker 1602); Van Dillen 1933, p.352  no.589; art.6: stadsschuitenmaker 1620; SAA: 5023/ 4/ f.11v./ 

art.18 (stadstimmerman 1654). 
240

 SAA: 5039/ 1/ f.133v. [res.Thes.Ord.; 03/12/1647; instructie stadssteenhouwer Willem de Keyser]. 
241

 Dit betrof stadssteenhouwer Simon Bosboom, zie verder in dit hoofdstuk. 
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Gerrit Pietersz een borgstelling te doen van 300 Carolusguldens, meer dan een jaarsalaris.
242

 Door 

deze borgstelling dekte de stad zich in tegen financiële schade door eventueel misbruik en 

ontvreemding van de kostbare stadsmaterialen die door Pietersz en zijn mannen zouden worden 

toegepast. In de zeventiende eeuw lijkt er geen sprake meer te zijn van borgstellingen door 

stadsmeesters: nergens wordt er in de bronnen aan gerefereerd. In de loop van de zeventiende eeuw 

werd de controle op inkoop, uitgifte en toepassing van materialen aangescherpt waardoor borgstelling 

blijkbaar niet langer nodig geacht werd.  

Inkoop van materialen geschiedde tot 1624 veelal door de stadsmeesters zelf met kennisgeving 

aan de fabrieksmeester; dat jaar werden leveranciers verplicht een lastgeving van de fabrieksmeester 

of stadstimmerman te overleggen alvorens hun rekening voldaan zou worden.
243

 Geen enkele 

handelaar/ambachtsman zou nog materialen aan een stadsmeester leveren zonder uitdrukkelijke 

opdracht van hogerhand. De stadsmeesters werkten allen in een van de stadswerkplaatsen en mochten 

zonder toestemming niet voor derden werken, waardoor alle door hen toegepaste materialen 

uitsluitend voor stadswerken werden gebruikt. Bovendien werd de uitgifte van stadsmaterialen en -

gereedschappen gereguleerd door ze onder beheer van specifiek voor die functie aangestelde 

ambtenaren te stellen: metalen en gereedschappen stonden sinds 1598 onder toezicht van de ‗opzichter 

van het spijkerhuis‘ en vervolgens werden in 1666 alle materialen en gereedschappen onder het beheer 

van de ‗boekhouder van het stadsfabrieksambt‘ gesteld.
244

 Zij hielden een nauwkeurige boekhouding 

bij van alle materialen die geleverd werden en vervolgens werd nauwkeurig bijgehouden door wie 

deze materialen werden toegepast voor welke stadswerken. 

Door het schijnbaar wegvallen van de verplichting tot borgstelling was in de zeventiende eeuw 

de enige financiële verplichting die verbonden was aan het aanvaarden van het ambt van stadsmeester 

de betaling van het ambtgeld. In de loop van de zeventiende eeuw werd de hoogte van het ambtgeld 

geregeld aangepast evenals het aantal ambten dat onder deze verplichting viel (zie tabel 5). Opvallend 

aan deze tabel is het geringe aantal stadsmeestersambten dat in de welvarendste tijd van de 

zeventiende eeuw onder het ambtgeld viel, de forse uitbreiding van dit aantal in 1682 en de extreme 

verhoging van de bedragen vijf jaar later. De lasten van de Aalmoezeniers moeten in de jaren tachtig 

van de zeventiende eeuw extreem zijn toegenomen ten opzicht van de periode daarvoor. 

Verhoudingsgewijs was het stadsschuitenmakersambt in 1687 het duurst: een ambtgeld van ƒ200 voor 

een ambt met een jaarsalaris van ƒ640.
245

 

Bij de aanstelling van stadsmeesters werden niet alleen afspraken gemaakt over de beloning in 

de vorm van een jaarsalaris en/of daghuur, maar eveneens over de aanvullende zaken die tot het 

inkomen gerekend konden worden, wat nu de secundaire arbeidsvoorwaarden genoemd zouden 

worden. Het betrof dan het al of niet ter beschikking gesteld krijgen van een stadswerkplaats of zelfs 

het verplicht stellen van het gebruik daarvan, de toewijzing van een dienstwoning of een vergoeding 

voor huishuur, een hoeveelheid brandstof (turf en/of spaanders en afvalhout), een stadsmantel of 

kledinggeld. Soms werden kleine stadsambten vergeven, zoals de ambten van keurmeester van 

materialen (baksteen, leisteen etc.) waarbij een vastgesteld bedrag per gemeten of gekeurde 

hoeveelheid materiaal werd betaald door de betreffende handelaren. In de tweede helft van de 

zeventiende eeuw werd het ambt van keurmeester van de baksteen structureel vergeven aan de 

stadsmetselaar.  

                                                      
242

 Van Dillen 1929, pp.292-293 no.499 (instructie stadsleidekker Gerrit Pietersz 1563); zie ook: SAA: 5023/ 2/ 

f.96v. [Groot Memoriaal; 10/07/1563]. Gerrit Pietersz kreeg een jaarsalaris van ƒ260. 
243

 SAA: 5039/ 1/ f.85v; [res.Thes.Ord.; 06/02/1624]. 
244

 SAA: 5023/ 2/ f.184 [Groot Memoriaal; 12/02/1598; instructie opzichter van het spijkerhuis]; SAA: 5039/ 3/ 

f.81v. [res. Thes.Ord.; 14/05/1666; instructie boekhouder van het stadsfabrieksambt]; zie hierover uitvoeriger in 

het vorige hoofdstuk. 
245

 Voor vergelijking met de lonen, zie bijlage 14: lonen van de Amsterdamse stadsmeesters 1600-1700 
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Voor reizen buiten de stad kregen de stadsmeesters aanvankelijk een vast bedrag per dag 

uitgekeerd als vacatiegeld ter vergoeding van noodzakelijke maaltijden. In 1677 werd deze voor de 

stadsmeesters aantrekkelijke vergoeding gewijzigd in een regeling waarbij uitsluitend de werkelijk 

gemaakte kosten konden worden gedeclareerd.
246

 Vergaderingen, bijvoorbeeld voor de vaststelling van 

de lonen van de knechten en werklieden, gingen eveneens vergezeld van uitgebreide maaltijden op 

kosten van de stad. In 1673 werd de vergoeding van dergelijke maaltijden afgeschaft.
247

 Ook andere 

zogenoemde emolumenten, zoals bestekgeld, zullen gemeengoed zijn geweest, maar deze zijn in de 

bronnen niet te achterhalen. Slechts eenmaal is er sprake geweest van een structurele extra beloning 

wegens tekenwerk: contractueel was vastgelegd dat stadssteenhouwer Willem de Keyser jaarlijks 

honderd gulden als tekenaar ontving bovenop zijn salaris als stadssteenhouwer.
248

  

Jaarlijkse toeslagen voor de belangrijkste stadsmeesters behoorden niet tot hun traktement, 

maar vormden in een aantal gevallen wel structureel een aanzienlijk deel van het inkomen; het betrof 

een vergoeding voor zogenaamde extraordinaire diensten, werkzaamheden die niet-ambachtgebonden 

waren zoals het maken van ontwerpen, advisering aan en overleg met de magistraat, materiaalinkoop 

etc. Ook incidenteel werden toeslagen toegekend voor uitzonderlijke werkzaamheden en voor 

ontwerpen. 

De aanstellingsduur van stadsmeestersambten kon variëren, maar was bij wederzijdse 

tevredenheid in de praktijk altijd voor het leven. De aanstellingscontracten laten verschillende 

aanvangstermijnen zien: er kon een periode afgesproken worden waarvoor de aanstelling gold en de 

voorwaarden waaronder de burgemeesters het contract konden opzeggen – geschutgieter Gerrit Coster 

werd bijvoorbeeld in 1606 voor drie jaar aangesteld en kon alleen ontslagen worden als hij 

ondeugdelijke grondstoffen gebruikte of als hij zijn stadswerk niet naar behoren deed. 
249

 Deze 

aanvangstermijn kan veelal beschouwd worden als proeftijd, maar werd tevens toegepast in onzekere 

tijden als de magistraat niet zeker wist of men na het verlopen van de termijn nog gebruik wenste te 

maken van de diensten van de betreffende stadsmeester – stadsarchitect Daniel Stalpaert kon jaarlijks 

worden ontslagen zonder opgaaf van redenen.
250

 Na het aflopen van het contract werd opnieuw 

bekeken of het contract verlengd kon worden en voor welke termijn; veelal werd het contract op den 

duur stilzwijgend verlengd. De aanstellingscontracten laten eveneens aanstellingen voor het leven 

zien, dus contracten zonder aanstellingstermijn, maar met een opzegtermijn van enkele maanden als 

voorwaarde voor beide partijen om het contract te kunnen opzeggen. In de tweede helft van de 

zeventiende eeuw werden er geen termijnen meer gesteld aan de aanstellingen van stadsmeesters: alle 

ambten werden tijdelijk van aard [‗bij provisie‘] en de burgemeesters waren vrij om naar goeddunken 

de voorwaarden te wijzigen.
251

 In de praktijk golden ook deze aanstellingen voor het leven. 

 

Ondermeesters en meesterknechten  

In een aantal ambachten werd gedurende de zeventiende eeuw in bepaalde periodes en om 

verschillende redenen stadsondermeesters aangesteld, assistenten van de stadsmeesters die zelf 

volwaardige meesterambachtsman waren en die een deel van de werkzaamheden van de stadsmeesters 

overnamen onder verantwoording van de stadsmeester. De belangrijkste reden om een ondermeester 

aan te stellen was extreem veel werk – met name geconcentreerd in de periodes van de twee 
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stadsvergrotingen en de bouw van het stadhuis, dus grofweg de jaren 1620 en na 1650 – soms 

gecombineerd met de hoge leeftijd van een stadsmeester – zoals de stadsmetselaars Danckertsz II en 

De Vos – en eenmaal gecombineerd met de dubbele functie van een stadsmeester – stadstimmerman 

Swanenburgh werd tevens onderfabrieksmeester (zie hoofdstuk 10.6: casus Swaneneburgh). 

De belangrijkste taken van de ondermeesters waren de personeels(loon)administratie en het 

toezicht op de stadswerken in sitú en het controleren van de stadsbezittingen op hun onderhoudsstaat. 

Dat betekende dat zij dagelijks van alle werkenden die tot hun‘departement‘ behoorden, ‘s ochtends de 

naam noteerden op de weekceel, de loonlijst, en ‘s avonds van ieder het aantal gewerkte uren 

administreerden. Om toezicht te houden op de stadswerken dienden de ondermeesters dagelijks alle 

stadswerken af te gaan om te controleren of er wel voldoende hard gewerkt werd, hoe het met de 

voortgang van het werk gesteld was, of er volgens plan gebouwd werd en of er genoeg materialen 

voorradig waren etc. Hierover rapporteerden zij dagelijks aan hun stadsmeester. Deze kon met deze 

gegevens besluiten om zelf polshoogte te nemen in geval van problemen, bestellingen te doen, nieuwe 

werktekeningen te maken etc. Het scheelde hem enorm veel tijd. De ondermeester had geen 

beslissingsbevoegdheden, die lagen geheel bij de stadsmeester. 

In periodes en ambachten waarin geen ondermeesters waren aangesteld, werd de stadsmeester 

geassisteerd door een meesterknecht, zoals in ieder groter ambachtelijk bedrijf. Deze meesterknechten 

in stadsdienst waren volleerde ambachtslieden met een vaste aanstelling in daghuur. Zij gaven leiding 

aan het werk in de werkplaats of op de steiger, d.w.z. op de locatie waar de stadsmeester niet vaak 

aanwezig was en waar leiding nodig was. Zij vervingen voor het lopende werk de stadsmeester bij 

ziekte of afwezigheid.  Ondanks hun vaak jarenlange ervaring als leidinggevende ambachtsman in het 

stadsbouwbedrijf waren zij slechts zelden de opvolgers van hun stadsmeester. Het kwam wel voor in 

de ambachten waarin het ambt van stadsmeester voornamelijk vaktechnisch gericht was; zo werd 

stadssmid Gijsbert Elias in 1670 vervangen door zijn meesterknecht Jan Jansz van der Spijck die in 

zijn nieuwe functie van stadsmeester uitdrukkelijk ‗meewerkend meester‘ werd genoemd.
252

 Aan het 

eind van de zeventiende eeuw en aan het begin van de achttiende eeuw, waarin de functie van 

stadsmeester veel vakgerichter was dan voor die tijd, werd de stadsmeester vaker opgevolgd door zijn 

meesterknecht. Een enkele maal werd de nieuwe stadsmeester aangesteld op de begrafenisdag van de 

overleden stadsmeester; in deze gevallen kan verondersteld worden dat de meesterknecht zijn meester 

opvolgde of dat al gedurende het ziekbed een opvolger gezocht was.
253

 Meestal duurde de vervanging 

echter een week tot een maand tijd; de nieuwe stadsmeester werd dan extern gezocht en nam de 

meesterknecht (of indien aanwezig de ondermeester) de functie tijdelijk waar. In de meeste gevallen 

was voor een meesterknecht zijn eigen functie het hoogst haalbare. Als uitzondering hierop werd 

meesterknecht Hendrick Jansz in 1653 benoemd tot stadsondermeestersteenhouwer.  

 

Dagloners, jongens en leerlingen  

Dagloners waren geschoolde en ongeschoolde werklieden die, meestal voor de duur van een project en 

veelal van het ene project in het volgende en daardoor vaak voor een leven lang maar niet met die 

zekerheid, in dienst van de stad waren op basis van dagloon dat wekelijks, op zaterdag, werd 

uitbetaald. Dagelijks moesten zij zich melden bij de stadswerkplaatsen waar hun naam door de 

stadsmeester, ondermeester of stadsschrijver genoteerd werd op de weekceel, waarna zij de 

gereedschappen en materialen kregen die zij nodig hadden om vervolgens te vertrekken naar de locatie 

waar zij aan het werk waren of te werk gesteld werden. Dagelijks zullen zich ook groepen mannen bij 
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de stadswerkplaatsen verzameld hebben, geschoold en ongeschoold, in afwachting van werk in 

stadsdienst voor een dag of bij voorkeur langer. 

Het stadswerkvolk werd formeel door de magistraat aangesteld, maar het waren de 

stadsmeesters die moesten aangeven hoeveel man zij nodig hadden. Aanvankelijk waren zij 

betrekkelijk vrij in het aanstellen van personeel; sinds de reductie van het stadswerk in 1666 werden 

de aantallen werklieden door de thesaurieren-ordinaris vastgesteld op grond van de beoogde 

onderhoudswerken en dienden de stadsmeesters bij een toename van stadswerk verzoeken indienen 

om meer werklieden te mogen aannemen. In de loop der jaren vroegen de stadsmeesters geregeld extra 

mensen voor kleine en grote werken, voor een dag tot enkele maanden. Zo vroeg de stadssmid in 1671 

vijf of zes mannen extra voor het transporteren van ijzeren brugleuningen van een loods bij de 

Zaagmolenpoort naar een loods op het bolwerk bij de Leidsepoort.
254

 De stadsemmerlapper vroeg in 

1673 een tweede knecht voor de duur van veertien dagen.
255

 De stadstimmerman kreeg in 1679 

toestemming om drie maanden lang 24 tot 30 man extra aan te nemen voor het werk aan de Kale 

Nes.
256

 Van deze landtong aan de overzijde van het IJ werd de beschoeiing door de stad onderhouden 

om te voorkomen dat zij weg zou slaan.
257

  

De vaststelling van de lonen van de stadswerklieden geschiedde niet, zoals gebruikelijk was, 

door het gilde, maar door de stadsmeesters zelf. De instructie van de stadsmetselaar gebood hem zijn 

best te doen ‗ dat vande bequaemste arbeijts luijden mogen aengenomen werden, ende dat op een 

reedelijcke dagloon sonder dat hij van de selve eenigh proffijt sal trecken off iets genieten [zal] in 

eeniger manieren‘.
258

 De instructie van de stadstimmerman had een vergelijkbaar artikel: hij ‗Sal een 

ijder der timmerluijden sijn daghloon toevoeghen, soo als hij na sijn beste kennisse bevinden sal 

deselve te verdienen sonder daarinne tegens ijmandt te ghebruijcken gunst oft ongunst‘.
259

 De 

stadsmeesters hielden vergaderingen waarin de lonen van het stadsvolk werden herbezien en eventueel 

aangepast. Deze vergaderingen werden in het nieuwe stadhuis gehouden in het vertrek dat de 

stadsmeesters op de tweede verdieping boven de thesaurieren-ordinaris hadden (tot 1672), dan wel in 

een openbare lokaliteit, want dergelijke vergaderingen werden tot 1673 gewoonlijk afgesloten door 

een maaltijd op kosten van de stad.
260

 

Een aantal stadsmeesters had onder hun werkvolk ‗jongens‘ lopen, knaapjes die alle mogelijke hand- 

en spandiensten verleenden: krullen vegen, gereedschap aangeven, etc. Het aantal jongens was 

afhankelijk van het ambacht: zo kregen in 1666 de dertig timmerlieden in stadsdienst de beschikking 

over tien jongens, terwijl de vijftien metselaars slechts twee jongens hadden en de overige 

stadsmeesters niet een. Deze jongens waren vermoedelijk geen leerjongens of leerknechten volgens 

het leersysteem van het gilde. Toch hebben verschillende stadsmeesters leerjongens en leerknechten in 

opleiding gehad, maar echter niet alle stadsmeesters en evenmin doorlopend en achtereenvolgend. Het 

stadsfabrieksambt gold dus niet vanzelfsprekend als leerschool. 

 

Aannemers  

Ondanks het gegeven dat de stad Amsterdam over een eigen bouworganisatie kon beschikken, werd er 

in de zeventiende eeuw ook met aannemers gewerkt. Aanvankelijk sporadisch, maar met name de 
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stadsvergrotingswerken laten een flinke toename zien van aanbesteed stadswerk. Zo werd in 1601 nog 

een enkel werk in aanbesteding gegeven: bijvoorbeeld een sluis in de St.Anthonisdijk, maar werd 

tijdens de Derde Vergroting veelvuldig ‗hoopwerk‘ aanbesteed: bulkwerk, zoals graafwerk, dat in 

‗parten‘ of ‗perken‘ in aanbesteding werd gegeven.
261

 Voor dergelijke tijdelijke grootschalige werken 

hoefde de stad dan geen grote hoeveelheden materieel aan te schaffen, geen dagloners en voorlieden 

aan te stellen en weinig financieel risico te dragen voor de uitvoering van de werken omdat vooraf de 

kosten waren vastgesteld en het risico gedragen werd door de aannemers. De (loon)administratie werd 

door deze methode voor de stad beperkt gehouden en waren alleen controlleurs in stadsdienst 

noodzakelijk om de aannemers en de voortgang van het werk te controleren.  

Financieel voordeel en bezuiniging waren in de tweede helft van de zeventiende de 

belangrijkste redenen voor de stad om over te gaan tot gestructureerd aanbesteden van zoveel mogelijk 

stadswerken. Het onderhoud van de ruiten van de stadsgebouwen werd sinds 1653 in aanbesteding 

gegeven. Al het nieuwbouwwerk van de stad volgde in 1666; alleen het onderhoudswerk zou nog in 

eigen beheer worden uitgevoerd. In deze jaren zestig van de zeventiende eeuw stegen de kosten van de 

publieke werken zo explosief dat alle middelen werden aangegrepen om de kosten enigszins te 

drukken. Zo werden ook verschillende pogingen gedaan het onderhoud van straatwerk in aanbesteding 

te geven, maar terugkerende klachten over de kwaliteit van het uitgevoerde werk noodzaakten de stad 

keer op keer het bestratingswerk opnieuw in eigen beheer te doen uitvoeren.  

Dat niet alleen kostenbesparing de belangrijkste reden was voor de stad om gebruik te maken 

van aannemers, blijkt uit de plannen rond de bouw van de Amstelsluizen: ‗Is goetgevonden dat de 

sluijsen die in den Amstel gemaekt werden in daghuur, sullen gemetselt werden tot boven water 

[...].‘
262

 Het lijkt er in dit geval op dat het onderwaterwerk van een belangrijk waterverdedigingswerk 

alleen werd toevertrouwd aan de belangrijkste meestermetselaar van de stad: de stadsmetselaar. Waar 

hoge kwaliteit werd vereist, maakte de stad blijkbaar een uitzondering op haar eigen beleid en regels.  

 

Honoraire ambten en externe adviseurs  

In een aantal gevallen had de stad een speciale band met personen die nauw betrokken waren 

(geweest) bij de publieke werken van de stad, maar was er om verschillende redenen geen gangbare 

arbeidsverhouding mogelijk tussen stad en persoon. Pieter de Keyser bijvoorbeeld was 

stadssteenhouwer sinds 1622, maar wegens gebrek aan toekomstig werk werd in 1633 zowel het ambt 

als de stadssteenhouwerij opgeheven. Pieter de Keyser bleef echter in de navolgende jaren 

stadssteenhouwer genoemd worden wanneer hij als aannemer stadswerk in uitvoering had, en de stad 

van advies en ontwerpen diende. Hij was niet langer ambtenaar, maar behield wel zijn aanspreektitel. 

Jacob van Campen kon als katholiek heer van stand niet als architect in stadsdienst treden om 

de eenvoudige reden dat een katholiek geen ambtenaar kon worden en omdat in die tijd ontwerpen niet 

als werk beschouwd werd waarvoor betaald diende te worden. Van Campen ontwierp in de jaren 

dertig en veertig de belangrijkste gebouwen van de stad, maar werd niet aangesteld als stadsarchitect 

en zelfs niet zo genoemd. Een andere, onbekende schilder/architect Daniel Stalpaert werd als 

stadsarchitect de projectleider van de bouw van het nieuwe, door Van Campen ontworpen stadhuis. 

Van Campen bleef als ontweper nauw betrokken bij de bouw en werd riant gecompenseerd voor zijn 

reis- en verblijfkosten (en die van zijn assistent-tekenaar), voor tekeningen en adviezen.
263

 

Hendrik Ruse, of Rusius, werd in 1652 aangesteld als infanteriekapitein en tweede 

stadsingenieur van Amsterdam naast Jan Heymansz Coeck. Als kapitein verdiende hij een fors salaris, 

                                                      
261

 Voor de St.Anthonisdijk, zie: SAA: 5023/ 2/ f.199v.-203v. [Groot-Memoriaal; 27/03/1601; bestek sluis 

St.Anthonisdijk]; voor het stadsvergrotingswerk: SAA: 5014/ 77-87 [stadsrekeningen 1610-1620]. 
262

 SAA: 5039/ 5/ f.28 [res.Thes.Ord.; 28/04/1672]; zie ook hoofdstuk 11.6: casus Amstelsluizen. 
263

 Vlaardingerbroek 2004, pp.66-68; Philips Vingboons werd eveneens betaald voor het maken van tekeningen 

voor Van Campen; zie: Ottenheym 1989, p.23. 



 
191 

 

maar als stadsingenieur ontving hij geen gage; hij kreeg slechts nu en dan een toelage voor bijzondere 

werkzaamheden.
264

 Pas na zijn vertrek naar het buitenland in 1659 kreeg hij een klein vast honorarium 

als ingenieur extraordinaris van de stad Amsterdam. Door de jaarlijkse betalingen verzekerde de stad 

zich van zijn diensten als deze verlangd werden: ‗belovende altijt gereet te sullen wesen, ontboden 

sijnde van d‘heren burgemeesteren, om in alle voorvallende saken de stadt in alle getrouwighen dienst 

te doen‘.
265

 Voor zover bekend zijn van deze diensten nooit gebruik gemaakt. 

De stad Amsterdam maakte, net als andere steden, gebruik van vakkundige adviseurs van 

andere overheden.
266

 Op bouwkundig gebied had Amsterdam alle expertise zelf in huis, sterker nog, 

het waren de Amsterdamse stadsmeesters die andere steden en instellingen als de V.O.C. en de 

Admiraliteit, van advies dienden. Alleen op het gebied van de stadsfortificatie consulteerde 

Amsterdam verschillende ingenieurs: Jan van den Bos, ingenieur van de prins (1635-fortificatie stad), 

Pieter de Perceval, militair ingenieur van de Republiek (1654-fortificatie oude stad), Mathias Dögen, 

ingenieur van de Admiraliteit (1661-Amstelbrug en 1665-Tweede Engelse Oorlog), en Du Mont, 

ingenieur van de stadhouder, (1672-Rampjaar).
267

 Van Du Mont is bekend dat hij vereerd werd met 

een som van 100 ducaten.
268

 Het lijkt er op dat deze adviseurs normaal betaald werden voor hun 

diensten. 

 

 

10.3  Stadsmeesters: de ambten  

 

Dit onderdeel beschrijft de ambten van stadsmeesters in de verschillende ambachten; de omschrijving 

en inhoud van het ambt, eventuele wijzigingen in functie of takenpakket, het loon of salaris, of er 

ondermeesters waren benoemd, hoeveel werklieden als dat bekend is en waar zich de werkplaats 

bevond. Dit alles is per ambacht beschreven. De chronologische opvolging in een ambt is niet altijd 

uitvoerig beschreven, zie daarvoor bijlage 4: ‗Stadsmeesters Amsterdam; chronologische 

aanstellingen‘. Biografische gegevens, ontwerpen, leerlingen en aangenomen werk van zoveel 

mogelijk stadsmeesters zijn te vinden in alfabetische volgorde in bijlage 15: ‗Biografische gegevens 

stadsmeesters Amsterdam 1600-1700‘. 

 

Stadstimmerman – ambtsomschrijving en wijzigingen in functie, taken en verantwoordelijkheden 

In Amsterdam heeft de timmerman van oudsher de leidinggevende rol op de bouwplaats. Waar het 

belangrijkste constructieve materiaal – hout – wordt verwerkt door de timmerlieden, zijn zij degenen 

die de werkvolgorde op de bouw bepalen: zij zetten aan de hand van de bouwtekeningen het werk uit, 

bouwen (in de woningbouw) de constructie van het bouwwerk, zijn van het begin tot het eind van de 

bouw op de bouwplaats aanwezig en hebben derhalve overzicht op het totale werk. De eerste 

ambachtsman die in 1524 een vaste aanstelling in Amsterdamse stadsdienst kreeg met een vast 

jaarsalaris was een timmerman. Rond 1600 waren er inmiddels in meerdere ambachten stadsmeesters 

in vaste dienst aangesteld, al of niet met een vast jaarsalaris, maar de stadstimmerman behoorde altijd 

tot de stadsmeesters met het hoogste inkomen en de beste secundaire arbeidsvoorwaarden.  

De belangrijkste taak van de stadstimmerman was het leiden en aansturen van de timmerlieden 

en knechten in de stadstimmertuin – de stadswerkplaats – en op de verschillende stadswerken. Hij 

diende dagelijks alle stadswerken in de stad te bezoeken en notie te nemen van de voortgang van het 

werk, of er deugdelijk en volgens bestek werd gewerkt en om te inventariseren of er nieuwe materialen 
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nodig waren en deze eventueel te bestellen of te (laten) kopen. Hij bepaalde tevens, in overleg en met 

goedkeuring van de fabrieksmeester, de aantallen noodzakelijke werklieden voor het werk waarvoor 

hij verantwoording droeg. Hij hield dagelijks de loonlijsten bij van ‗zijn‘ personeel (ook anderen 

binnen het stadsfabrieksambt hadden een dergelijke verantwoordelijkheid over ‗hun‘ personeel) en 

moest onbekwame en luie werkers op staande voet ontslaan. Van de stadstimmerman werd tevens 

verwacht dat hij ontwerpen en bestekken leverde voor al het stadstimmerwerk.  

Door de expansieve groei van de stad sinds het eind van de zestiende eeuw namen de taken 

van de stadstimmerman in de zeventiende eeuw fors toe. De eerste stadstimmerman van de 

zeventiende eeuw (1595-1630/1), Hendrick Jacobsz Staets, was op stedenbouwkundig gebied zeer 

bedreven: hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het eerste ontwerp van de vroeg-zeventiende-

eeuwse stadsvergroting (1610)
269

 en voor het stedenbouwkundig plan (1614) daarvan in samenwerking 

met stadslandmeter Sinck.
270

 En hij gaf adviezen over de inrichting van de nieuwe droogmakerij in de 

Beemster (1611).
271

 Staets was hoofdopzichter van de stadsvergrotingswerken: hij gaf niet alleen 

leiding aan het stadstimmerwerk, maar tevens aan het grondwerk (de graaf-, modder- en heiwerken en 

het slaan van de walkanten) en was medeverantwoordelijk (naast de stadslandmeters Adriaen Ockers 

en Lucas Jansz Sinck) voor het rooien van het terrein en het maken van de kaarten.
272

 Belangrijker nog 

was zijn adviserende taak naar het stadsbestuur in de vele commissies met raden, schepenen, 

thesaurieren en de stadsfabrieksmeester, die zich bogen over de noodzaak, wenselijkheid, 

haalbaarheid, uitvoerbaarheid of het ontwerp van een voorstel voor een volgend stadswerk; de 

stadstimmerman had, al of niet samen met de stadsmetselaar of de stadslandmeter zitting in deze 

commissies om deze van technisch advies te dienen.
273

 De omvang van zijn werkzaamheden ten tijde 

van de stadsvergrotingswerken maakte het noodzakelijk een ondermeester aan te stellen.
274

 

In 1624 werd besloten dat niemand bouwmaterialen ‗van yser off yt anders inde steetuyn offe 

elders‘ aan de stad mocht leveren zonder uitdrukkelijke opdracht van de stadsfabriekmeester of van 

Hendrick Jacobsz Staets.
275

 Op dit specifieke vlak werd de financiële verantwoordelijkheid van de 

stadstimmerman gelijk gesteld aan die van de fabriekmeester. Deze beslissing lag in het verlengde van 

de poging van het stadsbestuur meer controle te krijgen op de uitgaven van het stadsfabrieksambt. Een 

maand eerder was al een penningmeester voor het stadsfabrieksambt benoemd (zie hiervoor in 

hoofdstuk 9.2), waarmee de financiële afwikkeling en boekhouding van het stadsfabrieksambt niet 

langer tot de taken van de fabrieksmeester behoorde. De nieuwe regeling zorgde ervoor dat niemand 

anders dan de fabrieksmeester of de stadstimmerman materialen konden bestellen; dit maakte de 
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 SAA: 5025/ 9/ f.468 [res.Vroedschap; 17/05/1610] ‗[…] in conformité van‘t ontwerp daervan by deser stede 

meester timmerman gemaeckt […].‘ 
270

 De belangrijkste literatuur over de zeventiende-eeuwse Amsterdamse stadsvergrotingen is de dissertatie (UvA 

2010)  van Jaap-Evert Abrahamse (Abrahamse 2010). Voor de eigentijdse toeschrijving van Staets en Sinck als 

ontwerpers van het stedenbouwkundig plan, zie De Kroniek van Staets (1628) in: De Roever 1886, p.34. 
271

 Van der Sluis 1992, p.60; dit waren gemeenschappelijke adviezen aan de dijkgraaf, heemraden en 

hoofdingelanden van de Beemster door Staets en de landmeters Lucas Jansz Sinck, Gerrit Pietersz Langedijck en 

Augustus Bas. 
272

 Staets kreeg een salarisverhoging vanwege ‗syne moyte die hy meerder gehadt heft oock met het maecken 

vande kaerten dienende tot vergrotinge van dese stadt‘: SAA: 5024/ 1/ f.18v. [res.Reg. en Oud Burg.; 

30/04/1610]. Ook heeft hij een bonus gekregen voor zijn ‗extraordonarij dienste gedaen int affsteeken van 

seekere erven, soe bij Aeriaen Ockersz als meester Lucas sijden. Ende die gronden daer van ontworpen [heeft]‘: 

SAA: 5024/ 1/ f.31 [res.Reg. en Oud Burg.; 13/01/1615]; hij kreeg hiervoor eenmalig ƒ300, ook voor het 

rechtzetten van de Monckelbaanstoren. 
273

 Buiten de stad waren het evenwel voornamelijk de stadsmetselaar en de stadssteenhouwer die andere 

stadsbesturen adviseerden in contructief problematische bouwopgaven; zie bijvoorbeeld: Janse 1999, pp.126-

127, bijlage 1. 
274

 Op verzoek van Staets werd zijn zwager Jacob Jacobsz te zijner assistentie als ondermeestertimmerman 

(1616-1628) aangesteld [Roever 1886, p.34].  
275

 SAA: 5039/ 1/ f.85v [res.Thes.Ord.; 06/02/1624]. 
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controle op de materiaalinkoop eenvoudiger en de kans op malversatie geringer. De bevoegdheid van 

de stadtimmerman om materialen in te kopen verdween waarschijnlijk met de opheffing van het 

fabrieksmeestersambt in 1633 en door de grotere directe inbreng van de thesaurieren-ordinaris op het 

beleid en functioneren van het stadsfabrieksambt die dat tot gevolg had (zie ook hoofdstuk 9.2). In de 

instructie voor de stadstimmerman van 1654 en 1667 (zie bijlage 10) staat uitdrukkelijk dat de 

materialen moeten worden gekocht door de thesaurieren in aanwezigheid van de stadstimmerman 

(art.2) of door de stadstimmerman in opdracht van de thesaurieren (art.3). Dit betekent dat de 

stadstimmerman gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw in ieder geval niet op eigen 

gezag materialen kon inkopen.  

De taken en werkzaamheden van de stadstimmerman waren halverwege de zeventiende eeuw 

vrijwel onveranderd: het leiding geven aan de stadstimmerwerken en toezicht houden in de 

stadstimmertuin en op de stadsmaterialen waren nog steeds zijn voornaamste taken, maar ook het 

maken van ontwerpen en tekeningen voor verbouwingen, nieuwbouw en stedenbouwkundige plannen, 

en de eventueel bijbehorende bestekken behoorden tot zijn werkzaamheden, evenals het houden van 

inspecties, het maken van taxaties en het geven van adviezen aan de thesaurieren, vroedschap, 

burgemeesters en commissies. Alleen de schaal waarop dit werk gebeurde werd almaar groter: de 

grote bouwprojecten van het nieuwe stadhuis en de Nieuwekerkstoren, de veranderingen aan het 

havenfront en uiteindelijk de nieuwe stadsuitleg van de Vierde Vergroting zorgden voor een 

explosieve groei van het stadswerk, het stadsfabrieksambt als organisatie en de uitgaven (zie grafiek 2) 

daaraan. 

Extra taken die niet in de instructie stonden omschreven maar wel veel tijd vergden, dienden 

apart beloond te worden. Zo verlangde stadstimmerman (1647-1653) Pieter Intesz vanaf 1649 betaald 

te worden voor het herbruikbaar maken van de oude touwen en andere stadsmaterialen. Intesz wilde 

zijn vaste jaarsalaris ‗laten op den oude voet‘, maar jaarlijks ƒ200 bonus ontvangen zolang dit werk tot 

zijn takenpaket behoorde.
276

 Ook zijn opvolger (1654-1667) Gerrit Barentsz Swanenburgh kreeg 

jaarlijks deze toeslag.  

Swanenburgh had een veel belangrijker nevenfunctie: bij zijn aanstelling in 1654 werd hij 

eveneens benoemd tot opzichter van de stadsonderhoudswerken, naast stadsarchitect (1648-1676) 

Daniel Stalpaert die projectleider van de stadsnieuwbouwwerken was (zie hiervoor in hoofdstuk 

9.2).
277

 Een jaar later werd Swanenburgh opzichter van alle stadswerken, omdat Stalpaerts prioriteit bij 

de voltooiing  van het stadshuis kwam te liggen.
278

 In 1659 werd Swanenburgh zelfs aangesteld als 

onderfabrieksmeester, bovenop zijn functie als stadstimmerman, waarmee hij de vanouds belangrijkste 

functies van het stadsfabrieksambt combineerde.
279

 Hoewel voor de leiding over de infrasctructurele 

werken een tweede onderfabrieksmeester was aangenomen, was de omvang van Swanenburghs 

werkportefeuille enorm. Inzicht in de omvang van Swanenburghs werk zal later in dit hoofdstuk 

worden gegeven. 

Nadat Swanenburgh was aangesteld als onderfabrieksmeester bleek al snel dat zijn werk als 

stadstimmerman in het gedrang kwam. Om hem te ontlasten in betrekkelijk eenvoudige, praktische en 

bureaucratische zaken werd het ambt van ondermeester na een periode van dertig jaar weer in ere 

hersteld, maar nu werden er liefst twee ondermeesters aangesteld.
280

 Zij werden geacht dagelijks 
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 SAA: 5024/ 1/ f.213 [res. Reg. en Oud Burg.; 28/01/1649]: ‗niet langer als hem de heeren tresorieren in dit 

extra-ordinaris bedrijff sullen continueren.‘ 
277

 SAA: 5023/ 4/ f.9-10v. [Groot Memoriaal; 20/01/1654]. 
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 SAA: 5023/ 4/ f.50 [Groot Memoriaal; 02/03/1655]. 
279

 SAA: 5039/ 2/ f.17v. [res.Thes.Ord.; 31/01/1659]; het onderfabrieksmeestersambt werd door twee nieuwe 

functionarissen uitgeoefend: Swanenburgh voor de algehele coördinatie en de bouwwerken, Spakenburgh voor 

de infrastructurele werken (zie hoofdstuk 9.2). 
280

 SAA: 5039/ 2/ f.33v.-34 [res.Thes.Ord.; 03/07/1659]. 
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toezicht te houden op de timmerlieden en andere werklui die onder de verantwoordelijkheid van de 

stadstimmerman vielen; zij hielden de loonlijsten of weekcedels bij van al dit personeel en dienden 

deze wekelijks over te dragen aan de thesaurieren-ordinaris die zorgdroegen voor de loonbetalingen, 

en zij hielden toezicht op het gebruik van de materialen voor al het stadstimmerwerk.
281

 Eén hield 

toezicht op de werkzaamheden in de stadstimmertuin, de ander op de werken op locatie in de stad.  

Van oudsher woonde de stadstimmerman in een ambtswoning in de stadstimmertuin. Intesz was de 

eerste die buiten de timmertuin ging wonen in het door hem zelf gebouwde huis (1648) Herengracht 

249.
282

 Ook Swanenburgh woonde enkele jaren buiten de stadstimmertuin, hiertoe genoodzaakt door 

de opheffing van de oude stadstimmertuin in de Jordaan in 1661 waardoor hij zijn ambtwoning moest 

verruilen voor een huurwoning.
283

 De timmermanswoning in de nieuwe stadstimmertuin aan de 

Amstel werd bewoond door de ondermeestertimmerman die daar ook zijn controlerende taken had. 

Pas bij de reorganisatie van 1666 werd Swanenburgh verplicht in de stadstimmertuin te wonen om zelf 

toezicht te houden op zijn werklieden.
284

 Vanzelfsprekend was de aanwezigheid van de aldaar 

woonachtige ondermeester overbodig geworden, zodat deze ontslagen kon worden.
285

 

Sinds 1666 werd in principe alleen nog het onderhoudswerk – reparaties en kleine 

verbouwingen – aan de stadsgebouwen, bruggen, kaden en stadsschepen door het stadsfabrieksambt 

uitgevoerd. Het meeste werk, dat wil zeggen alle nieuwbouw en al het uitbreidings- en 

verbouwingswerk dat enigszins in aanbesteding kon worden uitgegeven, werd ook aanbesteed. Het 

was aan de stadsmeesters en dus zeker aan de stadstimmerman de taak om tekeningen, bestekken en 

begrotingen te maken van de (timmer)werken. De aanbestede werken dienden gecontroleerd te 

worden, op de onderhoudswerken dagelijks toezicht gehouden, en de aankoop van benodigde 

materialen geregeld; alles onder de verantwoording van de stadstimmerman. Aanvankelijk, sinds 

1666, had de stadstimmerman nog één ondermeester naast zich, maar na diens dood in 1668 werden 

twee opzichters of ploegbazen van de stadstimmerwerken benoemd, die blijvend verschillende 

opzichtersfuncties vervulden.
286

  

De opvolger van Swanenburgh, Hans Jansz van Petersom, was maar liefst tweeënveertig jaar 

stadstimmerman (1667-1709) van Amsterdam en daarmee de langstzittende functionaris van het 

Amsterdamse stadsfabrieksambt van de zeventiende eeuw. In deze gehele periode was het 

stadsfabrieksambt voornamelijk een onderhoudsdienst. Alle grote bouwprojecten in opdracht van de 

stad zoals de vergroting van de Beurs (1668-1670; afb.54), de Amstelkerk (1668-1670) en Oosterkerk 

(1669-1671; afb.55), het Theatrum Anatomicum op de Waag (1690), de nieuwe kap op de Burgerzaal 

(1700) werden namelijk in aanbesteding gegeven. Alleen de Amstelsluizen (1670-1675) werden in 

eigen beheer uitgevoerd, maar dit was voornamelijk werk voor de stadsmetselaar. Voor alle 

aanbestede werken leverde Van Petersom de bestekken voor het timmerwerk, controleerde hij of er 

volgens bestek werd gebouwd en of er deugdelijke materialen werden toegepast. Het andere 

belangrijke deel van zijn werk bestond voornamelijk uit het organiseren en leiden van de vele 

onderhoudswerken aan de stadsgebouwen, bruggen, kaden en fortificatiewerken. 

 

Stadstimmerman – beloning 

De stadstimmerman was altijd de best betaalde stadsmeester van de stad (zie bijlage 14). Hendrick 

Jacobsz Staets was in 1595 begonnen op een ‗ordinaris wedde‘ (jaarsalaris) van ƒ400 en ƒ30 voor  
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 SAA: 5039/ 2/ f.34 [res.Thes.Ord.; 03/07/1659]; zie ook Van Essen 2000, p.106. 
282

 Meischke e.a. 1995, p.45. 
283

 SAA: 5024/ 2/ f.137 [res.Reg. en Oud Burg.; 31/01/1661]; hij zou hiervoor jaarlijks ƒ600 ontvangen. 
284

 SAA: 5039/ 3/ f.77v. [res. Thes.Ord.; 24/04/1666]. 
285

 SAA: 5039/ 3/ f.84 [res. Thes. Ord.; 18/05/1666]; de stadsondertimmerman werd per 8 juni 1666 onslagen en 

moest elf dagen later zijn ambtswoning hebben verlaten. 
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 SAA: 5039/ 4/ f.6v. [res. Thes. Ord.; 25/10/1668]. 
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kleding, met een dienstwoning in de stadstimmertuin en vrije brandstof. Daar kwam in 1598, voor 

structurele werkzaamheden die buiten zijn instructie als stadstimmerman vielen, een extra, vaste 

toeslag van ƒ200 bij. Deze toeslag werd in een korte periode verhoogd naar ƒ400 (in 1610), die als 

structurele toeslag tot 1667 zou blijven gelden.
287

 In 1640 werd wegens bezuinigingen niet langer 

brandstof geleverd aan de stadsmeesters voor hun woningen, maar kregen enkelen van hen, waaronder 

de stadstimmerman, een financiële vergoeding om turf te kopen.
288

 In 1645 werd het jaarsalaris voor 

het eerst in lange tijd structureel verhoogd met ƒ100 waardoor het structurele basisloon van de 

stadstimmerman jaarlijks ƒ550 bedroeg met de vaste toeslagen van ƒ30 voor kleding en ƒ400 

extraordinaris.
289

 In 1649 kwam daarbij nog jaarlijks ƒ200 extra voor het herbruikbaar maken van 

oude materialen.
290

 In 1667 werden het basissalaris en alle vaste toeslagen samengoevoegd tot een vast 

jaarlijks salaris van ƒ1200.
291

 En dit zou het vaste jaarsalaris blijven tot dit in 1709 werd omgezet in 

een dagloon van ƒ4,-.
292

  

Stadstimmerlieden kregen incidenteel extra toeslagen voor bijzondere werkzaamheden: zowel 

in 1614 als in 1625 ontving Staets ƒ300 voor verscheidene, niet nader toegelichte buitengewone 

werkzaamheden.
293

 Ook de waarneming van het kantoor van de net overleden stads(onder)fabriek als 

hoogste ambtenaar van het stadsfabrieksambt kon voor de stadstimmerman resulteren in een 

incidentele toeslag.
294

 In de jaren dat Swanenburgh niet in de stadstimmertuin kon wonen, werd hem 

een huurtoeslag van ƒ600 per jaar gegeven, dat direct ophield na zijn verplichte verhuizing naar een 

dienstwoning.
295

  

 

Stadstimmerman – ondermeesters en werklieden  

De stadstimmerman heeft in de zeventiende eeuw altijd een ondermeester naast zich gehad als 

ploegbaas van de timmerlieden, -knechten en jongens op de werkplaats van de stadstimmertuin. Deze 

timmerman stuurde onder leiding van de stadstimmerman de werkzaamheden in de werkplaats aan. De 

stadstimmerman was immers door de aard van zijn werk te weinig in de werkplaats aanwezig om dit 

zelf te doen. Deze ‗ondermeester in de stadstuin‘ werd betaald in daghuur en behoorde daarmee tot het 

gewone werkvolk.
296

  

In de zeventiende eeuw benoemde de stad ook ondermeesters op basis van een jaarsalaris, die 

daarmee ambtenaar waren. Ten tijde van de werkzaamheden aan de Derde Vergroting waarbij 

stadstimmerman Staets de leiding had over alle infrastructurele werken èn over de stadstimmerwerken 

bleek een assistent voor Staets noodzakelijk om hem te ontlasten van zijn dagelijkse rondgang langs  
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alle stadswerken en de administratie van de daghuren van zijn werkvolk.
297

 Door de explosief 

toegenomen omvang van zowel de stad als de stadswerken en indachtig de afstanden die te voet 

moesten worden afgelegd, moet de rondgang langs de stadswerken in 1615 wel haast een dagtaak zijn 

geworden. Staets‘ zwager Jacob Jacobsz (†1628) werd aangesteld als stadsondermeester timmerman 

op een vast traktement van ƒ380 per jaar.
298

 Na zijn overlijden werd de functie opgeheven wegens 

overbodigheid: de grote werken waren inmiddels gereed en het werk dat voornamelijk overbleef was 

onderhoudswerk. 

Een vergelijkbare situatie deed zich voor in de aanloop naar de Vierde Vergroting: in 1659 

waren de werkzaamheden aan de Oostelijke Eilanden en nieuwe fortificatie in volle gang toen 

stadstimmerman Swanenburgh tevens de functie van stadsonderfabriek kreeg.
299

 Door de daarmee 

samenhangende toename van zijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden was het noodzakelijk 

Swanenburgh te ontlasten in betrekkelijk eenvoudige praktische en bureaucratische zaken. Daarvoor 

werden maar liefst twee ondermeesters aangesteld.
300

 Zij hielden toezicht op de timmerlieden en het 

werkvolk, en hielden de loonlijsten of weekcedels bij van al het personeel dat onder de 

stadstimmerman viel om die wekelijks over te dragen aan de thesaurieren-ordinaris. Zij waren tevens 

verantwoordelijk voor en hielden toezicht op het materiaalgebruik voor het timmerwerk.
301

 Het werk 

was onderverdeeld in verantwoordelijkheid voor de werken in de stadstimmertuin en die op de 

‗omlopende werken‘, de stadswerken op locatie.
302

  

Bij de reorganisatie van 1666 waarbij de omvang van het stadswerk werd teruggebracht tot 

louter onderhoudswerk werd echter besloten dat Swanenburgh zelf weer verantwoordelijk was voor 

het toezicht op zijn personeel in de stadstimmertuin en dat tevens een boekhouder van de materialen 

van het stadsfabrieksambt in de stadstimmertuin zou moeten wonen. Een van de ondermeesters was 

hiermee vanzelfsprekend overbodig geworden en werd ontslagen.
303

 Toch werd zijn aanwezigheid 

node gemist, want enige maanden later werd bepaald dat de thesaurieren-ordinaris hem opnieuw 

zouden mogen aanstellen, maar nu in daghuur.
304

 

In 1668 werden tijdens de tijdelijke opleving van de publieke werken opnieuw twee 

ondermeesters aangesteld die nu ook opzichters of ploegbazen van de timmerwerken werden genoemd 

en in daghuur uitbetaald. Door de structurele vermindering van de publieke werken na het Rampjaar 

1672 en de daardoor noodzakelijke reorganisaties kregen de ondermeesters er in 1687 opzichterstaken 

bij: de een werd ook opzichter van de ‗buitengetimmerten‘ en de ander opzichter van het 

stadsstraatwerk.
305

 Maar hun belangrijkste taak bleef het helpen zorgdragen dat de resoluties van het 

stadsbestuur werden uitgevoerd, maar ook het helpen van de boekhouder met het ontvangen, 

controleren en registreren van de stadsmaterialen en met het opmaken van de balans. Indien de 

geplande werken dat noodzakelijk maakten, moesten zij helpen met opmetingen en zowel schetsen als 

ontwerptekeningen en bestekken maken. Ook de rekeningen voor arbeidsloon en gebruikte materialen 

voor werken die werden doorberekend aan derden moesten zij helpen opstellen. En zij moesten 
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vanzelfsprekend controle uitoefenen op het werkvolk: dat deze op tijd met hun werk begonnen, stevig 

doorwerkten en goed werk afleverden.
306

 In deze functie werd nog altijd niet meegewerkt op de steiger 

of de werkplaats. 

Tot aan de grote reorganisatie van 1666 verschilde het aantal werklieden dat onder 

verantwoording van de stadstimmerman in de publieke werken werkzaam was van dag tot dag en 

week tot week.
307

 In 1666 werd de omvang van het onderhoudswerk vastgesteld met de aantallen 

noodzakelijke werklieden: de stadstimmerman was verantwoordelijk voor een ploeg van drieënvijftig 

mannen: dertig timmerlieden, vier kistenmakers, twee kruiwagenmakers, tien jongens, drie sjouwers, 

twee houtzagers, één opzichter in het spijkerhuis en een boekhouder.
308

 Dit was de basisploeg. Voor 

alle bijkomende en toegevoegde werken moest de stadstimmerman, net als zijn collega-stadsmeesters, 

de thesaurieren-ordinaris toestemming vragen zijn ploeg tijdelijk uit te breiden. Met name in het 

zomerseizoen waarin het meeste werk uitgevoerd kon worden, werden de ambachtsploegen geregeld 

tijdelijk uitgebreid, maar altijd voor een specifiek werk en afgebakend qua aantal en duur: 

bijvoorbeeld in 1679 mochten er voor de duur van drie maanden vierentwintig à dertig timmerlieden 

extra aangenomen worden om het werk aan de Kale Nes te ‗bevorderen‘.
309

 Het vaste aantal 

stadswerklieden werd bij reorganisaties van het fabrieksambt zonodig aangepast: in 1682 bijvoorbeeld 

werd het totaal aantal werkmannen voor de stadstimmerman verlaagd naar achtendertig.
310

  

 

Stadsmetselaar – ambtsomschrijving en wijzigingen in functie, taken en verantwoordelijkheden 

De metselaar was rond 1600, na de timmerman, de tweede belangrijke ambachtsmeester in het 

bouwambacht. De verstening en de explosieve vergroting van de stad in de zeventiende eeuw maakte 

zijn aandeel daarin alleen maar groter. De stadsmetselaar gaf leiding aan de uitvoering van de 

stadsmetselwerken en was opzichter van de door de stad aanbestede metselwerken. Hij was 

verantwoordelijk voor de uitvoering en het ontwerp van alle stenen bruggen, sluizen en kades, maar 

ook voor het metselwerk aan alle grote en kleine stadswerken, zowel nieuwbouw als onderhoud. 

Nieuw metselwerk was het eerste werk dat in aanbesteding werd gegeven omdat dat vrij eenvoudig te 

calculeren was; de stadsmetselaar leverde in die gevallen de tekeningen en bestekken en controleerde 

de uitvoering. 

Cornelis II Danckertsz (1561-1634) werd in 1595, na het overlijden van zijn vader Cornelis I 

Danckertsz (1536-1595), aangesteld als diens opvolger als stadsmetselaar van Amsterdam. Hij zou een 

van de langst functionerende Amsterdamse stadsmeesters van de zeventiende eeuw zijn en behoorde 

tot het legendarische drietal dat de explosieve groei van Amsterdam in de vroege zeventiende eeuw 

zou vormgeven: stadstimmerman Staets, stadsmetselaar Danckertsz II en stadssteen- en -beeldhouwer 

Hendrick de Keyser.
311

 Danckertsz heeft vooral de utilitaire werken vorm gegeven: de stenen bruggen, 

sluizen en kades. Van één ontwerp is met zekerheid van de hand van Cornelis II Danckertsz: de eerste 

stenen brug over de Amstel uit 1632.
312

 Om deze brug te bouwen had Danckertsz een methode 

ontwikkeld waardoor het niet langer nodig was om het water tijdelijk te verleggen of een damwand te 
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slaan om een brug te metselen.
313

 Hoe deze methode precies werkte, staat nergens beschreven, maar 

dat deze veel voordeel opleverde voor de stad mag duidelijk worden aan de wijze waarin Danckertsz II 

in deze periode door de stad werd vereerd: hij kreeg op eigen verzoek in 1632 een graf in de 

Westerkerk toebedeeld, en twee jaar later kreeg hij een verering van ƒ600 specifiek voor zijn ‗nieuwe 

inventie van de nieuwe geleijde steenen brugge over den Amstel‘.
314

  

Niet alleen waterbouwkundige metselwerken behoorden tot zijn specialiteit; hij mag 

beschouwd worden als een van de grootste en meest ervaren meestermetselaars van zijn tijd. Immers, 

hij leidde niet alleen het grootste metselbedrijf van Amsterdam – en van de gehele Republiek – maar 

had meer grote kerken en andere grote werken gebouwd dan wie ook. Hij werd dan ook geregeld 

elders in de Nederlanden, al of niet samen met zijn collega‘s Staets en/of De Keyser, uitgenodigd of 

door het stadsbestuur uitgezonden om te adviseren in moeilijke bouwkundige kwesties. Danckertsz II 

diende o.a. van advies bij de verzakkende torens van Kampen
315

 en Rotterdam
316

; over het ontwerp en 

de bestekken van de Rijnsburgerpoort in Leiden
317

; bij onenigheid bij de bouw van de Catherijnepoort 

te Utrecht
318

 en bij de aanleg van een zeesluis in de Schermer.
319

 Bestekken werden o.a. geleverd voor 

de herbouw van de kerk van Heemskerk en de kerk van Middenbeemster.
320

 Voor de stad Amsterdam 

werd hij samen met Hendrick de Keyser naar Londen gezonden om de Beurs aldaar in ogenschouw te 

nemen die als voorbeeld moest dienen voor de nieuwe handelsbeurs in Amsterdam. Deze werd 

uiteindelijk door Hendrick de Keyser ontworpen en tussen 1608 en 1611 gebouwd.
321

  

Danckertsz II was aangesteld op een typisch zestiende-eeuws contract waarin hij verplicht 

werd ‗met den truffel selfs mede [te] wercken‘ als het nodig was.‘
322

 Gedurende zijn aanstelling 

ontwikkelde het stadsmetselaarschap zich tot zo‘n complexe, veelomvattende functie – organiseren, 

toezicht houden, ontwerpen, tekeningen en bestekken maken – dat van meewerken op de steiger geen 

sprake meer kon zijn. Dit zou in de gehele zeventiende eeuw niet meer verlangd worden. Sterker nog: 

de functie was veelal zo omvangrijk dat de assistentie van een ondermeester noodzakelijk was.  

Na een periode van explosief toegenomen stadswerk door de derde stadsvergroting tijdens het 

Twaalfjarig Bestand en de jaren erna, vielen rond 1630 de groeiende uitgaven aan oorlogshandelingen 

en de voleindiging van de grote stadswerken samen en resulteerden in een forse vermindering van het 

stadswerk en daarmee van de omvang van het stadsmetselwerk. De opvolgers van Danckertsz II waren 

allen grote aannemers die als stadsmetselaar vooral het stadsonderhoudswerk leidden. Pas halverwege 

de zeventiende eeuw kregen achtereenvolgens Pieter de Vos (†1659) en Jan Willemsz Brederode 

(1621-1671) weer grote nieuwbouwwerken uit te voeren.  

Als stadsmetselaar kreeg Brederode een gebruikelijke instructie met één opmerkelijk artikel: 

hij moest al het ijzerwerk dat voor het stadswerk nodig was, bestellen bij de stadssmid en nergens 

anders, en zorg dragen dat al het oud ijzer weer terug naar de stadstuin kwam om aan de stadssmid 

geleverd te worden (zie bijlage 11). Zijn instructie uit 1659 gaf tevens expliciet aan dat hij buiten het 
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stadswerk geen particulier werk mocht verrichten voor ‗eenigh burger offe jngeseten deser stadt, ofte 

ijemandt anders‘.
323

 In dit kader is het niet vreemd dat hij betrokken was bij de bouw van het VOC-

magazijn op Oostenburg, dat immers een semi-overheidsinstelling was.
324

 Maar het is opmerkelijk dat 

Brederode de aannemer was van het metselwerk van de kerk te Oudshoorn (1663-1665), in opdracht 

van Cornelis de Vlaming van Oudshoorn, ambachtsheer en burgemeester van Amsterdam.
325

 Blijkbaar 

werden de burgemeesters in deze niet beschouwd als burgers en ingezetenen van de stad, maar stonden 

particuliere opdrachten voor de burgemeesters in het verlengde van het stadswerk en konden zij 

daarvoor wél stadsmeesters als aannemer aanstellen. 

Jan Willemsz Brederode was als stadsmetselaar verantwoordelijk voor de grote metselwerken 

van de Vierde Vergroting en de daaraan voorafgaande fortificatiewerken: muurwerk, kaden, bruggen, 

poorten, en de stadsgebouwen. Bestekken, begrotingen en ook ontwerpen werden door hem geleverd, 

hij controleerde de aanbestede metselwerken en leidde aanvankelijk een enorme ploeg metselaars, 

opperlieden, kalkmakers, slepers en jongens. In 1663, het jaar dat de werkzaamheden aan Vierde 

Vergroting in alle hevigheid losbarstten, werd Brederode ontlast door de aanstelling van maar liefst 

twee ondermeesters.
326

 De taken die zij in de navolgende jaren erbij kregen, zorgden ervoor dat de 

gehele zeventiende eeuw alle stadsmetselaars geassisteerd werden door twee ondermeesters.  

In 1666 werd ook de stadsmetselaar geconfronteerd met de grootste reorganisatie van het 

stadsfabrieksambt: de omvang van zijn departement werd teruggebracht tot een ploeg van zesendertig 

man. Met die ploeg onderhield hij het metselwerk in de stad. Indien nodig kon Brederode tijdelijk 

extra personeel aanstellen, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van het stadsbestuur. Zijn 

opvolger Jan Willemsz Krabbendam (†1681) kon het stadsbestuur in 1671 overtuigen dat de bouw van 

de Amstelsluizen goedkoper in eigen beheer kon worden uitgevoerd, want Krabbendam mocht voor 

dat werk vijftig metselaars en dertig opperlieden aannemen bovenop het aantal van zijn vaste ploeg.
327

  

De stadsmetselaars van de late zeventiende eeuw waren veelzijdiger dan hun voorgangers: 

zowel Elias Bouman (1636-1686) als zijn opvolger Herbert Kramer (†1705) waren geadmitteerd 

landmeter
328

 en ontwerper van particuliere woonhuizen en grootse architectuur: o.a. Huis Nigtevegt 

(Kramer 1687; afb.59) en de Portugese Synagoge (Bouman 1671; afb.60).
329

 Kramer liet zelfs zijn 

ontwerpen publiceren.
330

 De bouwexplosie in de Amsterdamse Vierde Vergroting, het toegankelijker 

wordende tekenonderwijs en publicaties zoals de Scamozzi-vertaling van stadssteenhouwer Symon 

Bosboom, maakten van ambachtslieden ontwerpers en projectontwikkelaars. De stadsmetselaars waren 

duidelijke exponenten van deze nieuwe bouwbazen. 

 

Stadsmetselaar – beloning 

Cornelis II Danckertsz werd in 1595 als stadsmetselaar aangesteld op een vast jaarsalaris van ƒ400, 

aangevuld met ƒ20 kleedgeld en vrije bewoning van de stadsmetselaarswoning in de steentuin bij het 

Bushuis aan de Hoogstraat met vrije brandstof.
331

 In de volgende jaren werd zijn salaris structureel 

uitgebreid met een extraordinaris wedde dat geleidelijk werd verhoogd tot ƒ400 per jaar in 1616 (zie 

tabel 6). Dit salaris zou vervolgens tot 1645 gelijk blijven. In 1640 was de vrije brandstof vervangen 

door een jaarlijkse toeslag van ƒ40 voor turf, en in 1645 werd het vaste salaris structureel verhoogd tot 
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ƒ500.
332

 Het jaarlijkse salaris bleef tot 1681 bestaan uit twee componenten: een ordinaris wedde van 

ƒ540 en een extraordinaris wedde van ƒ400. Bouman werd dat jaar aangesteld op één vast salaris van 

ƒ800 per jaar en vrije woning in de stadsmetseltuin op voorwaarde dat hij de stadsmetselaarswoning 

op eigen kosten zou onderhouden.
333

 Wegens zijn grote inzet en het gegeven dat in 1683 de 

stadssteenhouwerij onder zijn directie werd geplaatst, kreeg Bouman in 1683 een structurele 

salarisverhoging van ƒ300, waardoor het salaris van de stadsmetselaar werd verhoogd tot ƒ1100.
334

 

Zijn opvolger Kramer kreeg weer het oude vaste jaarsalaris van ƒ800, maar werd in 1697 tevens 

begunstigd met het ambt van opzichter van de buitengetimmerten dat hem tot ƒ300 per jaar kon 

opleveren.
335

 Kramers opvolger in 1706 kreeg geen vast jaarsalaris meer, maar daghuur op basis van 

ƒ800 bij 300 werkdagen per jaar.
336

 Het salaris van de stadsmetselaar was sinds 1616 dus de gehele 

zeventiende eeuw ƒ800 of iets hoger, behalve in de periodes 1683-1686 en 1697-1706. Daarenboven 

kon de stadsmetselaar nog beschikken over emolumenten. Waaruit die bestonden, is uit de bronnen 

niet te herleiden.
337

 De stadsmetselaar kon ook als aannemer (semi-)overheidswerk uitvoeren om zijn 

inkomen verder te verhogen. 

 

Stadsmetselaar – ondermeesters, werklieden en leerlingen 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw heeft de stadsmetselaar alleen tussen 1623 en 1634 een  

ondermeester naast zich gehad. De belangrijkste reden daarvoor lag in het overlijden van 

stadssteenhouwer Hendrick de Keyser (†1621). Deze liet een omvangrijke erfenis aan werk voor zijn 

opvolger, zijn zoon Pieter de Keyser, die de ervarenheid nog ontbeerde voor het tegelijktijd uitvoeren 

en organiseren van zoveel grote, representatieve en technisch/artistiek hoogstaande werken die in 

uitvoering waren. Een deel van zijn verantwoordelijkheden werd overgenomen door de 

stadstimmerman en de stadsmetselaar. Om dat werk aan te kunnen, benoemde de stad een 

stadsondermetselaar die tevens landmeter was en daarmee de eerste stadslandmeter in vaste dienst 

werd: Cornelis III Danckertsz (1597-1667), later Danckertsz de Rij genoemd, was de zoon van de 

stadsmetselaar en zou tot aan de dood van zijn vader (1634) de functie van ondermeester behouden.
338

 

In die jaren voor 1634 waarin het stadswerk dramatisch minder werd en zelfs de stadssteenhouwerij 

werd opgeheven, moet de ouderdom van de stadsmetselaar de belangrijkste reden zijn geweest voor 

het aanhouden van Danckertsz de Rij als ondermeester.  

Ouderdom van de stadsmeester in combinatie met veel stadswerk was in 1655 opnieuw een 

reden om een stadsondermetselaar aan te stellen.
339

 Ook deze aanstelling was verbonden aan die van 

de stadsmetselaar, want na het overlijden van Philips de Vos (†1959) en de aanstelling van een nieuwe 

stadsmetselaar werd er gezocht naar een nieuwe functie voor de stadsondermetselaar. Na twee 

maanden werd besloten aan de drie rooimeesters van de stad een vierde toe te voegen en deze functie 

aan stadsondermetselaar Bogaert te vergeven.
340

 Rooimeesters bakenden bouwpercelen en straten af, 

en werden per roede betaald. In een periode met een enorme stadsvergroting in het vooruitzicht – drie 
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dagen eerder was besloten om ook aan de oostzijde van de Amstel een nieuwe omwalling aan te 

leggen, waarmee dus impliciet werd besloten tot de vierde stadsvergroting – was de functie van 

rooimeester een lucreatieve aangelegenheid.
341

 Het ambt van stadsondermetselaar werd met het 

terugtreden van Bogaert opgeheven.
342

  

De taken van de stadsondermetselaar waren vergelijkbaar met die van iedere 

stadsondermeester in elk ander ambacht: dagelijkse rondgang langs de stadswerken, toezicht houden 

op de metselaars, opperlieden en andere werkmannen, op de metselmaterialen en gereedschappen, de 

loonadministratie bijhouden van al het personeel dat onder de stadsmetselaar viel en de weekcedels 

overdragen aan de thesaurieren-ordinaris zodat het personeel betaald kon worden.
343

  

In 1663, het jaar dat de werkzaamheden aan de nieuwe stadsvergroting in alle hevigheid 

losbarstten, werd stadsmetselaar Brederode ontlast door de aanstelling van maar liefst twee 

ondermeesters.
344

 Zij kregen dezelfde taken en moesten dezelfde eed afleggen als hun voorganger 

Boogaert, maar in het Eedboek was de passage omtrent het toezicht houden op de werklieden en het 

inleveren van de weekcedels doorgestreept met een aantekening dat iemand anders dat al sinds vier 

jaar deed.
345

 Het werk van deze ondermeesters concentreerde zich dus op het toezicht op de 

stadsmetselwerken en de aanbestede werken, met name de werken aan de stadsvergroting: kaden, 

bruggen, sluizen, poorten enz. Een half jaar na hun aanstelling werden de ondermetselaars tevens 

aangesteld als opzichters van de zogenaamde buitengetimmerten, de bouw van huizen en het ophogen 

van gronden buiten de stad, maar binnen de jurisdictie daarvan.
346

 Iedere overtreding op de nieuw 

afgekondigde keur met betrekking tot deze buitengetimmerten moesten zij direct melden bij de 

thesaurieren-ordinaris die vervolgens passende maatregelen konden treffen. Wegens hun 

voortvarendheid in deze werden zij aanvankelijk beloond met een verering van ƒ150 ieder.
347

 Maar dit 

werd omgezet in een vaste betaling van ƒ300 per jaar als opzichter van de buitengetimmerten, naast 

een salaris van ƒ450 als stadsondermetselaar.
348

 Vanaf 1665 moesten zij niet alleen de stadsmetselaar, 

maar ook de stadslandmeter assisteren, specifiek bij het ‗opnemen‘ van aanbestede graafwerken (d.i. 

controleren of de werken volgens bestek waren uitgevoerd).
349

 Ondanks recessies en reorganisaties 

bleef het ambt van stadsondermetselaar tot in de achttiende eeuw bestaan en tot 1682 in tweevoud.
350

 

Met name de neventaak van opzichter van de buitengetimmerten heeft aan dit lange bestaan 

bijgedragen.  

De stadsmetselaar had tot 1666 een ploeg werklieden die kon variëren van dag tot dag, van 

week tot week, afhankelijk van de omvang van de stadsmetselwerken. In 1666 werd in de grote 

reorganisatie het departement van de stadsmetselaar teruggebracht tot een onderhoudsploeg bestaande 
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uit totaal zesendertig man: vijftien metselaars, vijftien opperlieden, twee jongens, een sleper, een 

opzichter in de metseltuin en twee ondermeesters.
351

 Dit was de basisploeg, waarvan jaarlijks de 

aantallen werden bijgesteld afhankelijk van de ingeplande metselwerken. De ploeg kon, na formele 

toestemming van het stadsbestuur, worden aangevuld met tijdelijke krachten voor specifieke werken. 

In 1682 werd de basisploeg teruggebracht tot vijfentwintig man.
352

 

De meeste stadsmetselaars hebben tijdens de uitoefening van hun stadsambt niet alleen 

jongens in dienst gehad, maar ook leerjongens opgeleid. Cornelis II Danckertsz leidde consequent één 

leerjongen op: uit het leerjongensboek van het metselaarsgilde blijkt dat Danckertsz II vrijwel iedere 

twee jaar een nieuwe leerjongen bij het gilde liet inschrijven voor een leertijd van twee jaar.
353

 Ook 

Philips de Vos was een leermeester met doorlopend leerjongens. Zelfs ondermeester Boogaert had ten 

tijde van zijn stadsambt een leerjongen aangenomen.
354

 Brederode hield na het begin van de 

werkzaamheden aan de Vierde Vergroting op met leerjongens, vanwege de enorm toegenomen 

omvang van zijn verantwoordelijkheden. Herbert Kramer heeft tweemaal aan het stadsbestuur 

toestemming gevraagd om een zoon aan te mogen stellen als leerjongen voor het leren van het metsel- 

en steenhouwersvak; de jongen zou daarmee een daghuur van vier stuivers ontvangen.
355

 Ondanks het 

gegeven dat de stadsmetselaar niet langer zelf met de troffel werkzaam was, bleef het blijkbaar zijn 

morele taak om het ambacht door te geven en jongens op te leiden. 

 

Stadssteenhouwer – ambtsomschrijving en wijzigingen in functie, taken en verantwoordelijkheden 

In 1595 werd Hendrick de Keyser (1565-1621) aangesteld als eerste stadsbeeld- en -steenhouwer van 

Amsterdam met een vaste jaarsalaris, een woning en een werkplaats met vrije brandstof.
356

 Hij kreeg 

de vrijheid om voor andere opdrachtgevers te werken, mits hij de knechten in stadsdienst alleen voor 

stadswerk zou gebruiken.
357

 Deze vrijheid was uniek, want geen enkele andere stadsmeester – en zeker 

niet een met een vast jaarsalaris – mocht voor anderen werken tenzij met uitdrukkelijke toestemming 

of in opdracht van het stadsbestuur. Hoewel het nergens met zoveel woorden staat, verwachtte men 

niet dat de stad De Keyser voltijds van werk kon voorzien. Om toch verzekerd te zijn van zijn diensten 

– zijn faam was al dermate groot dat de stad hem graag aan zich wilde binden – bood men hem naast 

een jaarsalaris – in overeenstemming met de te verwachten hoeveelheid werktijd – de vrijheid om voor 

particulieren te werken.
358

 De Keyser werkte behalve voor de stad veelvuldig voor particulieren in 

Amsterdam, maar ook voor particulieren en stadsbesturen buiten Amsterdam en zelfs uit het 

buitenland. 

De Keyser had binnen het stadsfabrieksambt aanvankelijk geen andere taken dan het uitvoeren 

van zijn eigen ambacht en het leiden van zijn eigen werkplaats. De aanname dat Hendrick de Keyser 
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mede aangesteld is als architect van de stad om alle ontwerpen te maken, dus bij aanvang van zijn 

aanstelling, is afhankelijk van de interpretatie van zijn instructie: ‗Sal voorts de modellen, patronen 

ofte ontwerpselen met alle neersticheyt, nae syn beste wetenschap ontwerpen, ende t‘geene gesneden 

ende gehouwen sal worden ten beste welstandt deser Stede beschicken.‘
359

 Het lijkt hier aanvankelijk 

te gaan om de ontwerpen voor beeld- en steenhouwwerk te gaan, dus bij het ambacht behorend 

werk.
360

 In die eerste jaren is dan ook geen enkel specifiek ontwerp van De Keyser voor de stad 

bekend. Het zou tot 1606 duren voor het stadsbestuur reden zag Hendrick de Keyser structureel een 

extraordinaris wedde toe te kennen (zie tabel 6). Dat jaar, en het jaar ervoor, was een aantal grotere 

stadswerken ontworpen en (deels) uitgevoerd: de Zuiderkerk, het Oostindische Huis, het Bushuis en 

de nieuwe bekroningen van de Montelbaans- en Haringpakkerstoren, waarvan Hendrick de Keyser in 

ieder geval de eerste twee op zijn naam heeft staan.
361

 Een jaar later kreeg De Keyser een bonus voor 

‗syn extraordinaris moyten die hij heeft gedaen int maecken van diverse patronen soo vande kercke 

beurse ende anders.‘
362

 Zijn ontwerp voor de Beurs aan het Rokin
363

 (afb.26) leverde hem een 

structurele verhoging van zijn jaarsalaris op en een verering voor ‗zeeckeren contrefeytsels vanden 

beurse van Amstelredamme‘.
364

 Deze betalingen voor buitengewoon werk maken duidelijk dat het 

ontwerpen van gebouwen niet vanzelfsprekend tot zijn stadstaken behoorde.  

De stadsvergrotingswerken van de zogenaamde Derde Vergroting zorgden voor een 

herverdeling van de verantwoordelijkheden van de drie belangrijkste stadsmeesters Staets, Danckertsz 

II en De Keyser.
365

 Staets gaf leiding aan de enorme stadsvergrotingswerken, Danckertsz aan de 

nieuwe weg- en waterbouwwerken en De Keyser kreeg de taak van hoofdopzichter van de 

stadsbouwwerken, voorheen de taak van de stadstimmerman. Bij zijn salarisverhoging in 1612, 

waarbij hij net zoveel ging verdienen als Staets en Danckertsz II, werd Hendrick de Keyser namelijk 

‗steenhouwer ende argitect deser stede‘ genoemd.
366

 De benaming van architect voor De Keyser komt 

in de resolutieboeken slechts één keer voor en moet beschouwd worden als de zeventiende-eeuwse 

benaming van hoofdopzichter of bouwbegeleider, vergelijkbaar met de functie van stadsarchitect 

Stalpaert sinds 1648.
367

 De nieuwe taakverdeling betekende mede dat De Keyser voor een belangrijk 

deel, maar zeker niet uitsluitend, verantwoordelijk werd voor de ontwerpen van stadsgebouwen, zoals 

bijvoorbeeld de Haarlemmerpoort (1615-1618; afb.10), de Meelhal op de Nieuwmarkt (1615; afb.31), 

de wachthuizen voor de schutterij gecombineerd met een tweede functie: gildenkamers (1617) naast de 

Munttoren, vleeshal (1617) op de Herenmarkt, zeekantoor (1618) aan de IJ-kant, en een tweede 

vleeshal (1619) op de Westermarkt
368

 en de in 1620 begonnen nieuwe kerken: de Wester- en de 

                                                      
359

 Transcriptie van de aanstellingsresolutie van Hendrick de Keyser in: Peters 1901, p.229 bijlage B. 
360

 Gerritsen (2006, p.43) is expliciet in de aanname dat het hier om ontwerpen van gebouwen gaat. 
361

 Volgens Neurdenburg (1930 passim) waren ze alle ontworpen door De Keyser, maar Meischke (1994, p.102, 

p.107) toonde al aan dat het Bushuis een gezamenlijk project was van Staets en Danckertsz en dat De Keyser 

waarschijnlijk alleen de gevelbeëindiging heeft ontworpen; Meischke (1994. p.105) betwijfelt tevens de 

toeschrijving van de houten torenbekroningen, omdat beide ontwerpen op het werkterrein van de 

stadstimmerman lagen. 
362

 SAA: 5024/ 1/ f.9 [res.Reg. en Oud Burg.; 30/08/1607]. 
363

 In het voorjaar van 1607 is De Keyser samen met Danckertsz naar Londen afgereisd ‗omme aldaer inspectie 

te neemen op seker wercken‘ en hebben daarvoor een declaratie ingediend van ƒ197-17-8. [SAA: 5039/ 292/ 

f.172v. (Rapiamus 1607)]; voor de Beurs, zie verder: Neurdenburg 1930, pp.68-70; Meischke 1994, pp.102-103.   
364

 SAA: 5039/ 294/ f.139v. [Rapiamus 1609]; zie ook: SAA: 5024/ 1/ f.15v. [res.Reg. en Oud Burg.; 

04/04/1609]. Mogelijk betrof het hier perspectieftekeningen van de Beurs, waarvan de binnenplaats in 1609 als 

prent was uitgegeven door M.Colyn (Meischke 1994, pp.103-104). 
365

 Over de Derde Vergroting zie vooral: Jansen 1960; Taverne 1978, pp.147-173; J.-E.Abrahamse bereidt een 

dissertatie (UvA, verdediging 2009) voor over de zeventiende-eeuwse stadsvergrotingen van Amsterdam. 
366

 SAA: 5024/ 1/ f.24v. [res.Reg.en Oud Burg.; 14/08/1612]. 
367

 Voor het gebruik van de term architect in de zeventiende eeuw, zie: Gerritsen 2006, pp.34-35; voor de functie 

van stadsarchitect Stalpaert, zie: hoofdstuk 9.2; Van Essen 2000. 
368

 Meischke 1994, pp.109-111. 



 
205 

 

Noorderkerk (afb.33).
369

 Hendrick de Keyser was stadsbeeldhouwer, stadssteenhouwer, stadsarchitect 

en vrij ondernemer. Naast het werk voor de stad Amsterdam kreeg hij, met name in de periode dat hij 

in het stadswerk een belangrijker plaats innam, vele opdrachten van particulieren, andere stadsbesturen 

en de Staten Generaal.
370

 Alle werken getuigen van een groot vakmanschap, een inventieve geest, een 

groot organisatorisch vermogen en een wijdverspreide reputatie. 

Het belang en de inbreng van Hendrick de Keyser in het stadsfabriekambt wordt nog 

duidelijker aan de hand van de omslag in de functie na de dood van Hendrick de Keyser in 1621, nadat 

zijn oudste zoon Pieter (+1593-1676) hem opgevolgd was als stadssteenhouwer en de 

familiesteenhouwerij overnam.
371

 Pieter de Keyser werd verantwoordelijk voor het voltooien van alle 

werken waaraan zijn vader werkzaam was, zowel voor de stad als voor anderen, zoals de Noorder- en 

de Westerkerk te Amsterdam en het grafmonument van Willem de Zwijger in de Nieuwe Kerk te Delft 

en het beeld van Erasmus te Rotterdam. Zijn salaris van de stad bestond uitsluitend uit de ordinaris 

wedde zonder alle vaste toeslagen die zijn vader wel genoot. Hij verdiende slechts de helft van het 

totale salaris van zijn vader.
372

 Dit maakt duidelijk dat Pieter de Keyser uitsluitend aangesteld werd als 

uitvoerend stadssteenhouwer en dat hem geen andere taken binnen het stadsfabriekambt werden 

toebedeeld. Het hoofdopzichterschap van de stadsbouwwerken werd weer bij de stadstimmerman 

neergelegd.
373

  

Het lijkt erop dat het dienstverband dat Pieter de Keyser in 1622 met het Amsterdamse 

stadsbestuur is aangegaan, uitsluitend gebaseerd was op het afbouwen van de Westerkerk en andere 

werken van zijn vader. Met het eind van deze werken in het vooruitzicht en zonder grootschalig 

steenhouwerswerk voor de stad in de nabije toekomst, was continuatie van het dienstverband voor de 

stad niet wenselijk en was het vanzelfsprekend dat Pieter de Keyser zich moest kunnen richten op 

particulier steen- en beeldhouwwerk en de lucreatievere steenhandel.  Het ambt van stadssteenhouwer 

werd vóór het begin van 1633 opgeheven, voordat besloten werd de stadssteenhouwerij te verkopen.
374

 

Pieter de Keyser bleef ook na de beëindiging van het dienstverband in opdracht van de stad werken als 

aannemer of uitvoerder in daghuur van stadssteenhouwwerk. Hij werd nadien in verschillende bronnen 

nog steeds stadssteenhouwer genoemd. Hierdoor ontstond later onduidelijkheid over de duur van zijn 

functie en het bestaan van een dienstverband. (zie hoofdstuk 10.6). 

In 1647 werd, met de planning van de bouw van een toren aan de Nieuwe Kerk en een nieuw 

stadhuis waardoor ‗de stadt groot[e] en swaere wercken van hartsteen voor handen hadden‘, opnieuw 

een stadssteenhouwer in vaste dienst aangesteld om zich te verzekeren van de exclusieve diensten van 

‗een bequaem meester steenhouwer off knecht die niemant anders ten dienst sal moge staen‘.
375

 Pieter 

de Keyser was ondanks zijn jarenlange relatie met het stadsbestuur blijkbaar niet genegen deze functie 

opnieuw aan te nemen, maar zijn broer Willem wel. Willem de Keyser (1603-na1674) heeft als derde 

zoon van Hendrick de Keyser ook het vak in eerste instantie van zijn vader geleerd.
376

 Na een 
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jarenlang verblijf in Engeland was hij in 1640 teruggekeerd naar Amsterdam waar hij zijn eigen 

steenhouwersbedrijf startte en onder andere het steenhouwwerk voor het huis van Joan Poppen op de 

Kloveniersburgwal naar ontwerp van Philips Vingboon leverde.
377

 Door zijn kennis van en ervaring in 

de klassieke vormentaal was hij een uitgelezen kandidaad voor de hernieuwde functie van 

stadssteenhouwer.
378

 Bovendien was hij een bouwkundig tekenaar want hij ‗sal mede in‘t teijckenen 

van alle stadts wercken groot ende kleijn, de stadt vlijtich ten dienste staen‘.
379

 Hiermee werd hij dus 

mede als stadstekenaar benoemd, maar niet als ontwerper. 

Zowel de Nieuwekerkstoren en het stadhuis werden beide, voor zover uitgevoerd, vrijwel 

geheel uit natuursteen opgetrokken, waardoor de stadssteenhouwerij in deze periode uitgroeide tot de 

meest omvangrijke en de meest geldverslindende dienst van het Amsterdamse stadsfabrieksambt.
380

 

Een omvangrijke en goedbetaalde leiding van deze dienst was noodzakelijk om goede controle te 

kunnen uitoefenen op het werkvolk en hun arbeid, en om een soepele voortgang van het werk te 

kunnen garanderen: tijdige leveringen van materiaal, en het tijdig gereed hebben van werktekeningen 

en sjablonen voor de werkmannen om naar te kunnen werken. Een malafide leiding was 

vanzelfsprekend onacceptabel. Willem de Keyser werd in 1653 ontslagen omdat hij rekeningen zou 

hebben vervalst en niet-werkende knechten op de loonlijst had staan om hun loon op te strijken.
381

  

Willem de Keyser werd opgevolgd door zijn ondermeester Symon Bosboom (1614-1662), die 

een aanzienlijk lager jaarsalaris zou verdienen en geen aanstelling kreeg als stadstekenaar.
382

 Bosboom 

werkte in deze jaren aan een vereenvoudigde uitgave van het tractaat van Scamozzi: Cort onderwijs 

van de vijf colommen / door Symon Bosboom stads steen-houwer tot Amsterdam uijt den 

scherpsinnigen Vinsent Schamozzij getrocken en in minuten gestelt seer gemacklick voor de jonge 

leerlingen en dienstlich voor alle Ionge liefhebbers der bouw-const (1657), een leerboek dat vele 

herdrukken zou zien.
383

 In de jaren na zijn aanstelling was het stadswerk voor de stadssteenhouwer 

zodanig verminderd dat men na het overlijden van Bosboom in 1662 overwoog het ambt van 

stadssteenhouwer op te heffen. De geplande stadsvergrotingswerken gaven uiteindelijk de doorslag in 

de continuatie van het ambt van stadssteenhouwer. 

Opnieuw nam de stad een zoon van Hendrick de Keyser aan als: Thomas de Keyser (1597-

1667).
384

 Er zijn een aantal opmerkelijke zaken aan deze aanstelling: twee maanden voor deze 

aanstelling overwoog men nog de functie op te heffen wegens gebrek aan werk, maar in plaats van de 

ondermeester tot stadsmeester te promoveren – zoals hiervoor Symon Bosboom  – waardoor men het 

ondermeestersambt had kunnen opheffen, benoemde men een bejaarde steenhouwer, die bovendien 

vooral als schilder bekend was, tot stadsmeester en behield men de ondermeester. Het is opmerkelijk 

dat men een 65-jarige stadsmeester in dienst nam, want de meeste stadsmeesters waren dertig tot 

veertig jaar als zij werden aangesteld.
385

 Het lijkt erop dat het stadsbestuur zich in die twee maanden 

tijd heeft gerealiseerd dat er in de nabije toekomst zoveel hardsteenwerk zou komen dat een goed 

organisator nodig was.  

                                                      
377

 Weissman 1904, p.84; voor het Huis Poppen, zie: Ottenheym 1989, pp.93-96; hierin staat overigens geen 

vermelding van Willem de Keyser als aannemer van steenhouwwerk. 
378

 Hij wordt verondersteld te Londen in de leer te zijn geweest bij de Engelse royal master mason, zijn zwager 

Nicholas Stone (1586-1647) en daar een flink aantal jaren te hebben gewerkt; zie Weismann 1911, p.52. 
379

 SAA: 5039/ 1/ f.133v.-134 [res.Thes.Ord.; 03-12-1647]. 
380

 Voor het materiaalgebruik bij de bouw van het stadhuis, zie: Vlaardingerbroek 2004, pp.91-104. 
381

 SAA: 5024/ 2/ f.53 [res.Reg. en Oud Burg.; 20/02/1653]. 
382

 SAA: 5039/ 1/ f.134 [res.Thes.Ord.; 27/06/1653]; hij zou jaarlijks ƒ750 verdienen met vrije woning en een 

toezegging van een bonus van ƒ150 voor de eerste twee jaar. Over Symon Bosboom, zie vooral: Van Essen 

2000. 
383

 Over deze Scamozzi-uitgave, zie: Hopkins/ Witte 1997. 
384

 SAA: 5039/ 2/ f. 97v. [res.Thes.Ord.; 25/04/1662]. 
385

 Stadstimmerman (1654-1667) Swanenburgh blijkt met zijn 49 jaar al uitzonderlijk oud te zijn geweest, maar 

zijn functie eiste op dat moment zeer veel ervaring. 



 
207 

 

Thomas de Keyser werd in 1667 opgevolgd door zijn ondermeester Barend Molenijser die bij 

de vorige benoeming was gepasseerd, toen vanwege zijn vermoedelijk geringe ervaring voor het 

organisatorisch moeilijke werk van de nieuwe stadsvergroting.
386

 Het ondermeesterschap kwam met 

deze nieuwe aanstelling te vervallen. Molenijser trof een korte periode van grote bloei tussen de 

Tweede Engelse Oorlog en het Rampjaar 1672 waarin het stadsfabrieksambt grote werken heeft 

uitgevoerd, waaronder de uitbreiding van de Beurs (1668-1670; afb.55).
387

 Ondanks het gegeven dat 

Molenijser een vast jaarsalaris ontving, behoorde zijn ambt niet langer tot de belangrijkste 

stadsmeestersambten die bijvoorbeeld voor de uitdeling van pektonnen in aanmerking kwamen.
388

 Dus 

hoewel hij een vast jaarsalaris ontving, behoorde de stadssteenhouwer blijkbaar tot de categorie 

stadsmeesters die in daghuur werden betaald – o.a. de stadsstratenmaker, -loodgieter en leidekker en 

de stadsschilder – en die daarmee minder bijzondere rechten en emolumenten ontvingen. 

Met dit gegeven en de afname van het stadssteenhouwerswerk is het dan ook niet 

verwonderlijk dat Molenijsers opvolger een andere positie kreeg: Thomas II de Keyser (†1679), zoon 

van wijlen stadsmeester Thomas de Keyser, werd in 1675 benoemd tot ‗ploegdrijver van des stads 

steenhouwers‘.
389

 Daarbij moest hij de eed afleggen die sinds 1664 werd opgedragen aan 

meesterknechts en opzichters in stadsdienst en werd hij in daghuur betaald.
390

 Als ploegdrijver moet 

de stadsmeester actief hebben meegewerkt in de steenhouwerij. Verder had hij vergelijkbare plichten 

en verantwoordelijkheden als zijn voorgangers: hij kon met toestemming mensen aannemen en 

materiaal inkopen in Bremen en elders, iets dat enkel voorbehouden was aan de hoogste beambte van 

een ‗departement‘ van het stadsfabrieksambt.
391

 

Thomas II de Keyser werd in 1677 tevens begiftigd met het ambt van steenmeter waarvoor hij 

van partijen leien en andere natuursteen de kwaliteit en kwantiteit vaststelde ten behoeve van de 

hoogtebepaling van de te heffen belasting daarop.
392

 Hij werd betaald per hoeveelheid bemeten steen 

en derhalve was dit ambt een aangename aanvulling op het inkomen. Het ambt van steenmeter was 

niet verbonden aan een specifiek stadsambt dat te maken had met leien of natuursteen, want na de 

dood van De Keyser ging het ambt van steenmeter over op de stadsingenieur en -landmeter Jacob 

Bosch (†1705) en na diens dood op de stadsondertimmerman Jan Hansz van Petersom (†1712).
393

   

Thomas II de Keyser werd in 1680 opgevolgd door zijn broer Pieter II de Keyser (1646-1687), 

die eveneens als ploegdrijver werd aangesteld.
394

 Zijn werkzaamheden bestonden voornamelijk uit 

klein onderhoudswerk, want ondanks de overtuiging van De Keyser dat uitvoering in eigen beheer 

voordeliger was, diende hij het werk voor een stenen brug bij ‗de jodenkerck‘ zoveel mogelijk in 
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kleine parten te verdelen en aan zijn eigen werkvolk in aanbesteding te geven.
395

 De uitvoering van 

steenhouwerswerk werd in deze tijd niet langer in eigen beheer gedaan.  

Bij de reorganisatie van het stadsfabrieksambt in 1682 werd dan ook besloten de 

stadssteenhouwerij na het lopende jaar op te heffen en het weinige steenhouwerswerk onder directie 

van de stadsmetselaar te stellen.
396

 Begin 1683 werd dit besluit inderdaad uitgevoerd en werd Pieter II 

de Keyser binnen het stadsfabrieksambt herplaatst met behoud van zijn oude salaris: hij werd 

aangesteld als tweede opzichter op de buitengetimmerten  naast stadsondermetselaar Douwe Claesz, 

maar hij bleef adviseur en opzichter met betrekking tot het steenhouwerswerk.
397

 Hij kreeg in de 

volgende jaren nog andere controlerende taken, want van stadssteenhouwerswerk was zelden meer 

sprake.
398

 Na de dood van Pieter II de Keyser in 1687 werd het stadssteenhouwersambt, ook in de 

vorm van ploegdrijver, opgeheven. Alleen zijn andere ambten werden opnieuw ingevuld: verdeeld 

onder de beide stadsondertimmerlieden Jan Hansz van Petersom en Jan de Wit.
399

  

Het is opmerkelijk dat de familie De Keyser de Amsterdamse stadssteenhouwerij gedurende 

de zeventiende eeuw volledig heeft beheerst: op een enkele periode na – de veertien jaar (1633-1647) 

dat er formeel geen stadssteenhouwer was, de negen jaar van Symon Bosboom en de acht jaar van 

Barent Molenijser – waren Hendrick de Keyser, zijn zonen én kleinzonen de stadssteenhouwers van 

Amsterdam. 

 

Stadssteenhouwer – beloning 

Hendrick de Keyser kreeg als eerste stadssteenhouwer bij zijn aanstelling in 1595 een vast jaarsalaris 

van ƒ320, 80% van het vaste jaarsalaris dat de stadstimmerman en -metselaar verdienden (zie tabel 6), 

en daarbij een stadswerkplaats, een woning en vrije brandstof. In 1608 zou het salaris gelijk worden 

getrokken met dat van Staets en Danckertsz, ƒ400, maar de extraordinaris wedde die hij sinds 1606 

ontving, zou pas in 1612, het jaar dat de stadsvergrotingswerken losbarstten, even hoog worden als die 

van Staets. Daarna zou het salaris van De Keyser stabiel blijven. Zijn vrijheid om voor anderen te 

werken verzekerden hem van een veel hoger inkomen.  

Zijn opvolger en zoon Pieter de Keyser zou enkel het ordinaris vaste jaarsalaris krijgen dat 

stond voor het ambt van stadssteenhouwer: ƒ400 en ƒ20 voor kleding, waarmee duidelijk is dat hij 

alleen als leidinggevende over de stadssteenhouwerij aangesteld was. Zijn werk aan de Westerkerk 

leidde in 1628 tot een extraordinaris van ƒ100. Deze behield hij jaarlijks tot de opheffing van het ambt 

in 1633.
400

  

Voor de nieuwe stadssteenhouwer die de stad in 1647 nodig had om de natuursteenwerken aan 

de Nieuwekerkstoren en het Stadhuis te leiden, had men aanvankelijk een jaarsalaris in gedachten van 

ƒ800 tot ƒ1000.
401

 In de onderhandelingen met Willem de Keyser was dit ogenschijnlijk te laag 

gebleken, want de burgemeesters mochten het aanbod verhogen tot ƒ1200.
402

 Uiteindelijk is het salaris 

vastgesteld op ƒ1000 en ƒ100 voor tekenwerk.
403

 Het inkomen van Willem de Keyser bestond 

uitsluitend uit zijn jaarsalaris: hij was gehouden uitsluitend voor de stad te werken en dus geen 
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particulier werk aan te nemen. Het was hem bovendien verboden te participeren in een 

steenhouwersbedrijf of steenhandel. Dit alles om zijn complete focus op het stadswerk te houden en 

om belangenverstrengeling tegen te gaan. Hij mocht geen profijt trekken, d.w.z. een deel van het 

salaris van zijn knechten inhouden zoals gebruikelijk was bij particulier werkende meesters, en hij 

mocht bovendien het steenafval, het zogenaamde bicksteen, niet zelf houden, maar moest hij dat ten 

bate van de stad verkopen.
404

 Zijn verzoek om een toeslag van ƒ200 extraordinaris vanwege de 

expansie van het stadssteenhouwwerk werd vanaf 1650 gehonoreerd.
405

 Willem de Keyser moet een 

uitstekend vakman zijn geweest, maar hij kon niet met geld omgaan: in 1653 werd hem zijn 

extraordinaris definitief ontzegd wegens vermeende malafide praktijken, waarna hij een maand later 

zelfs ontslagen werd.
406

 In 1658 werd hij bovendien failliet verklaard, waarna hij uit Amsterdam 

vertrok, vermoedelijk naar Londen.
407

 

Symon Bosboom zou als stadssteenhouwer aanzienlijk minder verdienen dan De Keyser: 

slechts ƒ750 per jaar met een ambtswoning en voor de eerste twee jaar een extraordinaris van ƒ150.
408

 

Bosboom verzocht vervolgens ieder jaar tevergeefs om een extraordinaris.
409

 Ook zijn opvolger 

Thomas de Keyser verdiende hetzelfde.
410

 Maar in 1666 verloor hij door de verkleining van de 

stadstimmertuin zijn ambtswoning en kreeg ter compensatie ƒ300 per jaar voor huishuur.
411

 Dat 

verklaart het relatief hoge salaris van ƒ1000 van zijn opvolger Barent Molenijser in vergelijk met dat 

van zijn voorgangers; hierin zat de huishuur inbegrepen.
412

  

De afname van het stadssteenhouwerswerk resulteerde bij de volgende opvolging niet alleen in 

een verlaging van het loon maar tevens in de opheffing van het vaste jaarsalaris. Thomas II de Keyser 

werd in 1675 aangesteld op een dagloon van zesendertig stuivers, vergelijkbaar met een jaarsalaris van 

ƒ540.
413

 Hij werd twee jaar later tevens begiftigd met het ambt van stadssteenmeter, waarvoor hij per 

hoeveelheid bemeten steen werd betaald.
414

 Dit ambt van steenmeter was niet verbonden met het ambt 

van stadssteenhouwer, want zijn opvolger en broer Pieter II de Keyser kreeg in 1680 alleen het ambt 

van stadssteenhouwer, of preciezer ploegdrijver van de stadssteenhouwers op gelijke condities als zijn 

broer.
415

 Hij was de laatste stadssteenhouwer van Amsterdam in de zeventiende eeuw. In 1683 werd 

het stadssteenhouwerswerk formeel onder de directie van de stadsmetselaar gebracht en het ambt van 

stadssteenhouwer opgeheven.
416

  

 

Stadssteenhouwer – ondermeesters, werklieden en leerlingen 

De werkzaamheden van de stadssteenhouwer waren sinds 1647 zo omvangrijk geworden dat de 

stadssteenhouwer al spoedig – wanneer precies is onbekend – een ondermeester naast zich kreeg, 
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Gijsbert Jans (†1650).
417

 Deze eerste stadsondersteenhouwer werd aangesteld op daghuur – hij komt 

immers niet als officiant voor in de stadsrekeningen – maar zijn opvolger Daniel Hillebrantsz (†1650) 

kreeg in 1650 een vast jaarsalaris van maar liefst ƒ700 met ƒ100 huishuur zolang zijn ambtswoning 

bewoond werd door de weduwe van zijn voorganger.
418

 Hillebrantsz was, behalve voor de 

gebruikelijke taken van de ondermeester, verantwoordelijk voor het bestieren van de steenhouwerij op 

de bouwplaats van het stadhuis en stond daarin onder direct gezag van stadsarchitect Stalpaert en de 

thesaurieren-ordinaris.
419

 Zijn opvolger Symon Bosboom (1614-1662) werd aangenomen op dezelfde 

instructie en condities.
420

 Toen deze in 1652 zijn ambtswoning kon gaan bewonen, bleek één kamer 

bewoond door de meesterknecht, voor welk ongenoegen Bosboom gecompenseerd werd met ƒ30 per 

jaar.
421

 Deze meesterknecht Hendrick Jansz promoveerde in 1653 tot stadsondermeester nadat 

Bosboom was aangesteld als stadssteenhouwer.
422

 

Jansz‘ opvolger als ondermeester Barent Molenijser werd echter niet automatisch stadsmeester 

nadat Bosboom in 1662 overleden was. En hoewel men aanvankelijk zelfs overwoog de 

stadssteenhouwerij op te heffen, is het met de keus voor Thomas I de Keyser als stadssteenhouwer 

begrijpelijk dat men Barent Molenijser als ondermeester aanhield: de bejaarde nieuwe 

stadssteenhouwer behoefde immers assistentie voor de dagelijkse bezoeken langs alle stadswerken, 

voor het houden van het toezicht en het bijhouden van alle werkuren van de steenhouwers.  Molenijser 

werd in 1662 blijkbaar niet ervaren genoeg geacht om stadsmeester te kunnen worden. Dat gebeurde 

pas in 1667, toen hij Thomas de Keyser opvolgde als stadsmeester. Als ondermeester was Molenijser 

vrij om particulier werk aan te nemen, waardoor hij zijn salaris van ƒ600 per jaar kon aanvullen, maar 

als stadsmeester moest hij dat werk opgeven.
423

 Barent Molenijser was de laatste in de functie van 

stadsondersteenhouwer. 

Het aantal werklieden dat de stadssteenhouwers in dienst had, moet van tijd tot tijd enorm 

hebben verschild, afhankelijk van de omvang van het natuursteen dat in het stadswerk verwerkt werd. 

Ten tijde van de Derde Vergroting en de bouw van de Noorder- en Westerkerk en zeker met de bouw 

van het stadhuis moeten de aantallen enorm zijn geweest. De Engelse reiziger Robert Bargrave 

verklaarde in 1653 zelfs dat ―hundreds of men are dayly employed in hewing and working of Stone for 

ye new Stadt-house‖.
424

 Deze aantallen waren voornamelijk nodig voor de nieuwbouwwerken en 

werden wekelijks en zelfs dagelijks bijgesteld, afhankelijk van het werk dat voorhanden was. Nadat in 

1666 het stadsfabrieksambt alleen nog onderhoudswerk zou leveren en alle nieuwbouw zou worden 

aanbesteed, kon een precies aantal werklieden worden vastgesteld voor het noodzakelijke onderhoud. 

De stadssteenhouwer kreeg zes steenhouwers in zijn werkplaats: vier voor het verwerken van 

hardsteen en twee speciaal voor vloerstenen.
425

 Incidenteel kon met toestemming van de thesaurieren-

ordinaris voor extra werk tijdelijk boventallig personeel worden aangenomen. In 1675 mocht de 

stadssteenhouwer bijvoorbeeld vier of vijf mannen aannemen om tufsteen te vervoeren van 

Oostenburg naar de nieuw te maken sluis in de Herengracht.
426

 Bij de vaststelling van het aantal 

stadswerklieden in 1682 werden geen steenhouwers meer aangesteld; zes weken later werd dan ook 

formeel besloten de stadssteenhouwerij op te heffen.
427
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Stadsschuitenmakers 

Een stadsscheepstimmerman of stadsschuitenmaker zoals hij genoemd werd, staat voor het eerst in 

1612 in de stadsrekeningen van Amsterdam vermeld. Jan Isbrantsz krijgt dan ƒ 575 betaald als 

jaarsalaris in het ambt van stadsschuitenmaker.
428

 Een aanstellingsinstructie of -resolutie komt in de 

bronnen niet voor, maar het ontstaan van deze functie in 1611 of 1612 kan worden verklaard door de 

enorme toename van het gebruik van schepen in de nieuwe stadsvergrotingwerken, die in het verschiet 

lag. Voor de aanvoer van materialen, de afvoer van afgegraven grond en voor het diepen van de 

grachten waren dringend nieuwe modderschuiten en platbodems nodig. De productie van deze schepen 

moet door de stadsschuitenmaker direct ter hand zijn genomen. De stad had natuurlijk al enige 

schuiten in bezit en het onderhoud van deze was van even zo groot belang. In deze tijd moet ook een 

terrein in gebruik zijn genomen als stadsschuitenmakerswerf, waarschijnlijk op Marken, de oudst 

bekende lokatie daarvan.
429

  

De eerste instructie voor een Amsterdamse stadsschuitenmaker dateert uit 1620.
430

 De 

instructie bevat de gebruikelijke voorschriften voor stadsmeesters om getrouw het ambt uit te oefenen, 

zijn knechten aan het werk te houden en te controleren en ze niet voor anderen laten werken. Hij 

mocht geen materialen verkopen zonder voorkennis van de fabrieksmeester, geen profijt te trekken 

van zijn knechten en leerjongens en geen extra loon eisen voor extra werk. Hij kreeg een ambtswoning 

en voldoende brandstof. De opzegtermijn van het contract was drie maanden.  

De instructie bevat een opmerkelijk artikel omtrent de ambtswoning die hem werd toebedeeld. 

Deze woning werd nog bewoond door de weduwe van zijn voorganger. Zij moest de ambtswoning 

ontruimen voor de nieuwe stadsschuitenmaker Dirck Jansz Swart, maar deze was verplicht haar ter 

compensatie per kwartaal ƒ50 te betalen. Na twee jaar werd hem, op zijn verzoek ontslagen te worden 

van deze plicht, te verstaan gegeven deze uitkering nog twee jaar langer aan de weduwe te betalen. 

Vier jaar moest Swart dus in het onderhoud van zijn voorgangers weduwe voorzien, voor een woning 

en dagelijkse kost. Het is een opmerkelijk gegeven dat niet de stad het weduwepensioen betaalde, 

maar dat de ambtsopvolger belast werd om 40% van zijn salaris af te staan voor dit doel. Swart hield 

door deze verplichting feitelijk maar ƒ300 van zijn salaris over. Swart heeft die vier jaar niet vol 

gemaakt – of hij overleed voortijdig of hij had de brui gegeven aan zijn zwaar belaste ambt – want al 

in november 1622, precies een jaar na zijn verzoek tot ontslag van zijn financiële verplichtingen, werd 

hij opgevolgd door Claes Claesz.
431

 Claesz verdiende ook ƒ500 per jaar, maar zijn ambt was niet 

langer belast met de betaling van een weduwepensioen.  

In de bronnen is het ambt van de stadsschuitenmaker en zijn werkzaamheden betrekkelijk 

onzichtbaar. Hij komt alleen voor bij de betaling van zijn salaris. Over de eerste helft van de 

zeventiende eeuw is niet met zekerheid te zeggen waar de stadswerf zich bevond en hoe groot deze 

was; evenmin is bekend hoeveel schepen en scheepjes de stad bezat die onderhouden dienden te 

worden. Nooit is er sprake van de aanschaf van schepen of van de opdracht tot het bouwen van 

schepen. Pas de reorganisatie van het stadsfabrieksambt in 1666 geeft duidelijkheid over de omvang 

van het werk dat op de stadswerf verricht werd. De lijst met stadseigendommen die van stadswege 

gemaakt werd om inzicht te krijgen in de omvang van het onderhoudswerk, bevat ook het aantal 

schepen in stadseigendom en het aantal ambachtslieden en werkvolk dat men voor het onderhoud 
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 Van Essen 2000, pp.111-112; in 1664 werd de stadsschuitenmakerswerf verplaatst van Marken naar het 

nieuwe eiland Oostenburg en hoewel in 1670 besloten werd deze weer terug te verplaatsen, is de stadswerf op 

achttiende-eeuwse stadskaarten nog steeds gelocaliseerd op Oostenburg, zie bijv.in: Bakker/ Schmitsz 2007, 

pp.222-223 cat.nr.51: Hendrik de Leth, ca.1737. 
430

 SAA: 5023/ 2/ f.285v. [Groot Memoriaal; 17/01/1620]; gedrukt in: Van Dillen 1933, pp.351-352 no.589. 
431

 SAA: 5023/ 2/ f.301-301v. [Groot Memoriaal; 03/11/1622]. 



 
212 

 

daarvan nodig dacht te hebben.
432

 In 1666 bezat de stad Amsterdam vierhonderdveertig tot –vijftig 

schepen: moddermolens, bokken, vlotschuiten, arken en roeischuiten. Om deze te kunnen 

onderhouden behield de stadsschuitenmaker dertig scheepstimmerlieden, vier teerwerkers, drie 

jongens en drie sjouwers in dienst; veertig man in totaal. In de smidse op de stadsscheepstimmerwerf 

waren tevens twee smidsknechten werkzaam voor het smeden van het scheepsijzerwerk. 

In 1662 werd het ambt van ijkmeester aan dat van de stadsschuitenmaker toegevoegd: Jan 

Lucasz Root verzocht na het overlijden van stadslandmeter Cornelis Danckertsz de Rij om in 

opvolging van De Rij het landsambt van ijkmeester van schepen te mogen bekleden.
433

 Dit ambt werd 

hem door het gehele college van burgemeesters toegekend. Verder veranderde er gedurende de 

zeventiende eeuw niets aan het ambt van stadsschuitenmaker: hij bleef tot in de vroege achttiende 

eeuw een vast jaarsalaris houden en ondanks het besluit die functie op te heffen, behield hij ook zijn 

ondermeester.
434

 

 

Stadssmeden 

In 1591 waren er binnen drie maanden tijd twee stadssmeden aangesteld.
435

 Of zij elkaar opvolgden 

dan wel aanvulden is niet duidelijk. De noodzakelijke productie van ijzerwaren voor het 

stadsfabrieksambt was bij tijd en wijle omvangrijk en kon dan wel door meerdere meesters worden 

uitgevoerd. In 1622 werden maar liefst drie stadssmeden aangesteld. Op 4 januari 1622 werden Jan 

Jacobsz en Henrick Barentsz samen aangenomen tot de stadssmeden van Amsterdam.
436

 Zij waren 

waarschijnlijk grofsmid, d.w.z. dat zij de grove ijzerwaren smeedden: scheepsankers, -kettingen, en 

alle grove ijzeren onderdelen die in de (scheeps)bouw werden toegepast, met name allerhande 

bevestigingsmiddelen zoals gehengen, ankers, trekstangen, spijkers en nagels, haken en ogen, 

kettingen, banden e.d.. Drie weken na hun aanstelling werd een derde stadssmid aangesteld: de 

slotenmaker Thonnis Jansz.
437

 Deze smid was een fijnsmid: hij maakte fijnmechanieken en naast 

allerhande sloten waarschijnlijk ook uurwerken. Nu had de stad dus tegelijkertijd drie stadsmeden in 

dienst. De bouw van zowel de Wester- als de Noorderkerk lijkt deze immense toename van 

stadssmeedwerk in deze periode te verklaren, maar in 1624 werd opnieuw een stadssmid aangesteld, 

ditmaal de slotenmaker en grofsmid Jan Dircxsz.
438

 Vermoedelijk diende hij ter vervanging van een 

van de in 1622 aangestelde stadssmeden, want een vierde stadssmid was haast niet te verantwoorden, 

aangezien de bouw van de Noorderkerk inmiddels gereed was.  

De vier stadssmeden die in 1622-1624 waren aangesteld, zullen na het gereedkomen van de 

grote werken van de vroeg-zeventiende-eeuwse stadsvergroting, zijn afgedankt – net als de 

stadssteenhouwer – of, voor zover ze nog in leven waren, aangehouden om het betrekkelijk weinige 

stadswerk te mogen uitvoeren. Ze werkten immers in daghuur en kostten de stad niets als er niet 

geproduceerd werd voor de stad. Aangezien het hen verboden was voor particulieren te werken, zullen 

zij onder die condities niet hebben willen blijven werken, waarmee verondersteld kan worden dat na 
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het voleindigen van de Westerkerk de stad geen vaste stadssmeden meer in dienst had.  In 1635 werd 

er  smeedwerk aanbesteed: Jan Pietersz en Hendrick Claesz zouden vóór 1 september een ijzeren 

leuning voor de ‗Gastesluys‘ maken met een boeteclausule op de aanbesteding voor de termijn 

waarbinnen het werk gereed moest zijn van ƒ25 voor beide smeden.
439

 Een dergelijke boeteclausule 

kwam in de stadsresoluties tot dan toe zelden of niet voor. 

In 1640 vond er een opmerkelijke afkoopregeling plaats: het stadsbestuur wilde dat de smid 

Hendrick Jansz met zijn bedrijf zou vertrekken van de Herengracht, die men immers als woongracht 

had bestempeld; Jansz op zijn beurt wilde alleen instemmen als hij daarvoor in ruil vereerd werd met 

het ambt van stadssmid. Aldus geschiedde.
440

 Hoe lang hij in functie is gebleven is onbekend, want hij 

komt verder niet meer in de resoluties voor. 

De werkzaamheden aan de toren van de Nieuwe Kerk en de aanstaande uitvoering van het 

nieuwe stadhuis maakten het in 1647 noodzakelijk in alle ambachten goede stadsmeesters aan te 

stellen. In dezelfde week als Willem de Keyser werd aangesteld als stadssteenhouwer werd Gijsbert 

Elias in dienst genomen als stadssmid en -slotenmaker op een vast jaarsalaris van ƒ700.
441

 Met de 

grote werken in het vooruitzicht was het zinvol een exclusief voor de stad werkende ambachtsmeester 

in dienst te hebben als stadssmid. Immers, het werk van een smid liep synchroon met het werk op de 

bouwplaats. De stadssmidse was gelegen in de stadstimmertuin, maar ook op de stadsscheepswerf op 

Marken was een kleine smidse. In beide waren de knechten van de stadssmid werkzaam. Bij de 

reorganisatie van het stadsfabrieksambt in 1666 zouden acht smidsknechten in de stadstimmertuin 

blijven werken en twee op de inmiddels verplaatste stadsscheepstimmerwerf op Oostenburg.
442

 Toen 

enkele maanden later echter besloten werd de stadstimmertuin te verkleinen, moest de gehele 

stadssmidse overgebracht worden naar de stadswerf; de daar aanwezige smidse zou moeten worden 

vergroot om alle smidsknechten te kunnen herbergen.
443

 Gijsbert Elias kwam daarmee op de 

stadsscheepstimmerwerf te wonen in het huis waarin voorheen de stadsondermeester 

scheepstimmerman woonde. In 1670 trad Elias, ‗die sijn affscheit neemt‘, terug uit stadsdienst en 

kreeg als erkenning voor zijn bewezen diensten een verering van ƒ630.
444

  

De opvolger van Elias behield zijn vaste jaarsalaris, maar was wel verplicht om weer zelf 

achter het aambeeld te staan en mee te werken en werd daardoor meewerkend meester, ook wel 

ploegdrijver genoemd.
445

 In 1682, bij een heroverweging van de aantallen werklieden van het 

stadsfabrieksambt, werden in totaal acht knechten toegekend aan de stadssmid: zes in de smidse in de 

stadstimmertuin en twee op de stadswerf.
446

 

In 1692 werd het tractement opgeheven. Dat wil zeggen dat het vaste jaarsalaris van nog 

steeds ƒ700 omgezet werd in een evenredige daghuur.
447

 Dat betekent dat de stadssmid als hij 300 

dagen werkte nog steeds ƒ700 zou verdienen, maar bij ziekte of gebrek aan werk niet betaald zou 

krijgen. Een bezuinigingsmaatregel die aan het eind van de zeventiende eeuw bij alle ambten van het 

stadsfabrieksambt gepland stond en bij opvolging werd ingevoerd. 
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Stadsstratenmakers 

In de veertiende eeuw werd min of meer een begin gemaakt met de bestrating van de onverharde 

wegen en paden in Amsterdam. Dit zou aanvankelijk slechts mondjesmaat gebeuren. Tot in de vroege 

zestiende eeuw behoorde de aanleg en het onderhoud der straten, zowel het schoonhouden als 

noodzakelijke reparaties, tot de verplichtingen van de eigenaren en bewoners van de huizen aan die 

straten.
448

 De Heren van het Gerecht controleerden of de keur waarin deze verplichting gesteld werd, 

ten uitvoer werd gebracht. Deze methode leidde tot onregelmatig en zeer wisselvallig onderhouden 

straten. Om hieraan een einde te maken, werd in 1524 door het Gerecht een stratenmaker aangesteld 

die alle straten in de stad zou onderhouden, maar op kosten van de bewoners van ieder stukje straat dat 

gerepareerd werd. Zij moesten daarvoor de stratenmaker rechtstreeks het gangbare loon betalen. In 

1556 nam de stad het op zich om een deel van de bestrating in de stad te verzorgen en wel de 

processieroute van sacramentsdag.
449

 Pouwel Gerijtsz en zijn zoon Gherijt zouden voor dertig 

Carolusgulden per jaar deze route voor een periode van zes jaar onderhouden.
450

 De kosten werden 

verhaald op de bewoners van deze straten door de invoering van ‗straatgeld‘, indertijd een jaarlijkse 

heffing van één blank (= zes duiten = ¾ stuiver). Tegelijkertijd werden er regels ingevoerd met 

betrekking tot het hoefbeslag van de paarden, de minimale wielbreedte van wielen en de maximale 

lading van karren; dit alles ter bescherming van de bestrating. Al in 1580 was de stad voornemens de 

bestrating van de gehele stad op zich te nemen, maar de feitelijke uitvoering van dat besluit zou nog 

zeker twaalf jaar op zich wachten. Sinds 1592 is er sprake van een stadsstratenmakerij: dat jaar besloot 

de stad nogmaals alle straten en burgwallen op stadskosten te onderhouden en daarvoor ‗van deser 

stede wegen enighe persoonen, straetmakers zijnde, zoe an de oude als an de nyeuwe zijde zullen 

worden gestelt ende geordonneert om die straten behoorlick te maecken ende altijt te onderhouden.‘
451

 

Een jaar later werd besloten in de gehele stad straatgeld te heffen: afhankelijk van de ligging van de 

percelen moesten de bewoners één, anderhalve of twee stuivers per jaar betalen. Het toezicht op het 

bestratingswerk ‗bij deser stede stratemaeckers, die tot dien eynde meerder in getalen zijn 

aengenomen‘ werd per wijk aan de sergeanten van de schuttersvendels opgedragen.
452

 Sinds 1592 

heeft de stad Amsterdam dus permanent stratenmakers aangesteld: één (of twee, aan de Oude en 

Nieuwe Zijde elk één) stadsstratenmaker, met knechten en jongens.  

De eerste bij naam bekende stadsstratenmaker is Jan Claesz Clerck (of Ceerck), die in 1599 in 

de kwartaalrekening van de stadsfabriekmeester zo genoemd werd.
453

 Hoewel het toezicht op de 

werkkwaliteit misschien nog steeds bij de sergeanten van de schuttersvendels lag, was het de 

stadstimmerman die de werkuren van de stratenmakers bij moest houden, naast die van de 

timmerlieden en de houtzagers. Een op zijn minst opmerkelijke combinatie, omdat op grond van 

overeenkomst in materiaalgebruik (zand en stenen) de stratenmaker eerder op de cedel van de 

stadsmetselaar te verwachten was, of anders op die van de stadsschrijver, die de administratie van al 

het andere stadswerkvolk bij hield: de laders, dragers, kuipers, schuitenvoerders, scheepstimmerlieden, 

heiers, moddermolenwerkers en de steenhouwers.
454
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De stadsstratenmaker werkte in daghuur, maar het was hem wel toegestaan voor particulieren 

te werken. In 1615 verzocht Hendrick Dircksz Leuven een loonsverhoging omdat hij door toegenomen 

stadswerkzaamheden – de stadsvergrotingswerken waren in volle gang – minder voor particulieren 

kon werken, dat lucreatiever werk was vanwege de fooien. Het stadswerk had immers altijd voorrang 

op particulier werk.
455

  

In 1639 was er in de salarisonderhandeling met een nieuwe stadsstratenmaker sprake van 

stuivergeld . Henrick Arentsz werd een halve rijksdaalder per dag toegekend, op voorwaarde dat het 

stuivergeld  niet verhoogd werd.
456

 De vermelding van stuivergeld  in deze resolutie doet vermoeden 

dat er inmiddels een andere betalingsmethode werd toegepast: een vaste daghuur voor de stadsmeester 

én een prijs per aangelegde roede straatwerk. Dit laatste zal vooral toegepast zijn om de productiviteit 

te verhogen: de stadsstratenmaker had er immers baat bij om veel straat te leggen omdat het hem dan 

meer geld opleverde.  

Het onderhoud van de stadsstraten was een altijd doorgaand karwei dat jaarlijks grote sommen 

geld kostte. Bij de algehele reorganisatie van het stadsfabrieksambt in 1666 werd op verschillende 

manieren getracht de kosten van het straatwerk te verlagen: de declaraties van de rooimeesters – de 

vier ambtenaren die belast waren met het uitzetten en controleren van nieuw straatwerk en daarvoor 

per roede betaald kregen – dienden eerst door de stadsstratenmaker geverifieerd te worden alvorens 

deze door de thesaurieren-ordinaris konden worden uitbetaald. Het stadsbestuur dacht dat het werk van 

de rooimeesters ook door de stadsmeesters – die immers een vast salaris genoten en derhalve geen 

extra betaling verdienden – kon worden uitgevoerd om zodoende geld uit te sparen.
457

 Sinds 1666 

heeft de stad geprobeerd de kosten voor het feitelijke straatwerk aan banden te leggen door steeds 

opnieuw, maar nooit echt tot tevredenheid, het werk in aanbesteding te geven. Nieuw straatwerk was 

eenvoudig aan te besteden, want dit kon eenvoudig berekend worden naar het aantal vierkante roeden 

dat gelegd werd; nieuwwerk leverde dan ook geen problemen op. Maar het ónderhoud van straten was 

veel moeilijker aan te besteden: eerst moest nauwkeurig bepaald worden welk deel opnieuw bestraat 

moest worden; dat stuk straat moest eruit gehaald worden, opgehoogd worden met zand en weer 

opnieuw gelegd worden, waarbij een deel van de straatstenen vervangen moest worden. Daar zat nou 

net het dilemma: de aannemer kon zijn winst halen uit het straten van een iets kleiner stuk straat, 

minder zand gebruiken voor het ophogen en meer versleten of gebroken oude straatstenen 

hergebruiken. Waar de stadsstratenmaker met zijn mannen in daghuur zorgvuldig maar langzaam 

werkten en dus duur waren, konden de aannemers snel en voordeliger werken maar was het werk 

veelal matig van kwaliteit.  

Nadat in 1666 besloten was alle nieuwe openbare werken in aanbesteding te doen geven, 

kregen stadsmetselaar Jan Willemsz Brederode, opzichter van de stadsgraaf- en -modderwerken Jan 

Hendricksz van den Berg en onderstadsstratenmaker Michiel Cornelisz de opdracht een plan te maken 

voor zowel de aanbesteding van het nieuwe straatwerk als voor het onderhoudswerk van de straten.
458

 

‗Jan Hendricksz van den Berg en medestanders‘ moeten een gunstig bestratingsplan ontwikkeld 

hebben, want zij kregen later dat jaar ƒ2850 betaald voor ¼ jaar onderhoud van de stadsstraten, dat 

aangeeft dat zij de aannemers waren van het straatonderhoud.
459

 In 1668 werd een nieuw langlopend 

contract voor de aanbesteding van het stratenonderhoudswerk afgesloten met de eerder genoemde Jan 

Hendricksz van den Berg en landmeter-metselaar-steenkoper Willem Jacobsz Brederode, een neef van 
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de stadsmetselaar.
460

 Verscheidene malen maken de resoluties melding van annulering van het contract 

van stadswege, maar pas in 1671 werd het contract daadwerkelijk beëindigd.
461

 Mogelijk was er 

sprake van verschillende contracten van straatonderhoud, want in 1670, terwijl het langlopende 

contract nog liep, werd ook een kortlopend contract met Van den Berg en Brederode afgesloten met 

betrekking tot straatonderhoud.
462

 De stad was uiteindelijk echter niet tevreden over het geleverde 

werk van Van den Berg en Brederode. De stad had werk dat binnen het bestek van de aannemers viel 

door anderen moeten laten uitvoeren en bij de aannemers in rekening gebracht: ‗mits dat men haer sal 

corten ‘t gunt tot op huijden van stadtswegen tot hunne laste gemaekt sal sijn‘.
463

 Bovendien werd 

later dat jaar de thesaurieren-ordinaris verzocht om Willem Brederode niet langer bij stadswerk in te 

zetten; reden hiervoor werd niet gegeven.
464

  

Al die jaren waren de stadsstratenmaker en zijn ondermeester nog steeds in stadsdienst. Zij 

moesten bepalen welke stukken weg herbestraat moesten worden, bestekken daarvoor maken, controle 

uitoefenen op de uitvoering en het innen van eventuele boeten op het bestek.
465

 Na het opheffen van 

het langlopende contract met Van den Berg en Brederode mocht de stadsstratenmaker weer een eigen 

ploeg van veertig man aannemen om de reparatiewerken tot een grootte van zes vierkante roede uit te 

voeren.
466

 In 1674 werd opnieuw het onderhoudswerk aan de stadsstraten voor de duur van een jaar 

aanbesteed.
467

 Dit is waarschijnlijk een voortvloeisel uit de verdergaande bezuinigingsnoodzaak door 

de financiële situatie van de stad sinds het Rampjaar 1672.  

Stadsondermeesterstratenmaker Jacob Joosten werd in 1683 de opvolger van de in 1681 

overleden stadsstratenmaker Jan Claesz. Deze opvolging is enige tijd vertraagd, want na het overlijden 

van Claesz werd het ambt opgeheven. Pas na het eervol ontslag van Jan Hendricksz van den Berg in 

1683 werd Joosten stadsstratenmaker genoemd.
468

 Het ondermeesterschap werd niet opgevuld. Wel 

kreeg Joosten in 1685 assistentie van de twee opzichters van de buitengetimmerten Douwe Claesz en 

Pieter II de Keyser als opzichters en controleurs van de stadsstratenmakers en de aanbestede 

werken.
469

 Zij werden geen ondermeesters, maar controleurs van stadswege. Met Claesz en De Keyser 

probeerde de stad meer grip te krijgen op de uitgaven en werkwijze van Joosten. Een half jaar na hun 

aanstelling werd Joosten gelast zich iedere dag op het stadhuis te melden en kreeg hij een verbod de 

lonen van zijn knechten te veranderen zonder medeweten van Claesz en De Keyser; bovendien moest 

hij melden voor welke werken de scheepsvrachten stenen bestemd waren.
470

 Een half jaar later werden 

deze beperkingen in zijn autonoom handelen versterkt door de instelling van een nieuwe instructie. 

Naast alle gebruikelijke artikelen met betrekking tot getrouwheid, toezicht en materialen verduidelijkt 

de instructie dat de stadsstratenmaker geen particulier werk mocht uitvoeren en niet mocht handelen 

zonder overleg met en advies van Claesz en De Keyser. Bovendien geeft het helderheid over het 

verschil van werk in daghuur en in aanbesteding: alle werken groter dan één roede moesten worden 
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aanbesteed.
471

 Deze instructie uit 1685 en de aanwezigheid van twee assistenten c.q. controleurs 

hebben niet mogen verhelpen dat Joosten de stad heeft kunnen benadelen. Hij bleek zeer geregeld 

rechtstreekse betalingen voor arbeidsloon en materialen niet af te dragen aan de thesaurieren-ordinaris 

terwijl de arbeiders wel door de thesaurieren-ordinaris werden betaald. Hij gebruikte bovendien 

materialen van de stadswerf voor particulier werk, zonder toestemming en zonder hiervoor te betalen. 

Uiteindelijk werd hij 1699 gevangen gezet, ‗inhabiel‘ verklaard en uit zijn ambt gezet.
472

 

 

Stadsloodgieters en -leidekkers 

De stadsloodgieter en -leidekker zorgde voor de afdichting de daken van de stadsgebouwen met lood, 

zink en/of leien en de dakafvoer van het regenwater. Hij maakte tevens waterbekkens, drinkbakken en 

loden pompen. Het ambt van stadsloodgieter en -leidekker dateert mogelijk uit 1555, maar is in ieder 

geval sinds 1563 een constante factor in het stadsfabrieksambt. De instructie uit 1602 noemt de 

belangrijkste voorwaarden aan dit ambt: de stadsloodgieter en -leidekker zou goed toezicht op zijn 

knechten en jongens houden en zelf meewerken, geen profijt van zijn knechten en jongens trekken, 

geen burgerwerk verrichten en geen handel drijven in leien en/of lood. Hij verdiende zowel ‗s zomers 

als ‘s winters twintig stuivers per dag. Bovendien werd hem het ambt van meter van de leisteen en -

daken vergeven; dit leverde twee ‗blanken per rist‘ op.
473

 

De stadsloodgieter en -leidekker was als stadsmeester volledig in dienst van de stad, met een 

verbod op werken voor particulieren. Alleen met het ambt van leisteenmeter kon hij zijn inkomen 

vergroten. Vereringen werden slechts zelden vergeven: voor buitengewone werkzaamheden aan de 

Nieuwe Kerk en het Herenlogement ontving stadsloodgieter en -leidekker Jan Jansz van Nes (†1664) 

in 1648 eenmalig een bonus van ƒ300.
474

 Hij had de beschikking over een ploeg knechten en een 

meesterknecht. Hij leidde leerlingen op, waaronder zijn twee zoons Luykes en Hendrick, in het vak 

leidekken en pompenmaken.
475

 Na het overlijden van Van Nes werd zijn meesterknecht Aert 

Anthonisz de Vries gepromoveerd tot stadsmeester en deze werd, anders dan zijn voorganger, 

aangenomen op een vast jaarsalaris.
476

 Dit paste geheel in de tijd waarin nagenoeg alle stadsmeesters 

een jaarsalaris kregen in plaats van daghuur omdat ze veelal uitsluitend organisatorisch/administratief 

werk verrichtten: het aansturen van vele ploegen ambachtslieden en werklui, het administreren van 

personeel en materialen, werkvoorbereiding en tekenwerk. 

In 1666 werd bij de algehele reorganisatie van het stadsfabrieksambt de ploeg van de 

stadsloodgieter en -leidekker teruggebracht tot een onderhoudsploeg bestaande uit zes man.
477

 

Gedwongen ontslagen waren daarbij onvermijdelijk. Jonge mannen moesten elders werk zien te 

vinden, maar oude mannen konden rekenen op een kleine wekelijkse uitkering. Egbert Jansz werd na 

vijfenveertig dienstjaren ontslagen, maar was onterecht niet onder de ‗oude luijden die gealimenteert 

werden‘ geschaard. Een jaar later deed hij alsnog het verzoek om voor deze oudedagsvoorziening in 

aanmerking te komen. Dit werd vanzelfsprekend gehonoreerd. Hij zou zes stuivers per dag krijgen, 

‗een schellingh daeghs‘.
478

 

De reorganisatie en verkleining van het stadsfabrieksambt had voor het ambt van 

stadsloodgieter en -leidekker niet direct gevolgen, maar door het betrekkelijk snelle overlijden van de 
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stadsmeester in 1670 nam de stad de gelegenheid aan om drastische veranderingen in te voeren bij de 

opvolging: het vaste jaarsalaris werd vervangen door daghuur en de opvolger was verplicht om weer 

zelf mee te werken. Hij werd niet langer stadsmeester genoemd of ploegdrijver zoals later de 

steenhouwer, maar meesterknecht. De nieuwe meesterknecht Herman Jansz Cordes moest in 1670 de 

eed afleggen van de stadsmeester uit 1664.
479

 Vijf jaar later werd hij echter wel stadsleidekker 

genoemd (maar dat zegt niets, weten we inmiddels).
480

 

 

Stadsschilders 

Over de stadsschilders is betrekkelijk weing bekend: Simon Jacobsz de Vlieger zou als eerste 

stadsschilder in 1648 zijn aangesteld.
481

 In de stadsresoluties en stadsrekeningen wordt hij echter niet 

vermeld en dit laatste betekent dat dit ambt op daggeld was gesteld. In 1663 werd in een lijst van 

stadsmeesters de niet bij name genoemde stadsschilder gesommeerd in de toekomst iedere week te 

melden welke schildersmaterialen die week waren gebruikt en waaraan deze waren toegepast.
482

 Een 

paar maanden later moest de schildersmeesterknecht Jacques Eijckens, net als alle andere 

meesterknechten en opzichters, een eed afleggen waarin hij zweerde de orders van de thesaurieren-

ordinaris te zullen opvolgen, de stad trouw te dienen en alle hem bekende onrechtmatigheden direct te 

melden.
483

 

In 1666 heeft de schilder Abraham Andriesz Bilot dezelfde eed afgelegd.
484

 Er is geen 

aanstellingsresolutie of instructie bekend, maar dankzij een salarisverhoging enige jaren later is 

duidelijk dat hij aanvankelijk was aangesteld op een salaris van zesentwintig stuivers per dag, dat later 

verhoogd werd tot dertig stuivers per dag.
485

 Na de reductie van het stadsfabrieksambt in 1666 hield de 

stadsschilder nog een ploeg van zes schilders over om het onderhoud aan de stadgebouwen te kunnen 

plegen.
486

 In 1682 werd dit aantal verder verlaagd naar vier.
487

 

De opvolger van Bilot, Pieter Gladbeecq, werd in 1698 geschorst na beschuldigingen van zijn 

ondermeester Jan Verweij dat Gladbeecq zijn personeel in stadsdienst zou hebben ingezet voor het 

verfraaien (‗schilderen, marberen, notebomen, en vergulden‘) van zijn eigen huis en van lijsten en 

theetafels die naar familie waren gezonden en van andere zaken die niet door de beugel konden.
488

 De 

ondermeester nam tijdelijk zijn dienst waar, totdat de beschuldigingen bevestigd waren en Gladbeecq 

ontslagen werd.
489

 Hierop werd een nieuwe stadsschilder aangesteld en als Jan Verweij gehoopt had 

op te klimmen tot stadsmeester, was deze hoop ijdel, want Arent Maes werd benoemd tot 

stadsschilder.
490

 

 

Stadsglazenmakers 

In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd het onderhoud van het glaswerk aan stadsgebouwen, 

dat wil zeggen het stoppen van ruiten en het maken van glas-in-loodramen, uitgevoerd door 

verschillende glazenmakers. In 1652 werd besloten al het stadsglaswerk in aanbesteding te geven aan 
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de glazenmakers Jan Vos (1610-1667) en Cornelis Brouwers.
491

 Zij zouden als zelfstandig 

ondernemers het glasonderhoud plegen aan alle stadsgebouwen: zij gebruikten hun eigen 

gereedschappen en materialen en verrichtten uitsluitend stadswerk als zij daartoe opdracht hadden 

gekregen van de thesaurieren-ordinaris. Een jaar later werd nogmaals bevestigd dat het 

stadsglazenmakerswerk binnen de stad aan niet meer dan twee glazenmakers werd aanbesteed: één 

stadsglazenmaker voor de gebouwen aan de Nieuwe Zijde van de stad en één voor die aan de Oude 

Zijde. Een derde glazenmaker zou worden aangenomen voor het glazenmakerswerk buiten de stad.
492

 

Daarbij werd opnieuw bevestigd dat hiervoor Jan Vos en Cornelis Brouwer waren aangesteld, maar 

een derde glazenmaker werd niet genoemd. Het contract met beide glazenmakers betrof uitsluitend 

onderhouds- en reparatiewerken: bij nieuwbouw van stadsgebouwen werd het glazenmakerswerk in 

aanbesteding uitgegeven. De stadsglazenmakers konden ook hierop inschrijven: in 1659 werd het 

nieuwe glaswerk van de uitbreiding van het Oost-Indische Huis aan de compagnons Jan Vos en 

Cornelis Brouwer vergund.
493

 

De positie van de stadsglazenmakers binnen het stadsfabrieksambt was een uitzonderlijke: zij 

waren aannemers die verantwoordelijk waren voor hun eigen materialen en gereedschappen; hun 

meesterknechten waren niet in stadsdienst – zij ontbraken althans op de lijst van meesterknechten en 

opzichters die een eed van trouw aan de stad en de thesaurieren-ordinaris moesten afleggen; de 

salariëring van de stadsglazenmakers viel niet onder die van de stadsmeesters, maar stond apart 

vermeld op de begroting van het stadsfabrieksambt na de reductie van 1666: ‗‘t tractement van al de 

stadtsmeesters, omtrent ƒ15000; voor de glasemakers ƒ1500‘.
494

 Het is onduidelijk of de 

stadsglazenmakers een vast jaarsalaris ontvingen of dagloon, het meest waarschijnlijk is dat zij 

rekeningen stuurden voor materiaal en loon.  

Dat er geen sprake was van een vaste aanstelling is mogelijk te verklaren door de katholieke 

gezindheid van Jan Vos. Katholieken konden in die periode immers geen ambtenaar worden. Jan Vos 

was een zeer gewaardeerd dichter en toneelschrijver, en sinds 1647 een van de hoofden van de 

Amsterdamse Schouwburg.
495

 Hij was een van de drie makers van de tableaux vivants ter gelegenheid 

van de Vrede van Munster (1648) en zou voortaan bij feestelijke gelegenheden de vertoningen en de 

intochten regisseren. Ter viering van de ‗Engelse Vrede‘ (Vrede van Westminster 1654) had Jan Vos 

tien vertoningen gemaakt. Hiervoor kreeg hij een gratificatie van ƒ400 uitbetaald.
496

 De aanstelling 

van Jan Vos als stadsglazenmaker was mogelijk ingegeven als blijk van waardering en het beste dat de 

stad hem kon bieden om hem aan Amsterdam te binden. 

In 1657 werd het stadswerk van Jan Vos uitgebreid: hij zou voortaan ook het glasonderhoud 

plegen aan de stadsgebouwen buiten de stad en aan het nieuwe stadhuis.
497

 Dit moet betekenen dat de 

onbekende derde glazenmaker was overleden, teruggetreden of niet eerder was benoemd. De omvang 

van het werk van Vos blijkt na zijn overlijden in 1667 doordat zijn werk vergund werd aan twee 

glazenmakers: Cornelis Willemsz van der Baest en Anthonis Schepens (†1688).
498

 Voortaan waren er 

drie stadsglazenmakers.  

De drie stadsglazenmakers bleven als aannemers het glaswerk van de stadsgebouwen 

verdelen. Na het overlijden van een van de meesters werd zijn deel van het stadswerk aan een andere 

glazenmaker gegund, behalve na het overlijden van Frederik Waterloos (†1690). Zijn weduwe, Anna 
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Terit, deed het verzoek het ambt van haar overleden echtgenoot te mogen voortzetten. Dit verzoek 

werd ingewilligd.
499

 Als vrouw kon zij echter de eed van getrouwheid niet afleggen, waardoor zij 

hierin vertegenwoordigd werd door haar meesterknecht.
500

 Binnen twee jaar huwde zij de 

meesterglazenmaker Barent Tappé die hierop de eed als stadsglazenmaker aflegde en als 

stadsglazenmaker aan het werk ging.
501

 Het ambt was echter voor het leven vergeven aan Anna Terit, 

wat betekende dat hij zijn werk verloor als zij kwam te overlijden, maar dat bij zijn overlijden zijn 

weduwe het ambt behield: ‗geduirende het leven van sijn vrou en langer niet, also sijn vrou ‘tselve 

aan haar hout, selffs bij haar mans aflijvigheid.‘
502

 Tot in de achttiende eeuw heeft Anna Terit de stad 

gediend als stadsglazenmaakster en was daarmee de enige vrouwelijke stadsmeester die Amsterdam in 

de zeventiende eeuw in dienst gehad heeft. 

 

Stadsgaardenier 

Een ambt dat niet rechtstreeks onder het stadsfabrieksambt viel, maar dat zich wel in opdracht van de 

stad bezig hield met de van stadswege opgelegde vormgeving van de openbare ruimte èn dat 

veelvuldig moest samenwerken met de stadsmeesters – in het bijzonder met de stadsstratenmakers – 

was het het ambt van stadsgaardenier, de stadsboomplanter of voorloper van het hoofd gemeentelijke 

plantsoenendienst. 

Bomen werden eeuwen geleden door de overheid al gewaardeerd om hun ‗soete lucht, [als] 

cieraet en [vanwege de] plaisantie‘; op de stadswallen, en later ook elders in de stad, genoten bomen 

al sinds de vijftiende eeuw van stadswege enige mate van bescherming: diverse keuren werden 

uitgevaardigd waarbij schenders van bomen veroordeeld werden tot het betalen van forse boetes of 

zelfs tot lijfstraffen en verbanning. Boomstammen werden voorzien van beschermende kokers.
503

 Het 

toezicht op de handhaving van deze keuren met betrekking tot de bomen in de stad werd in de vroege 

zeventiende eeuw door de opzichter van de stadsbomen, de tweede functie van de opzichter van de 

stadswallen, uitgeoefend. In ieder geval sinds 1624 werden door de burgemeesters uit de regenten 

twee ‗commissarissen op‘t planten vande bomen binnen deser stede‘ benoemd, meestal ‗houtvesters‘ 

geheten.
504

 Voor het praktische werk, het planten en onderhouden van bomen in de stad, werd een 

stadsboomplanter aangesteld. Wanneer dit voor het eerst geschiedde, is niet bekend, maar mogelijk 

gebeurde dit tegelijkertijd met de eerste aanstelling van de commissarissen, dus in 1624. 

In 1627 werd Geurt Arentsz aangesteld als stadsgaardenier (stadsboomplanter). Hij was in 

ieder geval niet de eerste, want hij zou hetzelfde betaald krijgen als zijn voorganger. Hij kreeg geen 

vast salaris, maar daghuur, want hij kreeg betaald ‗wanneer hy by ‘t werck is ende ‘t werck zijn 

presentie van doen heeft‘.
505

 De houtvesters waren zijn directe superieuren: de houtvesters bepaalden 

wáár er in de stad bomen moesten worden geplant, gaven toestemming aan de stadsgaardenier voor de 

aankoop van bomen en andere gewassen, voor het aannemen en ontslaan van werkvolk, en voor alle 

transacties met betrekking tot grond, modder, mest en bomen, die de stadsgaardenier aan iemand wilde 

‗lenen, wech geven, vercopen ofte over te doen‘.
506

 De reputatie van het werkvolk van de vorige 
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stadsgaardenier was niet al te best, want uitdrukkelijk werd bepaald dat de stadsgaardenier van zijn 

werkmannen moest eisen dat de burgers (van de huizen waarvoor zij bomen plantten) niet werden 

‗aengesproocken ofte gemolesteert om bier ofte biergelt, kermisse, nieuwjaer ofte iets anders‘.
507

 

Blijkbaar werd van de aanwonenden niet altijd even zachtzinnig een kleine bijdrage verlangd. De 

stadsgaardenier voerde overleg met de stadsstratenmaker wanneer hij ergens bomen moest planten of 

weghalen, zodat het desbetreffende opengebroken plaveisel direct opnieuw kon worden bestraat, 

waardoor het ongemak voor de burgerij beperkt bleef.  

De werkzaamheden van de stadsgaardenier werden bepaald door de seizoenen: in de zomer 

werd de aarde (compost) ‗geprepareert ende gereet‘ gemaakt, die in de herfst en lente nodig was voor 

het planten van de bomen. In de winter was het de tijd van het onderhoud: het snoeien van de bomen. 

En ‗om gheen onnodighe dachgelden te betalen‘ werden knechten en werkvolk direct ontslagen als er 

geen werk voor ze was. Twee maal per jaar moest de stadsgardenier zijn boekhouding aan de 

thesaurieren-ordinaris overleggen, nadat die gecontroleerd was door de houtvesters. De jaarrekeningen 

van de stadsgaardenier met daarin de aankoop van bomen, mest, zand en aarde, en met het arbeidsloon 

van zijn mannen en zichzelf variëren in de periode 1633-1647 tussen de ƒ1500 en ƒ2000.
508

 Dit zegt 

op zich niet zoveel over aantallen bomen, werkvolk of daghuren, maar wel over het betrekkelijk 

geringe budget: minder dan één procent van het budget van het stadsfabrieksambt dat in deze jaren 

rond de ƒ250.000 lag (zie grafiek 2). 

Bij de reorganisatie van het stadsfabrieksambt in 1666 werd vastgesteld dat de stadsgaardenier 

zes boomplanters kreeg toegewezen.
509

 Tijdens het Rampjaar 1672 werd het aantal ploegen van de 

stadsgaardenier kortstondig opgevoerd van één naar drie.
510

 Voor de verdediging van de stad dienden 

bomen gerooid te worden op plaatsen die het zicht op een mogelijke vijand konden ontnemen. De 

doornenhagen die als ondoordringbare barrière de stadswallen omringden, dienden gecontroleerd te 

worden en waar nodig uitgebreid of hersteld. Na het Rampjaar namen de structurele werkzaamheden 

af, want er kon bezuinigd worden op de aanstelling van een meesterknecht. In 1675 verzocht de 

toenmalige stadsgaardenier Theunis Jacobsz om een loonsverhoging omdat zijn eigen werkzaamheden 

verzwaard waren sinds hij zonder meesterknecht zijn werkploeg moest leiden.
511

 

De stadsgaardenier had een terrein aan de Overtoom bij de Pestsluis
512

 tot zijn beschikking als 

boomkwekerij en waarop ook snoeiafval, bladeren en mogelijk stadsafval en modder verwerkt werd 

tot nieuwe aarde, compost. Daarop zal ook het gereedschap en materieel moeten zijn opgeslagen 

geweest, in een schuur op dat opslagterrein of bij het huis van de stadsgaardenier. De stadstimmertuin 

is geen mogelijke locatie voor deze gereedschappen en materieel want bij de verkleining van de 

stadstimmertuin in 1667 worden deze gereedschappen niet genoemd. Ze moeten zich dus elders 

hebben bevonden.  

 

Stadsschoorsteenveger 

Brandgevaar was een van de grootste bedreigingen voor een stad waardoor de keuren ter voorkoming 

van (het overslaan van) brand tot de oudste van de stad behoorden. De stadsbrandblusmiddelen 

werden twee keer per jaar gecontroleerd op hun aanwezigheid en hun staat. Om schoorsteenbranden te 

voorkomen dienden de schoorstenen geregeld te worden geveegd, ook van de stadsgebouwen. In 1638 

deed schoorsteenveger Jan Tjaertsen van Workum het verzoek aan de burgemeesters om in zijn 
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ambacht als stadsmeester te worden aangenomen op een vast salaris.
513

 Dit ambt werd hem voorlopig 

[‗bij provisie‘] toegekend op voorwaarde dat hij van alle stadsgebouwen en kerken de schoorstenen 

zou bijhouden. Een jaarsalaris van ƒ150 werd hem daarbij toegezegd. De functie werd bekend als 

‗stadsrookhelper‘.
514

 Feitelijk werd hiermee het totale werk in aanbesteding gegeven. Het is niet 

duidelijk of dit werk voor 1638 ook aan één ambachtsman werd vergund of dat het werk werd 

uitbesteed als het nodig was. Evenmin is duidelijk of dit een bestendig ambt werd. Jan Tjaertsen is de 

enige stadsrookhelper die in de zeventiende-eeuwse bronnen voorkomt.  

 

Stadsklok- en -geschutgieters 

Bronsgieters waren veelal rondreizende klokgieters die hun diensten aanboden aan degenen die die 

nodig hadden, meestal kerkmeesters die hun kerkklok hergoten wilden hebben. Ter plaatse werd een 

werkplaats ingericht om de nieuwe klok te gieten.
515

 Voor de steden was een tweede aspect van het 

ambacht van de klokgieters van wezenlijk belang voor de verdediging van de stad: de geschutgieterij. 

Om verzekerd te zijn van voldoende en goed geschut en voldoende toevoer van ammunitie in 

oorlogstijd was het noodzakelijk dat een belangrijke stad binnen haar grenzen een bekwaam 

bronsgieter gevestigd had. Deze kon in oorlogstijd de klokken omgieten tot geschut en in vredestijd 

het geschut weer teruggieten in kerkklokken, immers, voor klokken en geschut is de legering van het 

metaal gelijk.
516

  

Amsterdam was in de zestiende eeuw tot de conclusie gekomen dat het wenselijk was een 

geschutgieter binnen haar muren te hebben. In 1599 had zij een overeenkomst gesloten met meester 

Cornelis van Ameroyen (†1601) dat deze zich voor een periode van tien jaar in Amsterdam zou 

vestigen en werken, mits de stad een woning en een werkplaats met oven zou bouwen en 

onderhouden.
517

 Dit werd de stadsgieterij, gelegen in een bolwerk aan de westzijde van wat nu de 

Herengracht is tussen de Hartenstraat en de Wolvenstraat. Van Ameroyen kon vrijelijk beschikken 

over de stadsgieterij maar bleef een zelfstandig ondernemer. De stad was zijn eerste opdrachtgever, 

wier werk altijd voorging op dat van andere opdrachtgevers. Hij was de enige en de ‗beste‘ klokgieter 

van de stad, maar niet in stadsdienst: hij werd betaald voor zijn geleverde producten. Toch moet hij 

beschouwd worden als de stàdsklok- en geschutgieter; want hoewel hij geen vast jaarinkomen genoot, 

noch daghuur ontving, was hij wel de exclusief aangestelde ambachtsmeester die alle opdrachten van 

stadswege in zijn ambacht ontving. Van Ameroyen heeft zijn termijn van tien jaar niet vol kunnen 

maken – waarschijnlijk door overlijden – want al in 1606 werd Gerrit Coster (†1618) door de stad 

aangesteld als geschutgieter ‗ter overstaen van mr. Coenraet geschutgieter vande heren staten van 

Holland‘.
518

 Blijkbaar diende deze meester Coenraet als referent voor de kwaliteiten van Coster. De 

aanstelling van Gerrit Coster ging vergezeld van een instructie in het Groot Memoriaal. Deze geeft de 

voorwaarden van de aanstelling aan en geeft inzicht in de aard van de verhouding tussen stad en 

geschutgieter. 

De beloning werd vastgesteld op zes gulden per honderd pond geleverd materiaal; daar 

bovenop kwam een vergoeding voor materiaalverlies [‗voor laeckagie‘] van zeven pond per geleverde 

honderd pond. Hij diende als eerste en zo snel mogelijk aan de stad te leveren en om dat laatste te 

bespoedigen, was de geschutgieter vrij van zijn burgerlijke verplichtingen met betrekking tot de 
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beveiliging van de stad: hij hoefde dus geen wacht te lopen etc. De geschutgieter was ook vrijgesteld 

van belastingbetaling voor geleverde of gekochte waren in de vorm van waaggeld en impost, maar 

daar stond wel tegenover dat hij de stad slechts tweederde van de normale prijs mocht berekenen. De 

stadsgieterij mocht hij vrij bewonen op voorwaarde dat hij zelf de oven zou onderhouden en repareren. 

Het onderhoud van de geschutgieterij zelf viel onder de verantwoording van de stad.
519

 Het is duidelijk 

dat de stad genegen was zeer gunstige voorwaarden te scheppen om deze geschutgieter binnen haar 

grenzen te krijgen.  

In 1626 werd Aert Jansz van der Put (†1625) opgevolgd door zijn neef Assuerus Coster, de 

zoon van de voormalige stadsklok- en -geschutgieter Gerrit Coster.
520

 De negentienjarige Assuerus 

Coster werd op dezelfde instructie aangesteld als zijn vader in 1606.
521

 Twee maanden na zijn 

aanstelling kocht Assuerus Coster een erf naast het stadsgiethuis, dat lijkt te duiden op 

bedrijfsuitbreiding.
522

 Hij zou verschillende geschutgieters opleiden die zijn kunst in verre streken 

zouden brengen: Evert Strickvoirt uit Osnabrück zou in 1650 een gieterij in Sevilla helpen opzetten, 

Willem de Vrij werd stadsgieter van Groningen en zijn zoon Assureus Coster van der Hart werd gieter 

van de koning van Denemarken.
523

 

Naast een bloeiende handel als geschut- en klokgieter had Coster nog investeringen in andere 

bedrijfstakken: hij bezat een importbedrijf van suiker en tabak uit West-Indië en was medereder van 

West-Indische scheepvaarten, en had een compagnonschap met plateelbakker Adriaen Gelisz voor de 

vervaardiging van blauw verglaasde pannen. De stad Amsterdam was uiteindelijk slechts 

verantwoordelijk voor een klein deel van het inkomen van Assuerus Coster: in twintig jaar tijd (1632-

1652) heeft hij voor de stad 154.660 pond geschut, 31.760 pond klokken gegoten en 1711 pond 

pannen voor sluizen, bruggen en klokken gemaakt.
524

 Dat betekent dat hij in stadsdienst – op basis van 

ƒ6 per honderd gegoten pond materiaal – over die twintig jaar gemiddeld zo‘n ƒ560 per jaar verdiende. 

Adriaenssen suggereert, op basis van vergelijking met de productiecijfers van andere gieters, dat het 

stadswerk voor Coster mogelijk zelfs minder dan 10% van zijn orderportefeuille inhield.
525

  

Assuerus Coster werd in 1652 opgevolgd door zijn zoon Gerard (Gerrit) Coster (†1679) die 

daarmee de derde generatie Coster werd die de Amsterdamse stadsgieterij zou bewonen en het 

stadsgietwerk zou leveren.
526

 De vraag naar bronzen geschut groeide halverwege de zeventiende eeuw 

dermate dat er ruimte kwam voor een tweede bronsgieter binnen de stadsgrenzen van Amsterdam, 

zeker één met een andere specialiteit. Met de Zutphense François Hemony (ca.1609-1667) kreeg 

Amsterdam in 1655 de beste klokgieter van de Republiek. Hemony werd naar Amsterdam gehaald met 

de belofte van een huurvrije woning en werkplaats, én om alle 300 klokken van de stad, ‗van de oude 

kercx, suijder, wester ende andere toorens‘, te hergieten.
527

 Eerder dat jaar al had de stad een niet 

nagekomen contract getekend met een andere Zutphense klokmaker, Jurriaan Sprakel, voor een uur- 

en speelwerk op het nieuwe stadhuis.
528

 Deze opdracht werd gedwarsboomd door de aanstelling van 

Hemony als de tweede stadsklokgieter.  
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Hemony kreeg een werkplaats aan het Molenpad, op korte afstand van de stadssteenhouwerij 

en de beeldhouwerij van Artus Quellinus (zie kaart 2).
529

 Coster bleef met zijn werkplaats aan de 

Lijnbaansgracht. Het werk was onderling ruwweg verdeeld: Hemony maakte de klokken, Coster het 

geschut, maar met name in tijden van oorlog goot Hemony eveneens geschut en incidenteel goot 

Coster een klok.
530

 Net als Coster was François Hemony een zelfstandig ondernemer die door de stad 

gefaciliteerd en bevoordeeld werd om zijn voortreffelijke kunsten vooral en als eerste ten gunste van 

de stad Amsterdam te exploiteren, maar verder vrij was ieder ander werk aan te nemen. Na zijn dood 

in 1667 maakte Hemony‘s broer Pieter, die hem al die jaren geassisteerd had, de onder handen zijnde 

werken af. Ook kreeg Pieter Hemony (ca.1619-1680) nieuwe gietopdrachten van de stad zonder nog 

een legale status als stadsgieter te hebben.
531

 Mogelijk als gevolg daarvan deed hij in 1668 het verzoek 

de stadsgieterij op dezelfde condities als zijn broer te mogen voortzetten.
532

 Dit werd hem toegekend 

en daarmee werd Pieter Hemony de nieuwe tweede stadsklok- en -geschutgieter van Amsterdam.  

Het overlijden van achtereenvolgens Gerard Coster in 1679 – zonder directe opvolgers in de 

stadsgieterij aan de Lijnbaansgracht – en van Pieter Hemony een jaar later, èn de verwachte afname 

van de stadsopdrachten, was reden voor het stadsbestuur om de gietcapaciteit in de stad te reduceren 

door een van beide stadsgieterijen op te heffen. De gieterij van Hemony met de bijbehorende erven 

zouden worden verkocht.
533

 Een logische keuze, omdat een brandgevaarlijk ambacht als bronsgieten 

bij voorkeur aan de rand van de stad gesitueerd was en omdat de locatie aan de Keizersgracht bij 

verkoop aanzienlijk meer zou kunnen opbrengen dan het perceel in de Jordaan. 

Mammees Fremy (+1651-?), een neef van de Hemony‘s die al jaren hun leerling en knecht 

was, zette de gieterij van zijn ooms voort en maakte de lopende opdrachten af.
534

 Sinds 16 juli 1681 

werd hij door de stad beschouwd als de stadsgieter en kon hij de stadsgieterij aan de Baangracht 

inrichten met de materialen van het andere giethuis: ‗aande geschutgieterie op de Baangraft te maken 

een oven, en alles wat er meerder vereijscht werd om aldaar so wel klocken als geschut te gieten, ende 

den opstal van het giethuis op de Kaisersgraft voor so veel die daar toe te nut gebragt sal konnen 

werden daar toe te emploijeren‘.
535

 Wel moest Fremy in het vervolg huur betalen voor de stadsgieterij 

aan de Baangracht, ƒ600 per jaar.
536

 In 1683 kon het giethuis aan de Keizersgracht, of wat daarvan 

over was, worden verkocht. Mammees was inmiddels een compagnonschap met zijn broer Claude 

aangegaan, maar de samenwerking tussen de broers liep uit in een hoogdravende ruzie die resulteerde 

in het vertrek van Mammees: sinds 1683 tot aan zijn dood in 1699 was Claude Fremy de enige 

stadsgieter van Amsterdam.
537

 De stadsgieterij werd uiteindelijk in 1821 opgeheven en verkocht.
538
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Stadslandmeters 

Al in de zestiende eeuw werd door de stad Amsterdam geregeld gebruik gemaakt van de diensten van 

vaste landmeters: voor het maken van kaarten, het ontwerpen van fortificatiewerken en het meten van 

land. In de tweede helft van de zestiende eeuw was Joost Jansz Bilhamer (†1590) de vaste landmeter 

van de stad Amsterdam, na zijn dood opgevolgd door Adriaen Ockersz.
539

 Ockersz was sinds 1590 

geadmitteerd als landmeter in Holland.
540

 Ook hij werd, net als Bilhamer, betaald voor betrekkelijk 

kleine opdrachten. De stadsvergroting van 1612 bracht hierin verandering.  

In de jaren 1610 en 1611 werden twee landmeters betaald voor werkzaamheden ter 

voorbereiding van de aanleg van de Nieuwe Waal: Lucas Jansz Sinck (†1622) en Sybrand Jansz (of 

Hansz).
541

 Sinck was al jaren in de Beemster werkzaam en werd in 1611 voor het eerst door de stad 

Amsterdam voor een vaste periode aangenomen: ‗over sijn dienst deser gedaen vande eersten juli 

1611 totten xxven october daer aenvolgens int meten ende affsteken vande landen buijten de 

Haerlemerpoort‘.
542

 In 1612 werd hij nog steeds voor een beperkte tijd aangenomen, maar nadien 

werkte hij continue voor de stad.
543

 Sinck werd sinds 1612 ‗lantmeeter deser stede‘ genoemd, maar 

kreeg hij geen vast jaarsalaris.
544

 Stadslandmeter Sinck diende ieder jaar een declaratie in aan de hand 

van het aantal gewerkte dagen en eventueel materiaalkosten. De eerste vier jaar werd zijn declaratie 

ondergebracht onder de ‗Extraordinaire zaken‘, sinds 1614 – het jaar dat expliciet vermeld staat dat hij 

van januari tot januari voor de stad gewerkt heeft – tot aan zijn dood in 1622 viel de declaratie van 

Sinck onder de noemer ‗Stadsfabriekambt‘. Deze overgang geeft aan dat het ambt van stadslandmeter 

niet langer als buitengewoon ambt werd beschouwd, maar als een regulier ambt van het 

stadsbrieksambt. Dit wordt bevestigd met de aanstelling in 1623 van een opvolger van Sinck als 

stadslandmeter met een vast jaarsalaris.  

In 1623 had de stad na het overlijden van Lucas Jansz Sinck een nieuwe stadslandmeter nodig. 

Maar ook stadsmetselaar Danckertsz II die inmiddels de 60 jaar ruim gepasseerd was, had bij het grote 

stadswerk, net als de stadstimmerman, een assistent nodig. De zoon van Danckertsz, Cornelis III 

Danckertsz (de Rij)(1597-1662), was als meestermetselaar en geadmitteerd landmeter dè ideale 

persoon voor een gecombineerde functie. Cornelis III Danckertsz werd aangesteld als 

stadsondermeestermetselaar èn als stadslandmeter.
545

 Vader en zoon Danckertsz werden aanvankelijk 

Cornelis Danckertsz de Oude en de Jonge genoemd, maar de stadslandmeter zou zich al spoedig 

Cornelis Danckertsz de Rij noemen naar het teken- en meetgereedschap dat hij als landmeter 

gebruikte. De gecombineerde functie maakte het mogelijk De Rij een aanstelling te geven met een vast 

jaarsalaris; de beoogde afname van het stadslandmeterswerk door het gereedkomen van de 

stadsvergroting kon worden opgevangen door de veronderstelde toename van het werk als 

ondermetselaar waardoor het ambt de gegarandeerde continuïteit kreeg die nodig was om een vaste 

aanstelling te verantwoorden. 
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Na het overlijden van Danckertsz II in 1634 en de aanstelling van een nieuwe stadsmetselaar 

werd het ambt van stadsondermetselaar opgeheven, waardoor De Rij nog uitsluitend als 

stadslandmeter werkzaam was, met behoud van zijn salaris.
546

 Wel nam hij het stadsmetselaarsambt 

enige maanden waar, totdat een nieuwe stadsmetselaar was aangesteld.
547

 In 1637 werd hem het ambt 

van artilleriemeester gegeven, het ambt van beheerder van stadswapens en -geschut met een salaris 

van ƒ150 per jaar.
548

  

De belangrijkste taken voor Cornelis Danckertsz de Rij als stadslandmeter waren het opmeten 

en in kaart brengen van erven, gronden, polders etc., het uitzetten van grond- en waterwerken, en het 

inspecteren van de stadswegen. Zijn werkterrein was enorm veel groter dan de stad Amsterdam zelf: er 

zijn betalingen bekend van werkreizen naar o.a. Den Haag, Haarlem, Abcoude, Weesp, Alkmaar, 

Velsen en Kamperzand, en de Schermer, de Holendrechtse polder en de Diemermeer.
549

 De Rij heeft 

rond 1627 het Amstelland in kaart gebracht, in 1629 veel werk gehad aan de bedijking van de 

Diemermeer en daarvoor een verering van ƒ150 gekregen.
550

 In 1643 heeft De Rij de stadslanden rond 

de stad opgemeten en in kaart gebracht.
551

 Ook voor de ontwikkeling van het nieuwe stadhuis heeft De 

Rij de opmetingen gedaan en de grondtekeningen gemaakt waarop anderen hun ontwerpen konden 

afbeelden.
552

 Ook in het derde kwart van de zeventiende eeuw zou Cornelis Danckertsz de Rij zeer 

actief blijken in het in kaart brengen van stadsgronden en de plannen voor de verschillende 

uitbreidingingen van de stad, met de grote stadsvergroting van 1662 als hoogtepunt.
553

 Ook is bekend 

dat Cornelis Danckertsz de Rij particulier werk aannam: zo was hij in 1633 betrokken bij de 

ontginning en ontwikkeling van Drentse veengebieden door een Amsterdamse veencompagnie.
554

 De 

participanten in deze waren Amsterdamse regenten, waardoor het werk voor De Rij semi-stadswerk 

was. 

Cornelis de Rij moet in de eerste periode van zijn aanstelling op het Rondeel hebben gewoond, 

net als artilleriemeester Vinck, want in 1631 kregen beiden geld voor huishuur boven op hun salaris 

toegezegd.
555

 Bij Vinck stond uitvoerig beschreven dat hij in zijn functie van artilleriemeester ‗het 

rondeel [had] bewoont, ‘t welck nu tot merckelicke proffijt deser stede was vercoft‘ en dat hij daarom 

nu geld voor huishuur zou ontvangen zolang hij het ambt zou vervullen.
556

 Voor De Rij moet ditzelfde 

gegolden hebben. In 1630 was immers besloten het Rondeel te verkopen.
557
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Halverwege de zeventiende eeuw was het werk van Cornelis Danckertsz de Rij voooral 

gerelateerd aan de gestage stedelijke groei aan de oostzijde van de stad. Plannen voor een betere 

fortificatie van de oost- en IJ-zijde van de stad werden stapsgewijs doorgevoerd en leverden De Rij 

doorlopend werk op: inventariseren van grondeigendom en het in kaart brengen van de te ontwikkelen 

gebieden, het afbakenen van te vergraven gronden, opmeten en in kaart brengen van uitgevoerde 

werken etc. Ontwerpen van stedenbouwkundige veranderingen hebben eveneens tot zijn 

werkzaamheden behoord, hoewel inmiddels duidelijk is geworden dat De Rij aanzienlijk minder 

ontwerpen leverde dan tot nu toe werd aangenomen – De Rij behoorde bijvoorbeeld niet tot de 

ontwerpers van de eerste vijf concepten (1660) voor de stedenbouwkundige invulling van de vierde 

stadsvergroting.
558

  

Voor zijn werk in de stadsvergroting heeft De Rij nooit toeslagen gekregen, noch voor zijn 

tekenwerk – hij leverde o.a. alle werktekeningen waarop de leden van de commissie voor de 

stadsvergroting hun plannen konden schetsen e.d. – noch voor enig ontwerp of meetwerk. Toen in 

1662 het definitieve ontwerp voor de stedenbouwkundige invulling van de nieuwe stadsvergroting was 

vastgesteld, ging De Rij van start met het afbakenen van de grachten en straten in de nieuwe 

stadsuitleg en mocht daarbij de hulp inroepen van de meest bekwame landmeters die hij wenste. Hij 

koos daarvoor de niet als landmeter beëdigde stadsarchitect Stalpaert en stadsingenieur Coeck.
559

 Deze 

twee moeten derhalve nauw zijn betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het definitieve 

ontwerp.
560

 Zij konden in ieder geval het werk voortzetten toen De Rij enige maanden later 

overleed.
561

  

Johannes Brandligt (†1672) volgde De Rij op als stadslandmeter, maar werd niet benoemd tot 

artilleriemeester, waarschijnlijk omdat stadsingenieur Coeck eveneens artilleriemeester was.
562

 

Brandligt had de beschikking over een ploeg landmeters die in kleine aantallen onder het gezag van 

een ploegleider hun werk deden op aangeven van Brandligt. Brandligt kreeg een jaar na zijn 

aanstelling een assistent – de werkzaamheden van de stadsvergroting waren inmiddels in alle 

hevigheid losgebarsten en de stadsmeesters werden verplicht zelf een administratie van arbeidstijden 

en -materialen voor hun ‗departement‘ bij te houden. Jasper Jansz werd onder de eed gebracht als 

knecht van de stadslandmeter en werd voornamelijk belast met de administratie en het toezichthouden 

op het werk.
563

  

Naast het uitzetten van te vergraven of op te hogen gronden en het verkavelen van nieuwe 

percelen, was het maken van kaarten van de bestaande omgeving een belangrijke taak van de 

stadslandmeter. Hij moest nauw samenwerken met de stadsarchitect die immers 

hoofdverantwoordelijk was voor de grondwerken in de nieuwe stadsvergroting.
564

 In 1667 zou 

Brandligt een zeer gedetailleerde kaart moeten maken van de ‗100 gaerden‘ buiten de stad (het gebied 

ter breedte van 100 roeden buiten de fortificatie van de stad dat behoorde tot de stadsjurisdictie): de 

kaart zou niet alleen het maaiveld en de opgehoogde gronden moeten bevatten, maar ook de 
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bebouwing in de 100 gaarden, de grootte daarvan, de functie en de hoogte van de daarbij gepleegde 

ophoging van de grond.
565

 De assistentie van een bekwaam landmeter die de stad hem aanbood, heeft 

Brandligt afgewezen omdat hij het werk alleen dacht af te kunnen. Een paar jaar later, in 1671 en 1672 

kreeg Brandligt vanwege ziekte wel assistentie van een andere landmeter, Barent van Groenendijck: 

‗geduurende den tijt van d‘indispositie van Jan Brandlicht‘.
566

 Enige maanden later, in mei 1672 

overleed Johannes Brandligt; hij werd niet opgevolgd door zijn assistent Groenendijck, maar besloten 

werd om het ambt te doen waarnemen door stadsarchitect Stalpaert die in 1662 al assistent-landmeter 

was en nu, in 1672, aanzienlijk minder werk te doen had omdat ‗de wercken van de Architecture nu 

meest ten eijnde lopen‘.
567

 

De oorlogshandelingen van het Rampjaar en de nederlagen van juni 1672 brachten nieuwe 

ontwikkelingen voor het ambt in een stroomversnelling. De stad nam de door de Raad van State 

toegewezen ingenieur Jacob Bosch (†1705) aan: ‗Jacob Bos ingenieur extraordinaris van de Raed van 

Staten, ende nu gebruijckt werdende voor ingenieur en landmeter vande stad‘.
568

 Jacob Bosch werd 

dus niet alleen stadslandmeter in plaats van waarnemer Daniel Stalpaert, die zijn handen inmiddels vol 

had aan de logistiek van de verdediging van de stad, maar tevens stadsingenieur. Van Jacob Bosch zijn 

een groot aantal kaarten overgeleverd, waarvan zijn vogelvluchtkaart van de vierde stadsvergroting uit 

1681 het bekendst is
569

 en zijn ontwerp van de Plantage uit 1682 (afb.64).  

 

Stadsingenieurs 

Tot 1650 beschikte de stad Amsterdam niet over eigen ingenieurs voor het onderhouden van de 

fortificatiewerken. Indien nodig maakte men gebruik van de ingenieurs van de Prins van Oranje of die 

van de admiraliteit. Zo werden in de roerige jaren 1635-1636 de ingenieurs Jan van den Bosch en 

Perceval in de arm genomen om de fortificatie van de stad op pijl te brengen.
570

 Dit werk was dermate 

incidenteel dat het aanstellen van een eigen stadsingenieur niet ter sprake kwam.  

Dit veranderde echter na de zogenoemde ‗Aanslag op Amsterdam‘ in 1650 op bevel van 

stadhouder Willem II. Toen werd duidelijk dat de verdediging van de stad ernstig te wensen over liet 

en dat men ‗een bequaem persoon, ervaren in het werck vande fortificatien‘ nodig had om de 

verdediging van de stad te kunnen versterken.
571

 Men was in gesprek met een voormalig Amsterdams 

burger die tijdens de afgelopen oorlog lange tijd de Spaanse koning gediend had. De burgemeesters 

mochten verder onderhandelen met deze ingenieur mits hij vrijgesteld was van zijn Spaanse dienst. 

Een half jaar later kwam de nieuw aangestelde stadsingenieur en stadsartilleriemeester Jan Heymansz 

Coeck met zijn eerste advies aan de raad.
572

 De Amsterdamse familie Coeck was een zeer 
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gerespecteerde rijke katholieke familie en het is dan ook zeer voorstelbaar dat het ingenieur Coeck was 

die de Spaanse koning had gediend. 

Als eerste wapenfeit van Coeck mag de aanleg van de Blokhuizen in de Amstel (1651; afb.51) 

worden beschouwd: dit verdedigingwerk moest de stad beschermen tegen vijandelijke vaartuigen uit 

het zuiden. Gezien de aard van de bouwopdracht zou het ontwerp van de Blokhuizen aan Coeck zijn 

toe te schrijven. Bij de indiening van het plan werd namelijk aan een raadscommissie van forticatie 

voorgelegd of deze Blokhuizen hinderlijk voor de fortificatie zou zijn en niet aan de nieuwe 

stadsingenieur. Dit versterkt het idee dat de Blokhuizen geheel uit de pen van Coeck komen.
573

 Maar 

zowel de stadsingenieur als de commissie van fortificatie hadden geen idee van de effecten die 

bebouwing in de rivier veroorzaakten, want al in 1654 moesten de Blokhuizen worden afgebroken, 

vanwege de ernstige verzandingen in de rivier die werden veroorzaakt door de bebouwing en die grote 

gevaren opleverden voor de scheepvaart. 

In 1652, na het begin van de Eerste Engelse Oorlog, nam de stad de jonge ingenieur Hendrik 

Ruse (1624-1679) aan als infanteriekapitein en als tweede stadsingenieur.
574

 Zijn eerste en 

belangrijkste functie was die van kapitein waarvoor hij een vast jaarsalaris ontving; als stadsingenieur 

werd hij echter niet bezoldigd.
575

 Feitelijk heeft het stadsbestuur weing gebruik gemaakt van de 

ervaring die hij had opgedaan in de vijf jaar (1646-1651) waarin hij als ingenieur in Venetiaanse dienst 

had gewerkt of van zijn nieuwe inzichten in de fortificatiekunde die hij verwerkt had in zijn in 1654 

verschenen boek Versterckte Vesting (afb.65). In 1659 vertrok hij voor het bouwen van vestingwerken 

naar het buitenland.
576

 Wel bleef hij ‗ingenieur extraordinaris‘ van Amsterdam om indien gewenst de 

stad te dienen in vestingbouwkundige zaken.
577

 Daarvoor werd hem een vast (!) jaarsalaris geboden 

van ƒ250. Nu hij in het buitenland werkte, kreeg hij een vaste, betaalde aanstelling in Amsterdam als 

ingenieur om hem blijvend te binden aan de stad. In 1672 kwam er een eind aan het honoraire ambt 

dat Hendrik Ruse 12 jaar genoten had door de noodzakelijke aanstelling van een vaste ingenieur in 

actieve dienst door de acute oorlogsdreiging.
578

 

In zaken van fortificatie ging het Amsterdamse stadsbestuur nooit over één nacht ijs: het 

veiligheidsaspect en de financiële consequenties van fortificatiebouw waren dermate groot dat het 

oordeel van een, of zelfs twee, stadsingenieurs niet voldoende was. De vroedschap benoemde uit haar 

midden een commissie van kundige dilettanten en maakte indien nodig gebruik van de kennis van de 

ingenieurs van de Amsterdamse admiraliteit. De admiraliteitsingenieur Pieter de Perceval (†1657) 

deed de stad naar aanleiding van de Eerste Engelse Oorlog enige adviezen met betrekking tot de 

verdediging van de stad, waarna een raadscommissie met de beide stadsingenieurs én Perceval 

gezamenlijk een eensluidend puntsgewijs advies gaf voor directe verbeteringen aan de fortificatie.
579

 

Naar aanleiding hiervan ontwierp Ruse een nieuwe stenen Regulierspoort (afb.66), die na de 

stadsvergroting van 1662 tot ver in de negentiende eeuw dienst zou doen als boterwaag. In 1661, een 

jaar na het besluit een nieuwe fortificatie aan de zuid- en oostzijde van de oude stad te leggen, 
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ontwierp stadsarchitect Stalpaert een brug die de fortificatie over de Amstel zou sluiten. Om tot de 

bouw te kunnen besluiten, liet het stadsbestuur zich adviseren door de stadsingenieurs Ruse en Coeck, 

de admiraliteitsingenieur Mathias Döghen én door de stadstimmerman, -metselaar en -architect.
580

 

Opnieuw werd gebruik gemaakt van een externe ingenieur. Toch lijkt het erop dat dit slechts 

incidenteel gebeurde: in alle resoluties en notulen betreffende de fortificatie van de Vierde Vergroting 

komen verder geen namen voor van ingenieurs van buiten het stadsfabrieksambt.  

De oorlogshandelingen van het Rampjaar en de nederlagen van juni 1672 noopten de stad 

Amsterdam op last van de Raad van State van de Verenigde Nederlanden voor haar verdediging een 

ingenieur in actieve dienst aan te nemen.
581

 Ingenieur Hendrik Ruse verbleef al jaren in buitengewone 

dienst van de stad Amsterdam aan de hoven van verschillende Europese vorsten en was óf niet 

genegen, óf niet in staat naar Amsterdam terug te keren, óf was niet gewenst...
582

 In ieder geval stopten 

de jaarlijkse betalingen aan Ruse per 1672 en nam de stad een andere ingenieur aan als stadsingenieur 

en -landmeter van Amsterdam, de door de Raad van State toegewezen ingenieur Jacob Bosch 

(†1705).
583

 

In dezelfde periode werd Adriaen Dortsman (1636-1682) tijdelijk aangesteld om 

verdedigingswerken te leiden aan de stadsfortificatie en aan de schansen langs de Vecht.
584

 Jacob 

Bosch was echter de leidende stadsingenieur en -landmeter: alle opzichters en ploegbazen van de 

fortificatie- en graafwerken dienden te handelen naar de orders van Bosch.
585

 Maar van stadswege was 

er wel enige controle op het werk van Bosch, door de stadsondermetselaars en opzichters van de 

buitengetimmerten Douwe Claesz en Jasper Adriaensz medeverantwoordelijk te maken voor het 

tekenen van de rekeningen van het graafwerk, zoals dat voorheen ook de gewoonte was: ‗die ook de 

reekeninge sullen moeten tekenen na ouder gewoonte, sonder dat van de reekeningeen aen haer een 

schellingh betaelt sal werden gelijk voor desen geschiet is.‘
586

 De geregelde afwezigheid van Jacob 

Bosch voor fortificatiewerken buiten de stad, maakte het noodzakelijk Claesz en Adriaensz bij Bosch‘ 

afwezigheid geheel verantwoordelijk te maken voor het controleren van de graafwerken en het tekenen 

van de rekeningen, omdat anders de aannemers van de graafwerken niet uitbetaald konden worden; 

Stalpaert diende in die situatie de rekeningen mede te ondertekenen.
587

 Jacob Bosch was niet 

uitsluitend in opdracht van de stad buiten de stad werkzaam aan schansen en fortificaties, maar ook 

zijn voormalige werkgever, de Prins van Oranje, kon een beroep op hem doen: in 1675 kreeg Bosch 

een opdracht zich bij de Prins in Rozendaal te begeven om hem in het leger te dienen als militair 

ingenieur (‗ingenieur ordinaris‘); het Amsterdamse stadsbestuur moest hieraan wel zijn goedkeuring 

geven.
588

  

Het verminderde budget voor het stadsfabrieksambt na de economische genadeslag van het 

Rampjaar 1672 noodzaakte de stad op alle mogelijke fronten te bezuinigen. De stadsingenieur werd 

geconfronteerd met de afschaffing van zijn extra dagvergoeding voor de dagen dat hij buiten de stad 
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werkzaam was, nadat hij in 1676 voor de keus gesteld werd zijn jaarsalaris of zijn extra 

dagvergoedingen te behouden.
589

 Wellicht ter compensatie werd hem in 1680  het steenmetersambt 

vergund, waarmee een aanvullend inkomen kon worden verkregen.
590

 In de volgende jaren werden 

door teruglopende omvang van het stadswerk steeds meer ambten samengevoegd waardoor salarissen 

van de stadsrekeningen konden worden afgevoerd: in 1682 werd stadsingenieur, -landmeter en -

steenmeter Bosch tevens benoemd tot opzichter van de fortificatiewerken en opzichter van de 

stadswallen zonder daarvoor meer salaris te ontvangen.
591

 Een jaar later werd hij eveneens aangesteld 

als opzichter van de graafwerken en opzichter van het Goudse trekpad, voorheen alle door 

verschillende mensen beklede functies.
592

  

In 1688 werd Jacob Bosch om gezondheidsredenen met pensioen gestuurd met behoud van de 

helft van zijn salaris.
593

 Pensionering was in Amsterdam in de zeventiende eeuw niet gebruikelijk, 

slechts enkele stadsmeesters zijn niet in hun ambt overleden of oneervol ontslagen. Ondanks zijn 

formele pensionering heeft Jacob Bosch zijn eigen ambten waargenomen, want niet alleen werd zijn 

tractement een jaar later met meer dan de helft verhoogd
594

, het zou nog tot 1697 duren voor hij een 

deel van zijn opzichterswerk aan anderen zou overlaten
595

 en pas na zijn overlijden in 1705 werden de 

ambten van stadsingenieur en opzichter van de fortificatiewerken officieel opgeheven.
596

 

 

Opzichters van de stadswallen 

Amsterdam was een van de belangrijkste centra van de houthandel in de Noordelijke Nederlanden, 

waardoor er constant een groot volume hout in de stad aanwezig was. De stadswallen (kades en 

walkanten) waren een ideale plaats voor de houthandelaren om hun waren op te slaan (afb.67). Hout 

werd vervoerd over water en kon direct vanuit de grachten op de walkanten geladen en gelost worden. 

De stad reserveerde in de nieuwe stadsuitbreidingen grote delen walkant speciaal voor dit doel. Het 

stimuleerde de houthandel omdat het de handelaren ruimte voor overslag bood en het leverde de stad 

een aanvulling in de stadskas door de verhuur van deze walkanten. De kooplieden betaalden huur voor 

elk stuk stadswal dat zij in gebruik hadden voor houtopslag. In 1600 betaalden zij anderhalve stuiver 

per maand per voet breedte van de stadswal. Om deze huurgelden te innen werd er van stadswege een 

zogenaamde ‗opzichter van de stadswallen‘ aangesteld.
597

 Wanneer de functie werd ingesteld, is niet 

bekend, maar de vroegste instructie dateert uit 1600.  

De opzichter wees de kooplieden een plaats aan waar zij hun hout mochten opslaan, hij 

administreerde de hoeveelheden hout en data, en inde de walhuur als het hout werd verkocht; dit 

verkochte hout diende binnen 24 uur door de kooplieden weggehaald te worden op straffe van een 

maand extra huur voor die partij hout. Speciale restricties golden voor Noors eiken en vuren; dit mocht 
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niet worden opgeslagen op de wallen van Rapenburg, Marken en het noordoosten van Uilenburg.
598

 

Dagelijks maakte de opzichter van de stadswallen een rondgang langs alle stadswallen en hield 

daarmee toezicht op het hout in stadseigendom en dat van de handelaren. Maandelijks moest hij zijn 

boekhouding verantwoorden bij de thesaurieren-ordinaris van de stad. Als bijkomende taak was de 

nieuwe opzichter van de stadswallen tevens opzichter van de stadsschuiten en het bijbehorende 

materieel: hij was verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud (schoonmaken en leegpompen), en 

diende noodzakelijke reparaties te laten uitvoeren. Daarenboven was hij opzichter van de stadsbomen; 

op zijn rondes moest hij erop toezien dat de bomen in de stad ongedeerd bleven en niet werden 

vernield of omgehakt.
599

 De opzichter van de stadswallen maakte tevens deel uit van een commissie, 

verder bestaande uit de onderfabrieksmeester, de stadstimmerman en de stadsstratenmaker, die 

jaarlijks in juni en december de leren brandemmers, ladders en brandzeilen van de stad controleerde 

op gebreken.
600

  

Het ambt van opzichter van de stadswallen bestond dus uit drie hoofdtaken: opzichter van de 

stadswallen, opzichter van de stadsmodderschuiten en opzichter van de stadsbomen. Alle drie taken 

werden apart beloond, hoewel van deze beloning over de gehele eeuw slechts delen bekend zijn. In de 

instructie van 1600 wordt niet gesproken over beloning, niet over een vast inkomen, niet over 

daggelden, niet over commissiegeld. Maar in 1613 kreeg Hermen Barentz, sinds 1600 opzichter van 

de stadswallen, een loonsverhoging als opzichter van de modderschuiten: zijn loon van ƒ 24 per jaar 

werd verhoogd tot ƒ 26.
601

 Vermoedelijk kreeg hij als opzichter van de stadswallen een percentage van 

de geïnde huurgelden, omdat verondersteld kan worden dat daarmee de ijver tot het innen van de 

stadshuurgelden werd gestimuleerd. Uit een instructie uit 1672 blijkt dat de toenmalige opzichter van 

de stadswallen behalve een vast traktement (van ƒ160 per jaar) de achtste penning van de huurgelden 

verdiende, dat betekent 12,5% van de geïnde huurgelden.
602

 Of de achtste penning voor 1672 ook al 

tot het inkomen behoorde, is niet bekend. Maar met de groei in de zeventiende eeuw van de stad 

Amsterdam als stapelmarkt voor hout werd het ambt van opzichter van de stadswallen een lucreatiever 

ambt met goede inkomsten: Jan Coenen Coeman, opzichter van de stadswallen van 1646 tot 1679, kon 

zijn zoon Sybertus rechten laten studeren, zodat deze in 1669 advocaat in Amsterdam kon worden en 

in 1679 zelfs werd benoemd tot professor in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Leiden.
603

  

Door de grote bedragen die door de opzichter van de stadswallen op jaarbasis werden geïnd, 

werd ook dit ambt, net als dat van de penningmeester van het stadsfabrieksambt, gevoelig geacht voor 

malversatie. En daarom moest de nieuw te benoemen opzichter van de stadswallen vanaf 1646, net als 

de penningmeesters sinds 1628, een borg stellen voordat hij werd aangenomen. Jan Coenen Coeman 

kon in 1646 het ambt verkrijgen dankzij de borgstelling van ƒ3.000 door Paulus Hermansz 

Schoonhoven en Hendrick Coenen, de bode op Keulen.
604

 Als verondersteld kan worden dat de hoogte 

van de borgstelling in verhouding stond tot het jaarlijkse bedrag dat verantwoord moest worden, kan 

door een vergelijking te maken met de borgstelling (ƒ15.000) en het jaarbudget (meer dan ƒ200.000) 

van de penningmeester, een indicatie verkregen worden van stedelijke inkomsten van de verhuur van 

de stadswallen: deze lagen in 1646 mogelijk rond de ƒ40.000. Benadrukt moet worden dat dit bedrag 

een zeer grove schatting is, maar zelfs bij aanzienlijk lagere inkomsten leverde de achtste penning een 

fors jaarlijks inkomen op voor de opzichter. Het inkomen was echter afhankelijk van de omvang van 
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de Amsterdamse houthandel. Sinds het Rampjaar 1672 was de Hollandse economie ingestort en de 

Amsterdamse houthandel was nog een fractie van wat het in de florerende decennia daarvoor was 

geweest. Het ambt van opzichter van de stadswallen werd nu als emolument aan andere ambten 

toegevoegd om het algehele inkomen van die betreffende ambtenaar te verhogen: zo kreeg de 

opzichter van de fortificatiewerken en schutsluizen Nicolaes van der Heyden (†1682) na het pensioen 

van Coeman in 1679 het ambt van opzichter van de stadswallen toegekend. Na het overlijden van Van 

der Heyden in 1682 volgde stadsingenieur, -landmeterer en steenmeter Jacob Bosch hem in zijn beide 

ambten op.
605

 Het is niet waarschijnlijk dat in deze tijd nog steeds een borgstelling gegeven diende te 

worden, want de inkomsten waren drastisch verminderd.  

 

Opzichters van de stadsgraaf- en modderwerken 

Graaf- en modderwerken waren voor de stad een doorlopend, noodzakelijk werk. De modderwerken 

waren namelijk de baggerwerken om de havens en grachten op diepte te houden en het graafwerk was 

vooral het grondverzet bij de aanleg en het onderhoud van de fortificatie en dijken. Ten tijde van de 

eerste stadsvergroting van de zeventiende eeuw, de zogenaamde Derde Vergroting, werden enorme 

hoeveelheden grond en bagger verzet om de nieuwe omwalling, de Nieuwe Waal, de westelijke 

eilanden, het eerste deel van de grachtengordel en de Jordaan aan te leggen. Verondersteld zou kunnen 

worden dat een dergelijk omvangrijk werk gecoördineerd werd door een speciaal aangestelde 

ambtenaar, een opzichter, maar een dergelijk ambt is uit de beginperiode van de zeventiende eeuw niet 

bekend. Het enig bekende ambt dat iets te doen had met modderwerken, was het ambt van opzichter 

van de modderschuiten. Deze opzichter was verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud, d.w.z. 

schoonmaken en leegpompen van de schuiten, en de uit te voeren reparaties aan schuiten en 

bijbehorend gereedschap.
606

 Hij had weinig van doen met de graaf- en modderwerken zelf. Dit kleine 

ambt was, zoals al eerder vermeld, een gecombineerd ambt met die van opzichter van de stadswallen 

en opzichter van de stadsbomen.  

Het toezicht op en aansturing van de stadsgraaf- en -modderwerken moet in de gehele eerste 

helft van de zeventiende eeuw een taak van de onderfabrieksmeester zijn geweest. Dit is af te leiden 

aan de hand van de ontwikkeling van het onderfabrieksmeestersambt tijdens de tweede helft van de 

zeventiende eeuw. Van oudsher was de onderfabriek verantwoordelijk voor de aansturing van en het 

toezicht op alle stadswerken. De aanstelling van de stadsarchitect in 1648 bracht hierin voor het eerst 

een scheiding; het toezicht op de nieuwbouwwerken werd de verantwoordelijkheid van de 

stadsarchitect (zie hoofdstuk 9.2). In 1659 werd het ambt van onderfabrieksmeester opgesplitst: een 

tweede onderfabrieksmeester werd aangesteld voor uitsluitend de coördinatie van de infrastructurele 

werken, d.i. de graaf-, modder- en vuilniswerken (voor instructie, zie bijlage 9). Toen deze tweede 

onderfabrieksmeester na twee jaar ontslag nam, waarschijnlijk wegens de enorme toename van het 

werk in verband met de aanleg van de Vierde Vergroting, werd de functie teruggebracht tot een 

opzichterschap: Jan Hendricksz van den Berg werd in 1661 aangesteld als de eerste opzichter van de 

stadsgraaf- en -modderwerken.
607

 Het was een belangrijk ambt met een salaris vergelijkbaar met die 

van de andere stadsmeesters. Nadat Van den Berg in 1683 ontslag had genomen, werd besloten om het 

ambt niet opnieuw te vergeven, maar om het werk te verdelen onder twee functionarissen die naar 

aanleiding van de terugloop van stadswerk een bredere werkportefeuille kregen. De opzichter van de 

moddermolens en de schutsluizen, Michiel Muiden (†1698), kreeg de verantwoording over de 
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modder- en baggerwerken; stadsingenieur en -landmeter Jacob Bosch werd tevens opzichter over de 

stadsgraafwerken.
608

 Ondanks de toename van hun werkzaamheden kregen Muiden en Bosch voor 

deze uitbreiding van hun ambten geen salarisverhoging. Deze reorganisatie van de ambten paste 

geheel in de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen die de stad sinds het Rampjaar 1672 ondernam. 

In 1699 werden na het overlijden van Michiel Muiden en het jarenlange emeritaat van Bosch 

de beide functies weer samengevoegd en werd Muidens zoon Nicolaas Muiden aangesteld als 

opzichter van de stadsgraaf en modderwerken.
609

 Na het openvallen van een ambt werd telkens 

opnieuw bestudeerd wat de omvang van dit ambt was en hoe dat het beste opnieuw vormgegeven zou 

kunnen worden. Dat deed niets af aan de importantie van het werk: het bevaarbaar houden van de 

havens en grachten en het op orde houden van de fortificatie en de dijken waren en bleven immers van 

levensbelang voor de economische grootmacht Amsterdam. Daarvoor werden ook nieuwe inventies 

getest: in 1674 werd een oude moddermolen omgebouwd volgens ontwerp van de uitvinder Jan van 

der Heyden en na de goede testresultaten werden drie nieuwe moddermolens bij Van der Heyden 

besteld (afb.68).
610

   

 

Opzichters van de fortificatiewerken 

In 1658 werd als nieuwe opzichter van de fortificatiewerken Frans Jonghbloet aangesteld ter 

vervanging van Jan Claesz Rood die wegens zijn hoge leeftijd ontslagen was.
611

 Er staat nergens 

omschreven wat de functie inhield, maar uitgaande van een lang dienstverband wegens zijn leeftijd, 

kan verondersteld worden dat Rood tijdens of na de fortificatiewerken van de Derde Vergroting is 

aangesteld om de bestaande fortificatie dagelijks te controleren en bij noodzakelijke werkzaamheden 

het werk aan te sturen en toezicht te houden op de werklieden.  

In 1658 waren de nieuwe fortificatiewerken voor de Vierde Vergroting reeds in gang gezet, en 

ondanks dat het toezicht op de fortificatie onder het beheer viel van stadsingenieur Coeck, waren de 

fortificatiewerken zo omvangrijk dat het geen overbodige luxe was opnieuw een opzichter van de 

fortificatiewerken aan te stellen. In 1664 waren de nieuwe fortificatiewerken gereed en is Jonghbloet 

terug te vinden als een van de zeven opzichters van stadsarchitect Stalpaert in de 

stadsvergrotingswerken.
612

 Jonghbloet moet zijn opgenomen in de afbraak- en vergravingswerken van 

het stedenbouwkundig plan van de nieuwe stadsvergroting die onder Stalpaert vielen – Jonghbloet had 

immers al jaren ervaring in het aansturen van graafwerkzaamheden. Sinds het gereed komen van de 

fortificatiewerken van de Vierde Vergroting zal zijn functie van opzichter van de fortificatiewerken 

zijn opgeheven en bleef het toezicht bij de stadsingenieur. 

In 1673 werd opnieuw een opzichter van de fortificatiewerken aangesteld, Nicolaes van der 

Heyden (1640-1682). Van der Heyden had echter een andere positie dan zijn voorgangers met 

dezelfde functiebenaming: ten eerste was hij in hetzelfde jaar van zijn aanstelling geadmitteerd als 

landmeter en daarmee gekwalificeerd om opmetingen te verrichten en kaarten te maken.
613

 Ten tweede 

kreeg hij een salaris dat tot de hoogste van het stadsfabrieksambt behoorde. Hij verdiende hetzelfde als 

de stadsingenieur en -landmeter; alleen de stadsarchitect verdiende meer (zie bijlage 14). Nicolaes van 
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der Heyden was tevens hoofdopzichter van de sluizen en van de vuilniswerken.
614

 De belangrijkste 

reden van deze hernieuwde functie invulling was de veelvuldige afwezigheid van de stadsingenieur 

door de herstellingswerkzaamheden van de oorlogsschade aan de fortificatiewerken buiten de stad 

Amsterdam, zoals de forten Muiden en die langs de Vecht. Het toezicht op de fortificatiewerken van 

de stad was door de aanstelling van Van der Heyden verzekerd. Na het overlijden van Van der Heyden 

in 1682 werd vanwege de noodzakelijke bezuinigingen het ambt van opzichter van de 

fortificatiewerken vergeven aan de stadsingenieur, die zonder verhoging van salaris deze 

werkzaamheden diende te verrichten. Pas na het overlijden van ingenieur Bosch in 1705 werd het 

ambt formeel opgeheven.
615

 

 

 

10.4  Stadswerkplaatsen  

 

Met de instelling van stadsmeesters in vaste dienst en de uitbreiding van de stadswerken werd in 

Amsterdam in de vroege zestiende eeuw een terrein met werkplaatsen en opslagloodsen voor 

stadsmaterialen en een ambtswoning voor de stadstimmerman in gebruik genomen: de ‗scafferij‘ op de 

Grimburgwal, (kaart 2, *1).
616

 Daarnaast werd rond 1545 de eerste stadssteen- of -metseltuin ingericht 

aan de Oude Hoogstraat (*5) waarnaast tien jaar later het (Oude) Bushuis werd voltooid.
617

 De 

verbetering van de verdedigingswerken waartoe in 1545 besloten was, voorzag o.a. in de vernieuwing 

van de oostelijke stadsmuur van de St.-Anthonispoort noordwaarts.
618

 Deze omvangrijke 

stadsmetselwerken verklaren de vaste aanstelling van een stadsmetselaar en de inrichting van een 

aparte stadsmetseltuin, waarin de ambtswoning en de werkplaats van de stadsmetselaar zich bevonden 

en de opslag van alle stadsmetselmaterialen en -gereedschappen plaats had. In dezelfde tijd werd de 

scafferij verplaatst naar het terrein op de hoek Rondeel /Oude Turfmarkt (*2) op een ommuurd terrein 

met drie grote toegangspoorten (afb.50).
619

 Deze nieuwe stadstimmertuin was niet alleen groter, maar 

had vooral meer kaderuimte ter beschikking voor de opslag van hout en voor het aanmeren (en laden 

en lossen) van het groter wordend aantal stadsschuiten. In diezelfde tijd werd door de stad een 

stadsgiethuis in gebruik gesteld voor het gieten van klokken en geschut ten behoeve van de stad. Dit 

giethuis was gelegen in een bolwerk aan de westzijde van de stad (*11). 

  In 1595 ontstond met de aanstelling van Hendrick de Keyser de noodzaak tot het creëren van 

een zelfstandige stadssteenhouwerij met ambtswoning. De meest geëigende locatie was bij de 

bestaande stadssteentuin (*5) aan de Hoogstraat naast het Bushuis. Deze moet zijn verdeeld in de 

stadsmetseltuin en de stadssteenhouwerij. Nadat het Bushuis in 1603 aan de net opgerichte V.O.C. was  

vergeven als pakhuis en de stad de wens van de V.O.C. voor kantoor- en vergaderruimte wilde 

vormgeven naast het Bushuis, dienden zowel de stadssteentuin als de stadssteenhouwerij te worden 

verplaatst.
620

 In 1605 werd de nieuwe stadssteenhouwerij geplaatst op een terrein op de hoek van de 

Groenburgwal en de Staalstraat (*6; afb.62), waar hij in 1633 werd opgeheven, na de opheffing van 

hetstadssteenhouwersambt.  
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Kaart 2: Stadswerkplaatsen van Amsterdam in de zestiende en zeventiende eeuw: 

 1. scafferij, Grimburgwal (tot XVIm) 

 2. stadstimmertuin, Rondeel/ Oude Turfmarkt (XVIm-1630) 

 3. stadstimmertuin, Jordaan (1630-1660) 

 4. stadstimmertuin aan de Amstel (1652-XIX) 

 5. stadssteentuin (XVIm-1605) en stadssteenhouwerij (1595-1605), Oude Hoogstraat 

 6. stadssteenhouwerij, Groenburgwal (1605-1633) 

 7. stadssteenhouwerij, Keizersgracht (1647-1663) 

 8. stadsmetseltuin, Leidsegracht (1663-1829/1853?) 

 9. stadsschuitenmakerswerf, Marken (1617-1664; 1670-1853/9) 

 10. stadsschuitenmakerswerf, Oostenburg (1664-1670) 

 11. stadsgiethuis (tot 1614) 

 12. stadsgiethuis, Baangracht (1614-1821) 

 13. stadsgiethuis van Hemony, Molenpad (1656-1680) 

 14. stadsstratenmakerswerf (1663-1853/9) 

 15. beeldhouwerij van Quellinus, Molenpad (1650-1663) 

 

 De Derde Vergroting (1612) bracht veranderingen teweeg: het stadsgiethuis moest worden 

verplaatst en een stadsschuitenmakerswerf opgericht. Het bestaande stadsgiethuis moest worden 

ontmanteld, omdat dat gelegen was in een bolwerk op de plaats van de nieuw te graven Herengracht 

waaraan de voornaamste woonhuizen gepland stonden. Brandgevaarlijke bedrijvigheid werd geweerd 

uit een dergelijke omgeving en verbannen naar de periferie van de stad. Het nieuwe stadsgiethuis werd 

opgericht op het terrein van het voormalige Karthuizerklooster aan de Baangracht (*12). Daar zou het 

tot in de negentiende eeuw blijven.  

De werkzaamheden aan de derde stadsvergroting maakten het noodzakelijk een vaste 

stadsschuitenmaker aan te stellen wegens de enorm toegenomen aantallen stadsschuiten die werden 

ingezet voor het vervoer van grond, bagger, palen, stenen en alle andere noodzakelijke materialen voor 

het uitvoeren van deze grootschalige infrastructurele werken, de nieuwbouwprojecten en het normale 
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onderhoudswerk. Op het eiland Marken werd een scheepstimmerwerf met woning ingericht voor de 

nieuwe stadsschuitenmaker (*9). 

Het aanplempen van een stuk Binnen Amstel in 1630 langs de Nieuwe Doelenstraat zorgde 

voor een stedenbouwkundige herindeling van het hele gebied waarbinnen de stadstimmertuin niet 

langer paste (afb.56). Deze zou worden verplaatst naar een nog braakliggend terrein in de Jordaan van 

onverkochte kavels stadsgrond tussen de Madelievenstraat en de Baangracht (*3).
621

 De 

stadstimmertuin werd in de lengte in tweeën gesplitst door het graven van een sloot naar de 

Baangracht voor het noodzakelijke vervoer over water en voldoende aanlegsteigers voor het grote 

aantal stadsschuiten dat in gebruik was. 

De stadstimmerman woonde traditioneel in de stadstimmertuin, zoals iedere ambachtsmeester 

bij zijn werkplaats woonde omdat wonen en werken één was. De stadstimmerman woonde daar 

immers om het dagelijkse toezicht te kunnen houden op de stadsmaterialen en het arbeidsvolk. Het is 

dan ook opmerkelijk dat stadstimmerman Pieter Intesz van de twee huizen die hij in 1648 aan de 

Herengracht bouwde, er zelf één ging bewonen.
622

 De vrijgekomen dienstwoning van de 

stadstimmerman (in de resolutie werd gesproken van de grootste woning in de stadstimmertuin) werd 

door de stad ter beschikking gesteld aan de nieuw aangestelde marktmeester die een logement voor de 

ossenhandelaren wilde gaan exploiteren.
623

 Het moet een persoonlijke wens van Intesz zijn geweest 

om buiten de stadstimmertuin te wonen, want zelfs een groot aannemer als Swanenburgh woonde als 

stadstimmerman-onderfabriek in de stadstimmertuin. Slechts noodgedwongen door de sluiting van de 

oude stadstimmertuin heeft Swanenburgh enkele jaren een huis moeten huren.
624

 Maar ook hij heeft 

daarna, net als al zijn opvolgers, zijn gehele ambtsperiode in de stadstimmermanswoning gewoond. 

Met de aanvang van de twee grote bouwprojecten halverwege de zeventiende eeuw, de 

Nieuwe Kerkstoren en het stadhuis werd een volgende fase in de ontwikkeling van de 

stadswerkplaatsen ingezet Ten behoeve van deze twee projecten werd in 1647 een nieuwe 

stadssteenhouwer aangesteld die de beschikking kreeg over een stadssteenhouwerij op één van de 

laatste stukken braakliggende grond binnen de stad: aan het eind van de Keizersgracht aan de oostzijde 

op een driehoekig vrij perceel (*7; afb.63). Ook op de bouwplaats van het stadhuis was een 

steenhouwerswerkloods waarover de ondermeester de leiding had. Ten behoeve van beeldhouwwerk 

van het nieuwe stadhuis werd in 1650 aan de overzijde van de Keizersgracht aan het Molenpad in een 

deel van de Schermschool de werkplaats en woning van beeldhouwer Artus Quellinus ingericht 

(*15).
625

 Aan de overzijde daarvan, aan de Keizersgracht hoek Molenpad, werd in 1656 een tweede 

stadsgieterij ingericht ten behoeve van klokgieter François Hemony (*13). Daarmee ontstond aan het 

zuidelijkste uiteinde van de Keizersgracht een conglomeraat van stedelijke werkplaatsen. Het 

stedenbouwkundig plan van de vierde stadsvergroting (1662) werd zelfs aangepast om dit 

conglomeraat te kunnen behouden. 

In of vóór 1652 werd aan de Amstel, buiten de stad maar aan de stadszijde van de nieuw 

aangelegde stadsverdedigingswerken de Blokhuizen (afb.51), een tweede stadstimmertuin ingericht 

(*4; afb.57). Deze nieuwe stadstuin werd aanvankelijk slechts gebruikt als opslagterrein ten behoeve 

van de graafwerken aan een nieuwe verdedigingsgracht aan de oostzijde van de stad ten noorden van 

de Amstel en als houthaven.
626

 Kort vóór 1660 werd de oude stadstimmertuin in de Jordaan opgeheven 
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en alle werkplaaten en opslagloodsen overgebracht naar de stadstuin aan de Amstel. De 

stadstimmertuin in de Jordaan moet te klein zijn geworden én de focus van de openbare werken lag 

aan de oostzijde van de stad op de nieuwe fortificatiewerken, de inrichting van het nieuwe buitendijkse 

industriegebied (de Oostelijke Eilanden) en de toekomstige infrastructurele werken van de invulling 

van het stadsvergrotingsgebied. De grond van de oude stadstimmertuin in de Jordaan werd in januari 

1660 geveild
627

, waarna een deel werd gebruikt voor het onderbrengen van de ratelwacht aan de 

Nieuwe Zijde.
628

  

In 1663 werd opnieuw een aantal wijzigingen doorgevoerd: zowel de stadssteenhouwerij als 

de werkplaats van Quellinus werden opgeheven, een aparte stadsmetseltuin en een 

stadsstratenmakerswerf ingericht. Door herindeling van het overgangsgebied tussen de derde en vierde 

stadsuitleg werd de stadssteenhouwerij opgeheven en overgebracht naar de nieuwe stadstimmertuin en 

werd Quellinus betaald om elders in de stad een niet nader aangewezen werkplaats te huren. Voor 

beide ambachten liep bovendien het grote stadswerk (het stadhuis) af en kon men toe met een 

geringere werkplaats. De metselaars echter zouden na de grondwerken het meeste volume werk 

verzetten in de nieuwe stadsvergroting: metselen van kaden, bruggen, sluizen en poorten. Om 

logistieke redenen was het zinvoller de stadsmetselaars een eigen tuin met opslagloodsen, werkplaats 

en ambtswoning te geven aan de zijde waar de stadsvergrotingswerken zouden beginnen: op een dam 

in de Lijnbaansgracht aan de Leidsegracht (*8; afb.61).
629

 Stadsarchitect Stalpaert leverde het ontwerp 

voor de ambtswoning met een werkplaats in het souterrain en de inrichting van de metseltuin met 

opslagloodsen.
630

 Ook de stadsstratenmakers zouden vanaf 1663 veel bulkwerk te verrichten krijgen in 

de aanleg van de nieuwe straten en kregen eveneens een eigen opslagterrein (*14) aan de 

Lijnbaansgracht-Vijzelgracht-Nieuwe Looiersstraat.
631

  Beide zouden tot in de negentiende eeuw in 

gebruik blijven.  

In die jaren zestig kreeg de stadsschuitenmaker te maken met een toename van het aantal te 

onderhouden stadsschuiten door de immense groei van het stadswerk door de stadsvergrotingswerken. 

Op het nieuw aangelegde Oostenburg werden in 1664 twee werven ingericht als nieuwe 

stadsschuitenmakerswerf (*10; afb.69). Een kleine smidse was vanzelfsprekend aanwezig op de 

nieuwe stadswerf.
632

  

De afbouw van het stadhuis leidde in 1661 tot twijfel of het stadssteenhouwersambt wel 

gecontinueerd zou moeten worden, maar ondanks de voortzetting van het ambt resulteerde de 

structurele vermindering van stadssteenhouwerswerk in 1663 definitief tot de opheffing van de 

autonome stadssteenhouwerij aan de Keizersgracht.
633

 De stadssteenhouwerij werd ondergebracht in 

de grote stadstimmertuin bij de Amstel. 

In 1666 werd het stadsfabrieksambt grootschalig gereorganiseerd: al het nieuwwerk zou in de 

toekomst worden aanbesteed, alleen het onderhoudswerk werd nog in eigen beheer uitgevoerd. Als 

gevolg daarvan werden grote aantallen ambachtslieden en werkvolk ontslagen en werd het oppervlak 

                                                      
627

 SAA: TAK 66.2-4/ 048 [Uitgiftekaarten]. 
628

 Volgens Dapper (1663, p.531) bevond het wachthuis van de ratelwacht aan de Nieuwe Zijde zich in de 

voormalige stadstimmertuin. 
629

 SAA: 5039/ 2/ f.165 [res.Thes.Ord.; 21/12/1663]. Voor de gedetailleerde besluitvorming omtrent de 

ontwikkeling van dit gebied, zie: Kannegieter 1965. 
630

 SAA: 5039/ 2/ f.175v. [res.Thes.Ord.; 21/02/1664]. Over Stalpaert, zie: Van Essen 2000. 
631

 Jansen 1960b, p.52; Sandifort 1966/1967. Sandifort denkt dat de werf in 1660, of zelfs nog iets eerder, is 

aangelegd, maar dat is onmogelijk omdat pas in 1662 het definitieve stedenbouwkundig plan van de 

stadsvergroting is vastgesteld. De stedenbouwkundige ontwerpen uit 1661 duiden niet op de aanwezigheid van 

een stadswerf op deze plaats (zie: Van Essen 2002b). Na de vaststelling van het definitieve ontwerp moet het nog 

enige tijd geduurd hebben voor de Vijzelgracht en de Nieuwe Looiersgracht zijn gegraven en het terrein van de 

werf opgehoogd. Een aanleg vóór 1663 is dan ook niet waarschijnlijk.  
632

 Van Essen 2000, pp.111-112. 
633

 SAA: 5039/ 2/ f.143v. [res.Thes.Ord.; 16/08/1663]. 



 
239 

 

van de stadstimmertuin drastisch teruggebracht tot slechts een vierde deel van de oorspronkelijke 

stadstuin.
634

 De volgende ambachten hadden sindsdien hun werkplaats en opslagloodsen in de 

stadstimmertuin: de timmerlieden, steenhouwers, loodgieters en leidekkers, schilders en emmerlappers 

(afb.58). De stadssmederij werd in haar geheel overgebracht naar de stadsschuitenmakerswerf.
635

 De 

stadsmetseltuin, -stratenmakerswerf en het -giethuis bleven onveranderd bestaan.  

In 1670 werd besloten de stadssmidse terug te brengen naar de stadstimmertuin, want door het 

verminderde werk paste de stadsschuitenmakerswerf weer probleemloos op zijn oude locatie op 

Marken (*9). Of dit besluit daadwerkelijk is doorgevoerd, blijft de vraag, want de stadswerf is ook op 

latere kaarten en stadsplattegronden gelocaliseerd op Oostenburg.
636

 In 1680 werd het tweede giethuis, 

dat van de Hemony‘s, opgeheven. De stadssteenhouwerij op de stadstimmertuin werd in 1683 

opgeheven en onder directie van de stadsmetselaar geplaatst.
637

 De materialen en gereedschappen van 

de stadssteenhouwerij werden overgebracht naar de stadsmetseltuin waar de steenhouwers hun 

werkplaats kregen en onder toeziend oog van de stadsmetselaar hun stadswerk verrichtten. De andere 

stadstuinen, -werven en het -giethuis bleven gedurende de rest van de zeventiende en in de achttiende 

eeuw op dezelfde locaties gesitueerd tot ze allemaal in de eerste helft van de negentiende eeuw werden 

overgebracht naar de stadstimmertuin (*4) (de stadsmetselaars, -stratenmakers en -schuitenmakers) of 

opgeheven (giethuis).
638

 

De stad richtte alleen een stadswerkplaats in als er ook een stadsmeester in dat ambt benoemd 

was; bij het opheffen van een stadsambacht werd tevens de werkplaats opgeheven. In principe waren 

de bouwambachten vertegenwoordigd in de stadstimmertuin, behalve in tijden van groot bulkwerk 

(metseltuin, steenhouwerij en stratenmakerij) of bij andere diciplines dan het bouwvak (scheepswerf, 

giethuis). 

Gebrek aan ruimte was de belangrijkste reden om de stadstimmertuin te verplaatsen of om 

onderdelen in een eigen tuin of werf onder te brengen. Stedenbouwkundige herstructurering was een 

tweede reden. Nieuwe locaties voor de stadstimmertuin en andere stadswerven werden slechts in 

uitzonderlijke gevallen om logistieke redenen op een specifieke plaats gesitueerd: alleen de 

stadstimmertuin (1652) werd aan de Amstel geplaats om beveiligd (door de Blokhuizen) in de 

nabijheid van de grootschalige grondwerken van de fortificatiewerken te liggen en de  stadsmetseltuin 

(1663) werd doelbewust aan de zijde van de eerste metselwerken in de stadsvergroting geplaatst. De 

stadsschuitenmakerswerven werden gelokaliseerd in de gebieden die specifiek voor scheepsbouw 

waren ingericht. De perifere locaties van de giethuizen werden met name bepaald door brandgevaar en 

de beschikbaarheid van ruimte. Beschikbaarheid van voldoende grond in de spaarzame open ruimte 

van de stad was voor alle andere nieuw ingerichte stadstuinen en -werven de doorslaggevende reden 

voor de plaatsbepaling. 

 

 

10.5  Reorganisaties 

 

De continue fluctuaties in de omvang van het stadswerk heeft gedurende de gehele zeventiende eeuw 

wijzigingen in de organisatiestructuur van het stadsfabrieksambt gebracht en voornamelijk in die van 

aansturing en controle. Veelal was er slechts sprake van een opeenvolgende reeks wijzigingen die 

vanzelfsprekend de veranderde realiteit volgden. Eén grote reorganisatie in 1666 die noodzakelijk was 
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om het al maar uitdijende stadsfabrieksambt in de hand te houden en de kosten drastisch te beperken, 

had regelrechte consequenties voor het gehele stadsfabrieksambt en alle stadsmeesters. Na het 

Rampjaar 1672 door de stagnerende en krimpende economie van de stad werd het noodzakelijk op 

grote schaal te bezuinigen. Dit had uiteraard directe invloed op de organisatie van het 

stadsfabrieksambt. 

 

De grote reorganisatie van 1666  

De immense uitgaven van de vierde vergroting en de financiële verwikkellingen in de Tweede Engelse 

Oorlog (1665-1667) noodzaakten de stad Amsterdam in 1666 tot een rigoreus besluit.
639

 Het systeem 

van de uitvoering van de publieke werken moest op de schop om nauwkeurig de uitgaven daarvan te 

kunnen beheersen en begroten. In de jaren ervoor was het stadsfabrieksambt verantwoordelijk voor 

30-50% van de stadsuitgaven, dus beheersing van deze kosten kon enorme bezuinigingen opleveren. 

Dit leidde in deze oorlogsjaren tot bijna een halvering van de uitgaven en een forse daling van het 

percentage t.o.v. de totale stadsuitgaven (zie grafiek 2 en 4).  

De reorganisatie betrof in eerste instantie het afstoten van de uitvoering van elk 

nieuwbouwwerk; alleen onderhoudswerk zou in eigen beheer worden gemaakt, al het overige werk 

zou worden aanbesteed. Om een overzicht te krijgen van de omvang van het onderhoudswerk, werden 

de stadseigendommen waarvoor het stadsfabrieksambt verantwoordelijk was, geïnventariseerd: alle 

gebouwen, weg- en waterbouwkundige werken en schepen.
640

 Daaruit kon een begroting worden 

gedestilleerd van de jaarlijks te verwachten onderhoudskosten en de omvang bepaald van het 

uitvoerend stadsbouwbedrijf. Honderden mensen werden ontslagen uit stadsdienst, want het 

stadsfabrieksambt werd gedecimeerd tot een onderhoudsdienst met honderdvierenzestig werkmannen 

in dienst van de stadsambachtsmeesters, vijfentwintig baggeraars, dertig bruggenvegers, een 

landmetersploeg van veertien man en een niet nader genoemd aantal stratenmakers. Het jaarlijks 

onderhoud werd begroot op ruim ƒ300.000.
641

 Deze reorganisatie was de eerste beleidsvorming die, 

weliswaar ingegeven door uit de hand lopende uitgaven, de stad weloverwogen met langetermijnsvisie 

heeft doorgevoerd en een rigoureuze omvangrijke verandering met de voorgaande periode behelsde.  

De winst in de Tweede Engelse Oorlog een jaar later leverde een expansie groei van de 

economie op en daarmee tevens van de bouwproductie, ook van stadswege. Ondanks deze expansieve 

groei bleef de reorganisatie van kracht en werden alle nieuwbouwwerken in aanbesteding gegeven.  

 

Bezuinigingen en verdere controle 

Het Rampjaar 1672 is een op zichzelf staande periode van noodzakelijke veranderingen wegens reële 

oorlogsdreiging (zie volgende hoofdstuk). De uit het Rampjaar voortvloeiende stagnatie en teruggang 

van de Amsterdamse economie betekenden voor het stadsfabrieksambt verdergaande en 

opeenvolgende bezuinigingen gedurende de rest van de zeventiende eeuw.  

Sinds 1679 dienden de stadsmeesters jaarlijks een inventarisatie te maken van alle opgeslagen 

stadsmaterialen en een zorgvuldige boekhouding bij te houden van alle materiaalinkopen, zodat de 

thesaurieren-ordinaris betere controle konden uitoefenen op ongeoorloofde toepassingen van 

stadsmaterialen.
642

 Dit besluit resulteerde in de aanstelling van administrateurs (‗schrijvers‘) in de 

verschillende stadswerkplaatsen buiten de stadstimmertuin: de stadstimmertuin kende in de zestiende 

eeuw al een schrijver voor de stadsmaterialen, maar pas rond 1680 werden er schrijvers aangesteld in 

de metseltuin (voor 1680), op de stadsschuitenmakerswerf (1681), in het stadsstratenmakershok 
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(1683) en twintig jaar later werd er ook melding gemaakt van een schrijver in het kantoor van de 

graaf- en modderwerken.
643

  

De instelling van raadcommissies in 1682, waarbij jaarlijks benoemde commissies werden 

belast met de verantwoordelijkheid voor een segment van het stadsfabrieksambt (zie hoofdstuk 9.2), 

had voor de stadsmeesters directe gevolgen met betrekking tot door wie zij werden aangestuurd, aan 

wie zij verantwoording hadden af te leggen en door wie zij gecontroleerd werden.
644

  

Concrete bezuinigingsmaatregelen die de stadsmeesters persoonlijk raakten, waren de 

besluiten in 1682 over welke ambten in de nabije toekomst zouden verdwijnen, welke jaarsalarissen 

zouden worden verlaagd – beide na overlijden of vertrek van de toenmalige stadsmeesters – en dat de 

stadssteenhouwerij zou worden opgeheven.
645

 Alle meesterknechten, opzichters en ploegbazen 

moesten per direct actief uitvoerend meewerken in het stadswerk en de stadsmeesters moesten daar 

zorgvuldig op toezien. Het vaste aantal werklieden dat in dienst was van de stadsmeesters kon verder 

worden gereduceerd, omdat inmiddels het onderhoud van de stadswoningen voor rekening van de 

huurders viel en het overige onderhoud op orde was: het stadsvolk werd teruggebracht tot 

honderddrieëntwintig, dat waren er eenenveertig minder dan in 1666.
646

 De grootste verschillen 

werden geteld bij de stadstimmerman (twaalf minder) en de stadsmetselaar (elf minder); opvallend is 

het gelijke aantal op de stadswerf (veertig) en bij de stadsloodgieter en -leidekker (zes). 

Iedere vorm van nepotisme werd de stadsmeesters en werkbazen verboden: zij mochten niet 

‗haar sonen, swagers, vaders, broeders, oomen, neven […] gebruiken tot opsienders op eenige 

stadswercken, ‘tzij deselve in dagloon werden gemaakt of bij den hoop aangenomen sijn‘.
647

 

Uitzondering daarop werd gemaakt voor familieleden van stadsmeesters bij wie de beroepskwaliteit en 

betrouwbaarheid door de burgemeesters of thesaurieren-ordinaris waren vastgesteld. 

In 1687 was er een nieuwe bezuinigingsronde: de ambtgelden werden extreem verhoogd en de 

salarissen verlaagd (voor de ambtgelden zie tabel 5).
648

 Degenen die bij aanvang van hun ambt het 

ambtgeld niet konden betalen, hadden één jaar de tijd om dat alsnog te voldoen; bleef men ook dan in 

gebreke, werd de aanstelling teniet gedaan – voor zover bekend, is dit in de zeventiende eeuw niet 

voorgekomen.
649

 

Twee jaar later, in 1689 werden alle ambten met een vast jaarsalaris tot ƒ500 omgezet in 

ambten op daggeld, in verhouding tot het genoten jaarsalaris.
650

 Bij het vaststellen van het daggeld 

werd uitgegaan van 300 werkdagen in een jaar; het oude jaarsalaris werd dus gedeeld door 300 om het 

dagloon te berekenen. Bij een ambt op daggeld werden alleen die dagen uitbetaald dat daadwerkelijk 

gewerkt werd; dit leverde uiteindelijk een bezuiniging op voor de stad en minder zekerheid voor de 

stadsmeesters. Het omzetten van de vaste jaarsalarisssen in dagloon gebeurde niet bij alle ambten 

tegelijkertijd: er werd veelal gewacht tot de oude stadsmeester was overleden om zijn opvolger het 

dagloon te bieden. De stadstimmerman was de laatste die tot 1709 een vast jaarsalaris ontving. Dat de 
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belangrijkste stadsmeester het langst een vast jaarsalaris behield, berust uitsluitend op toeval omdat 

Hans van Petersom als laatste van de zeventiende-eeuwse stadsmeesters overleed. 

 

 

10.6  Stadsmeesters: casus  

 

Pieter de Keyser na 1633, stadssteenhouwer of niet?   

Over de status van Pieter de Keyser (1593-1676) in de periode tot 1647 is in de literatuur veel 

onduidelijkheid geweest. Weissman constateerde dat Pieter de Keyser in 1645 

stadsmeestersteenhouwer werd genoemd, maar niet op de lijst van ambtenaren voorkwam; hij ging er 

daarom vanuit dat De Keyser in dat jaar was teruggetreden.
651

 Sindsdien werd zonder meer 

aangenomen dat Pieter de Keyser van 1622 tot in 1645 de stadssteenhouwer van Amsterdam was.
652

 

Vlaardingerbroek stelt dat er in 1633 een wijziging in zijn aanstelling is en dat dat zichtbaar is in de 

verandering van zijn benaming: De Keyser zou niet langer stadsmééstersteenhouwer worden genoemd, 

maar stadssteenhouwer. Aan deze benaming zou kunnen worden afgelezen dat De Keyser sindsdien 

een bevoorrechte particuliere steenhouwer is die stadswerk uitvoert.
653

 Hierna zal blijken dat de 

benaming van een stadsmeester niets zegt over methode van aanstelling.  

De opheffing ven het ambt van stadssteenhouwer in 1633 is hiervoor reeds uitvoering 

behandeld. De stadssteenhouwerij en het ambt werden opgeheven, De Keyser raakte zijn 

dienstwoning, werkplaats en vaste jaarsalaris met toeslag kwijt, maar verkreeg daarmee wel de 

vrijheid om voor particulieren te werken en steenhandel te drijven. De stad bleef uiteraard nog steeds 

een opdrachtgever en verondersteld mag worden dat hij als eerste in aanmerking kwam voor het 

uitvoeren van stadssteenhouwwerk, waardoor gesproken kan worden van een bevoorrechte positie. 

Omdat er geen nieuwe stadssteenhouwer benoemd werd en de Keyser zijn bevoorrechte positie 

behield, bleef ook zijn bevoorrechte benaming van stadssteenhouwer behouden. In 1641 kregen de 

thesaurieren toestemming om met ‗mr.Pieter de Keyser statssteenhouwer‘ te onderhandelen over de 

aankoop van zijn huis ten behoeve van de bouw van het Staalhof.
654

 Niet alleen hijzelf maar ook de 

stad noemde hem dus na 1633 stadssteenhouwer. En hoewel er geen contract met hem bekend is, noch 

betalingen van uitgevoerd stadswerk, mag aan de hand van deze betiteling worden aangenomen dat 

Pieter de Keyser in de periode 1633-1647 als ongebonden ambachtsmeester het recht had om als eerste 

het stadssteenhouwwerk uit te voeren.  

Maar is er een onderscheid te maken in de benaming vóór en ná 1633 die dat verschil in 

aanstellingsvorm zichtbaar maakt? Pieter de Keyser werd in het merendeel van de stadsresoluties 

mr.Pieter de Keyser stadssteenhouwer of mr.Pieter stadssteenhouwer genoemd, in elke variëteit van 

schrijfwijze, en in de periode 1628-1641, dus vóór en ná de aanstellingswijziging.
655

 Vergelijkbare 

aanduidingen kreeg hij in alle stadsrekeningen van 1622 tot 1633.
656

 In 1633 werd ‗des stadts 

steenhouwer afgedankt‘.
657

 Bij zijn eerste ondertrouw in 1623 en bij zijn tweede in 1625 noemde hij 

zichzelf stadssteenhouwer, maar bij zijn derde ondertrouw in 1639 alleen ‗Pieter de Keyser van 
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Amsterdam, woonende opde Brouwersgracht‘.
658

 Er is één notarisakte uit 1645 waarin hij 

‗stadtsmeester steenhouwer‘ genoemd wordt.
659

  

Uit het voorgaande mag blijken dat Pieter de Keyser niet alleen als vrije particuliere 

meestersteenhouwer en steenhandelaar tot 1647 de benaming stadssteenhouwer kreeg, maar ook in 

zijn stadsambt tot 1633. De termen stadsmeester steenhouwer of stadssteenhouwer vertegenwoordigen 

in Amsterdam géén gedefinieerde aanstellingsvorm. Het was afhankelijk van hoe de schrijver of klerk 

deze aanduiding noteerde.  

Heeft de verandering in opvatting omtrent de aanstelling van Pieter de Keyser ook invloed op 

de toeschrijving van stadswerken aan hem? Pieter de Keyser werkte in de eerste jaren van zijn 

stadsambt voornamelijk naar overgeleverde ontwerpen van zijn vader (o.a. Kistenmakerspand, 

Latijnse Schoolpoort), maar de ontwerpen zoals van de nieuwe St.Anthonispoort (1636; afb.70), het 

Accijnshuis (1636), de Saaihal (1641; afb.27) en de pakhuizen van de West-Indische Compagnie 

(1642) worden aan Pieter de Keyser zelf toegeschreven. Deze stadswerken werden alle gerealiseerd na 

het beëindigen van De Keysers dienstverband. Deze toeschrijvingen zijn gebaseerd op het onterechte 

gegeven dat Pieter de Keyser in die periode nog steeds in stadsdienst was en als enige stadsmeester 

verondersteld werd ontwerpen te kunnen maken. Bovendien ging men er vanuit dat Pieter de Keyser 

zwaar teerde op de esthetische erfenis van zijn vader – zelfs nog in 1645 werd een schijnbaar ontwerp 

van Hendrick de Keyser toegepast voor een poortje aan het Spinhuis – en daaruit voortvloeiend leek 

hij de aansluiting met de nieuwe, classicistische architectuur niet gemakkelijk te kunnen maken: in 

zijn ontwerpen gebruikte hij veelvuldig zijn vaders vormentaal en dito elementen, en zijn 

classicistische ontwerpen waren niet altijd even evenwichtig.
660

 Omdat hij vanaf 1633 geen 

dienstverband met de stad had, is de inbreng van Pieter de Keyser op het stadswerk mogelijk kleiner 

dan men eerder wel veronderstelde; hij zal als aannemer niet automatisch ontwerpen hebben geleverd. 

Anderen van buiten het stadsfabrieksambt, zoals Jacob van Campen en Philips Vingboons hebben in 

ieder geval ontwerpen geleverd en ook van andere stadsmeesters, zoals de stadstimmerlieden Pieter 

Michiels (†1647) en Pieter Intesz (†1653) zijn ontwerpen bekend.
661

 De vanzelfsprekendheid om de 

stadsontwerpen aan Pieter de Keyser toe te schrijven, is inmiddels enigszins achterhaald. 

Toeschrijving blijft echter problematisch, omdat de bronnen zich zelden concreet uitspreken over de 

ontwerpfase van stadsgebouwen, maar behalve de bovenstaande ontwerpers, komen ook onderfabriek 

Dirk Wijnantsz Beets (†1658; timmerman) en stadsmetselaar Philips de Vos (†1659) in aanmerking 

voor het leveren van stadsontwerpen. 

 

Logistiek wonder Swanenburgh 

Om Gerrit Barentsz Swanenburgh (1605-1669) aan te merken als de veelzijdigste stadstimmerman die 

de stad ooit gehad heeft, doet hem tekort. Swanenburgh was een groots organisator die in de rijkste 

bouwperiode van de stad Amsterdam het aansturend middelpunt van het stadsfabrieksambt was. Hij 

leidde het grootste bouwbedrijf van de Republiek, gaf sturing aan de omvangrijkste stadsvergroting 

van de zeventiende eeuw, was tevens ontwerper van constructies, gebouwen, stedenbouwkundige 

invullingen en eveneens als particulier aannemer actief. 

                                                      
658

 SAA: DTB 428/ f.155 (18/08/1623); 430/ f.201 (08/08/1625); 452/ f.250 (27/10/1636).  
659

 Weissman 1904, p.78. 
660

 Meischke (e.a.1998, pp.55-56) noemt verschillende toeschrijvingen op deze gronden. 
661

 Jacob van Campen leverde ontwerpen voor de Heiligewegspoort, het stadhuis, Nieuwekerkstoren; Philips 

Vingboons werkte ze als tekenaar uit en leverde bovendien zijn eigen ontwerp voor het stadhuis (zie: Huisken 

e.a. 1995, pp.172-173; pp.187-199; Ottenheym 1989, p.23; pp.111-127); de gevel van het Spinhuis aan de 

O.Z.Voorburgwal en één van de binnenplaatsgevels worden aan Willem de Keyser toegeschreven (Van Laar 

1997?, p.22); aan de latere stadstimmerman Pieter Michielsz wordt het Makelaars Comptoir toegeschreven 

(Bericht… 2002, pp.2-3) en van Pieter Intesz zijn twee woonhuizen bekend (zie bijlage 15). 



 
244 

 

Hij was in 1654 aangesteld als stadstimmerman en opzichter van de stadsgebouwen en het 

arbeidsvolk.
662

 In de laatste functie was hij verantwoordelijk voor het onderhoud van alle gebouwen in 

stadseigendom en voor al het personeel dat daaraan werkzaam was. Hiervoor diende hij regelmatig een 

rondgang te maken langs al die gebouwen en als onderhoud nodig was, de tekeningen en bestekken te 

maken; de onderhoudswerken zelf dienden zeer frequent, zo niet dagelijks, gecontroleerd te worden op 

voortgang, materiaalgebruik en naleving van het bestek.
663

 Naast hem was de onderfabrieksmeester 

verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte (vuilnis- en baggerwerken) en het 

totaaloverzicht op de publieke werken en was de stadsarchitect verantwoordelijk voor de stads 

nieuwbouwwerken. Met betrekking tot het stadstimmerwerk stond Swanenburgh onder de 

verantwoordelijkheid van de onderfabrieksmeester, maar als opzichter van de stadsonderhoudswerken 

onder direct gezag van de thesaurieren-ordinaris.  

Al een jaar later nam hij de taak over van de stadsarchitect als opzichter van de stads 

nieuwbouwwerken: Stalpaert moest zich geheel toeleggen op de voltooiing van het stadhuis nadat 

Jacob van Campen zich had teruggetrokken van de bouw. Daarmee kreeg Swanenburgh ‗d‘opsicht, 

directie ende beleijt over alle deser stadts te maecken nieuwe wercken‘ en ‗het geene raeckt de 

reparatien van de oude gebouwen‘ vanwege zijn ‗ervarentheijt, trouwigheijt ende naerstigheijt‘.
664

 Hij 

stuurde de stadsmeesters aan en was bevoegd ook de werklieden van de andere stadsmeesters aan te 

sturen. Hij werd daarmee de bouwleider en werkplanner van het stadsfabrieksambt en zou oordelen 

over de werkkwaliteit van zowel de werkmannen als de stadsmeesters. Hij had in deze functie 

verantwoording af te dragen aan de thesaurieren-ordinaris. Aan deze functieverzwaring was een 

salarisverhoging noch een nieuwe functiebenaming verbonden. 

Die kreeg hij beide pas na het overlijden van onderfabrieksmeester Beets in 1659: het ambt 

werd formeel opgedeeld in twee functies: Swanenburgh werd aangesteld als onderfabrieksmeester 

voor de stadsbouwwerken en een tweede onderfabrieksmeester voor de infrastructurele werken.
665

 

Deze formeel nieuwe functie voor Swanenburgh was in grote lijnen dezelfde als hij hiervoor als 

opzichter al bekleedde: als onderfabrieksmeester zou hij ‗onder‘t gesagh vande heeren tresorieren, de 

opsight, directie ende beleijt van alle deser stede gebouwen, timmeragien ende reparatien‘ voeren 

‗mitsgaders alle den aencleven ende gevolgen vandien.‘
666

 Waaruit deze ‗aencleven ende gevolgen‘ 

precies bestonden, is uit de bronnen niet te achterhalen, maar te denken valt aan de materiaalinkoop en 

aanverwante zaken als de dagelijkse administratieve afwikkeling met de leveranciers, controle op de 

leveranties, opslag en toepassing van de materialen, en het dagelijks overleg met de thesaurieren. Het 

lijkt in eerste instantie niet waarschijnlijk dat deze ‗aencleven ende gevolgen‘ nieuw in het 

takenpakket van Swanenburgh waren, maar toch moet dit aspect van het werk wel degelijk zijn 

uitgebreid, want hij kreeg het volgende jaar een salarisverhoging van 50% omdat hij de onderfabriek 

niet alleen in naam was opgevolgd ‗maer oock de last de welken aende selven aenbevolen was heeft 

waer genomen ende noch waerneemt sonder daer van eenich verbetering van tractement te hebben 

genoten‘.
667

 Hij heeft dus bestuurlijke en administratieve taken van de voormalige onderfabriek 

waargenomen die in zijn takenpakket zijn gebleven. Welke, is onduidelijk. Hij kreeg wel assistentie 

van twee ondermeesters. Zij werden geacht toezicht te houden op de timmerlieden, de urenlijsten of 

weekcedels bij te houden van al het personeel dat onder de stadstimmerman viel en deze lijsten over te 

                                                      
662

 SAA: 5023/ 4/ f.9-10v. [Groot Memoriaal; 20/01/1654]. 
663

 Idem; voor de transcriptie van deze instructie, zie: Van Essen 2000, pp.113-114: bijlage 1. 
664

 SAA: 5023/ 4/ f.50 [Groot Memoriaal; 02/03/1655]; voor de transcriptie van deze instructie, zie: Van Essen 

2000, p.114: bijlage 2. 
665

 SAA: 5039/ 2/ f.17v. [res.Thes.Ord.; 31/01/1659]; aanstelling van Swanenburgh en Spakenburgh. 
666

 SAA: 5039/ 2/ f.22 [res.Thes.Ord.; 13/03/1659]. 
667

 SAA: 5024/ 2/ f.128 [res.Reg. en Oud Burg.; 23/01/1660]; zijn salaris als opzichter van ƒ800 werd verhoogd 

tot ƒ1200 als onderfabriek. 



 
245 

 

dragen aan de thesauriers, en toezicht te houden op en verantwoording af te leggen op het gebruik van 

de materialen voor het timmerwerk.
668

  

In een periode van nieuwe fortificatiewerken in een tijd van grote stadsuitgaven aan publieke 

werken (zie grafiek 3) zou deze functie van onderfabriek voor de meesten een full-time baan zijn 

geweest, maar Swanenburgh was nog steeds stadstimmerman en in die hoedanigheid verantwoordelijk 

voor alle timmerwerken van de stad, leidde hij twee stadstimmertuinen, tientallen tot honderden  

timmerlieden en werkvolk en was hij verantwoordelijk voor het herbruikbaar maken van oude 

matererialen  en inkoop van nieuwe. Hij hield inspecties, maakte taxaties en gaf adviezen aan de 

thesaurieren, vroedschap, burgemeesters en commissies, maakte bestekken en tekeningen voor het 

timmerwerk en de stadsonderhoudwerken, en maakte hij de ontwerpen en bouwtekeningen voor 

nieuwbouwplannen en stedenbouwkundige plannen.
669

 Hij was verantwoordelijk voor drie van de ‗vijff 

distincte concepten‘ voor de invulling van de vierde stadsvergroting (1660).
670

 Hij leverde de 

ontwerpen voor drie van de vier nieuwe stadspoorten, de Muider-, Weesper- en Utrechtse Poort (1662; 

afb.11), de houten bruggen voor alle vier stadspoorten (1662), voor de inrichting van en bebouwing op 

de stadsschuitenmakerij op Oostenburg (1664) en voor de Bank van Lening.
671

 Hij had duidelijk een 

grote inbreng in de vormgeving van de nieuwe elementen in de stad. 

Het is onvoorstelbaar dat één persoon beide functies in de meest expansieve bouwperiode van 

Amsterdam tegelijkertijd kon uitoefenen en daarbij ook nog als aannemer optrad. Swanenburgh heeft 

in ieder geval als aannemer het timmerwerk van de Regulierspoort (1655) uitgevoerd.
672

 Het lijkt 

daardoor niet onwaarschijnlijk dat hij vaker heeft opgetreden als aannemer. Voor privaat werk moest 

hij echter beschikken over een eigen werkplaats en eigen personeel, want de werkplaats en het 

personeel in de stadstimmertuin kon hij uitsluitend gebruiken voor stadswerk. Het meest logisch is dat 

hij het werk in onderaanneming heeft gegeven, dus een andere meestertimmerman met zijn knechten 

aan het werk heeft gezet en zelf de directie heeft gevoerd. Hoe het ook zij, heeft hij hiervoor dus zijn 

privé boekhouding en administratie moeten bijhouden. 

Swanenburgh heeft ook samen met stadsmetselaar Brederode de directie gevoerd over de 

bouw van het VOC-magazijn op het eiland Oostenburg.
673

 Het stadsfabrieksambt was nauw betrokken 

bij de ontwikkeling en bouw van dit complex, maar de expliciete betaling aan de beide stadsmeesters 

voor hun diensten en de verering voor stadsarchitect Stalpaert voor het ontwerp geven aan dat het 

werk als geheel niet is uitgevoerd door het stadsfabrieksambt. Maar de stadsmeesters waren 

waarschijnlijk de enige ambachtsmeesters in Amsterdam die in staat waren de bouw van het grootste 

gebouw van de stad te kunnen organiseren.
674

 

Gerrit Barentsz Swanenburgh was in staat om twee zware, verantwoordelijke stadsambten te 

combineren, het grootste bouwbedrijf van de Republiek logistiek te managen en daarenboven ook als 

aannemer en gedetacheerde aan een semi-overheidsinstelling te werken. Hij moet een uitmuntend 

organisator zijn geweest. 
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 SAA: 5039/ 2/ f.34 [res.Thes.Ord.; 03/07/1659]; zie ook Van Essen 2000, p.106. 
669

 Blijkens de opdrachten aan Swanenburgh die in de loop der jaren in de stadsresoluties te vinden zijn. 
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 Van Essen 2002b, pp.103-104; zie ook hoofdstuk 11.5. 
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 De opdrachten daartoe zijn respectievelijk te vinden in: SAA: 5039/ 2/ f.98 en 99; f.101v.; 5039/ 3/ f.6 

[res.Thes.Ord.; 19/08/1662 en 01/09/1662; 14/09/1662; 11/11/1664]. Voor de toeschrijving van het ontwerp van 

de Bank van Lening door Swanenburgh, zie hoofdstuk 11.3, zie ook: Van Essen 1998, pp.44-45. 
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 SAA: 5039/ 340/ f.188 [Rapiamus 1656; 02/01/1657]; hij ontving hiervoor ƒ5360; het metselwerk was door 

de latere stadsmetselaar Jan Willemsz Brederode uitgevoerd voor ƒ7575 en het steenhouwerswerk door Abraham 

Molenijser, de vader van de latere stadssteenhouwer Barent Molenijser voor ƒ9750. De eerstesteenlegging vond 

plaats op 28 april 1655 [Dapper 1663, p.451]. Het ontwerp was geleverd door stadsingenieur Hendrick Ruse 

(‗Capiteijn Rusius‘) [SAA: 5025/ 20/ f.188v.; res.Vroedschap; 30/06/1654]. 
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 Hij ontving, net als stadsmetselaar Jan Willemsz Brederode, in 1663 ƒ750 (300 rijksdaalders) voor zijn 

diensten met betrekking tot de bouw van het VOC-magazijn [Overvoorde 1928, p.44]. 
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 Over het VOC-Zeemagazijn, zie vooral: Kist e.a.1986, Overvoorde 1928, pp.17-55. 
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HOOFDSTUK 11 
UITVOERING – DE STAD ALS OPDRACHTGEVER 

 

 

11.1  Inleiding  

 

Na de voorgaande behandeling van de organisatie van de Amsterdamse publieke werken, van het 

beleid, de aansturing en de uitvoerders blijft de vraag liggen hoe de stad functioneerde als 

opdrachtgever. Wat waren de beweegredenen achter de keuzes en besluitvorming die werden gemaakt, 

en welke prioriteiten werden gesteld in het beleid achter de stadsbouwopgaven? De bronnen geven 

weinig concrete of volledige informatie om een helder beeld te geven van de uitvoering van de 

stadswerken. Het volledige archief van het Amsterdamse stadsfabrieksambt uit de zeventiende eeuw 

met alle tekeningen, bestekken, boekhouding, aantekeningen, commissieverslagen en loonlijsten is 

vernietigd. Wat resteert, zijn enkele toevallig bewaard gebleven stukken: een enkele bestek- of 

ontwerptekening, een stukje commissieverslag en de soms iets uitvoeriger beschrijvingen in de 

resoluties of stadsrekeningen.  

Vanuit deze beperking worden aan de hand van beschikbare voorbeelden segmenten van de 

opdrachtverlening nader geduid. Intenties en ambities zijn goed zichtbaar in de gelijktijdige ontwerpen 

van verschillende stadspoorten. Besluitvormingsprocessen zijn nauwelijks te distilleren uit de 

resoluties omdat daarin vrijwel onuitgezonderd enkel het eindbesluit staat genoteerd. De 

besluitvorming omtrent de Bank van Lening vormt hierop een aardige uitzondering omdat deze over 

vele jaren is verspreid. De stadsontwikkeling is in dit hoofdstuk opgedeeld in twee segmenten: die 

binnen de bestaande structuur van de oude stad en de nieuwe stadsuitleg. De ontwikkeling van de 

St.Anthonismarkt (1614) als totaalconcept van functie en beeld, en twee projecten aan de 

Amsteloever, de Turfmarkt (1630) en de Swanenburgerstraat (1660), laten zien hoe de stad zich in de 

loop van de zeventiende eeuw soms concreet opstelde inzake de welstand van een specifiek stadsdeel. 

De stadsuitleg van de zogenoemde vierde vergroting (1662) laat een gescheiden ontwikkeling zien van 

enerzijds de fortificatie (1650-1660) met militaire en economische motieven aan de hand van 

verscheidene ontwerptekeningen en anderzijds het stedenbouwkundig plan (1660-1662) aan de hand 

van toevallig overgebleven commissieverslagen. Van de infrastructurele werken laten de 

Amstelsluizen als groot ambitieus waterbouwkundig werk waarvan zowel het voorontwerp als het 

eindontwerp nog bestaat, duidelijk zien waar de stad prioriteiten stelde. 

Voorafgaand aan deze casussen zal worden ingegaan op de stadsbouwopgaven die betrekking 

hadden op het algemeen welzijn. In het verlengde daarvan zal ook de regelgeving met betrekking tot 

welstand voor particuliere bouwopdrachten aan bod komen en de ambities van de stad in representatie 

en esthetiek van de gebouwde omgeving. Deze pretenties worden niet alleen zichtbaar gemaakt in de 

ontwerpvragen maar lijken tevens in de ontwerperskeuze naar voren te komen: wanneer werden 

ontwerpers van binnen het stadsfabrieksambt dan wel van buitenaf aangezocht? In de casussen komen 

deze zaken nogmaals naar voren. Het hoofdstuk wordt afgesloten met het meest extreme voorbeeld 

van reactief beleid, waarin van beleid welhaast geen sprake meer is: het crisismanagement ten tijde 

van de acute noodsituatie in het Rampjaar 1672. 
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11.2  Algemeen 

 

Welzijn  

Het algemeen welzijn van de burgers, en vooral van de middenstand en het patriciaat, was een 

permanente zorg voor het stadsbestuur: zij droeg verantwoording voor een goede infrastructuur, 

veiligheid, hygiëne, sociale zorg en religie. Sociale zorg en bestrijding van armoede was in eerste 

instantie een particuliere aangelegenheid, maar het stadsbestuur droeg ten behoeve van de openbare 

orde verantwoording voor diegenen die buiten de particuliere zorg vielen: de bouw van werkhuizen en 

weeshuizen werd door de stad geïnitieerd en gestimuleerd. De oprichting van de Bank van Lening was 

eveneens een overheidstaak. Ook de mogelijkheid tot het uitoefenen van de protestantse religie 

behoorde tot de verantwoordelijkheden van de stadsoverheid: zij diende zorg te dragen voor voldoende 

en adequate godshuizen voor de gereformeerde gemeente. In het kader van het algemeen welzijn en 

vergroting van de welvaart droeg de stad eveneens bij aan het stimuleren van de handel door de 

oprichting van handels- en warenbeurzen, visbanken, kranen etc. en de aanleg van industriegebieden, 

scheepswerven en houtwallen.  

Waterverversing en stank- en brandpreventie waren belangrijke onderwerpen in de 

stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad en stadsvergrotingen, naast de praktische zaken als 

bruikbaarheid en dus opbrengst van de erven, en de verkeersdoorstroom in straten en wateren.
675

 Met 

name brandpreventie was sinds de grote stadsbrand van 1452 een uitgesproken taak van de 

stadsoverheid. Dit resulteerde in verschillende keuren die daarop betrekking hadden en in 1565 in een 

allesomvattende bouwverordening die tot in de vroege negentiende eeuw heeft dienst gedaan.
676

  

Brand- en ontploffingsgevaar was voor het stadsbestuur reden om zeer zorgvuldig over de 

locatie van sommige (stads)gebouwen na te denken. In 1597 bijvoorbeeld zouden er één of twee 

nieuwe buskruithuizen worden gebouwd, omdat het buskruit nog steeds verspreid over de stad in de 

oude stadsmuren en torens opgeslagen lag. De burgemeesters en thesaurieren-ordinaris zouden een 

aantal plaatsen in de stad als mogelijke locatie aanwijzen en een commissie bestaande uit drie 

(oud)fabrieksmeesters (Smit, Oetgens en Nachtglas) en een oud-schepen zou bepalen ‗hoe, waer ende 

in wat forme dat ‗t voorsz buscruijthuijs offe huijsen tot bewaringe vant voorsz buscruijt ende 

verhoedinge van brant, [het] best zullen dienen geboudt ende opgemaeckt [te worden].‘
677

 Esthetica 

zal in dit ontwerp van ondergeschikt belang zijn geweest: veiligheid was het belangrijkste item in dit 

ontwerp. Ze werden uiteindelijk geplaatst in de bolwerken.
678

 Ook het stadsgiethuis werd bewust in de 

periferie van de stad gebouwd: eind zestiende eeuw in een bolwerk, later in de zeventiende eeuw aan 

de buitenrand van de Jordaan.  

Het algemeen welzijn en de veiligheid was gemoeid in een omvangrijk project in 1669-1670 

waarbij in de stad 1800 straatlantaarns werden geplaatst volgens het concept van uitvinder en schilder 

Jan van der Heyden (1637-1712).
679

 Deze lantaarns waren veiliger en zuiniger dan voorgaande 

lantaarns, waardoor ze op grote schaal konden worden ingezet en tot ver in de achttiende eeuw dienst 

hebben gedaan. Van der Heyden heeft het maken en plaatsen van de lantaarns als werk aangenomen en 

is vervolgens voor een jaarsalaris van ƒ2000 opzichter van de straatlantaarns geworden om volledig 

zorg te dragen voor het doen vullen, aansteken, doven en onderhouden van de lantaarns. Het 

stadsbestuur ging er vanuit dat door de straatverlichting minder mensen te water zouden raken en 
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 Over de motieven van de stad Amsterdam in de zeventiende-eeuwse stadsontwikkeling, zie: Abrahamse 
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verdrinken, dat de criminaliteit minder zou zijn of in ieder geval sneller ontdekt zou worden en dat ook 

branden eerder geblust konden worden omdat de straten goed verlicht waren waardoor men snel en 

makkelijk ter plekke kon zijn.
680

 

Het welzijn van de middenstand en het patriciaat was niet gebaat bij brandgevaar en stank- en 

geluidoverlast in de directe woonomgeving. Zoals in zestiende-eeuwse stadsuitbreidingen bepaalde 

gebieden al bestemd werden voor specifieke, overlast veroorzakende industriën – bijvoorbeeld Marken 

voor de scheepsbouw – zo werden in de Derde Vergroting (1612) de hoofdgrachten, en met name de 

Herengracht, bestemd voor ‗schoone woningen ende huysen voor den rentenieren ende andere 

vermogende luyden‘.
681

 De kleine industrie werd verbannen naar de Jordaan en ook daar ‗gesorteerd‘ 

op soort overlast of gevaar. Om de hoofdgrachten te vrijwaren van stinkende en brandgevaarlijke 

ambachten, werden in de verkoopcondities van de erven opgenomen dat kuiperijen, zeepziederijen en 

ambachten die het aambeeld gebruikten, verboden waren. De voornoemde condities waren echter geen 

belemmering voor de zoon van fabriekmeester Nachtglas om op de Herengracht een stankoverlast 

veroorzakende mouterij te beginnen; de regelgeving was niet stringent genoeg.
682

 In het ontwerp van 

de vierde stadsvergroting (1662) werd een bewuste differentiatie aangebracht in perceelgrootte en 

straatbreedtes om de verschillende bevolkingsgroepen hun eigen woongebied te geven: de Herengracht 

bleef de duurste woongracht en de buitenste ring om de hoofdgrachten de locatie voor de kleine 

luiden. De scheepsbouw, als belangrijkste industrie, kreeg alle ruimte aan het IJ-front op de Oostelijke 

Eilanden, evenals de Admiraliteit en de grootste multinational van dat moment, de V.O.C., met 

scheepswerven en enorme pakhuizen (zie ook hierna). 

De grachten vormden een watersysteem dat niet alleen werd gebruikt als verkeersader, maar 

tevens als riool waarin alles geloosd werd: de inhoud van de privaten, het afval van bedrijven zoals 

van de slagers, visverkopers, leerlooiers, teerstokers en bierbrouwers, en dierlijke karkassen.
683

 Dit 

open riool moest dus dagelijks gereinigd worden om ondraaglijke stank tegen te gaan. 

Waterverversing was van cruciaal belang. Het grachtenplan met zijn vele sluizen en verschillende 

waterpeilen was zo ontworpen dat optimale doorstroming mogelijk moest zijn. Het complexe 

watersysteem heeft echter nooit optimaal gefunctioneerd en werd continue aangepast in de hoop de 

waterkwaliteit binnen de stad te verbeteren. In 1618 al werd het watersysteem van de derde vergroting 

(1612) aangepast door tegenover de Beulingsloot een nieuwe dwarsgracht te graven.
684

 De commissie 

die de vormgeving van de vierde vergroting (1662) zou bepalen, heeft zich langdurig gebogen over het 

probleem van de waterdoorstroming.
685

 Maar in 1670 al dacht men voor het niet-functionerende 

watersysteem de definitieve oplossing te hebben gevonden in de aanleg van de Amstelsluizen (zie 

casus hierna).
686

 De waterverversing bleef een permanente zorg. 

Bomen in de stad vergrootten het welzijn van de burgers, werden al eeuwen gewaardeerd en in 

Amsterdam structureel aangepland van stadswege.
687

 Ze werden geplaatst op de stadswallen, langs de 
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grachten en op pleinen (afb.71) en genoten al sinds de vijftiende eeuw enige mate van juridische 

bescherming. Bomen werden echter gebruikt om was te drogen, als urinoir, en werden vernield voor 

het verkrijgen van meiboomtakken en brandstof.
688

 Niet alleen werden er diverse keuren uitgevaardigd 

tegen boomschenders met dreiging van forse boetes of zelfs tot lijfstraffen en verbanning, ook werden 

de stammen voorzien van beschermende kokers.
689

 Een opzichter van de stadsbomen zag er op zijn 

dagelijkse rondes door de stad op toe dat de bomen in de stad ongedeerd bleven en niet werden 

vernield of omgehakt.
690

 

Van het belang dat de stad hechtte aan een lommerrijke omgeving getuigt de aanleg van de 

Plantage in 1682 (afb.72): in het gebied ten noorden van de Amstel binnen de vierde vergroting waren 

nauwelijks erven uitgegeven en de stad had er belang bij dat de grond verkocht werd, niet alleen 

vanwege inkomsten, maar ook dat het gebied ‗zoude dienen tot merkelijke cieragie, vermaek en 

verbeteringe van de voorsz stad, alzoo de zelve daer door zoude werden voorsien met meenichte van 

schoone allees en vermakelijke gesichten.‘
691

  

 

Welstand en esthetiek 

De invloed van het stadsbestuur op de vormgeving van de gebouwde omgeving is onder te verdelen in 

enerzijds de regelgeving met betrekking tot welstand voor particuliere bouwopdrachten en anderzijds 

de pretenties van de stad in eigen bouwprojecten. 

Voor particuliere opdrachtgevers kende de stad Amsterdam in de zeventiende eeuw weinig 

regels met betrekking tot de welstand van hun huizen: de rooilijn was vastgesteld, een verbod op 

smaldeling kon men doen laten gelden, maar over de esthetiek van de particuliere gevels kende de 

Amsterdamse stadsoverheid tot in de late zeventiende eeuw geen dwingende algemene voorschriften. 

Van welgeteld vier gevallen is bekend dat de stad de kopers van specifieke erven verplichtte de gevels 

van de te bouwen huizen volgens een te voren opgelegd ontwerp te maken om een uniforme 

bebouwing te creëren: in 1614 vijf nieuwe erven aan het St.Anthonisplein (huidige Nieuwmarkt, zie 

hierna casus St.Anthonismarkt)
692

, in 1615 de west- en oostzijde van de Varkensmarkt (huidige 

Herenmarkt)
693

 en enkele erven aan de Westermarkt
694

, in 1660 de erven aan de nieuw aangeplempte 

strook Amsteloever aan de Zwanenburgerstraat (zie hierna casus).
695

 Bij de oostzijde van de 

Herenmarkt werd expliciet vermeld dat het ontwerp door ‗de stadsmeester‘ was gemaakt en deze 

wordt op stilistische gronden aan Hendrick de Keyser toegeschreven.
696

 De verplichting tot de aanleg 

van deze fraaie, maar kostbare gevels aan de St.Anthonismarkt en de Herenmarkt zal voor aspirant-

eigenaren een groot obstakel zijn geweest en op veel weerstand hebben gestuit. Dit kan de reden zijn 

dat het stadbestuur bij andere pleinen in de derde vergroting (1612) heeft afgezien van de verplichting 

tot uniforme bebouwing. Ook in de vierde vergroting (1662) heeft de stad aanvankelijk (met 

uitzondering van de Zwanenburgerstraat) afgezien van dwingende welstandsvoorschriften voor 

particulieren die verder gingen dan de bepaling van de rooilijn, perceelbreedte, stoephoogte en 

bestemming. Uitzondering werd gemaakt voor de nieuw aangeplempte Amsteloever naast het 
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 De tak in de top van een in aanbouw zijnd bouwwerk is een gebruik dat in de bouw nog steeds bestaat om aan 
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Diakonieweeshuis: de kopers van de erven aan de Zwanenburgerstraat kregen een dwingend ontwerp 

opgelegd. Deze uitzondering zal zijn oorzaak vinden in de locatie: het bouwblok was gelegen in de 

bocht van de rivier in de zichtas van de rechtgetrokken Amstel en vormde samen met het 

Diakonieweeshuis een monumentaal gevelfront op een prominente plaats (afb.73).
697

 Dat elders  in 

Amsterdam veelvuldig bouwblokken van verschillende grootte onder één architectuur werden 

gebouwd, is voor zover bekend, altijd de keus van de particuliere opdrachtgevers geweest.
698

 

De veelvuldig toegepaste uitbundige verfraaiing van nieuwe gevels met uitspringende 

onderdelen als balkons, kroonlijsten en ornamenten betekende in de tweede helft van de zeventiende 

eeuw op grote schaal een overschrijding van de grens tussen de particuliere naar de openbare ruimte 

en diende in regelgeving te worden ingeperkt en vastgelegd.
699

 De ‗consideratien genomen over de 

cornissingen, balcons en uijtsprongen‘ uit 1670 (zie bijlage 12) waren de eerste Amsterdamse 

welstandsregels die gesteld werden aan de afmetingen van gevelonderdelen anders dan de stoep. Voor 

balkons golden twee hoogtematen: de balkons die binnen de gestelde limiet van elf duimen (+ 28cm.) 

buiten de rooilijn bleven, dienden op een hoogte van minstens 20 voet worden gebouwd, bij een 

grotere overkraging van 2½ á 3 voeten werd de hoogtemaat voor balkons verhoogd naar 24 á 25 

voeten. Andere uitspringende delen aan de gevel zoals kroonlijsten en ornamenten mochten niet meer 

dan elf duimen  buiten de rooilijn steken. Wenste men evenwel forser ornament [‗meerder 

commoditeit of swaerder ornament‘] toe te passen, dan diende de gevel zover terug geplaatst worden 

dat de hoekpilasters [‗posten‘] in de rooilijn stonden.
700

 De stoepen behoorden volgens de bestaande 

keuren te worden aangelegd. Of deze ‗consideratien‘ daadwerkelijk als regelgeving is ingevoerd, is 

niet duidelijk, maar het is wel een bijzonderheid in de zeventiende eeuw dat het Amsterdamse 

stadsbestuur zich genoodzaakt voelde zich te bemoeien met de vormgeving van de particuliere 

woonhuizen. Met de esthetiek van het individuele ontwerp hadden deze regels echter weinig van doen, 

het behoud van een uniform straatfront (rooilijn) zonder belemmeringen door lage balkons waarmee 

een goede doorstroom van verkeer en daarmee de veiligheid werd gewaarborgd, was de belangrijkste 

beweegreden.  

Bij stadsbouwopdrachten en stedelijke ontwikkelingen waren er altijd drie belangrijke 

overwegingen die ten grondslag lagen aan de uiteindelijke plannen: ze dienden tot cieraet, dienst en/of 

profijt van de stad.
701

 Het moest dus esthetische waarde of nut hebben, en/of geld opleveren. Wat tot 

cieraet zou dienen, kwam ten goede aan de uitstraling van de stad. Het toonbeeld van de stad en in het 

bijzonder van haar publieke gebouwen en openbare ruimte waren ook in de zeventiende eeuw een 

afspiegeling van het zelfbeeld en de pretenties van een stad. Zo diende de Londense beurs als 

voorbeeld voor de Amsterdamse Beurs (1608; afb.26) in de onderlinge strijd van de twee 

concurerende handelssteden.
702

 In de derde vergroting (1612) werd overwogen om de geplande 

Keizersgracht niet te graven en in plaats daarvan een brede allee te maken in de stijl van het Haagse 

Lange Voorhout.
703

 Als inspiratiebron voor het ontwerp van het Amsterdamse stadhuis (1648; afb.13) 
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 Het is dezelfde prominente plaats waarop het huidige stadhuis is gebouwd. 
698

 Het grootste zeventiende-eeuwse Amsterdamse bouwblok dat in particulier bezit onder één architectuur werd 
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 SAA: 5024/ 2/ f.176-177 [res.Reg. en Oud Burg.; 18/04/1670]. 
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diende het Romeinse Forum met senaatsgebouw (curia) en rechtszaal (basilica) refererend aan de 

magistraten van het republikeinse Rome (afb.74).
704

 Pakhuizen, weeshuizen, armenhuizen, 

verdedigingswerken kregen als (semi-)publieke gebouwen in de bescheidenheid van hun functie de 

grootstheid van stadspaleizen mee: ‘s Lands Zeemagazijn (1655; afb.75) en het Diakonieweeshuis 

(1656; afb.76) als rechtstreekse, maar wel versoberde, navolgers van het stadhuis
705

, maar ook de 

houten Blokhuizen (1652; afb.51), de beide Huiszittenhuizen (1649 en 1654; afb.53), het voorgebouw 

van de V.O.C.-lijnbaan (1660; afb.77), het V.O.C.-pakhuis (1660; afb.78), de vergaderzaal van de 

Admiraliteit aan het Prinsenhof (1661; afb.79), de uitbreiding van de Beurs (1668; afb.54) en het 

Diakonie Oude Mannen- en Vrouwenhuis (1681; afb.80) hadden alle het voorkomen van 

stadspaleizen. De stadspoorten hadden behalve een verdedigende tevens een representatieve functie 

(zie hierna casus stadspoorten). Maar ook de nieuwe kerken, de verkaveling in de stadsvergrotingen, 

de aanplant van bomen, stenen bruggen over de grachten en de opbouw van pleinwanden (zie hierna 

casus St.Anthonismarkt) verrijkten het aanzien van de stad.
706

 

Onder de Amsterdamse regenten hield een groot aantal zich als delittant bezig met 

architectuur, zoals bijvoorbeeld fabrieksmeester en burgemeester Frans Hendricx Oetgens (1558-

1625) en burgemeester Joan Huydecoper (1599-1661).
707

 Het was dan ook vanzelfsprekend dat het 

stadsbestuur bij alle enigszins representatieve gebouwen en stedenbouwkundige ontwikkelingen 

sturende invloed had op de vormgeving. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is het ontwerp van de 

Westerkerk (1620): het ontwerp van De Keyser werd goedgekeurd met een tweetal voorbehouden: het 

torenontwerp deugde niet – daarvoor moest een ander ontwerp in de plaats komen – en de toren diende 

niet in de hoek – zoals bij de Zuiderkerk – maar in het midden van de westgevel geplaatst te worden. 

Men besloot dat het ‗voorsz model in alles sal gevolcht werden, uytgeseyt dat men den Toren sal 

stellen int midden […] ende dat men midderlertijt oock sal zijen nae een fraij model van een Toren‘
708

 

De toren (gereed 1638) werd door De Keysers vroegtijdige dood uiteindelijk ontworpen door De 

Keyser‘s zoon en opvolger Pieter en wijkt daardoor af van het ontwerp van zijn vader. 

Vormgeving werd – zeker in de vroege zeventiende eeuw – vanuit het stadsbestuur over het 

algemeen voornamelijk pragmatisch bepaald. In de keuze bijvoorbeeld tussen twee ontwerpen van de 

Noorderkerk bleek de omvang doorslaggevend  – men koos expliciet het grootste ontwerp.
709

 Toen 

men zich in het stedenbouwkundig plan van de derde  vergroting moest buigen over de bruggen, 

besloot men dat het voor de stad ‗best, cierlycker ende proffytelycker‘ zou zijn om gesloten stenen 

bruggen te maken, met vijf bogen waarvan de middelste zo hoog en wijd was dat er bij hoog water een 

lege lichter doorheen kon varen.
710

 Men wilde dus bruggen in een vastgestelde vorm en in een 

vastgesteld materiaal, omdat dat altijd vrije doorvaart gaf en vrijwel geen onderhoud, er geen 

brugwachter voor aangesteld hoefde te worden en de repetering van dezelfde bruggen achter elkaar 

een uniform beeld gaf en daardoor een fraai aanzicht.  

Tot in de zeventiende eeuw reikte de kennis en de artisticiteit van de stadsmeesters tot 

tevredenheid van het stadsbestuur. Maar de intellectualisering van de architectuur – door het grote 

belang dat sinds de jaren 1630 in de Noordelijke Nederlanden aan de klassieke architectuurtheorie en 

                                                                                                                                                                      
stadsbestuur doen besluiten van dit plan af te zien. Abrahamse (2010, pp.67-69) geeft als belangrijke reden 

eveneens de grote behoefte aan grond als ophogingsmateriaal aan. 
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de bestudering daarvan werd gesteld – zorgde dat de bovenlaag van de bevolking zich meer dan ooit 

direct met de vormgeving van de architectuur bezig hield en daaraan andere eisen ging stellen. 

Specifieke kennis van de klassieke architectuurtheorie en -vormgeving was vereist om aan de 

esthetische ontwerpeisen van de stadsbestuurders te kunnen voldoen. De traditioneel geschoolde 

stadsmeesters konden aanvankelijk aan deze eisen (nog) niet voldoen. Het zijn met name een generatie 

schilders, waaronder Jacob van Campen en Pieter Post, die sinds de jaren 1630 als eerste in de 

Noordelijke Nederlanden de klassieke architectuur ter hand nam. Vanuit het stadsbestuur ontstond in 

de periode 1633-1648 een zoektocht buiten het stadsfabrieksambt (zie hierna: ontwerpen intern/extern) 

naar tevredenstellende ‗moderne‘ ontwerpen voor belangrijke en prestigieuze stadswerken als het 

Stadhuis en de Nieuwekerkstoren.
711

 Nadien waren ontwerpkwaliteiten weer in voldoende mate 

aanwezig in het stadsfabrieksambt en het stadsbestuur. 

De financiële staat van de stad was van grote invloed op de esthetiek van de vormgeving van 

de stadswerken. De verbeterde positie en financiële armslag van de stad zorgde voor een limietloos 

budget voor vormgeving, materiaalgebruik en het vorstelijk decoratieprogramma van het stadhuis. De 

Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) deed echter zo‘n grote aanslag op de stadsfinanciën dat 

zondermeer besloten werd het stadhuis twee verdiepingen lager te maken, waardoor een aangepast, en 

ernstig gemankeerd ontwerp noodzakelijk werd (afb.52). Na de gewonnen oorlog en een ras 

toenemende conjunctuur werd het oude ontwerp opnieuw uit de kast gehaald en dienvolgens 

uitgevoerd.  

In de ontwikkeling van het stedenbouwkundig ontwerp van de vierde vergroting (1662) vond 

binnen anderhalf jaar tijd een aardverschuiving plaats in het programma van eisen, mede veroorzaakt 

door de stijgende conjunctuur: waar het aanvankelijke plan nog zoveel mogelijk de bestaande pre-

stedelijke structuur moest volgen om de kosten te beperken, kwam het uiteindelijke ontwerp van de 

tekentafel als ware het onderliggende land een tabula rasa (zie casus stadsuitleg).
712

 De mogelijkheid 

om op grote schaal te investeren in een stedenbouwkundige omgeving met een hoge esthetische 

waarde zou niet alleen het aanzien van de stad verhogen, maar ook van de grondprijzen en dus een 

hogere opbrengst genereren. Ook hier gingen cieraet en profijt hand in hand. Na het Rampjaar (1672) 

stagneerde de uitgifte van gronden in het nieuwe stadsdeel geheel, waarna men uiteindelijk in 1682 

besloot het deel tussen de Binnen-Amstel en het huidige Entrepotdok opnieuw te verkavelen met als 

doel hier een grootschalig lommerrijk tuinencomplex in te richten, de Plantage (afb.72), uit financiële 

overwegingen en tevens ter verfraaiing en opwaardering [‗cieragie, vermaek en verbeteringe‘] van de 

stad.
713

  

 

Ontwerpen: intern/extern 

De stad Amsterdam kon over de beste ambachtsmeesters beschikken om haar publieke gebouwen en 

infrastructurele werken vorm te geven. Van oudsher ontwierp de stadstimmerman de overwegend van 

hout gemaakte gebouwen en constructies, de stadsmetselaar de stenen gebouwen en structuren. Nadat 

het ambacht van steenhouwer ook in het stadsambt gescheiden was van dat van metselaar kwam de 

architectuurvraag vaker bij de steenhouwer te liggen omdat die beter geschoold was in vormgeving en 

decoratie. Met de aanstelling van Hendrick de Keyser als stadssteenhouwer en -beeldhouwer in 1595 

gaf de stad een van de beste en creatiefste meesters in de Noordelijke Nederlanden van dat moment de 

ruimte om de groeiende stad vorm te geven in samenwerking met zijn twee belangrijkste collega‘s 

Staets en Danckertsz II. Waar Staets zich bezig hield met de logistiek en vormgeving van de 
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stadsvergroting en Danckerts II met de infrastructurele werken als kades, bruggen en sluizen, kreeg De 

Keyser alle ruimte om de publieke gebouwen te ontwerpen en de bouw daarvan te leiden. Door beide 

taken werd hij architect genoemd.
714

 Dit betekent echter niet dat de ontwerpvraag uitsluitend bij De 

Keyser lag: ook van Staets en Danckertsz zijn uit die periode ontwerpen bekend, zoals het Bushuis 

(afb.81) en de Korenbeurs (afb.27).  

Na de dood van dit grote drietal, de opheffing van het stadssteenhouwersambt en de 

verandering in de architectuur naar een classicistische vormentaal gebaseerd op de klassieke 

architectuurtheorie, was de stad genoodzaakt om voor haar representatieve stadswerken ontwerpers 

buiten het stadsfabrieksambt te zoeken omdat de traditioneel geschoolde stadsmeesters te weinig 

kennis en scholing hadden in de klassieke vormgeving.  

In de periode 1633-1648 heeft de stad bij drie projecten gebruik gemaakt van ontwerpers van 

buiten het stadsfabrieksambt: voor de Heiligewegspoort (1636), het stadhuis (1640-1648) en voor de 

nieuwe toren aan de Nieuwe Kerk (1645). De Heiligewegspoort (zie ook hierna) lag op de route naar 

Den Haag en men wilde blijkbaar een ‗Haags‘ modern ontwerp voor deze poort waardoor men Jacob 

van Campen als de meest moderne, classicistisch werkend architect verzocht een ontwerp te maken, 

naast het ontwerp dat vermoedelijk door Pieter de Keyser gemaakt was.
715

 Voor zowel het stadhuis als 

voor de Nieuwekerkstoren werden door verschillende mensen ontwerpen gemaakt. Voor het nieuwe 

stadhuis besloot men in 1640 eerst een aantal ontwerpen laten maken, ‗Laetende daertoe maeken 

verscheide modellen‘
716

,  later was iedereen vrij een passend ontwerp in te leveren mits het aan de 

vastgestelde maten voldeed: ‗dat men dienvolgende, geen concepten off modellen aennemen sal, dan 

de gheene die op die maeten ghemaeken zijn‘.
717

 Er zijn ontwerpen bekend van Jacob van Campen, 

Philips Vingboons, de monogrammist SCL of SGL, en er zijn ongesigneerde ontwerpen.
718

 

Voor de nieuwe toren aan de Nieuwe Kerk (1645) zijn ook door diverse deskundigen 

ontwerpen gemaakt: een ambitieus torenplan – hij zou hoger moeten worden dan de Dom van Utrecht 

– vraagt immers om een passend ontwerp en voor de regenten meer dan één om een keuze te kunnen 

maken.
719

 Een hoge toren behoeft een deugdelijke fundering en opbouw, maar het lijkt dat dit 

technische aspect in de ontwerpfase nog van ondergeschikt belang was, om later door de uitvoerenden 

en deskundigen op dat gebied te worden opgelost. In eerste instantie was de vormgeving bepalend 

voor de keuze. Dat gekozen werd voor een toren gebaseerd op een ‗ouderwets‘ gotische structuur, 

maar met onmiskenbaar klassieke ornamenten, in plaats van een ‗moderne‘ classicistische toren, was 

bepaald door het classicistische uitgangspunt van de ‗conformità‘, de theorie dat het beter is een 

gebouw in één stijl te voltooien.
720

  

Door de uitbreiding van het stadsfabrieksambt ten behoeve van de herbouw van de Nieuwe 

Kerk en de bouw van de Nieuwekerkstoren en het stadhuis, was de stad sinds 1648 opnieuw verzekerd 

van de diensten van de beste vaklieden van de stad. Sindsdien heeft de stad in de zeventiende eeuw 

niet een keer gebruik gemaakt van externe ontwerpers. De stadsmeesters waren genoeg geschoold om 
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 Gerritsen 2006, p.34-35. De term architect werd in de zeventiende eeuw tweeledig gebruikt: enersijd voor de 
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de esthetische wensen van het stadsbestuur te kunnen vormgeven. Met name van de stadstimmerlieden 

Swanenburgh en Van Petersom, de stadsarchitect Stalpaert, de stadsingenieurs Coeck en Ruse zijn 

concrete ontwerpen bekend. Ook deze zullen in de casussen hierna aan bod komen. 

 

 

11.3  Gebouwen 

 

Ontwerpen: poorten (1615/1635/1654/1663) 

Gebouwen die in de zeventiende eeuw altijd bijzondere aandacht kregen in de ontwerpfase, waren de 

stadspoorten die toegang gaven tot de stad en die behalve een verdedigende tevens een representatieve 

functie hadden: voor reizigers van buiten die over land kwamen aanreizen, was een stadspoort de 

eerste kennismaking met de stad. In de zeventiende eeuw bouwde Amsterdam maar liefst acht stenen 

poorten: de Haarlemmerpoort (1615; Hendrick de Keyser), St.Anthonispoort (1636; Pieter de Keyser), 

Heiligewegspoort (1636; Jacob van Campen), Regulierspoort (1654; Henrik Ruse), Leidsepoort (1663; 

Daniel Stalpaert) en de Muider-, Weesper- en Utrechtsepoort (1663; Gerrit Swanenburgh). De 

opmerkelijkste ontwerpen zijn die van de Heiligewegspoort en de Leidsepoort, beide gelegen aan de 

Heiligeweg, de uitvalsweg richting Leiden/ Den Haag. Hierna zal blijken dat voor beide ontwerpen 

een specifieke ontwerpopdracht moeten hebben gegolden en dat beide de belangrijkste exponenten 

waren van het zelfbeeld dat de stad aan haar buitenschil wilde etaleren.  

De Haarlemmerpoort (afb.10) was de enige grote poort die in de stadsuitbreiding van de derde 

vergroting werd gebouwd. Het was een van de eerste poorten in de Republiek die niet een massief, 

uitsluitend defensief karakter had, maar tevens een meer decoratieve vormgeving kreeg.
721

 De 

veldzijde was vormgegeven als een triomfpoort met een fronton met het Amsterdamse stadswapen en 

werd bekroond door een forse toren die van het geheel een monumentale entree tot de stad maakte die 

hoog boven de omwalling uit torende. Over de ontwerpfase van de Haarlemmerpoort is niets bekend. 

In de jaren 1635-1636 dienden twee poorten vervangen te worden: de houten St.Anthonispoort 

en de bouwvallige Heiligewegspoort.
722

 De nieuwe St.Anthonispoort (afb.82) was ontworpen door 

voormalig stadssteenhouwer Pieter de Keyser: het werd een eenvoudig stenen poortgebouw, 

geflankeerd door twee wachthuisjes, dat kwa vormgeving zwaar leunde op de beeldtaal van Pieters 

vader Hendrick de Keyser. In de gelijktijdige, eveneens aan Pieter de Keyser toegeschreven 

ontwerptekening van de Heiligewegspoort poogt de ontwerper de ‗moderne‘ classicistische 

vormgeving gestalte te geven (afb.83).
723

 Deze door de Vitruviaanse architectuurtheorie vormgegeven 

architectuur behoorde, indien De Keyser de ontwerper is, evenwel niet tot zijn eigen ideoom. Dit 

versterkt de gedachte dat in het geval van de Heiligewegspoort sprake was van een ontwerpopdracht 

met een uitgesproken richting voor de vormgeving: de moderne classicistische architectuur zoals die 

in de voorgaande jaren met name in Den Haag en Amsterdam gestalte had gekregen. Jacob van 

Campen, de ontwerper van niet alleen het Huygenshuis (1634) te Den Haag, maar tevens van het 

Coymanshuis (1625) en de meisjesbinnenplaats van het Burgerweeshuis (1633) te Amsterdam, was 
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een logische keuze van het Amsterdamse stadsbestuur als ontwerper voor een dergelijke 

ontwerpopdracht.
724

  

Ook de Regulierspoort gaf in 1635 blijkbaar aanleiding tot een voorstel voor een nieuw 

ontwerp (afb.84), maar dit leidde echter niet tot actieve wijzigingen. Pas ten tijde van de 

vijandelijkheden van de Eerste Engelse Oorlog en door de slechte staat van de Amsterdamse 

fortificatie werd het in 1654 noodzakelijk de oude Regulierspoort te vervangen.
725

 De tweede 

stadsingenieur, Hendrik Ruse, kreeg opdracht een ontwerp te leveren: ‗een model van de 

Regulierspoort door den Capiteijn Rusius op‘t papier te brengen‘.
726

 Er waren echter al 

uitgekristalliseerde plannen voor de fortificatie van een nieuwe vierde stadsvergroting en de eerste 

fortificatiewerkzaamheden waren al aan de oostzijde van de Amstel en aan het IJ ter hand genomen.
727

 

Het is dus zeer opmerkelijk dat het stadsbestuur op een lokatie die enige jaren later midden in de stad 

zou komen te liggen, een nieuwe stenen poort ging bouwen. Dit impliceert dat het stadsbestuur op dat 

moment niet voornemens was de stad ook aan de westzijde van de Amstel te vergroten. Dat de stad 

binnen tien jaar op grote schaal werd uitgelegd, kon men op dat moment blijkbaar nog niet bevroeden. 

De nieuwe Regulierspoort werd niet een noodoplossing met een louter defensief karakter, maar een 

monumentale poort in sober-classicistische stijl, uitgevoerd in natuursteen en bedoeld om lang zijn 

functie te behouden. Deze enige eigentijdse tekening (afb.6; 1654) van de Regulierspoort behoorde bij 

het bestek voor het steenhouwerswerk: de letters verwijzen naar de beschrijving in het bestek van 

steensoort en afmeting.
728

 In de stadsontwikkeling van de vierde vergroting werd in 1663 ‗tot meerder 

welstandt ende commoditeit‘ besloten de erven rond de Regulierspoort niet als bouwkavels te 

verkopen maar een plein te creëren (afb.66), waardoor de poort kon blijven staan ‗ende gebruijct [te] 

worden tot een waeg, hal, burger-wachthuijs, offe zoodanig ander publicq gerieff, als men na 

gelegentheit, zoude oirbaer vinden‘.
729

 De poort heeft dus niet in de ontwerpfase al een alternatieve 

functie gekregen, maar Amsterdam had goede ervaringen met de herbestemming van een in onbruik 

geraakte stadspoort: de oude St.Anthonispoort was in 1617 omgebouwd tot tweede stadswaag en 

gildenkamers (zie hierna 11.4)..  

Het belang van de Heiligeweg als Haagse entree van Amsterdam werd zo‘n vijfentwintig jaar 

na de bouw van de Heiligewegspoort opnieuw bevestigd door de bouw van een wederom opmerkelijk 

vormgegeven  toegangspoort in de nieuwe stadsvergroting op hetzelfde traject: de Leidsepoort. In de 

omwalling van de stadsvergroting van 1662 werden vier poorten gebouwd: de Muider-, Weesper-, 

Utrechtse- en de Leidsepoort. De eerste drie waren vrijwel identieke classicistische vierkante 

bouwblokken met natuurstenen buitengevels en ontworpen door stadstimmerman Swanenburgh 

(afb.11). De bakstenen Leidsepoort, ontworpen door stadsarchitect Stalpaert, had vier deels vrije 

hoektorens met spitse tentdaken die het geheel het uiterlijk gaven van een middeleeuws kasteel 

(afb.12). In een periode dat het gebruikelijk was om belangrijke gebouwen met een classicistische 

vormgeving te bouwen, was er een andere vorm nodig om anciënniteit te kunnen profileren; 

anciënniteit bepaalde in deze tijd de rangorde van de steden in de Staten van Holland en hield daarmee 
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 Over de architectuur van Jacob van Campen, zie vooral: Ottenheym in: Huisken/ Ottenheym/ Schwartz 1995, 
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concrete macht in.
730

 Het middeleeuwse kasteel werd hiervoor het nieuwe motief, ook voor 

uitgesproken classicistisch werkende architecten. In 1658 ontwierp Pieter Post de ‗middeleeuwse‘ 

Burchtpoort te Leiden met hoektorens met kantelen, boogfriezen en spitse tentdaken (afb.85).
731

 

Hiermee benadrukte Post de ouderdom, en dus de anciënniteit van de stad Leiden. Ook bij de 

Amsterdamse Leidsepoort lijken vergelijkbare motieven achter het afwijkende ontwerp te liggen. De 

immer sober-classicistisch werkende Stalpaert ontwierp de Leidsepoort als een middeleeuws kasteel 

terwijl de overige drie poorten een sober-classicistische vorm kregen. Dit is het enige ontwerp van 

Stalpaert waarin hij een dergelijke niet-classicistische vormgeving toepaste, waardoor aannemelijk is 

dat deze specifieke vormgeving een uitdrukkelijke ontwerpopdracht is geweest en een methode om de 

anciënniteit van Amsterdam voor met name de Haagse en Hollandse reizigers te benadrukken en uit te 

dragen dat de Amsterdamse aanspraak op grote macht binnen de Repubiek niet uitsluitend gebaseerd 

was op haar economische macht. 

 

Besluitvorming: Bank van Lening (1663/1669) 

Besluitvormingsprocessen van stadsbouwopdrachten uit de Amsterdamse zeventiende eeuw zijn 

nauwelijks rechtstreeks voorhanden. Commissienotulen zijn vernietigd en de resoluties geven over het 

algemeen alleen een voorstel, een overweging, een opdracht of het eindbesluit weer. Het 

ontwikkelingsproces gevolgd door de besluitvorming komt slechts zelden (en dan nog deels) voor in 

de bronnen. Een aardig klein voorbeeld van besluitvormingsproces vormt de ontwikkeling van een 

Bank van Lening in de jaren 1660. De Bank van Lening of de ‗lommerd‘ was door de stad in 1614 

ingesteld om te voorkomen dat vooral arme mensen tegen woekerprijzen geld moesten lenen. Bij de 

lommerd konden de mensen met de verzekering van een onderpand tegen redelijke rentes geld lenen in 

het daarvoor ingerichte pand aan de Fluwelenburgwal, thans Oudezijds Voorburgwal. In 1663 werd er 

een ontwerp voor een nieuw leenhuis ingediend en gekeurd door een commissie.
732

 Deze commissie 

concludeerde na langdurig onderzoek dat de bouw van een nieuw leenhuis te duur zou worden. 

Bovendien stelde ze dat het bestaande leenhuis groot genoeg was mits men de inwonende beheerder 

elders zou onderbrengen en zijn kamers gebruiken kon voor de stalling van onderpanden.
733

 Hiermee 

was het concept voor een nieuw te bouwen leenhuis van de baan. De nieuw verkregen ruimte bleek 

uiteindelijk veel kleiner dan voorspeld, waardoor nieuwbouw toch wenselijk was. Men was echter van 

oordeel dat het stadsleenhuis midden in de stad behoorde te blijven en derhalve niet vernieuwd maar 

vergroot diende te worden. Een aantal belendende panden zou hiervoor gebruikt moeten worden.
734

 

Stadstimmerman Gerrit Swanenburgh zou in overleg met de commissie een ontwerp maken.
735

 

Swanenburghs plan (1664) vond men echter te groot waardoor hij terug naar de tekentafel werd 

gestuurd voor een nieuw, kleiner ontwerp.
736

 Uitvoering van dit nieuwe plan liet om onduidelijke 

redenen op zich wachten.
737

  

Pas vijf jaar later, in 1669, tijdens de herleving van de Amsterdamse bouwnijverheid na de 

Tweede Engelse Oorlog, kreeg Hans Jansz van Petersom, sinds twee jaar stadstimmerman, ‗ter handen 

gestelt de memorie van de veranderinge in de bank van leening te maken, bij de heeren 
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commissarissen opgegeven, ende gelast dat werck metten eersten bij de hand te nemen en 

insonderhem te beginnen met het vermaken van de venduplaets.‘
738

 Deze resolutie toont aan dat het 

verkleinde ontwerp van Swanenburgh vijf jaar op de plank is blijven liggen en dat Van Petersom dit 

bestaande plan heeft kunnen uitvoeren (afb.86). Alle overwegingen waren immers in 1664 reeds 

gemaakt en hadden geleid tot een tevredenstellend, goedgekeurd ontwerp. Uitvoering kon dus 

onmiddellijk geschieden.
739

 

 

 

11.4  Stadsontwikkeling binnen bestaande structuur 

 

St. Anthonismarkt (1614) 

De St.Anthonismarkt (huidige Nieuwmarkt) was een ontwikkelingsgebied in de oude stad dat in de 

periode 1614-1617 een functionele verandering onderging: er werd nieuwe stadsgrond gecreëerd door 

overkluizing en aanplemping van stadswater, nieuwe percelen uitgeven, een nieuw stadsgebouw 

gebouwd, een oud stadsgebouw verbouwd voor een nieuwe functie en het geheel, waar mogelijk, als 

totaalconcept behandeld. De oude St.Anthonispoort was door de stadsvergroting van 1590 binnen de 

stadswallen komen te liggen en daardoor als poort overbodig geworden (afb.87). In 1607 werd 

besloten het plein buiten de St.Anthonispoort met keien te bestraten, maar twee jaar later was dit 

besluit nog steeds niet uitgevoerd.
740

 In de loop van de volgende jaren werd het plein wel bestraat, 

want in 1613 werd het officieel aangewezen als warenmarkt: op maandag mochten op het 

St.Anthonisplein linnen en kant, oude kleren, hoenderen en duiven, en zoute vis en kaas worden 

verkocht.
741

 Vrijwel onmiddellijk moet er sprake zijn geweest van ruimtegebrek op deze markt, want 

al in januari 1614 bracht de eerder ingestelde commissie verslag uit van haar bevindingen na ‗oculaire 

inspectie […] op‘t pleyn voor d‘oude Anthonis poort‘.
742

 Men vond het noodzakelijk dat de stad een 

onderkomen zou bouwen voor de meelhandelaren zodat deze ook bij harde wind en regen hun waren 

konden verkopen. Als belangrijkste bevinding werd gesteld dat het plein vergroot moest worden door 

het binnen- en buitenwater deels aan te plempen en deels te overkluizen. Het verlaat (=sluis) onder de 

poort zou daarom naar beide zijden toe verlengd moeten worden. 

Deze stimulans van de handel en verruiming van het beschikbare stadsoppervlak aan de 

oostzijde van de stad vond plaats op het moment dat het werk aan de stadsvergroting aan de westzijde 

op volle sterkte was gekomen. De werkverdeling bij het vergroten van de St.Anthonismarkt moet 

vergelijkbaar zijn geweest met die van de stadsvergrotingswerken: de modderwerken werden door de 

mannen van stadstimmerman Staets uitgevoerd en het verlengen van het verlaat en het overkluizen van 

het water was het werk van stadsmetselaar Danckertsz II c.s.  

Voor het eerst in de geschiedenis van Amsterdam was bij de ontwikkeling van een plein de 

esthetica van groot belang. Voor het eerst werd een pleingevelwand doelbewust vormgegeven. De 

St.Anthoniesbreestraat was de belangrijkste hoofdstraat aan de oostzijde vanuit de oude stad. Aan de 

zijde van het plein waar deze straat begon, vormden tot dan toe gesloten zijgevels de pleinwand 

(afb.87). Een rooilijn ontbrak. Eenheid ontbrak. Men heeft de kop van de Breestraat willen verfraaien 

om deze straat meer recht te doen en het plein meer cohesie te geven. Het ontwerp van het plein dat 

twee weken na het eerste besluit in de raad werd vertoond, gaf hiervoor de oplossing. De 

St.Anthoniebreestaat zou aan het plein aan beide zijden worden verlengd met nieuwe percelen om aan 
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de ene zijde een meelhal te bouwen en aan de andere zijde woonhuizen van vergelijkbare architectuur. 

Deze vijf percelen zouden worden verkocht onder de restrictie dat de ‗copers daer op sullen moeten 

timmeren nae sulcken patroon als de heeren daer by sullen doen maken.‘
743

 Het ontwerp voor deze 

vijf huizen werd dus door de stad geleverd en de kopers waren verplicht het huis volgens dat ontwerp 

te bouwen. De kaart van Balthasar Florisz (1625) toont op de St.Anthonismarkt een bouwblok tussen 

de St.Anthoniesbreestraat en de Korte Dijkstraat dat met vijf identieke gevels één heel vormt 

(afb.88).
744

 De ontwerpen van zowel de Meelhal als de vijf woonhuizen moeten door Hendrick de 

Keyser zijn gemaakt: elementen als driezijdige bogen, dubbele pilasters en doorbroken friezen had De 

Keyser al eerder toegepast in bijvoorbeeld het huizenblok in de Beurssteeg (1612).
745

 Er bestaat dan 

ook geen twijfel over zijn auteurschap.  

De Meelhal (1615; afb.31) was een dwarsgeplaatst gebouw van zes traveeën breed met een 

rijke gevelbekleding: beneden een open galerij met zuilen, de verdieping met dubbele pilasters en een 

rijkbewerkte topgevel in het midden. Slechts de open galerij was in gebruik als Meelhal. In januari 

1616 werd besloten ‗dat oock die woninge boven de galerije aende oostermerckt zal werden 

verhuyrt‘.
746

 Volgens de Kroniek van Staets werd deze in 1628 verhuurd aan de drukkerij van Nicolaas 

van Ravensteijn.
747

  

Tegelijkertijd met vormgeving van de gevelwand werd gezocht naar een passende nieuwe 

functie voor de oude poort. Door de overkluizing van het water kon de poort nu aan beide zijden 

gepasseerd worden en was het zijn functie als doorgang kwijt. De bewoners van de poort, de portiers 

en de veger van de markt, werden gesommeerd op stadskosten elders een woning te vinden en er werd 

besloten ‗dat Hendrick Jacobsz naeder zal overleggen wat woningen ende winckelen […] aende 

voorsz oude S.Anthonispoorte dienen gemaeckt te werden.‘
748

 Stadstimmerman Staets kreeg dus de 

opdracht een herbestemmingplan te maken. 

Na veelvuldige klachten over de overbelasting van de stadswaag op de Dam door de 

omvangrijke aanvoer van een grote diversiteit aan handelswaren werd een jaar later (1617) besloten de 

oude St.Anthonispoort te verbouwen en in gebruik te nemen als tweede stadswaag. Tegelijkertijd was 

de zogenoemde Oostermarkt (St.Anthonisplein) aangewezen als een van de vier locaties om een 

wachthuis voor de schutterij te bouwen.
749

 Aan Staets de taak om deze zaken te incorporeren in het 

herbestemmingsplan en nieuwe ontwerp.  

De oude St.Anthonispoort werd grondig verbouwd: de oude poort bestond uit een hoofd- en 

voorpoort met een binnenplaats ertussen. Deze beide poorten werden samengevoegd door de 

binnenplaats te overkappen, waardoor de ruimte voor de waag ontstond. De bovenverdieping werd in 

gebruik genomen door de schutterij als wachthuis en door vier gilden als gildenkamer. Het smeden- of 

St.Eloysgilde, het St.Lucasgilde en het chirurgijnsgilde hadden in de drie oude torens ieder een eigen 

opgang. Het metselaarsgilde kreeg als opgang op de vierde hoek een nieuwe toren waarmee het 

gebouw zijn symmetrie kreeg. De toegangen werden gekenmerkt door een natuurstenen deuromlijsting 

met beeldhouwwerk gerelateerd aan het betreffende gilde: het gildenwapen bij het smedengilde 

(afb.89), een afbeelding van St.Lucas en de os bij het St.Lucasgilde (afb.90) en bij het metselaarsgilde 
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metselaars- en steenhouwersgereedschap onder een rondboogfronton met daarboven een 

metselaarsportret en nog meer gereedschap (afb.91). De ambachtsmeester houdt een gekroonde troffel 

in de hand.
750

 De toren van het metselaarsgilde werd van binnen en buiten voorzien van de meest 

ingewikkelende stalen van metselaarskunst. Deze worden algemeen beschouwd als later toegevoegde 

meesterproeven, maar ze kunnen ook al tijdens de bouw zijn gemaakt als visitekaartje van het gilde, al 

of niet als meesterproef.
751

 De decoraties van de deuromlijstingen van de toegangen van de 

verschillende gildentorens zijn dermate verschillend in representatie, vormgeving en rijkdom dat het 

zeer aannemelijk is dat de betreffende gilden zelf opdrachtgever waren van deze decoraties en deze 

niet van stadswege gefinancierd waren. 

Het ontwerp van de grote verbouwing van de St.Anthonispoort tot Nieuwe Waag, wachthuis 

en gildenkamers moet het werk van stadstimmerman Staets zijn geweest. Het grootste bouwkundig 

probleem van deze verbouwing was immers het overkappen van de binnenplaats en het maken van een 

constructie waaraan de grote balans kon hangen. Een typisch timmermanswerk. In uitvoering was het 

uiteraard een werk van het voltallige stadsfabriekambt, waarin de verschillende stadsmeesters hun 

mensen hebben laten werken: timmerlieden, metselaars, steenhouwers, leidekkers en loodgieters, 

smeden en slotenmakers.  

 

Amsteloever Turfmarkt (1630) 

De Binnen-Amstel tussen de Kloveniersdoelen en het Rondeel was rond 1630 aangeplemd om ‗daer 

van ter gelegendertijd verkopingh te doen‘.
752

 Aansluitend oostwaards was de oever van de Binnen-

Amstel eveneens aangeplemp en was er zelfs sprake van het ‗nieuw aengelande eijland‘.
753

 Nieuwe 

landaanwinning in de oude stad terwijl de nieuwe stadsvergroting aan de westzijde en in bijzonderheid 

de Jordaan nog lang niet ingevuld was, is opmerkelijk. Dit gebied op de hoek Binnen-

Amstel/Turfmarkt was sinds het midden van de zestiende eeuw het territorium van de stadstimmertuin 

en sinds 1605 eveneens van de stadssteenhouwerij (zie vorige hoofdstuk en afb.62). De kade werd 

gebruikt voor het laden en lossen van de schepen van het stadsfabrieksambt, waarbij hout en stenen 

dikwijls bleven liggen tot het toegepast werd. In 1630 was overduidelijk dat dit deel van de oude stad 

opgewaardeerd kon worden tot luxe woonbuurt met weids uitzicht over de Amstel en dat daarom 

functieverandering van het gebied noodzakelijk was.
754

 De bedrijvigheid van de stadstimmertuin paste 

beter in het industriegebied de Jordaan met z‘n betrekkelijk lage grondprijzen waar dan ook een 

geschikte nieuwe lokatie gevonden werd. Door de verhuizing van de stadstimmertuin uit de oude stad 

kon een volledige herstructurering van dit gehele gebied plaatsvinden. 

Er werden drie stedenbouwkundige ontwerpen ingediend en besproken in de vroedschap. Het 

is niet bekend wie de makers van deze plannen waren, maar zeer waarschijnlijk was stadstimmerman 

Staets, die immers ook een eerste stedenbouwkundig plan voor de derde vergroting maakte en leiding 

had gegeven aan de uitvoering daarvan, de maker van minstens een van die plannen. In de resolutie 

staat niet méér vermeld dan dat er gekozen werd voor het ontwerp dat het ‗aldercierlijxste‘ was.
755

 Er 

kwam regelgeving ter bevordering van een rijke wooncultuur: er kwam een verbod op stegen en op 

vervuilende en geluidsoverlastveroorzakende bedrijvigheid. Bovendien werd de Amstelkade 

opgemetseld en kregen de aan de Amstel gelegen erven aan de Nieuwe Doelenstraat een gezamenlijke 
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stenen tuinmuur aan hat water.
756

 Er werd dus gekozen voor het fraaiste ontwerp (afb.56) en eenheid in 

infrastructuur omdat dit de stad in alle opzichten het meest ten goede zou komen.  

 

Amsteloever Zwanenburgerstraat (1660) 

Welstandsvoorschriften werden, zoals al eerder is aangegeven, in het zeventiende-eeuwse Amsterdam 

zelden opgelegd aan particuliere bouwheren. Een van die zeldzame voorbeelden gold de erven van een 

in 1660 nieuw aangeplempte strook grond aan de Binnen-Amstel op het eiland Vlooienburg, tussen de 

Blauwbrug en het Diakonieweeshuis gelegen (afb.92).
757

 Opmerkelijk genoeg betrof het verplichte 

gevelontwerp niet de straatzijde, maar de achterzijde van de huizen, staande in het water in de bocht 

van de rivier in de zichtas van de rechtgetrokken Amstel van de vierde vergroting (afb.73 en 76). De 

twee bouwblokken dienden volgens hetzelfde aangeleverde gevelontwerp gemaakt te worden met een 

dwarse kap en een doorlopende daklijst, alsof het twee omvangrijke gebouwen betrof. Daarmee zou 

dat deel van de Amsteloever gevormd worden door de majestieuze façades van het Diakonieweeshuis 

dat als een enorm stadspaleis uit het water rees, en de twee forse eenvormige bouwblokken die 

eveneens de grootsheid van de stad zouden benadrukken. 

Sancties op de handhaving van dit besluit waren er echter niet: nadat één eigenaar in het 

tweede bouwblok het verplichte ontwerp enigszins had aangepast, werd van stadswege besloten dat dit 

aangepaste ontwerp als verplicht ontwerp zou dienen voor het gehele tweede bouwblok naast de 

Blauwbrug en het oorspronkelijke model voor het bouwblok naast het Diakonieweeshuis. De regels 

werden dus aangepast aan de situatie.  

Verondersteld wordt dat stadsonderfabriek en -timmerman Gerrit Barentsz Swanenburgh 

verantwoordelijk gehouden mag worden voor het oorspronkelijke ontwerp voor de achterfaçade: als 

stadstimmerman was hij in ieder geval een van de mogelijke ontwerpers en hij kocht zelf als 

projectontwikkelaar een van de te bebouwen erven. Maar de belangrijkste reden is de veronderstelling 

dat Swanenburgh de naamgever zou zijn van de straat: de straat zou de Zwanenburgerstraat gaan 

heten.
758

 Deze veronderstelling is nogal discutabel omdat de inbreng van Swanenburgh in dit 

ontwikkelingsproject zeer gering te noemen is. Bovenal werd in deze tijd zeer zelden een straat naar 

iemand vernoemd.
759

  

 

 

11.5  Stadsuitleg 

 

Ontwikkeling van de fortificatie van de vierde vergroting 1650-1660
760

  

In de oude literatuur over de geschiedenis van Amsterdam gaat men er veelvuldig van uit dat de 

stadsvergroting in de tweede helft van de zeventiende eeuw, de zogenaamde vierde vergroting, een 

tweede fase was van de derde vergroting uit de vroege zeventiende eeuw.
761

 De derde en vierde 
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tekeningen van stadstimmerman Staets uit 1610 behalve de omwalling tevens ‗het bekende halfronde 

grachtenpatroon‘ toonden; dit moet op een misinterpretatie wijzen, want zelfs Bakker (1995), die sceptisch 
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vergroting worden beschouwd als twee stadia van een in beginsel tussen 1610 en 1612 geformuleerd 

concept dat in drie fasen ontworpen is: het fortificatieplan van stadstimmerman Staets uit 1610, het 

stedenbouwkundige plan tot de Leidsegracht van stadslandmeter Sinck uit 1612 en het totaalplan van 

stadslandmeter Danckertsz de Rij uit 1662.
762

 In het bijzonder op het totaalplan van Danckertsz de Rij, 

dat door alle voorgaande auteurs erkend wordt, is het nodige af te dingen na de vondst van enkele 

archiefstukken betreffende de eerste notulen van de commissie die in 1660 werd aangesteld om de vijf, 

in de vroedschap besproken stedenbouwkundige concepten van de vierde vergroting  te bestuderen.
763

 

Kanttekeningen moeten worden geplaatst bij het auteurschap van Danckertsz de Rij als ontwerper van 

de vierde vergroting: dit auteurschap is uitsluitend gebaseerd op het gegeven dat de enkele nog 

bestaande ontwerptekeningen betreffende de vierde vergroting niet gesigneerd zijn, of door De Rij. 

Deze enkele tekeningen hebben in de achttiende eeuw de vernietiging van het gehele archief van het 

stadsfabrieksambt, en daarmee ook alle andere ontwerp- en werktekeningen van de stadsvergrotingen 

overleefd, maar geven daardoor het vertekende beeld dat De Rij als enige ontwerptekeningen heeft 

geleverd en daardoor de ontwerper van de vierde vergroting van Amsterdam moet zijn. Dit blijkt 

incorrect te zijn.  

Een tweede kanttekening moet worden geplaatst bij het idee van een totaalplan in het ontwerp 

van de vierde vergroting. Het fortificatieplan van stadstimmerman Staets voor de derde vergroting 

(1610) is mogelijk ontwikkeld vanuit een ideaalconcept van de radiaalstad met een cirkelvormige 

omwallig – in het geval van Amsterdam met zijn open havenfront aan het IJ teruggebracht tot een 

halve cirkel. Hoewel dit fortificatieplan slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd, moet het uitgangspunt 

zijn geweest dit plan in een later stadium te voltooien: de zuidwestelijk gelegen extreem scherpe hoek 

in de fortificatie en het stedenbouwkundige plan van Sinck (1612) met zijn doorlopende 

hoofdgrachten die een goede aansluitmogelijkheid vormen, wijzen op een geplande voortzetting van 

zowel fortificatie als stedenbouwkundig plan (afb.93). Het fortificatie- en stedenbouwkundig plan 

voor de derde vergroting vormden wel degelijk het principiële grondplan voor de ontwikkeling van het 

ontwerp van de vierde vergroting, maar zoals hierna zal blijken, bestond het concept van de vierde 

vergroting niet uit een totaalplan dat in korte tijd door één persoon is ontworpen, maar uit een 

onafhankelijk fortificatieplan en een stedenbouwkundig plan die in een periode van ruim tien jaar door 

verschillende mensen werden ontwikkeld.
764

 

De eerste stap in de ontwikkeling van de vierde vergroting werd gezet in 1650, toen naar 

aanleiding van de ‗Aanslag op Amsterdam‘ – de bedreiging van de stad Amsterdam door de troepen 

van prins Willem II in juli 1650 – geconcludeerd moest worden dat de fortificatie van Amsterdam te 

wensen over liet en dat de zwakte in de verdediging aan de oostzijde van de stad gedicht moest 

worden. Voor het eerst in haar bestaan stelde de stad een stadsingenieur aan die haar van advies kon 

dienen en zou moeten toezien op de fortificatiewerken. De stadsingenieur wees uitdrukkelijk op de 

zwakte in de fortificatie aan de IJ-zijde met betrekking tot de voorsteden en het buitendijks gebied 

buiten de St.Anthonisdijk.
765

 Een commissie die de zaak moest bestuderen, kwam tot de conclusie dat 

er een gracht om de voorsteden gegraven diende te worden vanaf het uiterste bolwerk benoorden (sic!) 

de Heiligewegspoort tot in het IJ, alwaar twee (later gecorrigeerd in drie) bolwerken buitendijks de IJ-

                                                                                                                                                                      
tegenover de conclusies van Taverne staat, vindt pas aanwijzingen voor de invullingen van de derde vergroting 

ten tijde van het besluit (1613) om de ontworpen fortificatie slechts gedeeltelijk uit te voeren.  
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oever beter moesten beschermen.
766

 Wat in deze adviezen en conclusies niet ter sprake kwam en 

waardoor geconcludeerd kan worden dat daarover in eerdere niet-genotuleerde vergaderingen 

overeenstemming is bereikt (want blijkbaar al uitgevoerd) is het verdedigingswerk in de Amstel in de 

vorm van twee blokhuizen met palenrijen in het water en twee eenvoudige poorten op de flankerende 

wegen op de walkanten (afb.51). De locatie van deze zogenoemde Blokhuizen was allesbepalend voor 

het traject van de latere fortificatie, die aanzienlijk zou verschillen met de potentiële verdedigingslijn 

die op eigentijdse stadsplattegronden werd aangegeven (vergelijk bijvoorbeeld de kaart van Hendrik 

Hondius uit 1640 en als afgeleide daarvan die van Joan Blaeu uit 1649 met de ongedateerde 

ontwerptekening van de nieuwe fortificatie met tussen twee bolwerken de Blokhuizen in de Amstel; 

afb.93 en 94).
767

 De doorslaggevende factor voor de plaatsbepaling van de Blokhuizen lijkt de plaats 

van de stadsgronden waarop in die tijd een tweede stadstimmertuin werd ingericht en die door de 

bouw van de Blokhuizen binnen de stadsbescherming kwam te liggen. De aanzet tot de nieuw te 

graven verdedigingsgracht aan de oostzijde van de Amstel – tot 1657 niet verder dan ‗richting‘ 

Outewael (of Houtewael, een gehucht aan de St.Anthonisdijk) en pas in 1659 gereed – en de ligging 

daarvan ten opzichte van de stadstimmertuin is helder in de inventarisatie van stadslandmeter 

Danckertsz de Rij uit 1656 van het grondeigendom van de percelen in een strook land vanaf de Amstel 

oostwaarts ten behoeve van de nieuwe fortificatie (afb.57 en 96). 

Een tweede invloedrijk aspect in de ontwikkeling van het fortificatieplan van de vierde 

vergroting is de vorming van een omvangrijk industriegebied aan de oostelijke IJ-oever, ten behoeve 

van de scheepsbouw, de V.O.C. en de Admiraliteit. De eerste aanleiding vormde de Eerste Engels 

Oorlog (1652-1654), waardoor de stad opnieuw beter versterkt diende te worden en nieuwe 

scheepstimmerwerven zorg moesten dragen voor het versterken van de handels- en oorlogsvloot.
768

 De 

ontmanteling van het bastion Kattenburg, de aanleg van nieuwe scheepstimmerwerven aan open water 

en de plaatsing van werf en pakhuis van de Admiraliteit op het door aanplemping vergrootte ‗eiland‘ 

Kattenburg noodzaakten in 1656 een nieuwe commissie te onderzoeken hoe Kattenburg het best 

versterkt kon worden, aangezien de scheepsbouw cruciaal was voor de welvaart en verdediging van de 

stad.
769

 Het buitendijks gebied benoorden de Nieuwe Vaart tot aan Outewael zou geheel worden 

ingericht voor scheepstimmerwerven; ten zuiden van de vaart kwamen houtwallen en lijnbanen 

(afb.97). De veiligheid zou vergroot worden door de al eerder genoemde gracht die vanaf de Amstel 

richting Outewael liep, alsnog door te trekken tot de St.Anthonisdijk en verder naar het IJ. Een 

‗volcomene fortificatie van 9 bolwercken‘ werd daarbij in ontwerp voorgesteld, waarbij prioriteit werd 

gegeven aan de aanleg van de bolwerken aan beide zijden van de St.Anthonisdijk, één in het IJ en één 

aan de Amstel.
770

 Hierbij moet worden aangemerkt dat de negen bolwerken alle ten noordoosten van 

de Amstel moeten zijn gepland (gezien het aantal dat uiteindelijk is uitgevoerd) en dat daarmee de 

nieuwe fortificatie vanaf de Amstel nog niet zou worden aangesloten op de fortificatie van de derde 

vergroting. 

Pas nadat in 1660 de zogenaamde Oostelijke Eilanden verkaveld waren en gefortificeerd 

(afb.98), kon de aandacht worden verplaatst naar de westzijde van de Amstel. In januari 1660 besloot 

de vroedschap de gracht die van de Amstel naar Outewael gegraven was en deels voorzien van 

bolwerken, aan de andere kant van de Amstel door te trekken naar het meest zuidelijke bolwerk van de 
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derde vergroting ‗om de stadt, bij provisie van die zijde oock te sluijten‘.
771

 Men besloot niet alleen tot 

het graven van de verdedigingsgracht, maar tevens tot het maken van een complete fortificatie, want 

twee weken later kwam men tot de conclusie dat de afbakening van de nieuw te graven gracht 

aangepast diende te worden om een betere en sterkere fortificatie te kunnen maken. Er werd besloten 

‗den Heeren Burgermeesteren te authoriseren om de voors. Lijnbaens Graft, om redenen voors. na de 

voors.vertoonde nadere affteijkeninghe te laten graven, ende de fortificatien daerna te schicken‘ 

(afb.99).
772

 Met dit besluit uit februari 1660 was de definitieve vaststelling van de fortificatie van de 

vierde vergroting, waaraan in 1651 met de aanleg van de Blokhuizen begonnen was, een feit.  

 

Ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan van de vierde vergroting (1660-1662)
773

 

Nu de totale omwalling van de vierde vergroting was vastgesteld en het werk aan de fortificatie in 

volle gang was, moest er vanzelfsprekend zorgvuldig over de stedenbouwkundige invulling van dit 

inmense nieuwe stadsgebied worden nagedacht. De enorme kosten die dit totale werk met zich mee 

bracht, moesten zoveel mogelijk door de opbrengsten uit de gronduitgifte gecompenseerd worden. 

Maximale baten en minimale kosten waren het uitgangspunt. ‗Vijff distincte concepten van de 

circumvallatie van dese stadt, ende de roijinge om te timmeren in de nieuwe Vergrotinghe‘ werden in 

augustus 1660 in de vroedschap vertoond en naar aanleiding daarvan werd een commissie benoemd 

om deze ontwerpen te beoordelen en de stad te adviseren over het vervolg van de nieuwe 

stadsvergroting.
774

 Van deze commissieleden behoorden Cornelis Witsen en Joan Blaeu al sinds 1651 

tot de verschillende commissies van fortificatie, Cornelis de Graeff en Coenraed Burgh sinds de 

commissie over de fortificatie van Kattenburg van 1656 en werden Gerard Schaep, Joris Backer en 

Gerard Hasselaer aan dit ervaren viertal toegevoegd. Pas zes weken na de benoeming van de 

commissie kwamen de heren bij elkaar om een aantal zaken af te spreken: ze zouden tweemaal per 

week vergaderen, de ontwerpers van de stedenbouwkundige plannen ontbieden om uitleg te krijgen 

over de ontwerpen, en stadslandmeter Danckertsz de Rij kreeg opdracht om twaalf kaarten van het 

nieuwe stadsvergrotingsgebied te leveren waarop de bestaande stadsgronden, dijken, wateren en 

bolwerken stonden ingetekend.
775

 Deze kaarten konden worden gebruikt als onderlegger voor de 

nieuwe schetsplannen die naar aanleiding van de eerste vijf ontwerpen zouden worden ontwikkeld. 

Waarschijnlijk bevinden zich nog twee van deze kaarten in het Stadsarchief van Amsterdam: de 

basistekening waarvan de overige kaarten zijn overgenomen en een van die twaalf kaarten, beide 

voorzien van verschillende schetsontwerpen door elkaar heen (afb.100 en 101).
776

  

De eerste vijf stedenbouwkundige plannen waren ingediend door stadsarchitect Stalpaert, 

stadstimmerman Swanenburgh en burgemeester Joan Huydecoper (1599-1661). Huydecoper diende 

één plan in, Swanenburgh maar liefst drie en Stalpaerts plan vertoonde verscheidene ‗deckselen‘, 

alternatieve ontwerpen voor delen van het plan die over het basisontwerp werden gelegd.
777

 Naar 

aanleiding van deze plannen en de toelichting die Stalpaert als eerste van de ontwerpers heeft gegeven, 
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besloot de commissie tot een aantal punten ter consideratie voor de verdere ontwikkeling van het 

stedenbouwkundig ontwerp. De bouwblokken moesten bij voorkeur haaks en recht zijn; scheve 

percelen met scherpe hoeken waren immers onaantrekkelijk en daardoor minder waard. De 

hoofdgrachten, burgwallen en de daaraan gelegen bouwblokken zouden zoveel mogelijk naar 

voorbeeld van de laatste stadsvergroting gemaakt worden. En tenslotte zouden de stadsgronden die 

reeds ‗vast ende hooch‘ waren, zoveel mogelijk in de plannen geïntegreerd worden. Het nieuwe 

stadsdeel bestond voornamelijk uit laag polderland dat zonder ophoging ongeschikt was voor 

bebouwing; door bestaande hoge structuren te gebruiken, zouden daar omvangrijke grondwerken 

onnodig zijn en daardoor veel geld bespaard kunnen worden.  

De paar schetsontwerpen die de vernietigingsacties in het Stadsarchief hebben overleefd, 

getuigen van de zoektocht naar het beste stedenbouwkundig ontwerp met behoud van bestaande 

structuren zoals de hoogte van de St.Anthonisdijk en het typische perceel van de stadstimmertuin 

(afb.102).
778

 Het uiteindelijke ontwerp zou echter het onderliggende landschap loslaten: men heeft 

gezocht naar de meest optimale verdeling van de grond om zoveel mogelijk rechte bouwblokken te 

verkrijgen (afb.103). Het plan laat een vanzelfsprekende aansluiting zien van het nieuwe straten- en 

grachtenpatroon op de oude wijken: de drie hoofdgrachten van de derde vergroting worden doorgezet 

rond de oude stad richting het IJ, van richting veranderend op de kruisingen met vier radiaalstraten 

en/of -grachten. De tussenliggende, haaks op de hoofdgrachten staande radiaalstraten hebben alle een 

goede aansluiting op de oude stad, waardoor het gehele nieuwe gebied goed ontsloten werd en de 

verkeersstromen van en naar de oude stad zo min mogelijk belemmerd werden.
779

 Het ontwerp voor de 

vierde vergroting van Amsterdam is uiteindelijk, binnen een tijdsbestek van anderhalf jaar, uitgegroeid 

tot een weloverwogen stedenbouwkundig plan van de tekentafel, als was het land binnen de vaste 

gegevens van de omwalling, de Nieuwe Vaart, de rechtgetrokken Binnen Amstel en de oude stad, een 

tabula rasa. 

In de periode tussen de instelling van de commissie in 1660 en de presentatie van het 

eindrapport in januari 1662 heeft zich dus een omslag voltrokken in de benadering van de 

ontwerpkwestie, waarbij de bestaande structuur van het landschap als leidend gegeven is losgelaten. 

Deze omslag is niet als besluit in de vroedschapsresoluties terug te vinden, noch in de overgebleven 

notulen van de commissie; deze notulen gaan niet verder dan 17 december 1660, ruim twee maanden 

na de eerste vergadering. Feiten over dit veranderingsproces zijn dus niet voorhanden, maar 

voortschrijdend inzicht, economische voorspoed en vertrouwen zullen de belangrijkste exponenten 

zijn geweest in dit proces. Overigens is de belangrijkste en moeilijkste taak van de commissie geweest 

om in het ontwerp een goed werkende waterhuishouding voor de gehele stad te realiseren. Dat dit niet 

voldoende gelukt is, blijkt uit de doorlopende klachten over de waterkwaliteit en stank van de 

grachten.
780

 Met de aanleg van de Amstelsluizen hoopte men in 1670 het waterprobleem definitief op 

te lossen.  

 

 

11.6  Infrastructuur 

 

Amstelsluizen 

Het water in de stad was een eeuwenoude zorg en was tegelijk vriend en vijand: de grachten dienden 

voor de afvoer van regenwater en van het water uit het Amstelland, ze vormden het belangrijkste 
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transportnetwerk, leverden het noodzakelijke bluswater en waren de omvangrijke illegale 

vuilstortplaats van zowel particulieren als bedrijven. Het water moest op peil blijven om transport 

mogelijk te houden en verschillende waterniveau‘s waren noodzakelijk om doorstroming en daarmee 

verversing van het water mogelijk te maken, want de waterkwaliteit was al ver voor de zeventiende 

eeuw zo dramatisch slecht dat het niet gebruikt kon worden voor consumptie.
781

 De uitbreiding van de 

stad met zijn zeventiende-eeuwse stadsvergrotingen maakten het waterprobleem alleen maar groter: de 

doorstroming was door het minimaal verval tussen de verschillende stadspeilen zo gering dat de stank 

van de grachten ondraaglijk was. Natuurlijke doorstroming alleen voldeed in de zeventiende eeuw 

allang niet meer. Stadslandmeter Danckertsz de Rij ontwikkelde in de jaren na de pestepidemie van 

1635-1636 een systeem om met behulp van watermolens de watercirculatie in de stad te stimuleren.
782

 

De uitkomst van de grote inspanning bleek echter niet-noemenswaardig.  

De vierde vergroting van Amsterdam resulteerde in een bijna verdubbeling van het 

stadsoppervlak en de waterkwaliteit was andermaal de belangrijkste zorg van de bouwcommissie. Het 

complexe systeem van zeven verschillende waterpeilen, met de bijbehorende waterbouwkundige 

werken konden echter niet voorkomen dat de waterkwaliteit in de florerende stad verder achteruit 

ging. In 1670 werd gewerkt aan een definitieve oplossing van het vuilwaterprobleem: in plaats van 

bemaling werd het tij ingezet om vers water de stad binnen te krijgen en het vuile water eruit. 

Verschillende sluizen zouden zorgdragen voor de inlaat van zout IJ-water bij vloed en de uitlaat van 

vuil stadswater bij eb. Om te voorkomen dat de Amstel en het achterland zouden verzilten en 

vervuilen, werd een groot ambitieus waterbouwkundig werk ter hand genomen: de bouw van de 

Amstelsluizen in de Binnen-Amstel.
783

 

In november 1670 kwam eerste ontwerp voor twee sluizen in de Binnen-Amstel in de 

vroedschap ter tafel (afb.104) en werd een commissie ingesteld die zich over de plannen moest buigen 

om de raad hierover te adviseren.
784

 Enige maanden later werd een vernieuwd ontwerp ingediend dat 

zou worden goedgekeurd: de Amstelsluizen werden een sluiscomplex bestaande uit drie enkelkerende 

schutsluizen met aan weerszuiden een dubbele spuisluis [‗een groote in‘t midden ende aen ijder sijde 

een kleijne, beneffens een overwelfde boesem aen beijde sijde om het schietwater in te brengen‘] 

(afb.105).
785

 Eén enkele ontwerper voor de Amstelsluizen is niet te noemen, want ook dit ontwerp is 

een gemeenschappelijk project van de stadsmeesters en de commissieleden. De inbreng van de 

stadsmetselaar Jan Willemsz Brederode (1621-1671), als expert op het gebied van 

onderwatermetselwerk en sluisbouw, moet daarin wel groot geacht worden. Maar ook de andere 

stadsmeesters en dilettante raadsleden zullen hun aandeel in het ontwerp hebben gehad: breed 

gedragen en goed overlegd had het ontwerp voor een dergelijk omvangrijk project het minste risico 

ondeugdelijk te zijn. 

In tegenstelling tot wat in 1671 gebruikelijk was, werd het project Amstelsluizen door het 

stadsfabrieksambt in eigen beheer uitgevoerd. Het was immers staand beleid om alle 

nieuwbouwwerken in aanbesteding te geven. De resoluties geven echter geen enkele blijk van 

discussie of besluitvoering over deze kwestie. De aard van het werk – een prestigieus 

waterbouwkundig werk met voornamelijk onderwaterwerk – moet vanzelfsprekend geleid hebben tot 

de uitvoering in eigen beheer, omdat enerzijds de Amsterdamse stadsmeesters de beste en meest 

ervaren ambachtsmeesters in de stad en omgeving waren en anderzijds omdat de stad geen enkel risico 
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kon nemen dat aannemers ondeugdelijke materialen zouden gebruiken om de kosten te drukken – 

kwaliteit was in deze belangrijker dan voordelig. 

Voor het werk gefundeerd kon worden, werd in september 1671 eerst begonnen met het 

afdammen van het water. Hiervoor mocht stadstimmerman Van Petersom net zoveel timmerlieden 

aannemen als daarvoor nodig waren, op de uitdrukkelijke voorwaarde dat ze weer ontslagen werden 

als het werk gereed was.
786

 In het volgende voorjaar – april 1672 – was het werk zover gereed dat het 

grote metselwerk kon beginnen. Wel zouden er nog enige wijzigingen worden aangebracht in het 

ontwerp dat onder beheer stond van stadsarchitect Stalpaert [‗de teekeninge onder deselve Stalpaert 

berustende‘], die daarmee als bouwleider kan worden aangemerkt.
787

 Tien extra opperlieden waren in 

voorbereiding op het werk aangenomen om de benodigde kalk om te zetten en cement te maken. De 

nieuwe stadsmetselaar Jan Willemsz Krabbendam (†1681) kon boventallig nog eens 20 opperlieden 

aannemen en maar liefst 50 metselaars.
788

 Expliciet stond in deze resolutie vermeld dat het werk ‗tot 

boven water‘ in daghuur zou worden uitgevoerd. Dit betekent dus dat het onderwaterwerk in eigen 

beheer werd uitgevoerd en het werk boven water in aanbesteding zou worden gegeven. 

De ernst van de oorlogsdreiging in juni 1672 (Rampjaar) noodzaakte de stad om alle lopende 

stadswerken te staken, ook de bouw van de Amstelsluizen.
789

 Minimale middelen werden ingezet om 

de bouwput van de Amstelsluizen te bemalen: met behulp van slechts één paardenmolen.
790

 Dit 

impliceert dat de duur van de onderbreking kort geacht werd. In oktober 1672 waren de Amstelsluizen 

weer één van de eerste reguliere stadswerken die opnieuw werden opgepakt: het metselwerk zou nog 

voor de winter boven waterniveau moeten zijn gebracht.
791

 Stalpaert, Van Petersom en Krabbendam 

dienden zich een volgende dag ‘s ochtends vroeg om 7 uur te melden bij het woonhuis van 

burgemeester Johannes Hudde (1628-1704) om het werk voor te bespreken: ‗om nader van sijn Ed. 

geinformeert te werden van eenige particulariteiten die daer omtrent sullen moeten waergenomen 

werde‘.
792

 Hudde was duidelijk nog niet tevreden over het ontwerp. Twee dagen later werd het oude 

plan met een aantal aanpassingen opnieuw goedgekeurd: de oostelijke boezem zou toch niet worden 

overwerfd en de westelijke boezem zou worden aangeland voor het maken van een overtoom.
793

 Het 

werk moest zo snel mogelijk in daghuur worden uitgevoerd door bekwame vaklieden voor zo min 

mogelijk loon. Krabbendam wist genoeg goede en bekwame jonge gasten die voor een dagloon tot wel 

zes stuivers minder dan normaal wilden werken.
794

 Dit zegt voldoende over de deplorabele toestand 

van de financiële situatie van de stad en de burgers ten tijde van het Rampjaar. Ondanks het eerdere 

besluit het werk in daghuur uit te voeren, werd evenwel besloten het werk aan de Amstelsluizen in 

aanbesteding te geven: ook de aannemers waren blijkbaar genegen om een flinke veer te laten om toch 

maar aan het werk te kunnen.
795
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 SAA: 5039/ 4/ f.183 [res.Thes.Ord.; 16/09/1671]. 
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 SAA: 5039/ 5/ f.28v.-29 [res.Thes.Ord.; 29/04/1672].  
788

 SAA: 5039/ 5/ f.28 [res.Thes.Ord.; 28/04/1672]. 
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 SAA: 5039/ 5/ f.41 [res.Thes.Ord.; 10/06/1672]. 
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 SAA: 5039/ 5/ f.42v. [res.Thes.Ord.; 10/06/1672]. 
791

 SAA: 5039/ 5/ f.95 [res.Thes.Ord.; 10/10/1672]. 
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 Idem.   
793

 SAA: 5039/ 5/ f.95v.-96 [res.Thes.Ord.; 12/10/1672]. Arends (1994, p.26) noemt burgemeester Johannes 

Hudde als ontwerper en uitvoerder van de Amstelsluizen, maar hiervoor is al aangegeven dat dat hoogst 

onwaarschijnlijk is. Deze resoluties maken duidelijk dat Hudde beschouwd kan worden als de hoofdopzichter 

van stadswege, die als opdrachtgever zijn ongenoegen met het ontwerp bespreekt met de uitvoerdende 

stadsmeesters om tot aanpassingen te komen.  
794

 Idem. 
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leveranciers: smid Jan de Rombie leverde de vele ijzeren beugels; smid David Koster de 56 paar metalen 

kommen en Handrik Woutersz de metselsteen: SAA: 5039/ 648/ f.1727; f.1807; f.1738 [Journaal 1667-1673; 

08/12/1672; 16/03/1673; 13/01/1673]. 
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In 1673 was er opnieuw een bouwstop voor alle nieuwe stadswerken, met uitzondering van het 

Amstelsluizen-project.
796

 Ondanks dat er in diezelfde maand mei 1673 al sluiswachters werden 

aangesteld, duurde het nog tot zeker in 1674 tot de Amstelsluizen gereed zouden zijn.
797

 Ze werden 

gebouwd in de meest ongelukkige periode voor een dergelijk groot waterbouwkundig werk: oorlog, 

crisis en grootschalige oorlogsherstellingswerken gaven het stadsbestuur niet veel financiële armslag 

om grote nieuwe (water)werken uit te voeren. Treurig genoeg hebben ook de Amstelsluizen niet 

noemenswaardig kunnen bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit in de stadsgrachten. 

Desondanks bepalen de Amstelsluizen tot op de dag van vandaag het beeld van de Binnen-Amstel.  

 

 

11.7  Crisismanagement 

 

Rampjaar 1672 

Wat gebeurt er met de openbare werken als een handelsmetropool in een periode van hoogconjunctuur 

geconfronteerd wordt met de dreiging van een meerfrontenoorlog en een instortende economie? Het 

Rampjaar 1672 is de meest heldere casus die laat zien hoe noodzakelijke en grootschalige 

oorlogsvoorbereidingen het stadswerk doorkruisten en hoe flexibel het stadsbestuur omging met grote, 

plotselinge veranderingen in prioriteiten, personeelsbezetting en werkzaamheden. 

Het jaar 1672 van de gelijktijdige oorlog van de Republiek tegen Frankrijk, Engeland, Munster en 

Keulen begon voor het Amsterdamse stadsfabrieksambt niet geheel als ieder ander jaar.
798

 De 

jaarlijkse planning van de nieuwe en onderhanden zijnde stadswerken werd, zoals gebruikelijk niet in 

januari, maar op 27 mei vastgesteld, pas nadat Munster en Keulen na Engeland en Frankrijk de oorlog 

hadden verklaard aan de Republiek.
799

 Niets in deze lijst lijkt echter te duiden op onrust of 

oorlogsvoorbereidingen: weliswaar stonden in 1672 werkzaamheden aan de bolwerken gepland, maar 

aan de fortificatie werd nog ieder jaar gewerkt, want die was ook in 1672 nog steeds niet gereed en 

altijd aan verval onderhevig.
800

 Er moet bovendien groot vertrouwen zijn geweest in de verderweg 

gelegen verdedigingswerken als de IJssellinie en voor de bescherming van Holland opgerichte stelling 

van de zogeheten Waterlinie.
801

  

De laatste dag van mei waren de eerste oorlogsdreigingen in het stadsfabrieksambt te merken 

en werden er voor het eerst andere prioriteiten gesteld: de stadsmeesters – de stadstimmerman, -

metselaar en opzichter van de graaf- en modderwerken – mochten geen nieuwe werken beginnen 

zonder uitdrukkelijke opdracht van de thesaurieren-ordinaris en zij moesten van de onderhanden 
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 SAA: 5039/ 5/ f.149 [res.Thes.Ord.; 30/05/1673]. 
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 SAA: 5039/ 5/ f.179 [res.Thes.Ord.; 31/01/1673 (moet zijn: 1674 i.v.m. de chronologie van het 

resolutieboek)]:  

‗(notitie vande stadswercken) […]  
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Abrahamse (2006, p.30 + n.13) veronderstelt dat de instructie voor de sluiswachters betekent dat het werk gereed 

is; bovenstaande toont aan dat de sluizen weliswaar in gebruik waren, maar nog niet gereed. 
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 Over de politieke omstandigheden van de Republiek in 1672, zie vooral het korte, overzichtelijke hoofdstuk 

over het Rampjaar in: Israel 1996, pp.905-916. 
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opgeworpen en de wal en het bolwerk bij Funen; SAA: 5039/ 4/ f.94v.; 5/ f.35; f.37 [res.Thes.Ord.; 29/01/1670; 

27/05/1672]. 
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 Israel 1996, pp.906-907. 
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zijnde werken aangeven welke uitstel konden verdragen en welke direct afgemaakt dienden te 

worden.
802

 Alle burgermannen waren verplicht wacht te lopen en ook de stadsmeesters waren 

uitdrukkelijk niet vrijgesteld van deze burgerplicht, met uitzondering van de stadstimmerman, -

metselaar en de twee ondermetselaars. Het werk van de begin mei overleden stadslandmeter Brandligt 

zou tijdelijk worden waargenomen door de ervaren stadsarchitect Stalpaert in afwachting van een 

vervanger voor dit ambt.
803

 De dreiging lijkt op dat moment nog geen desastreuze vormen 

aangenomen te hebben, want de stadsgaardenier vond het twee dagen later nodig en blijkbaar niet 

onkies om een flinke salarisverhoging van 24 naar 30 stuivers per dag te vragen, welke hij overigens 

niet kreeg.
804

  

Een week later, op 10 juni 1672, was duidelijk dat de stad Amsterdam onder directe 

bedreiging stond van de vijandelijkheden: grootscheepse voorbereidingen waren noodzakelijk om 

gereed te staan als de vijandige troepen tot aan de fortificatie van Amsterdam kwamen. Alle 

stadswerken in daghuur – met uitzondering die aan de fortificatie – werden gestaakt om de 

manschappen en financiële middelen beschikbaar te hebben voor de verdediging van de stad. Met de 

aannemers van stadswerken moest tot een akkoord gekomen worden om de aanbestede werken 

eveneens te staken: alle middelen moesten immers ter beschikking staan van de verdediging van de 

stad.
805

 De drie aannemers die een aantal bolwerken onderhanden hadden, werden gesommeerd ieder 

minstens veertig metselaars in dienst te hebben om de bolwerken binnen de gestelde termijn – vóór 25 

juni 1672 –  gereed te kunnen hebben. Het hout van de zaagmolens en de straatstenen die buiten de 

stad lagen opgeslagen, moesten binnen de omwalling een plaats te krijgen; dergelijke materialen 

konden de vijand bevoordelen in de belegering van de stad. Het stadsvolk mocht nog één dag betaald 

worden, om vervolgens hun ontslag te krijgen.
806

 Uitzondering werd gemaakt voor de circa zeventig 

bruggenvegers [‗sijnde oude menschen, gewesen vulnisluiden, die gealimenteert werden‘] die in dienst 

bleven.
807

  

De stadsmeesters moesten echter grote voorbereidingen maken die zij uiteraard niet 

persoonlijk konden uitvoeren en langzaamaan werden weer mensen aangenomen. Stalpaert mocht de 

landmetersploeg aanhouden, stadtimmerman Van Petersom verzocht al zijn mannen weer te mogen 

aannemen en kreeg er zelfs meer: twintig voor het ombouwen van een loods tot kruitmolen en twintig 

voor het maken van de nodige slagbomen; opzichter van de stadsgraaf- en modderwerken Van den 

Berg mocht dertig tot veertig gravers in dienst nemen en de schoppen, spaden en kruiwagens kopen 

die hij nodig had.
808

 Dit bleek in de daaropvolgende twee weken bij lange na niet genoeg te zijn: Van 

den Berg moest op 28 juni maar liefst vijfhonderd man in daghuur aannemen als gravers en deze 

verdelen onder de opzichters van de graafwerken; Van Petersom moest vijfentwintig man aanstellen 

om duizend kruiwagens te maken.
809

 Een groot aantal houwelen was kort daarvoor reeds door de 

gezamenlijke grofsmeden van de stad gemaakt.
810

 Grote hoeveelheden grond moesten worden verzet 

ter verdediging van de stad: verdedigingswerken werden opgehoogd en aangeaard, hoogtes in 
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assistent, de meesterknecht, werd zijn verzoek gehonoreerd: SAA: 5024/ 2/ f.191 [res.Reg. en Oud Burg.; 

10/071675]. 
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smeden in de stad te gaan en zorg te dragen dat de gereed zijnde houwelen direct zouden worden geleverd en de 

rest bij voorkeur nog diezelfde avond.  
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inundatiegebieden afgegraven, etc.. Naarmate er meer mannen nodig waren voor de wacht en het 

leger, werd het aantal gravers in stadsdienst teruggebracht tot twee- á driehonderd; het werk werd 

voortgezet met kinderen uit de weeshuizen en met mennonieten.
811

 Deze laatsten weigerden op 

religieuze gronden wapens te dragen, maar konden op deze wijze wel hun burgerplicht voldoen. 

Burgers en weeskinderen werden ook ingezet bij het verplaatsen van het hout van de zaagmolen bij de 

Haarlemmerpoort dat binnen de stad op de stadswal moest worden opgeslagen.
812

 

Voor het ontwerpen en leiden van de verdedigingswerken was aanvankelijk ingenieur Du 

Mont in Amsterdam werkzaam. Op 19 juni werd Du Mont teruggeroepen door prins Willem III en 

werd in opdracht van de Raad van State ingenieur Jacob Bosch naar Amsterdam gezonden: Bosch 

werd op 21 juni aangesteld als stadsingenieur en stadslandmeter van Amsterdam, maar de stad 

probeerde Du Mont in de stad te houden om leiding te geven aan de graafwerken ter verdediging van 

de stad [‗om hier ter stede te verblijven ter tijde en wijle toe dat alle d‘afgestoocken wercken 

voltrocken sullen sijn‘].
813

 Toen de stad op 30 juni toch akkoord ging met het vertrek van Du Mont, 

werd een dag later Jacob Bosch aan de opzichters van de graafwerken gepresenteerd als de baas van de 

fortificatiewerken: ‗Dat alle werckbasen sullen hebben na te comen de ordres die de ingenieur Jacob 

Bos, omtrent de fortificatie wercken deser stede sal comen te geven‘.
814

 De hele zomer door werden 

met man en macht verdedigingwerken rond de stad gegraven en opgeworpen, in oktober waren die 

zover gereed dat men overwoog enige opzichters te ontslaan.
815

 

Het wegnemen van obstakels buiten de fortificatie was noodzakelijk voor een optimale 

verdediging van de stad. Opgeslagen, losliggende materialen dienden te worden verwijderd en in de 

stad gebracht, zoals de eveneens hiervoor al vermelde hoogtes in inundatiegebieden afgegraven 

dienden te worden. Maar zelfs complete huizen werden afgebroken, zoals die in het schootsveld buiten 

de Leidsepoort. Straten en pleinen buiten de stad werden ontdaan van de klinkers: de Heiligeweg en 

Amsteldijk werden weer zandpaden en de pleinen buiten de Leidse- en Utrechtsepoort zandvlaktes.
816

 

De eigenaren van de huizen werden vermoedelijk gecompenseerd, want de materialen van de 

afgebroken huizen van de Heiligeweg dienden zoveel mogelijk bij elkaar te worden opgeslagen zodat 

de waarde daarvan kon worden geschat [‗op dat men mach weten hoe veel het affbreck van ider huijs 

omtrent waerdigh is‘].
817

  

In oktober 1672 waren een aantal zaken enigszins genormaliseerd en kon de stad besluiten de 

stadswerken weer te hervatten met het volk dat reeds in dienst was, maar ook met nieuw aan te nemen 

mensen; echter op voorwaarde dat een ieder akkoord ging met een tijdelijk loonsverlaging van 25% 

‗omme de jegenwoordige hoogh beswaerlijke tijden en schaersheit vande finantie‘.
818

 Op oudjaarsdag 

werd besloten met honderd weesjongens te beginnen aan het herstellingswerk van het ingestorte zesde 

bolwerk, die voor hun werkzaamheden nu wel zouden worden betaald á vier stuivers per dag.  

De stad was aan het eind van het Rampjaar in staat op beperkte schaal, met een kleiner budget 

voor met name lonen, het stadsfabrieksambt weer te laten functioneren als voren. Maar ook het 

volgende jaar werden geen nieuwe werken begonnen en diende Van den Berg grote hoeveelheden 

mannen te verzamelen om buiten de stad op verschillende plaatsen oorlogsschade te herstellen.
819

 Met 
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name het herstellen van forten en schansen buiten de stad kostte Amsterdam in de navolgende jaren 

zulke enorme bedragen, dat het nog jaren zou duren voordat het stadsfabrieksambt zich aan de in 1673 

door de stad gestelde limiet aan uitgaven van ƒ350.000 zou kunnen houden.
820

 

De stad Amsterdam was in geval van crisis in staat en bij machte om al zijn uitvoerend 

personeel binnen een dag te ontslaan: behalve de stadsmeesters was iedereen aangesteld op daghuur en 

dat betekende voor de meeste, al jaren in stadsdienst werkende ambachtslieden slechts de zekerheid 

van één dag. Het is echter opvallend dat de stad wel de brugvegers in dienst hield, niet vanwege de 

functie, maar omdat het de pensioenregeling van oude stadswerknemers betrof. De aantallen waarmee 

de noodzakelijke graafwerkzaamheden werden uitgevoerd – vijfhonderd gravers en duizend 

kruiwagen(sjouwer)s – geven duidelijk de omvang van die werkzaamheden aan. De inzet van alle 

gildemeesters voor het maken van grote aantallen noodzakelijk gereedschap, maakte het mogelijk om 

in zeer korte tijd grote hoeveelheden materieel te produceren. De burgerplicht maakte het de stad 

mogelijk om zonder hoge kosten in tijden van crisis te beschikken over grote aantallen werkvolk, voor 

de militaire verdediging van de stad, als mede voor alle voorkomende noodzakelijke werkzaamheden. 

De reductie van 25% op het arbeidsloon bij de hervatting van de lopende onderhoudswerken getuigt 

van de immense implosie van de stedelijke economie. De hoge herstellingkosten aan de 

fortificatiewerken (zie grafiek 2) verplichtten de stad tot grote uitgaven aan het stadsfabrieksambt 

ondanks de noodzakelijkheid drastisch te bezuinigen.  
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HOOFDSTUK 12 
SAMENVATTING 

 

 

12.1  De Groninger stadswerken en provinciale werken 

 

Het gewest Groningen Stad en Lande werd in de zeventiende eeuw gevormd door twee  

machtsblokken: de stad Groningen en de Ommelanden, waarbij de stad bijna de helft van het 

provinciale grondgebied in bezit had en de Ommelanden de andere fysieke helft vormden. Binnen het 

provinciaal bestuur behartigden de stad en de Ommelanden zoveel mogelijk hun eigen belangen, maar 

ze maakten tevens onderdeel uit van elkaars bestuur: Ommelander jonkers maakten deel uit van het 

stadsbestuur en de stad had zich doelbewust belangen en daarmee allerlei rechten in de Ommelanden 

verworven. Tot elkaar veroordeeld als de zevende provincie van de Republiek vormde het gewest door 

de ambivalente verhouding van de twee machtsblokken ten opzichte van elkaar een sterke eenheid en 

was het zeer op zichzelf gericht.  

Dit beperkte blikveld is aanvankelijk ook in de bouwkunst zichtbaar: de Groninger adel en 

regenten maten zich, zeker in de eerste helft van de zeventiende eeuw, vooral aan elkaar en nauwelijks 

aan Holland en de rest van de Republiek. De Groninger bouwwereld was door de numerus clausus in 

de bouwambachtsgilden een zeer gesloten geheel waarin geen ruimte was voor buitenstaanders die 

ideeën die elders reeds gemeengoed waren, konden inbrengen in de Groninger bouwtraditie. In de 

jaren veertig van de zeventiende eeuw moest de tekenvaardigheid van aspirant-metselaars en -

steenhouwers in de meesterproef getest worden omdat die vaardigheid blijkbaar nog niet algemeen 

verspreid was in Stad en Lande en tekenen en ontwerpen geen vast onderdeel uitmaakten van de 

opleiding tot metselaar of steenhouwer. Desondanks werden in de zeventiende eeuw slechts zelden 

architecten of bouwmeesters van buiten de provincie naar Groningen gehaald. Zelfs de in de gehele 

Republiek werkzame Amsterdamse bouwbazen werkten niet in Groningen. Slechts in uitzonderlijke 

gevallen werd in het zeventiende-eeuwse Groningen naar voorbeelden uit Holland gebouwd. De 

nieuwe eigentijdse architectuur-theoretische ideeën en vormgeving vonden in Groningen slechts 

langzaam ingang in de wereld van opdrachtgevers, ontwerpers en ambachtsmeesters. 

Het Groninger stadsfabrieksambt laat eveneens een eigen richting zien in de ontwikkeling van 

de organisatie, veroorzaakt door drie belangrijke facetten. Ten eerste was de stad verantwoordelijk 

voor de omvangrijke oppervlakte van de halve provincie, waardoor de stadswerken niet alleen 

bestonden uit stedelijke bouwopdrachten en fortificatiewerken, maar tevens uit uitgestrekte 

waterstaatkundige en infrastructurele werken. Ten tweede was de stad van oudsher nauwelijks 

georiënteerd op de Nederlanden, maar vooral regionaal op het Groningse en buiten het gewest op 

Friesland, Ostfriesland en de Noord-Duitse steden, waardoor aansluiting bij de gebruiken van andere 

Noord-Nederlandse steden niet vanzelfsprekend was. Als laatste voerde de stad Groningen een 

weloverwogen beheerspolitiek om de kosten van de stadskas voor de publieke werken relatief laag te 

houden.  

Ondanks het enorme gebied dat bouwkundig, waterstaatkundig en infrastructureel aangelegd 

en onderhouden moest worden, kon de stad Groningen om de reële kosten hiervoor in de zeventiende 

eeuw beperken tot gemiddeld ƒ32.000 per jaar, slechts 16,6% van de gemiddelde jaarlijkse 

stadsuitgaven. Dit resultaat werd bereikt door het afschuiven van kosten en financiële risico‘s én door 

een optimaal controlesysteem. De kosten en financiële risico‘s met betrekking tot de openbare werken 

werden al vroeg in de zeventiende eeuw zoveel mogelijk bij anderen neergelegd: bij aannemers, 
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pachters en bij de provincie Stad en Lande. Sinds 1618 werden structureel alle publieke werken die 

daar enigszins voor in aanmerking kwamen, in aanbesteding gegeven aan de laagste bieder. Daarmee 

was Groningen een van de eerste steden in de Republiek. Het hele zuidoostelijk deel van de provincie 

(de veenkoloniën) werd grotendeels op kosten van de pachters ontgonnen en in cultuur gebracht: zij 

waren verplicht niet alleen het kanaal hun perceel  voorbij te graven, maar tevens het afgestoken 

perceel te bebouwen en in cultuur te brengen.  

De provincie werd financieel kaalgeplukt: de stad was in de ideale positie als helft van het 

provinciaal bestuur om geld en goederen van de provincie in te zetten ten gunste van de stadskas. Zo 

kocht de stad voordelig veengebieden over, maakte ze te gelde en verzekerde zich daardoor van 

voldoende aanvoer van noodzakelijke brandstof. De provincie werd binnen de stadsfortificatie 

financieel medeverantwoordelijk gemaakt voor de bouw en het onderhoud van ondermeer de kerken, 

corps de guardes, arsenalen en het tuchthuis. Deze kosten werden mede gefinancierd uit de verkoop 

van grond aan de stad die daarmee niet alleen haar grondgebied uitbreidde, maar tevens haar positie in 

het provinciale en Ommelander bestuur versterkte.  

In 1618, ten tijde van de stedenbouwkundige invulling van de stadsvergroting, werd een 

doeltreffend systeem ingevoerd om optimale controle op de uitgaven van de publieke werken te 

kunnen uitoefenen, zowel organisatorisch als administratief. Er werden bouwcommissies ingesteld: 

alle leden van het dagelijks bestuur van de stad (burgemeesters en raad) werden verdeeld over een 

viertal commissies waarvan er drie elk een derde deel van de publieke werken onder hun beheer 

hadden, de directe aansturing daarvan en de financiële verantwoordelijkheid ervoor. Fraude en 

verspilling werd bovendien geminimaliseerd door een systeem waarbij alle partijen die een aandeel 

hadden in de goedkeuring, uitvoering, aansturing, controle en administratie van een stadswerk de 

rekening moesten accorderen alvorens het betreffende werk uitbetaald kon worden. Deze structurele 

veranderingen resulteerden in een beleid voor de lange termijn: de organisatiestructuur hoefde in de 

loop van de eeuw niet meer aangepast te worden. De solide organisatie van de stadswerken kon alle 

wisselingen in omvang van de publieke werken zonder problemen aan. 

Een uitzonderlijk gegeven is de transformatie van de functie van stadsbouwmeester (een 

benaming voor de stadsfabrieksmeester die gebruikelijk was in de noordelijke regionen). Aanvankelijk 

werd de functie bekleed door een raadsgedelegeerde die, met grote bevoegdheden, de leiding had over 

de publieke werken. Vervolgens werd het stadsbouwmeesterschap gedegradeerd tot een functie zonder 

bevoegdheden en bekleed door een coördinerend stadsdienaar, een ambachtsmeester of landmeter-

ingenieur. Ondanks de fundamentele wijziging van de functie bleef de benaming gelijk. Elders in de 

Republiek bleven de functiebenamingen van de raadsgedelegeerde en zijn technisch assistent 

(fabrieks- en onderfabrieksmeester) gehandhaafd, ook als de hoogste functie werd opgeheven. Aan het 

begin van de zeventiende eeuw was het Groninger stadsbouwmeesterschap dus vergelijkbaar met het 

fabrieksmeesterschap en sinds 1623 met het onderfabriekmeesterschap elders. 

Ondanks de structurele aanbestedingen van stadswerk bleef er klein onderhoudswerk uit te 

voeren. Groningen stelde hiervoor in een aantal ambachten ambachtsmeesters aan als stads ‗beste‘: 

ambachtsmeesters met vaste klandizie aan de stad, die alle stadswerken die niet in aanbesteding 

werden gegeven, in daghuur uitvoerden. Groningen kende tijdens een gedeelte van de zeventiende 

eeuw in ieder geval een stadstimmerman, -metselaar, -stratenmaker en -gaardenier; over de andere 

ambachten blijft onduidelijkheid bestaan. Het lijkt erop dat de stad geen stadswerkplaats had, want, 

omdat geen van de stadsmeesters een volledige betrekking had en ze vrij waren om voor particulieren, 

andere overheden en als aannemer te werken, hadden ze alle hun eigen werkplaatsen. Tot in de jaren 

1660 is aan de stadstimmerman en -metselaar een gering jaartraktement betaald voor diensten aan de 

stad naast het te verdienen dagloon voor werk. Alleen het ambt van stadsgaardenier bleef tot in de 

achttiende eeuw een jaarbetrekking.  
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De bouwperioden van de representatieve stadswerken vallen in Groningen in de periodes van 

relatieve oorlogsrust: tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd de enige zeventiende-eeuwse 

stadsvergroting geïnitieerd en uitgevoerd, in de periode tussen de Vrede van Munster (1648) en de 

Tweede Engelse Oorlog (1665-1666) werden de drie meest representatieve gebouwen in opdracht van 

de stad uitgevoerd: de kerk van Sappemeer (1653-1655), de Waag (1660-1662) en de Nieuwe- of 

Noorderkerk (1660-1664). De representatieve werken blijken slechts een zeer klein onderdeel uit te 

maken van de totale stadsuitgaven aan de publieke werken. Als grootgrondbezitter van een enorm 

landelijk gebied was de stad verantwoordelijk voor vele kleine nederzettingen en vooral kwantitatief 

omvangrijke weg- en waterbouwkundige werken. Deze uitgaven aan de publieke werken waren zeer 

wisselvallig en vrijwel zonder structuur over de gehele eeuw verdeeld. Feit blijft dat zowel de Waag 

als de Nieuwe- of Noorderkerk al vele decennia gepland stonden en pas in de vroege jaren 1660 

daadwerkelijk gebouwd werden. Uitverkoop van provinciale gronden voor financiering en de 

beschikking over een provinciale architect bepaalden mede het tijdstip.  

 

De provincie Stad en Lande ontstond in 1594 na de ‗Reductie‘, de aansluiting van de stad Groningen 

bij de Unie van Utrecht. Namens de provincie als nieuw bestuursorgaan kregen Gedeputeerde Staten 

de verantwoording opgedragen voor de aanleg, het onderhoud en beheer van gebouwen en structuren 

die betrekking hadden op de landsverdediging (zowel militair als waterstaatkundig), belastinginning, 

het provinciaal bestuur en de rechtspraak; bovendien kreeg ze het beheer opgedragen van het gehele 

fonds van geconfisqueerde Groninger kloostergoederen. Deze provinciale werken waren groot in 

aantal en lagen verspreid over de gehele provincie. Aanvankelijk bestond er geen organisatiestructuur 

voor de uitvoering van deze werken en werden incidenteel mensen ingehuurd voor de logistieke 

organisatie en het houden van toezicht. Pas twaalf jaar na de instelling van de provincie Stad en Lande 

werd een ‗commies-provinciaal‘ aangesteld, een functie vergelijkbaar met die van 

onderfabrieksmeester elders: een ambtenaar -  geen bestuurder en voor zover bekend ook geen 

ambachtsmeester - die zorg droeg voor het onderhoud van de provinciale werken, die materialen 

inkocht en de lonen uitbetaalde.  

Gedeputeerde Staten gaven als dagelijks bestuur van de provincie, maar onder gezag van de 

Staten van Stad en Lande, directe aansturing aan de commies-provinciaal. Vergelijkbaar met vrijwel 

alle stadsbesturen vormden de Gedeputeerde Staten geregeld commissies voor het ontwikkelen van 

ontwerpen en bestekken, het doen aanbesteden van of het toezicht houden op de provinciale publieke 

werken. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werden deze commissies geïnstitutionaliseerd: uit 

het college van Gedeputeerde Staten werden vier jaarlijkse commissies gevormd, waarvan er een de 

generaliteitswerken beheerde en de overige drie de provinciale werken verdeeld per regio. Deze 

commissies bepaalden na de jaarlijkse rondgang langs hun betreffende regio welke werken dat jaar 

zouden worden uitgevoerd: er werd feitelijk een jaarprogramma ingesteld. 

De uitvoering van de provinciale werken geschiedde sinds 1626 volledig bij openbare 

aanbesteding, met uitzondering van de kleine werken die niet meer dan zo‘n ƒ50 zouden kosten en in 

daghuur werden uitgevoerd. Daarmee hield de provincie bijna gelijke tred met de stad Groningen. 

Voor de uitvoering van de kleine publieke werken ging de provincie sinds die tijd in vrijwel alle 

ambachten vaste klandizie aan met een ambachtsmeester die daarmee het alleenrecht op de kleine 

provinciale werken kreeg en zich provinciale ambachtsman mocht noemen. Deze vaste benoemingen 

werden gespreid over de gehele zeventiende eeuw ingevoerd. Van 1655 tot in de vroege achttiende 

eeuw had de provincie tevens de beschikking over een ‗provinciale fabrieksmeester‘, een opgeleid 

schilder die beschouwd kan worden als de provinciale architect en die als ontwerper, tekenaar en 

opzichter van publieke werken fungeerde als de rechterhand van de commies-provinciaal. Deze functie 

was vergelijkbaar met die van stadsarchitect. De reden van de instelling van dit ambt lijkt niet anders 

dan dat het Groninger stadsbestuur, als een van de twee leden van de Staten, deze architect wilde 



 
275 

 

binden aan de publieke werken van de provincie en hem vooral wilde inzetten voor de op handen 

zijnde prestigieuze stadswerken, zonder zelf de volledige lasten te dragen van zijn aanstelling.  

De Generaliteitswerken in de provincie Stad en Lande vielen onder de verantwoordelijkheid 

van zowel de Staten van Stad en Lande als die van Friesland. De jaarlijkse inspectieronden werden 

gezamenlijk ondernomen. De Groningse Gedeputeerde Staten trokken voor de werken in de schansen 

ambachtslieden aan die de vaste klandizie kregen in de betreffende schansen en daarmee provinciale 

ambachtsman van die schans genoemd werden. Alleen in het fort Bourtange werden de aangestelde 

ambachtslieden ‗landstimmerman‘ en ‗landsmetselaar‘ genoemd omdat het generaliteitsfuncties 

betroffen en de bijbehorende jaartraktementen door zowel Groningen als Friesland werden betaald. 

De organisatie van de Groninger provinciale publieke werken was vergelijkbaar met die van 

de organisaties van stedelijke publieke werken: ze had een vergelijkbare opbouw van 

organisatiestructuur. De invloed van het Groninger stadsbestuur in deze organisatie is overduidelijk 

herkenbaar in de gelijktijdige en vergelijkbare veranderingen in de structuur van beide organisaties: 

voor beide gold een omschakeling in 1626 naar structurele aanbestedingen en de benoeming van vaste 

commissies uit het college dat het dagelijks beheer over de publieke werken had.  

Hoe de organisatie van de Groninger provinciale werken zich verhield met die van de overige 

provincies in de Republiek, is onmogelijk te zeggen omdat er nauwelijks vergelijkingsmateriaal 

voorhanden is. Uit een paar provincies zijn enkele namen bekend van provinciale ambachtslieden en 

uit Friesland een lijst met ‗landschapsbouwmeesters‘. Over de inhoud van deze laatste functie is echter 

niets bekend en kan derhalve niet dienen als vergelijkingsmateriaal, maar er kan wel worden 

aangetekend dat ‗bouwmeester‘ in de noordelijke provincies de gebruikelijke benaming was voor de 

functie vergelijkbaar met die van fabrieksmeester elders. Deze namen doen vermoeden dat de Staten 

van Stad en Lande niet uniek waren met hun organisatie van de provinciale publieke werken. Nader 

onderzoek zal kunnen uitwijzen in hoeverre de overige provincies in de Republiek hun publieke 

werken op vergelijkbare wijze hadden georganiseerd. 

 

 

12.2  Het Amsterdamse stadsfabrieksambt  

 

Het Amsterdamse stadsfabrieksambt is in 1524 als organisatie ontstaan met de gelijktijdige aanstelling 

van zowel vaste beambten voor de uitvoering van de publieke werken – stadstimmerman en 

stadsstratenmaker – als voor het toezicht daarop en de aansturing ervan – de stadsfabrieksmeester. De 

gestage uitbreiding, professionalisering en bureaucratisering van het stadsfabrieksambt gedurende de 

zestiende eeuw legden de basis voor een sterk georganiseerd, omvangrijk stadsbouwbedrijf in de 

zeventiende eeuw. 

De zeventiende eeuw was voor Amsterdam de eeuw waarin de rijkdom en welvaart zorgden 

voor een glorieuze stadsontwikkeling. De zeventiende eeuw was tevens de eeuw van oorlogen en 

tegenslag, waardoor de economie flinke fluctuaties lieten zien. Deze afwisseling van hoog- en 

laagconjunctuur is zichtbaar in het gevoerde beleid ten aanzien van de Amsterdamse publieke werken. 

Periodes van hoogconjunctuur gingen gepaard met een grote bouwproductiviteit, terwijl in de periodes 

van laagconjunctuur de aandacht voornamelijk uitging naar bezuinigingen en het perfectioneren van 

het controlesysteem, naast de uitvoering van het hoogstnoodzakelijke (onderhouds)werk.  

Amsterdam stelde als opdrachtgever duidelijke prioriteiten: alle werkzaamheden moesten ten 

goede komen aan het algemeen belang, waarbij aangemerkt kan worden dat het algemeen belang in 

het bijzonder de bevordering van handel en nijverheid betrof (waarvan het patriciaat het meest 

profiteerde). Ontwerpen voor stadswerken moesten nuttig, passend, esthetisch, voordelig of financieel 

gunstig zijn en besluiten daarover werden over het algemeen zorgvuldig genomen en breed gedragen 

door zowel bestuurders als uitvoerders. De stad was als opdrachtgever betrekkelijk opportunistisch: de 
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(economische) omstandigheden bepaalden de koers en veranderingen in de omstandigheden konden 

direct leiden tot veranderingen in het uitgezette beleid. Ontwerpen werden zo nodig aangepast, werken 

uitgesteld of juist in volle omvang aangegaan. De ontwikkeling (1650-1662) van het fortificatieplan 

van de vierde stadsvergroting toont de gelijktijdige korte- en lange termijnplanning van de stad: vanuit 

het achterliggende langetermijnplan van de ruime omwalling werden alleen die delen uitgevoerd die 

op dat moment nodig of wenselijk waren, zonder dat er sprake was van een dwingend masterplan, 

want de plannen bleven aangepast worden aan de veranderde omstandigheden. Dit reactief beleid is 

zichtbaar in de bouw van een nieuwe, natuurstenen Regulierspoort in de bestaande fortificatie terwijl 

de fortificatiewerken van de stadsvergroting al in volle gang waren, maar ook in de verkleining van het 

stadhuis-in-aanbouw door de veronderstelde economische neergang vanwege de Eerste Engelse 

Oorlog en de terugdraaiing van deze wijziging na de overwinning in die oorlog.  

De stad Amsterdam had wel degelijk een langetermijnvisie maar reageerde altijd direct op 

veranderde omstandigheden. Vooral het crisismanagement van het Rampjaar laat duidelijk zien dat 

Amsterdam bijzonder goed was om ook op grote schaal acuut te reageren op extreme veranderingen. 

De ontwikkeling van de Nieuwe Plantage in een periode van laagconjunctuur versterkt de gedachte dat 

de stad Amsterdam bestuurd werd als een handelsonderneming: het dode kapitaal van het 

braakliggende land in de Nieuwe Plantage kon door deze onderneming verzilverd worden en het 

aanzicht van de stad werd verfraaid waarmee mogelijk nieuwe investeerders konden worden 

aangetrokken.  

De burgemeesters waren de gehele zeventiende eeuw eindverantwoordelijk voor de 

stadswerken en de stadsmeesters en aannemers waren met hun werkvolk de uitvoerenden. De grote 

veranderingen hadden plaats in de bestuurslaag tussen de burgemeesters en de uitvoerenden: in het 

toezicht op de werken en op de uitvoering, in de aansturing van de uitvoerders, in de controle op de 

werken en toeleveranciers en vooral op de administratie en de boekhouding. De gedelegeerd 

verantwoordelijke stadsfabrieksmeester heeft gedurende de zestiende eeuw zoveel praktische taken 

afgestoten dat de functie haast overbodig werd en in 1633, in een zeer luwe periode voor de 

stadswerken niet meer werd vergeven. Na het aantrekken van de stadswerken tien jaar later bleek het 

stadsfabrieksambt uitstekend te functioneren zonder fabrieksmeester waardoor deze functie nooit meer 

is teruggekomen. Door het wegvallen van het fabrieksmeestersambt werd de onderfabrieksmeester de 

hoogste beambte binnen het stadsfabrieksambt. Maar omdat deze functionaris niet tot de vroedschap 

of het patriciaat behoorde, moest de controlerende taak van het stadsbestuur groter worden en met 

name de verantwoordelijkheid van het college van de thesaurieren-ordinaris, als beheerders van de 

stadsfinanciën. De taken en verantwoordelijkheden van het onderfabrieksmeesterambt werden in de 

expansieve stadsbouwperiode na de Vrede van Munster (1648) zo ver opgesplitst dat ook deze functie 

uiteindelijk werd opgeheven (1667). De thesaurieren-ordinaris waren na de opheffing van het 

onderfabrieksmeestersambt de enige schakel tussen de burgemeesters en de uitvoerenden, waardoor de 

aansturing en leiding van, en de controle op de stadswerken volledig bij dit college lag.  

De hoogstnoodzakelijke bezuinigingen sinds het Rampjaar (1672) gaven de vroedschap voor 

het eerst, formeel en duidelijk omschreven, directe zeggenschap over het beleid van het 

stadsfabrieksambt: alle uitgaven boven een vastgesteld budget moesten worden goedgekeurd door de 

vroedschap. Later (1682) werd deze zeggenschap vergroot en geïnstitutionaliseerd door de invoering 

van vaste raadscommissies die ieder verantwoordelijk waren voor een segment van de publieke 

werken. De eindverantwoording bleef formeel bij de burgemeesters en de hoofdverantwoordelijkheid 

bij de thesaurieren-ordinaris. Deze organisatievorm bleef tot in de achttiende eeuw bestaan. Met name 

de grotere rol die de thesaurieren-ordinaris, en uiteindelijk ook de vroedschap gingen spelen in het 

stadsfabrieksambt betekenden in principe een minder actieve rol van de burgemeesters aan het eind 

van de zeventiende eeuw. De schatbewaarders bepaalden uiteindelijk in grote mate het bouwbeleid 

van Amsterdam. 
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De financiering van de stadswerken werd bekostigd uit de algemene middelen van de stad. De 

stad kon zijn burgers en ondernemers belastingen opleggen om het stadsvermogen te vergroten, maar 

ook specifieke belastingen voor de publieke werken zoals straatgeld en lantaarngeld. De verkoop van 

(bouw)grond was eveneens een goede bron van inkomsten ten tijde van kostbare stadsvergrotingen. 

Indien nodig, werd er geld geleend. Gemiddeld behelsden de uitgaven voor de Amsterdamse 

stadswerken in de zeventiende eeuw 23,3% van de stadsuitgaven, met als uitersten 5,1% (1674) en 

55,9% (1669). De reële jaarlijkse uitgaven waren gemiddeld ƒ442.177 met als uitersten ƒ56.200 

(1601) en ƒ1.478.059 (1662). De kostbaarste bouwperiodes van de stad Amsterdam in de zeventiende 

eeuw lagen in de jaren 1613-1619 (derde stadsvergroting), 1643-1672 (stadhuis, vierde 

stadsvergroting) en 1681-1687 (Nieuwe Plantage). Amsterdam heeft in 1663 de unieke keus gemaakt 

om als stad van een cameralistische boekhouding over te stappen op een commerciële boekhouding, 

om op ieder moment van het jaar inzicht te hebben in de stadsuitgaven, in plaats van aan het eind van 

ieder jaar. De explosief gestegen uitgaven van de stadswerken (bijna 1,5 miljoen gulden in 1662) 

maakten het noodzakelijk de stad te besturen als een handelsonderneming. De nieuwe 

boekhoudmethode had een verdergaande bureaucratisering van het stadsfabrieksambt tot gevolg. 

Het beleid ten aanzien van het onderhoudswerk werd tot 1633 bepaald door de fabrieksmeester 

als raadsgedelegeerde beheerder van de openbare gebouwen en infrastructurele werken, na 

goedkeuring van de thesaurieren-ordinaris. Na 1633 werd het beleid bepaald door het college van 

thesaurieren-ordinaris zelf op advies van achtereenvolgens de onderfabrieksmeester (1633-1667), de 

stadsmeesters (1667-1682) en de bouwcommissies (1682-achttiende eeuw), al of niet in overleg met 

de burgemeesters. Het beleid ten aanzien van kostbare nieuwbouwprojecten en dito 

herstelwerkzaamheden werd gedurende de gehele zeventiende eeuw bepaald door de gezamenlijke 

colleges van burgemeesters, vroedschap en thesaurieren-ordinaris, waarbij moet worden aangemerkt 

dat de burgemeesters daarin een doorslaggevende stem hadden. 

De stadswerken werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw in principe in eigen beheer 

door de stad zelf uitgevoerd. Er werden ook werken in aanbesteding gegeven, maar dit was 

uitzonderlijk. Structurele verandering in dit principe ontstond onder invloed van de explosieve 

toename van de stadswerken door de stadsvergrotingswerken in de jaren 1660. Om het werk en de 

uitgaven hanteerbaar te houden, werd aanbesteding van alle nieuwbouwwerken tot het nieuwe beleid 

(1666) gemaakt, zodat alleen de onderhoudswerken nog van stadswege in eigen beheer werden 

uitgevoerd. Ook dit beleid werd flexibel toegepast als de overtuiging bestond dat het financieel 

aantrekkelijker was de werken op een andere wijze uit te voeren. 

Voor de totstandkoming van de stadswerken kon de stad Amsterdam in de zeventiende eeuw 

beschikken over een enorm stadsbouwbedrijf: een organisatie met stadsmeesters in elk ambacht met 

ieder enkele tot tientallen en periodiek zelfs honderden werklieden onder zich in dienst van de stad. De 

omvang van de Amsterdamse stadswerken maakte het al aan het eind van de zestiende eeuw mogelijk 

de drie belangrijkste stadsmeesters – stadstimmerman, -metselaar en -steenhouwer – aan te stellen in 

een vast contract met een jaarsalaris, terwijl de meeste andere stadsmeesters, net als alle uitvoerende 

werklieden een dagloon hadden. Door de expansieve groei van de stadswerken in de tweede helft van 

de zeventiende eeuw had Amsterdam echter in vrijwel elk ambacht een stadsmeester in vaste dienst 

met een vast jaarsalaris. Pas in de laatste twee decennia van de zeventiende eeuw werden wegens 

bezuinigingen de traktementen geleidelijk vervangen door daglonen.  

Amsterdam was zich in de zeventiende eeuw zeer bewust van zijn positie in de Republiek en 

het centrum van de wereld. Dit zelfbewustzijn werd getransformeerd naar de stadsvergrotingen en de 

(semi)publieke gebouwen: de grootsheid van Amsterdam en zijn burgers werd vormgegeven in stad 

zelf. Architectuur en stedenbouw werd ontwikkeld en ontworpen door de Amsterdamse stadsmeesters, 

al of niet in samenwerking met leden van het stadsbestuur, met uitzondering van de periode 1633-1654 

waarin Jacob van Campen als buitenstaander de belangrijkste gebouwen ontwierp. Het aanzicht van 
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Amsterdam werd mede bepaald door de particuliere opdrachtgevers die door de stad nauwelijks 

beperkingen opgelegd kregen in de vormgeving van hun woonhuizen. Slechts in enkele gevallen is 

burgers een dwingend ontwerp opgelegd.  

Het Amsterdamse stadsfabrieksambt was tijdens de zeventiende eeuw een dynamische 

organisatie: de organisatie van de publieke werken werd voortdurend aangepast en veranderde in de 

loop van die honderd jaar radicaal van structuur. Aanpassingen waren noodzakelijk om de 

stadswerken bestuurbaar, betaalbaar, hanteerbaar en controleerbaar te houden. Periodes van 

expansieve bouwnijverheid wisselden periodes van enkel hoogstnoodzakelijk onderhoud af, bepaald 

door de fluctuaties van de conjunctuur. Het gegroeide beleid werd mede daardoor geregeld ingehaald 

door de werkelijkheid en diende derhalve aangepast te worden. Het beleid van de stad ten aanzien van 

de publieke werken is daarmee samen te vatten als ‗reactief‘: de organisatie van de aansturing, 

planning, uitvoering, aanstellingen, boekhouding, financiering etc. werd voortdurend aangepast aan de 

veranderde situatie, ter verbetering van de organisatie en de stadsfinanciën. Daarvan getuigen de 

steeds verdergaande methodes en aanstellingen ter vergroting van de controle op de functionarissen, 

leveranciers en uitgaven, de invoering van de commerciële boekhouding om op ieder moment de 

financiële staat van de stad te kunnen bepalen, de reorganisaties in het opzichterschap van de 

stadswerken gedurende de bouw van het stadhuis en de aangepaste regelgeving na debacles met 

functionarissen. 

Het stadsfabrieksambt was op zowel bestuursniveau als op uitvoeringsniveau uitermate goed 

georganiseerd. De keuzes die gemaakt werden ten goede van de stad, zijn, hoewel in oorsprong 

opportunistisch, langdurig gunstig gebleken: het aanzicht van de zeer weloverwogen stadsvergrotingen 

van de zeventiende eeuw met hun regelmatige verkaveling en hun vele publieke gebouwen vormen 

nog steeds de basis van de grote aantrekkingskracht van Amsterdam.  

 

 

12.3  Amsterdam en Groningen vergeleken 

 

Amsterdam en stad Groningen waren beide grootmachten in hun regio, Amsterdam in de provincie 

Holland en West-Friesland en Groningen in de provincie Stad en Lande. Waar Amsterdam een 

explosief groeiende jonge, maar rijke wereldhandelsstad was binnen de hiërarchie van de Hollandse 

steden, kon Groningen als enige grote stad in een provincie van landjonkers en als grootgrondbezitter 

welhaast een feodale stad genoemd worden en een oud regionaal machtscentrum. 

In een vergelijking van de organisaties van het stadsfabrieksambt van Amsterdam en die van 

Groningen valt een aantal verschillen direct op. Allereerst is de omvang van de stadswerken van 

Amsterdam extreem groter dan die van Groningen, evenals de uitgaven. Dit verschil wordt enerzijds 

veroorzaakt door het aanzienlijk grotere Amsterdamse stedelijk oppervlak en daarmee de 

inwoneraantallen en de bouwconcentratie, anderzijds door de beheerspolitiek van Groningen om de 

kosten aan openbare werken te reduceren door de werken binnen de stad deels onder te brengen bij de 

provinciale werken en buiten de stad bij particulieren en compagnieën. De gemiddelde jaaruitgaven in 

de zeventiende eeuw aan de stadswerken van Groningen (+ƒ32.000) waren dan ook een fractie van die 

van Amsterdam (+ƒ440.000). Om dezelfde redenen maakten de publieke werken in Groningen 

procentueel een kleiner deel uit van de gemiddelde algehele stadsuitgaven: 16,6% tegen 23,3% in 

Amsterdam. 

Een tweede belangrijk verschil is de uitvoeringsmethode: Groningen besloot in 1618 om alle 

werken die daarvoor in aanmerking kwamen, in aanbesteding te geven, terwijl Amsterdam in principe 

tot 1666 alle werken in eigen beheer uitvoerde en sinds dat jaar alleen alle nieuwbouwwerken in 

aanbesteding gaf. In 1618 formaliseerde Groningen als derde verschil het beleid en de aansturing van 

de stadswerken door de structurele instelling van een bouwcommissie en een jaarprogramma met 
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begroting, waarmee de  Groninger zittende raad directe zeggenschap kreeg over de stadswerken; de 

Amsterdamse vroedschap zou pas na het Rampjaar (1672) de eerste, en tien jaar later met de instelling 

van bouwcommissies, serieuze directe zeggenschap krijgen over de stadswerken. Ten vierde kan 

gesteld worden dat Groningen een langetermijnbeleid voerde door de structurele wijzigingen die sinds 

1618 werden ingevoerd voor de organisatie van de stadswerken; Amsterdam daarentegen voerde een 

duidelijk reactief beleid ten aanzien van de openbare werken. Terwijl in Amsterdam in de zeventiende 

eeuw de organisatie van het stadsfabrieksambt voortdurend aan verandering onderhevig was, was het 

fabrieksambt in Groningen een betrekkelijk stabiele organisatie. 

Naast de duidelijke verschillen hadden de steden Amsterdam en Groningen met betrekking tot 

de publieke werken ook heldere overeenkomsten. Beide steden kenden hun grootste bouwproductie 

van de zeventiende eeuw tijdens het Twaalfjarig Bestand en in de periode tussen de Vrede van 

Munster en het Rampjaar. Tijdens het Twaalfjarig Bestand werden beide steden door een 

stadsvergroting vrijwel verdubbeld in oppervlakte en waren beide steden langdurig bezig met 

fortificatiewerken en stadsontwikkeling. Amsterdam zou al binnen 50 jaar opnieuw vergroot moeten 

worden, terwijl Groningen door deze vroeg-zeventiende-eeuwse stadsvergroting tot in de negentiende 

eeuw voldoende ruimte zou behouden binnen haar fortificatie. De tweede Amsterdamse 

stadsvergroting van de zeventiende eeuw deed de stad in de jaren 1660 opnieuw in oppervlakte 

verdubbelen en zorgde opnieuw voor stadsontwikkeling op grote schaal. Groningen bouwde in 

diezelfde jaren haar meest prestigieuze openbare gebouwen van de zeventiende eeuw, waar 

Amsterdam al direct met de Vrede van Munster grootschalige en prestigieuze bouwprojecten aanpakte. 

De periode van hoogconjunctuur tussen de Vrede van Munster en het Rampjaar en de daarmee 

gepaard gaande enorme bouwproductie werd in beide steden echter zichtbaar onderbroken door de 

oorlogsperikelen van de Eerste en Tweede Engelse Oorlog. Amsterdam en Groningen hadden beide in 

1657 een periodiek dieptepunt in de uitgaven van de stadswerken en beide steden besloten in 1666 tot 

vergaande bezuinigingsmaatregelen om de kosten op de publieke werken te drukken, die blijvende 

wijzigingen zouden opleveren.  

Ondanks de conjunctuurgevoelige overeenkomsten in de periodes van bouwnijverheid kan 

gesteld worden dat Groningen en Amsterdam met name in de eerste helft van de zeventiende eeuw 

uiterst verschillende organisatiemethoden en beleid ontwikkelden. In de loop van de zeventiende eeuw 

bleef Amsterdam zijn organisatie ontwikkelen en aanpassen in de richting van een vorm die steeds 

dichter bij het Groningse model kwam te liggen. Groningen zou een voorloper blijken te zijn, en niet 

een voorbeeld, in de logische ontwikkeling naar een stabiele organisatie van het stadsfabrieksambt.  
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HOOFDSTUK 13 
CONCLUDERENDE SAMENVATTING –  

DE PUBLIEKE WERKEN IN DE ZEVENTIENDE EEUW 

 

 

De steden in de Noordelijke Nederlanden ontstonden in de late middeleeuwen en daarmee ook de 

openbare werken: stadsmuren, poorten en vesten dienden het algemeen belang en werden veelal 

grotendeels door de steden zelf bekostigd, zowel de aanleg als het onderhoud. Voor het toezicht op de 

bouw, de staat van deze werken en het onderhoud werden vaak gecommitteerden aangesteld die dan 

muurmeester, vestmeester etc. werden genoemd. Ook het toezicht op ander openbaar werk kon in de 

loop der tijd aan de taken van deze gecommitteerden worden toegevoegd. Welvaart deed niet alleen de 

algemene bouwactiviteit in een stad toenemen maar ook de omvang van de openbare werken: 

gebouwen ten behoeve van handel en bestuur, zoals vleeshal, waag en stadhuis, maar ook 

stadsuitbreidingen behoorden tot de grote stadswerken die in de vijftiende en zestiende eeuw in 

verschillende steden werden uitgevoerd. De omvang van deze werken noodzaakten de stadsregeringen 

tot gestructureerd organiseren van deze werken op zowel bouw-technisch als financieel-bestuurlijk 

gebied. Omdat er in de Noordelijke Nederlanden door de beperkingen van de gildedwang geen grote 

bouwbedrijven bestonden die dergelijke projecten in zijn geheel konden aannemen, maar uitsluitend in 

ambacht gescheiden bedrijven van één ambachtsmeester met enkele knechten en leerjongens, diende 

van stadswege iemand met grote kennis van het bouwbedrijf deze grote stadswerken te plannen, te 

organiseren en toezicht te houden op de uitvoering. Afhankelijk van het soort werk kon hiervoor een 

timmerman of metselaar worden aangesteld die dan stadsmeester werd genoemd. De openbare werken 

en daarmee de stadsmeesters vielen buiten de regels van het gilde, zij konden derhalve net zoveel 

knechten aanstellen als nodig waren voor de uitvoering van het stadswerk en zij waren allen voor de 

hoogte van de lonen afhankelijk van de besluiten van het stadsbestuur en niet van het gilde. Uitvoering 

van de openbare werken werd meestal in daghuur betaald. Bij grote werken werden tijdelijk 

raadsgedelegeerden aangesteld om de bouw als opzichter en met name financieel te begeleiden: zij 

droegen zorg voor de aankoop van materialen, het uitbetalen van lonen en het bijhouden van de 

boekhouding die ter verantwoording aan het stadsbestuur werd overlegd. Deze tijdelijke functies 

konden uiteindelijk resulteren in een blijvende uitbreiding van de ambtelijke organisatie. 

De meeste werken die later tot de openbare werken zouden behoren, vielen in de late 

middeleeuwen nog onder de financiële verantwoording van de inwoners zelf: het onderhoud van 

vrijwel alle straten, grachten en bruggen werd door de direct aanwonenden uitgevoerd of betaald, of 

viel ter verantwoording van de wijk. Deze werken werden langzaamaan, en in de zestiende eeuw 

structureel door de stadsbesturen overgenomen. Chronisch achterstallig onderhoud door de burgers en 

de wens tot het verbeteren van het aanzicht en aanzien van de stad was hiervoor meestal de reden. De 

kosten werden dan rechtstreeks omgeslagen op de inwoners en van stadswege geïnd. Dit bracht een 

uitvoerige administratie met zich mee en vergrootte de stadstaak met betrekking tot de openbare 

werken. Een raadgedelegeerde werd aangesteld voor het beheer van de uitgaven op de openbare 

werken, controle op de onderhoudsstaat van deze werken en voor het aansturen van de uitvoerenden. 

Dit kon de rentmeester/thesaurier zijn die tevens de stadsfinanciën beheerde of, om het dagelijks 

beheer en de financieële controle te scheiden, een speciaal aangestelde fabrieksmeester. Anders dan bij 

eerdere grote bouwprojecten waarbij tijdelijk een fabrieksmeester werd aangesteld, kreeg deze functie 

in de loop van de zestiende eeuw een permanent karakter: Amsterdam (1524) was vroeg, terwijl het 

merendeel van de oude, grote steden pas in de twee helft van de zestiende eeuw een nieuwe vorm 
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gevonden had voor het beheer van de openbare werken. De fabrieksmeester werd vaak jaarlijks 

verkozen uit of door de magistraat. 

Groei en ontwikkeling van de steden in de late middeleeuwen en met name in de zestiende 

eeuw, de daarmee gepaard gaande groeiende omvang van de financiële belasting voor de steden door 

de openbare werken zorgden in belangrijke mate voor de ontwikkeling van stedelijke 

bouworganisaties en de financiële controle daarop. Nieuwe ontwikkelingen (stadsvergrotingen, 

aanstellingen van vaste stadsmeesters) zorgden voor reorganisaties op met name het bureaucratisch 

vlak. Dit proces in de zestiende eeuw zal in de Noordelijke Nederlanden de opmaat blijken te zijn voor 

de ontwikkelingen in het stadsfabrieksambt in de zeventiende eeuw. 

De onderzoeksvraag hoe, in het bijzonder in de zeventiende eeuw in de periode van grootse 

bouwwoede èn van grote economische neergang, de publieke werken in de Republiek waren 

georganiseerd en of er sprake was van een uniforme organisatiestructuur en organisatieopbouw van 

deze stadsdiensten in de verschillende Noord-Nederlandse steden, is drieledig gericht op verschillende 

deelgebieden in de organisatiestructuur van het stadsfabrieksambt: op gebied van het bestuur, van de 

uitvoerders en van de bouwopdrachten.  

 

magistraat

raadsgedelegeerde

of bouwcommissies

technisch adviseur (optioneel)

stadsmeesters

of aannemers

werkvolk

aansturing

verantwoording

bestuurlijke advisering

en goedkeuring

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
bestuur

fabriek

thesaurieren

 
Schema 1: Het stadsfabrieksambt in de zeventiende eeuw, algemeen en gesimplificeerd organogram. 

 

 

Het onderzoek naar het bestuurlijk deel van de organisatiestructuur heeft eerst helderheid 

moeten scheppen in de functiebenamingen. De terminologie met betrekking tot het zeventiende-

eeuwse stadsfabrieksambt is voor weinig functies eenduidig en heeft in de literatuur voor 

onduidelijkheid, verwarring en zelfs onwaarheden gezorgd. Functiebenamingen als 

stadsfabrieksmeester en -bouwmeester werden zowel voor de raadsgedelegeerde leiding van de 

stadswerken als voor een ambachtsmeester gebruikt. De veelheid aan benamingen voor de 

raadsgedelegeerde leiding van de stadswerken vertroebelden voorheen het inzicht dat al die 

benamingen een vrijwel gelijke functie beoogden en dat de verschillende steden in de Republiek een 

vergelijkbaar principe van bestuurlijke organisatie van de stadswerken hadden. Zelfs Amsterdam, dat 

door zijn omvang van de openbare werken in de zeventiende eeuw een uitzonderingspositie had, was 

bestuurlijk op een gelijk principe georganiseerd als bijvoorbeeld Rotterdam of Leiden: de magistraat 

als eindverantwoordelijke was sturend en beslissingsbevoegd en werd financieel geadviseerd door de 
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thesauriers; de taak van aansturing, toezicht en controle op de stadswerken werd altijd door een 

raadsgedelegeerde persoon (of personen als bouwcommissie) uit de sociale bovenlaag van de stad 

uitgeoefend. In welke functie dit gebeurde, welke verantwoordelijkheden er precies aan verbonden 

waren en andere details, konden per stad verschillen, maar de essentie van het bestuur van de openbare 

werken was in de gehele Republiek gelijk (zie schema 1). 

De stadswerken werden betaald uit de algemene middelen en soms door specifieke belastingen 

voor de fortificatie, straatonderhoud of lantaarns. De stadswerken waren de grootste kostenpost voor 

de steden, met een gemiddelde van rond de 20% van de totale stadsuitgaven. Groningen lag daar met 

16,6% aanzienlijk onder, terwijl Amsterdam met 23,3% niet alleen procentueel maar ook kwantitatief 

de grootste uitgaven deed aan publieke stadswerken in de Republiek. Amsterdam was op het moment 

van de meest extreme uitgaven aan de stadswerken (55,9%) dan ook gedwongen om het eeuwenoude 

boekhoudkundig systeem aan te passen tot een commerciële boekhouding, waarmee de stad financieel 

bestuurd werd als een handelsonderneming. Deze unieke positie zou Amsterdam nog heel lang 

houden.  

Het tweede deelaspect van de organisatie van het stadsbouwbedrijf betreft de uitvoering. De 

openbare werken van de steden werden op verschillende manieren uitgevoerd: in eigen beheer door 

stadsmeesters en hun mensen, in daghuur gegeven aan verschillende ambachtsmeesters, in 

aanbesteding gegeven of verpacht, of een combinatie van deze manieren. De steden hadden veelal een 

of meerdere ambachtsmeesters aan zich verbonden die derhalve de benaming stadsmeester mochten 

dragen. Een timmerman was meestal de eerste ambachtsmeester die aan een stad verbonden werd, 

gevolgd door een metselaar. De diversiteit van aan een stad verbonden ambachtslieden kon zo groot 

zijn als de variëteit van aan de openbare werken gerelateerde ambachten. Afhankelijk van de omvang 

van de openbare werken en het beleid van het stadsbestuur kon een stad veel of slechts enkele 

stadsmeesters hebben. 

Stadsmeesters konden op verschillende manieren worden aangesteld: als een meester alleen 

arbeid verrichtte, kreeg hij dagloon; als hij eveneens diensten verleende, kreeg hij naast zijn dagloon 

voor gedane arbeid een vast – klein – jaarsalaris; bestond zijn werk voornamelijk uit organiseren, 

aansturen, ontwerpen, adviseren en begeleiden, en nauwelijks of niet uit ambachtelijk uitvoeren, dan 

kreeg hij veelal een vast jaarsalaris. Een stadsmeester kon ook in onderhandse aanneming werken. Al 

deze aan een stad verbonden ambachtsmeesters werden stadsmeester genoemd; er was geen verschil in 

benaming om de verschillen in aanstellingsvorm te duiden. De betalingswijze was immers een van de 

aanstellingsvoorwaarden: iedere nieuwe stadsmeester kon, afhankelijk van vele zaken, verschillende 

voorwaarden en emolumenten bedingen. Zo werden er afspraken gemaakt over het al of niet met 

toestemming van het stadsbestuur werken voor particulieren, over de duur van de aanstelling, over een 

ambtswoning of huurvergoeding, over (vakgerelateerde) bijbaantjes, over brandstof, bier en kleding, 

enz. De ontwikkeling van de omvang van de openbare werken en de stadsfinanciën maakten dat de 

aanstellingsvoorwaarden door de gehele eeuw mee ontwikkelden en niet per definitie gelijk waren aan 

de voorgaande. 

Alle stadsmeesters waren voor het stadswerk vrij van de gildeverplichtingen en konden 

beschikken over alle benodigde knechten, werkvolk en leerlingen, maar slechts weinigen kregen in 

bijzondere omstandigheden de beschikking over een ondermeester: alleen bij extreem veel werk of bij 

een meester op leeftijd of met dubbele functies kon een assistent toegewezen worden voor 

medetoezicht en -inspectie en voor gedelegeerde administratie. In principe was deze functionaris niet 

als uitvoerend ambachtsmeester werkzaam. 

De meeste steden die stadswerk in eigen beheer uitvoerden, hadden de beschikking over een 

stads(timmer)werf: een terrein met werkplaatsen voor verschillende ambachtsmeesters en 

opslagloodsen voor de stadsmaterialen, -gereedschappen en -materieel. Bereikbaarheid, ruimtetekort 

of -overschot konden redenen zijn om de stadswerf te verplaatsen of ambachten te separeren. Slechts 
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weinig steden kenden in (een periode van) de zeventiende eeuw twee stadswerkplaatsen en alleen 

Amsterdam had de gehele eeuw door voor meerdere ambachten een eigen stadswerkterrein. De 

uitzonderlijke omvang van de openbare werken in die stad waren hieraan debet. 

Vrouwen in stadsdienst in de openbare werken waren uitzonderlijk en in de functie van 

stadsmeester buitengewoon. Het was echter niet ongebruikelijk dat vrouwen het bedrijf van hun 

overleden echtgenoot voortzetten, tijdelijk of voor vele jaren, ook in de bouwambachten. Het waren 

dan ook stadsmeestersweduwen die als stadsmeester konden optreden; als tijdelijk waarneemster van 

het ambt voor de duur van enkele maanden (tot er een nieuwe stadsmeester was gevonden) tot soms 

vele jaren of zelfs (in één enkel zeldzaam geval) als zelfstandig onderneemster. 

Fraude en gedwongen ontslagen kwamen geregeld voor: het ontvreemden van stadmaterialen 

en niet afdragen van stadsgelden waren de belangrijkste redenen voor ontslag, maar ook 

drankmisbruik en ongeoorloofd particulier werk. Het bevoorrechten van familie en het spekken van de 

eigen portemonnee bij aanstellingen en inkopen was weliswaar niet ongebruikelijk bij het patriciaat, 

maar werd niet geapprecieerd bij de stadsmeesters, waardoor vele voorschriften en controlemethoden 

werden ingesteld om het benadelen van de stadskas door de stadsmeesters en hun medewerkers zoveel 

mogelijk te beperken. 

Oudedagvoorzieningen waren geen standaard voorzieningen. De meeste stadsmeesters 

stierven in functie, een enkeling trad terug om lucratievere zaken te ondernemen en een aantal werd 

oneervol ontslagen. Bij hoge uitzondering echter en meestal bij terugtreden na vele dienstjaren of bij 

ontslag zonder oorbare reden, werd soms een pensioen betaald aan stadsmeesters. Het was dan een 

uitzonderlijke gunst aan een bijzonder productieve stadsmeester of een afvloeiingsregeling. In de 

lagere functies was het gebruikelijk dat de werkzaamheden aangepast werden aan de fysieke 

gesteldheid van de ouder wordende werknemer. De Amsterdamse vuilnismannen sleten in de 

zeventiende eeuw hun oude dag als brugveger op een van de vele Amsterdamse bruggen. 

Ondanks de diversiteit in aanstellingsmethoden laten de steden in de zeventiende-eeuwse 

Republiek een verrassende gelijkheid zien met betrekking tot de aanstellingen van stadsmeesters. Ook 

kleine steden die de openbare werken in eigen beheer uitvoerden, konden een veelheid aan 

stadsmeesters aanstellen; grotere steden die het meeste werk in aanbesteding gaven, hadden een 

beperkt aantal stadsmeesters. De enige uitzondering in de Republiek vormde Amsterdam. De 

uitzondering betrof niet de aantallen stadsmeesters – Leiden had vergelijkbare aantallen – maar de 

aantallen stadsmeesters met een vast jaarsalaris, de aantallen ondermeesters, knechten, leerlingen, 

werklui en stadswerkplaatsen. De omvang van de stadswerken overschreed dat van alle andere steden 

in de Republiek in veelvoud en daarmee ook de verfijndheid van de organisatie. 

Als laatste deelaspect van dit onderzoek laten de stadsbouwopdrachten in de zeventiende-

eeuwse Republiek in alle facetten een grote diversiteit zien, zowel in opdrachten, opdrachtverlening, 

ontwikkeling, ontwerp als in uitvoering. De Noord-Nederlandse steden maakten opportunistisch 

gebruik van alle mogelijkheden die hen ter beschikking stonden om op een zo gunstig mogelijke 

manier de stadsbouwopdrachten vorm te geven, zowel esthetisch, constructief als financieel. Geen 

enkele stad was dogmatisch in een vast beleid met betrekking tot de totstandkoming van ontwerpen. 

De invloed van de zittende magistraat op de ontwerpen was enorm groot: allereerst door de keus van 

architect, door het opstellen van het budget en het programma van eisen en door het voorwerk van 

bouwcommissies; ook waren er leden van de magistraat zelf die ontwerpen indienden, zoals de 

Rotterdamse burgermeester Van der Meyden en de Amsterdamse burgemeester Joan Huydecoper. 

Steden keken naar elkaar, informeerden bij elkaar, maakten gebruik van elkaars architecten en 

bouwmeesters. De mogelijkheden binnen de totstandkoming van de stadsbouwopdrachten waren 

beperkt door de gebruikelijke methodes binnen de tradities van de bouwsector. De grootste diversiteit 

was voornamelijk gelegen in het type en de omvang van de stadsbouwopdrachten. Amsterdam laat alle 

aspecten van elke mogelijk vorm van stadsopdracht zien. Amsterdam is uniek in zijn ontwikkeling, 
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maar is niet perse richtinggevend voor de andere steden in de Republiek. Integendeel. De andere 

steden zochten binnen de bestaande mogelijkheden hun eigen weg of vonden nieuwe. Grosso modo 

kan gesteld worden dat alle steden in de Republiek in de gelegenheid waren om doelbewust keuzes te 

maken in alle methodes die bestonden of konden worden uitgevonden om hun stadsbouwopdrachten 

van idee tot artefact om te zetten. Dat evenwel veelvuldig op traditie en gewoonte is vertrouwd, moet 

eveneens als keus beschouwd worden. 

 

Het stedelijk bouwbedrijf kreeg zijn basis in de zestiende eeuw, maar ontwikkelde in de zeventiende 

eeuw de ambtelijke en bureaucratische structuur die nodig was om de groeiende openbare ruimte en 

werken te beheren, te beheersen en te controleren. De zoektocht naar een efficiënte organisatie, 

passend bij de noden en gelden van de tijd en bij de complexiteit van het taakgebied, duurde de hele 

zeventiende eeuw voort en leidde tot veelvuldige reorganisaties en veranderde inzichten. De zoektocht 

naar een efficiënte organisatie bleef ook in de achttiende eeuw onverminderd doorgaan, maar kreeg te 

maken met een andere tijdspanne en andere ingrediënten, waarvan de eerste al in de zeventiende eeuw 

waren ingezet: economische krimp, versteviging van het bureaucratisch apparaat, verzwaring van de 

hiërarchische structuur, de oprichting van tekenacademies, rationalisering van het onderwijs, 

professionalisering van het architectenvak, ingenieursbouwkunst en architectuurprijsvragen.
821

  

De zoektocht naar een efficiënte organisatie van de openbare werken leidde tot veelvuldige 

reorganisaties en veranderde inzichten, en gaat onverminderd voort, tot op de dag van vandaag. 

 

                                                      
821

 Zie voor het stedelijk bouwbedrijf in Holland in de achttiende eeuw de dissertatie van Geert Medema (2008) 

en (2011). 
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SUMMARY 
THE MUNICIPAL BUILDING COMPANY - The organization of 

public works in the seventeenth-century Dutch Republic
1
 

 

The cities and towns of the Dutch Republic were established fairly late in comparison to many 

other urban centres in Europe: starting around the mid-twelfth century with Dordrecht and 

followed in the thirteenth and fourteenth centuries by most other cities and towns. One or two 

officials were assigned to supervise the construction, condition and maintenance, in order to 

control the finances of the municipal works. These officials were entitled after the original 

focus of their duties, with muurmeesters, vestmeesters, brugmeesters and havenmeesters, 

initially responsible for walls, moats, the bridge and the harbour, respectively. 

Rising prosperity and population growth in the late Middle Ages and early modern period not 

only led to a great amount of construction in general, but also expanded the financial scope 

for municipal projects in particular. Major public works in this period included both buildings 

for trade and government, such as meat markets, weigh houses, town halls and urban 

expansions in the fourteenth and especially late sixteenth centuries. At the same time, it took 

constant effort to maintain the city‘s fortification, harbour, canals, locks, sluices, bridges, 

streets and existing municipal buildings. In the earliest stages until the sixteenth century, 

citizens and other city dwellers were responsible for the maintenance of urban space: the 

maintenance of almost all streets, canals, quaysides and bridges was undertaken or financed 

by local residents, or was the task of the urban district in question. The laying out, 

construction, building and maintenance of the fortification (town-walls, moats and gates), the 

town hall and city planning were the responsibility of the municipality. 

Throughout this period, city governments relied on the citizens and the private building 

industry; however, special situations such as long-term, large-scale building projects and 

serious fraud in the construction industry also made it necessary for cities and towns to create 

organizational systems of their own for municipal public works, in both architectural and 

financial management. 

Due to the restrictions of the craft-guild rules, there were no large private building companies 

capable of handling entire large-scale projects such as town halls and fortifications; instead 

there were merely small, craft-divided workshops of one trade master assisted by his 

apprentices and journeymen. Large-scale municipal building projects required, depending on 

the type of work, a master carpenter or master mason as a city representative with a thorough 

understanding of the building industry to provide logistical organization and to supervise their 

execution. They would hold the title of stadsmeester (lit. city master). The municipal public 

works were not bound to craft-guild rules and neither were the city masters, so they could 

                                                      
1
 A bipartite abstract of this dissertation in English can be found in the bilingual periodical OverHolland, 

published on behalf of Delft University of Technology, Faculty of Architecture, see: Van Essen/ Hurx 2009 and 

Van Essen/ Hurx/ Medema 2010.  
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appoint any master, apprentice or journeyman required to execute the project. In general, the 

execution of the municipal works was paid in daily wages; occasionally, a project was 

contracted out. In case of major projects, the town council would appoint one or more 

temporary representatives to supervise construction, with the responsibility of purchasing 

materials, paying wages and keeping accounts that were submitted to the council. 

The increasing self-confidence of cities and towns, and the desire to enhance their prestige 

that resulted from it, did not synchronize the responsibility for urban space among the 

citizenry. In fact, the poorly maintained state of urban space was often the reason why the 

municipal public works were taken over by city governments, in a gradual development that 

became systematic in the course of the sixteenth century. It was the citizens, however, who 

paid for these projects; the costs were directly passed on to the city‘s inhabitants and collected 

by municipal officials. This led to the creation of a substantial bureaucracy and increased the 

city government‘s involvement in municipal public works. 

The town council appointed a representative to manage expenditure on public works, to 

monitor their state of repair and to supervise the workers who carried out the projects. This 

could be the treasurer who also managed city finances. Often, however, to separate the day-to-

day management of public works expenditure from the general supervision of city finance, a 

new position was created—that of fabrieksmeester (lit. master of the town‘s ‗fabric‘).
2
 In a 

break with earlier major building projects, for which a temporary fabrieksmeester had been 

appointed, the position became a permanent one in the course of the sixteenth century, and the 

official who held it was often elected for a one-year term by or from the city government. As 

the century progressed, a number of cities and towns turned this position into a permanent 

office. Amsterdam was one of the first, in 1524, while most of the older cities did not settle on 

a new form of public works management until the second half of the sixteenth century. This 

process of reorganizing and formalizing the city‘s involvement in public works in the 

sixteenth century is the immediate cause of the development and formation of the 

stadsfabrieksambt (‗town‘s fabric‘), the municipal building company. 

The thesis of how public works in the Dutch Republic were organized, particularly in the 

seventeenth-century period of ‗grandiose building mania‘ followed by an enormous economic 

decline, and the question whether Dutch cities showed uniformity in the organization structure 

and build up of these municipal building companies, have a threefold focus on separate parts 

in the organization structure: the domain of the government, of the building company and of 

the actual public works. 

Research on the governmental part of the organization required clearance in terminology. The 

diversity in denomination of the councillor managing the municipal building company used to 

trouble the insight that all different names aim at a comparable function. Dutch cities and 

towns essentially used to have a comparable governmental management of the municipal 

                                                      
2
 The historical Dutch term fabriek is etymologically derived from the Latin fabrica, like the English term 

‗church fabric‘ derived from the Latin fabrica ecclesiae, used in comparable sense—most commonly to refer to 

the assets of the church or to the work of church construction and maintenance, but sometimes in reference to the 

persons or the institution responsible for this work.  
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public works. Even Amsterdam, exceptional by its seventeenth-century magnitude of public 

works, managed these works the same way as, for instance, Rotterdam or Leiden: the final 

responsibility in decision making and management lay within the magistrate, financially 

advised by the treasury. The duty of overall managing and controlling public works was in all 

Dutch cities and towns performed by one member of the town council, or by the formation of 

a building committee. The duty of overall managing and controlling could vary, but the 

essence of this duty was likewise anywhere in the Dutch Republic. 

Public works were financed by the local treasury, sometimes by specific taxes for 

fortification, street upkeep or street lanterns. About 20% of all the town‘s expenses were used 

for the municipal public works. Groningen did considerably better by using only 16.6% of the 

town‘s expenses for public works, whereas Amsterdam, with an average cost of 23.3%, 

exceeded all Dutch cities by percentage and amount of money. Amsterdam decided around 

the year 1660 (expenses had been raised to an annual 55.9% of all costs) to alter the city‘s 

book-keeping into commercial accountancy (by double entry). The city of Amsterdam has 

been since then managed as a commercial enterprise, a unique status in the Dutch Republic. 

The second aspect of the organization of municipal public works affects the execution of 

building, construction and maintenance of urban space and public works. There were several 

possibilities of how execution of the works could be performed: by the municipal building 

company, as contract work or farmed out or as underhand given daily paid work. Cities used 

this diversity of possibilities to choose the best suitable, workable or cheapest method, 

depending on the work.  

Women in service of the municipal building company were rather rare and in the function of 

city master exceedingly. It was nevertheless not uncommon for women to continue the 

company of their late husband, temporary or long-term, even in the building trade. So it were 

widows of city masters who could act as substitute city master or, in one particular case, as 

independent undertaker and female city master in her own right. 

City masters used to die in active municipal service. There were however reasons for 

dishonourable discharge: incompetence, corruption, theft of municipal goods and building 

materials, withholding municipal money and other financial fraud, excessive drinking and 

even adultery. Old-age facilities did not exist; the work was simply adjusted to the capability 

of the old workmen.  

The third aspect of this thesis concerns the building projects of seventeenth-century Dutch 

cities and towns. The cities used all available possibilities to create the best favourable design: 

in aesthetic, constructive and financial ways. Cities looked at each other, made inquiries by 

one another and made use of other cities‘ architects and city masters. The influence on 

designs by the ruling magistrates and council was enormous: they choose the architect, frame 

the budget, establish the program of demands and be part of the building committee. Some 

burgomasters were even amateur architects themselves.  

The municipal building company, rooted in the sixteenth century, developed in the 

seventeenth century an official and bureaucratic structure required to manage, keep up and 
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control the increasing urban space and public works. On a governmental level, all independent 

Dutch cities and towns managed their public works in the same way. On the level of 

execution and maintenance, all cities chose their own method, mostly based on local tradition 

and practice. The search for an efficient organization to match local necessities, the economic 

situation and the complexity of the area of responsibility was in constant demand during the 

seventeenth century.   
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BIJLAGE 1       

Stadsmeesters Groningen   

 

 

Stadsbouwmeesters 
xxxx-1594 Gherryt Kistemaker  

01/01/1595 opgevolgd door Carel Hidding [GA: 1605/ 332r./ 1600] 

1595-1600 Carel Hiddinge  
01/01/1595 aangesteld ipv Gerrit Kistemaker [GA:1605/ 332r./ 1600] 

10/09/1600 opgevolgd door Wolter Luijtjens [GA:1605/ 332r./ 1600] 

1600 -1608 Wolter Luijtjens 

  00/10/1600 aansteld ipv Carl Hiddinge [GA:1605/ 332r./ 1600] 

  03/03/1608 afgetreden [GA:1605/ 314r.I/ f.106] 

  14/11/1615 mede-gecommitteerde bestek waag [GA: 1605/ 314r.I/ f.234]  

1608 -1623 Jacob Jacobs (†1623) 

  03/03/1608 aangesteld op ƒ200 p/j[GA:1605/ 314r.I/ f.106] 

  07/04/1610 salaris verhoogd tot ƒ400 p/j [GA: 1605/ 314r.I/ f.141] 

16/03/1612 aanstelling verlengd [GA: 1605/ 314r.I/ f.175]  

  voor 18/04/1623 overleden [GA: 1605/ 314r.III/ f.155]  

1623 -1629 Garwer Peters (†1629) glazenmaker/ingenieur 

  18/04/1623 aangesteld op ƒ400 + ƒ200 p/j [GA: 1605/ 314r.III/ f.155]  

  voor 14/11/1629 overleden [GA:1605/ 314r.III/ f.230] 

1629 -1647 Johan Isbrants (†1647) timmerman of metselaar 

  14/11/1629 aangesteld op ƒ400 p/j [GA:1605/ 314r.III/ f.230] 

15/02/1633 tijdelijke salaris verhoogd tot ƒ500 p/j [GA: 1605/ 314r.VI/ f.241]  

27/05/1635 definitieve salarisverhoging tot ƒ500 p/j [GA: 1605/ 314r.VI/ f.474]  

15/02/1639 salaris verhoogd tot ƒ600 p/j [GA: 1605/ 314r.VII/ f.463]  

  voor 21/02/1648 overleden [GA: 1605/ 314r.IX/ f.370] 

1648 -1650  Egbert Haubois (na 1602 - 1653) ingenieur 

  21/02/1648 aangesteld als opperbouwmeester op ƒ400 p/j [GA: 1605/ 314r.IX/ f.370] 

  27/08/1650 ontslag ingediend [GA:1605/ 314r.X/ f.277] 

1650 -1691 Harmen Clasen (Wils) (†1691) landmeter 

  28/08/1650 aangesteld op ƒ400[GA: Reg.Feith, hs.in fol.nr.196, f.124v.] 

26/08/1657 verering ƒ800 (kaart gehele Sappemeer)[GA: 1605/ 314r.XII/ f.463-464]  

  10/04/1661 salaris verhoogd tot ƒ500 [GA: 1605/ 332r./ 1661/ f.332v.] 

29/09/1666 verering 50 daalder (kaart Langakkerschans) [GA: 1605/ 314r.XIV/ f.97]  

21/05/1691 weduwe ontving kwartaaltraktement [GA: 1605/332r./1691/f.345v./bijl.] 

in 1692 ¼ jaar traktement betaald aan de erfgenamen [GA:1605/ 332r./ 1692/ f.347v.] 

1691-1693 28/05/1691 ambt tijdelijk niet ingevuld; taken door stadstimmerman en –metselaar uit te voeren en 

eventueel buitenstaanders [GA: 1605-314r.XXII/ f.372-373] 

1693 -1705 Mathias Kruijff  (†1713) metselaar of timmerman 

  in 1693 ½ jaartraktement betaald [GA:1605/ 332r./ 1693/ f.397v.] 

  01/12/1705 traktement betaald van f 500 

  01/03/1713 laatste pensioen, daarna ‘verstorven’ [GA:1605/ 332r./ 1713/ f.330v.] 

1705 -1722 Allert Meyer (1654 - 1722/3) schrijnwerker 

04/12/1705 aangesteld op ƒ500 [GA: 1605/ 314r.XXVI/ f.419]  

  23/03/1717 verering ƒ400 [GA: 1605/ 314r.XXIX/ f.267]  

1723 -1743 Anthoni Verburgh (1684-1743) kistenmaker 

  15/04/1728 nieuwe instructie [GA: 1605/ 314r.XXXII/ f.70-77] 

1744 -1770 Allard Verburgh (1713-1770) landmeter/ingenieur 

1771 -1806 Hendrik Verburgh (1748 - ) landmeter/ingenieur 

in 1825  D.H.Bos [Prins-Schimmel 1994; 29]  

in 1860-3 J.G. van Beusekom [MIN-Gr. 108] 
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Onderstadsbouwmeester  
1624 -1629 Johan Isbrants  

  10/07/1624 aangesteld op ƒ250 p/j [GA: 1605/ 314r.III/ f.230]  

1648 -1680 Simon Isbrants (†1680) 

  21/02/1648 aangesteld als onderbouwmeester op ƒ250 p/j [GA: 1605/ 314r.IX/ f.370] 

  in 1680 overleden; ambt opgeheven [GA: 1605/ 332r./ 1680/ f.345v.] 

1743       21/02/1743 instructie 1
ste

 knecht stadsbouwmr [GA: 1605/ 314r.XXXVI/ f.211-213]  

1744  21/02/1744 instructie opzichter vd stadswerken [GA: 1605/ 314r.XXXVI/ f.334-338] 

xxxx- 1771 Luppe Tonkens (opzichter) 

  in 1771 wegens hoge ouderdom met pensioen [GA: 1605/ 314r.XXXXVII/ f.97]  

 

Stadstimmerlieden 
in 1597- 1606 mr.Harmen 

1606  in 1624 Wijbe IJlkes  

  31/01/1606 aangesteld [GA: 1605/ 314r.I/ f.58] 

16/12/1620 verering 40 daalder [GA: 1605/ 314r.III/ f.26]  

in 1631- 1653 Claes Sijts  

in 1631ƒ60 jaartraktement [GA: 1605/ 332r./ 1631/ f.311] 

15/02/1647 traktment verhoogd naar ƒ100 [GA: 1605/ 314r.IX/ f.239]  

  08/01/1653 met pensioen ƒ100 p/j [GA: 1605/ 314r.XI/ f.146] 

in 1653 overleden (46 weken betaald) [GA: 1605/ 332r./ 1653/ f.341v.] 

1653 -1662 Gerrit Gerrits 

08/01/1653 aangesteld op ƒ1 p/d [GA: 1605/ 314r.XI/ f.146] 

12/12/1653 traktement van ƒ100 toegekend na overlijden voorganger en daarmee vrijkomen van 

zijn traktement [GA: 1605/ 314r.XI/ f.287]  

1663-1669 Onbekend 

in 1663 geen traktement meer betaald [GA: 1605/ 332r./ 1663/ f.320v.] 

1669 -1689 Berent Geerts Trap (†1689) 

 25/09/1669 aangesteld zonder traktement [GA: 1605/ 314r.XVII/ f.505] 

05/04/1677 traktement ƒ40 voor opzicht brandspuiten [GA: 1605/ 314r.XVII/ f.505]  

overleden voor 27/11/1689 [GA: 1605/ 314r.XXII/ f.145] 

weduwe in 1692 twee jaartraktementen betaald [GA: 1605/ 332r./ 1692/ f.358v.] 

1689 -1692 Sijtse Tonnijs (†1692) 

  27/11/1689 aangesteld zonder traktement [GA:1605/ 314r.XXII/ f.146] 

15/06/1691daggeld buiten de stad 25st/d [GA: 1605/ 314r.XXII/ f.377]  

  voor juni 1692overleden  

1692 -  Vincent Pijlens 

  14/06/1692 aangesteld op daggeld f 1 [GA: 1605/ 314r.XXIII/ f.40-41] 

  voor 1728 ambt opgeheven  

 

Timmerknecht 
in 1620  Claes  

  05/02/1620 verering van ƒ50 gekregen over 1619 [GA: 1605/ 314r.II/ f.229]  

in 1692  Hans Frericks [GA: 1605/ 314r.XXII/ f.377] 

  in 1692 tijdelijk de bouwmeesterscedel getekend [GA: 1605/ 332r/ 1692/ f.372v.] 

23/10/1704 eed vd meesterknecht afgelegd [GA: 1605/ 314r.XXVI/ f.303]  

 

Stadsmetselaars 
in 1617  Harmen van Boer  

in uitgeschreven weekcedel stadsmetselaar genoemd [GA: 1605/ 332r./ 1617/ f.203v.] 

in 1645-1669 Jan Bruins (†1669) 

  29/03/1645 stadsmetselaar genoemd, mogelijk aangesteld [GA: 1605/ 314r.IX/ f.294; 22/05/1647] 

  15/02/1647 traktement verhoogd naar ƒ100 [GA: 1605/ 314r.IX/ f.240]  

  over 1669 voledig jaarsalaris + ¾ jaar [GA: 1605/ 332r./ 1669/ f.333v.] 

  in 1669 overleden; traktement opgeheven [GA: 1605/ 332r. 1669/ f.333v.] 

1669-1679 Vinsent Willems (†1679) 

25/09/1669 aangesteld zonder traktement [GA: 1605/ 314r.XVII/ f.505] 

  12/09/1676 benoemd tot provinciale metselaar [GA: 1/ 137/ gpn] 

05/04/1677 traktement ƒ40 voor opzicht brandspuiten [GA: 1605/ 314r.XVII/ f.505]  
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in 1679 overleden; ontving oktober 1679 traktement [GA: 1605/ 332r./ 1680/ f.352v.]  

1679 -  Berent Jansen van Warffum  

  05/04/1680 ontving half jaar traktement [GA: 1605/ 332r./ 1680/ f.352v.] 

1704 -  Hindrick Coert  

23/10/1704 eed afgelegd [GA: 1605/ 314r.XXVI/ f.303]  

xxxx -1724 Pieter Gilhuis  

voor 20/01/1724 overleden [GA: 1605/ 314r.XXXI/ f.21] 

1724  20/01/1724 ambt opgeheven [GA: 1605/ 314r.XXXI/ f.21-22]  

 

Stadsstratemakers 
1609 -1618 Luijtgen Tijessens  

  04/06/1609 aangesteld voor 6 jaar op ƒ80 p/j + 15st/d [GA: 1605/ 1389] 

  11/05/1615 aanstelling 1 jaar verlengt op ƒ40 p/j + daggeld [GA: index 288/ p.40] 

  ook Luitien Sitz genoemd; in de rekeningen tot 1618 

in 1646  mr. Ipo opzichter van de vlinten en zand 

  04/04/1646 loon verhoogd van 6 tot 20 st/d [GA: reg.Feith; hs. in folio 196, f.165v.] 

in 1653?  Claes Gerrits opzichter stadskarren en stratenmakers 

  19/03/1653 opnieuw aangesteld op 72 st/w [GA: reg.Feith; hs. in folio 196, f.165v.] 

 xxxx- 1660 Bouwe Jacobs  

voor 16/06/1660 overleden [GA: 1605/ 314r.XIII/ f.119] 

1660-1664 Adriaen Lamberts  

  16/06/1660 aangesteld [GA: 1605/ 314r.XIII/ f.119] 

  17/09/1664 alle stadssstratenwerk in aanbesteding [GA: 1605/ 314r.XIII/ f.500]  

 

Wegmaker tot Haaren 
in 1652-1692 Jacob Buininck  (weghmaker tot Haaren; ontving kleedgeld à ƒ6-18-3 p/j) 

1692 -in 1705 Albert Vonck  

in 1692 aangesteld [GA: 1605/ 332r./ 1692] 

 

Stadsgeschutgieters 
1638-  Willem de Vrij  

  10/06/1638 aangesteld? Reg.Feith 1638; no.24 [Adriaenssen p.52] 

 

Stadssmid 
in 1662  Wigbelt Peters [GA: 1605/ 332r./ 1664/ f.354v.; bijlage] 

in 1665  Jan Geerts [GA: 1605/ 332r./ 1665/ f.349] 

in 1743  G. Pootholdt [GA: 1605/ 332r./ 1743/ f.307] 

  

Stadsglazenmaker 
in 1743  Hendrick van Beijnhem [GA: 1605/ 332r./ 1743/ f. 307v.] 

 

Stadssnoeier/gardenier 
1648-1671/2 Joachim Lange  

in 1648 aangesteld op ƒ120 p/j [GA: 1605/ 332r./ 1649/ f.442] 

in 1662 traktement verhoogd tot ƒ150 p/j [GA: 1605/ 332r./ 1662/ f.329] 

1672-1680/1 Otto Geukes 

  in 1672 aangesteld ipv Jochum Lange [GA: 1605/ 332r./ 1672/ f.330] 

1681-1696 Jan Teijbbens 

  30/06/1681 jaartraktement betaald [GA: 1605/ 332r./ 1681/ f.348] 

  31/12/1695 laatste traktement ontvangen [GA: 1605/ 332r./ 1696/ f.350] 

1696-  Johan Caspar Hartken 

  over 1696 heel jaar traktement ontvangen [GA: 1605/ 332r./ 1696/ f.350]  

 

Ingenieur van de stad 
1617 -1623 Garwer Peters 

  27/04/1608 in eerste instructie  glazenmaker genoemd [GA: 1605/ 314r.I/ f.109]  

  17/02/1617 voor het eerst ingenieur van de stad genoemd [GA: 1605/ 314r.II/ f.5]  

  17/02/1617 salaris verhoogd van ƒ400 tot ƒ600 p/j [GA: 1605/ 314r.II/ f.5] 

  18/04/1623 aangesteld als stadsbouwmeester [GA: 1605/ 314r.III/ f.155]  
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BIJLAGE 2  

Provinciale meesters Groningen 

 

 

Commies-provinciaal 
in 1599-  David van Hoorn 

  20/12/1599 mag geen werken aanbesteden zonder consent GS [GA: index 1.1] 

  13/01/1603 traktement £200 als opzichter vd turf en timmeringen [GA: 2/ 1317] 

1606 - 1619 Gijsbert Eijlkens 

  01/07/1606 aangesteld als administrateur en inkoper vd provinciale materialen op  

ƒ400 p/j [GA: 2/ 1291; 27/02/1607] 

sinds 1608-1609 commies-provinciaal genoemd [Noordhoff-51] 

1619 - 1632 Taco Bauckens 

  12/08/1631 traktement verhoogd van ƒ400 tot ƒ600 [GA: 1/ 102/ f.288]   

1632 - 1646 Ecko Mensenborch (†1646) 

  19/12/1639 traktement verhoogd met ƒ100 [GA: 1/ 102/ f.288] 

1646 -  1679 Otto Engelberts  

17/01/1646 benoemd, 07/07/1646 eedaflegging [GA: index GS] 

01/08/1661 eed afgelegd op nieuwe instructie [GA: 1/ 131/ f.496]  

31/01/1679 geresigneerd wegens hoge leeftijd [GA:1/ 138/ gpn] 

1679 - 1716 Ficko Fickens Veldtman 

  05/02/1679 aangesteld [GA:1/ 138/ gpn] 

1716 - 1721 Thomas von Seeratt 

1721 -  1739 Lucas ten Hoorn (†1739) 

1740 - 1749 Petrus Lambertus Uchtman (†1764) 

1749 -  1750 ..Schrader (Fivelingokwartier) ad interim 

1749 -  1750 Jan Dieters Brugma (Hunsingo- en Westerkwartier) ad interim  

1750 - 1764 Petrus Lambertus Uchtman (†1764) 

1750 -  1762 Pieter Corneliszen Klos (†1762)  ondercommies 

1764 -  1770 Jan Dieters Brugma  waarnemer 

1770 - 1781 Jan Dieters Brugma (†1781) 

1781 - na 1808 Geert Bonsema  

1783 -1803 Warmolt Wernink (†1803)  tweede commies 

  

Timmerman der provincie 
in 1620  Jacob Blaeu [GA: 1325/ 54; dank J.de Haan] 

in 1626  Joucke Johannis 

1627 -  Berent Geerts  

18/08/1627 aangesteld [GA: index GS]  

1638 - 1653 Arent Jansen  

05/05/1638aangesteld [GA: index GS] 

ontslag genomen wegens gezondheid [GA: 1/ 129/ f.254] 

1653 - in 1673 Lambert Berents Houttuin  

01/04/1653 aangesteld [GA: 1/ 129/ f.254] 

 

Metselaar der provincie 
1627 -  Luijtien Gerbrants  

18/08/1627aangesteld [GA: index GS] 

1631 -  Jan Jansen van Collem  

22/12/1631 aangesteld [GA: index GS] 

 xxxx -1661 Leffert Berents  

voor 08/05/1661 overleden [GA:1/ 131/ f.431] 
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1661 -1676 Albert Westerhoff  

08/05/1661 aangesteld ipv Leffer Berents [GA: 1/ 131/ f.431] 

  voor 12/09/1676 overleden [GA: 1/ 137/ gpn] 

1676 -  Vincent Willems 

  12/09/1676 aangesteld ipv Albert Westerhof [GA: 1/ 137/ gpn] 

in 1683  Berent Westerhoff [prov.rek.1683, f.103v.] 

 

Steenhouwer der provincie 
1664 -1678 Popco Arens Boeckema (Hockema) (†1678) 

04/10/1664 aangesteld [GA: 1/ 132/ f.385] 

voor 17/10/1678 overleden [GA: 1/ 137/ gpn] 

1678 -  Evert Juckes 

  17/10/1678 aangesteld ipv Hockema [GA:1/ 137/ gpn] 

 

Kistenmaker der provincie 
xxxx - voor 1654 Jan Ellercamp sr. 

  14/09/1654 zoon verzoekt tevergeefs ambt van overleden vader [GA: 1/ 129/ f.784] 

xxxx -1678 Augusting Thomas 

  voor 27/08/1678 overleden [GA: 1/ 137/ gpn] 

1678 -  Jan Geerdts 

  27/08/1678 aangesteld ipv Thomas [GA: 1/ 137/ gpn] 

 

Glazenmaker der provincie 
in 1626  Sicco Knotte 

1631 -  mr Mathijs Wessels  

09/11/1631 aangesteld [GA: index GS] 

in 1646   Roleff Eerkes  

20/01/1646 opnieuw aangesteld [GA: index GS] 

xxxx -1666 Jan Bruins  

voor  23/10/1666 overleden [GA: 1/ 133/ f.65] 

1666 -1679 Jan Wijbrants  

23/10/1666 aangesteld [GA: 1/ 133/ f.65] 

  voor 30/01/1679 ‘sich int gasthuis hadde begeven’ [GA: 1/ 138/ gpn] 

1666 -  Derck Bruins  

01/11/1666 mede aangesteld  [GA: 1/ 133/ f.72] 

30/01/1679 als enig glazenmaker der provincie gesteld [GA: 1/ 138/ gpn] 

 

Leidekker der provincie 
in 1617-1626 mr Dirck (zijn weduwe verzoekt in 1626 een jaar werk) 

1632 -  Johan Coerts  

07/05/1632 aangesteld [GA: index GS]  

1634 -  mr Derck Leijendecker  

25/01/1634 aangesteld [GA: index GS] 

 

Smid der provincie 
 xxxx - 1675 Jan Geerts Wildervanck 

1675 -in 1683 Lammert Elverinck  

05/11/1675 aangesteld ipv Wildervanck [GA: 1/ 136/ gpn] 

 

Schilder der provincie 
in 1626  Renneman 

1663 -  Adam Simons  

26/02/1663 aangesteld [GA: 1/ 131/ f.969] 

 

Slotenmaker der provincie 
xxxx -1646 Jan Warmels 

  17/07/1646 ontheven uit de functie [GA: index GS] 

1646 -1673 Jan Sibrans Vijler ( -1673)  

17/07/1646 aangesteld [GA: index GS] 
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1673 -  Pieter Geerts 

17/06/1673 aangesteld ipv Sijbrants [GA: 1/ 135/ gpn] 

 

Ingenieur van de provincie 
1626 -  Garwer Peters (†1629) 

1630 -1635 Johan Sems (1572-1635)  

22/04/1630 aangesteld [index GS] 

xxxx -1639 Antonie Toucheron ( -1639)  

24/09/1639 vervangen door Lambertus Louwerman [index GS] 

1639 -  Lambertus Leuwenman  

01/03/1639 aangesteld op ƒ104 p/j [GA: 1/ 102/ f.659]  

1646 -1665 Baptista van Rigemorteo tevens provinciale landmeter  

05/12/1646 aangesteld op ƒ 200 p/j [GA:1/ 102/659]  

1661 -in 1664   Harmen Willems  

28/08/1661 aangesteld [GA: 1/ 131/ f.525] 

1665 -1667 Herman Willems Rustinga tevens provinciale landmeter 

06/07/1665 aangesteld ipv Regenmortis [GA: 1/ 132/ f.600]  

1667 -1679       1 Hendrick Pieters Bierum (†1679) tevens provinciale landmeter 

12/07/1667 aangesteld ipv Rustinga op ƒ200 p/j [GA: 1/ 133/ f.186]  

1672 traktement verhoogd tot ƒ300 [GA: 1/ 133/ f.186] 

voor 30/09/1679 overleden [GA: 1/138/gpn] 

1671 -1672      2 N.Feltman (†1672) 

08/04/1671 aangesteld als extraord.ingenieur op ƒ300 p/j [GA: 1/ 134/ gpn] 

1672 -in 1703  2 Sijbe Sijberius  

21/12/1672 aangesteld ipv Feltman op ƒ200 p/j [GA: 1/ 135/ gpn] 

xxxx -1676      3 Lambertus Werumeus  

voor 05/10/1676 overleden [GA: 1/ 137/ gpn] 

1676 -            3 Hendrick van Hulten   

05/10/1676 aangesteld ipv Werumeus op ƒ200 p/j [GA: 1/ 137/ gpn] 

1676 -in 1709  4 Johannes Tideman   

03/02/1676 aangesteld als 4
de

 ingenieur op ƒ200 p/j [GA: 1/ 136/ gpn] 

1679 -           1 Geerdt van der Schilt  tevens provinciale landmeter 

30/09/1679 aangesteld ipv Bierum op ƒ400 p/j [GA: 1/ 138/ gpn]  

 

Landmeter der provincie 
in 1601  Salomon Antoni 

 03/10/1601 discussie over salaris [GA: 1/ 95/ f.34v.] 

1646 -   Egbert Haubois  

15/12/1646 aangesteld op ƒ104 p/j [GA: 1/ 102/ f.659]  

1646 -1665 Baptista van Rigemorteo  

05/12/1646 aangesteld op ƒ200 p/j [GA: 1/ 102/ f.659] 

1665 -1667 Herman Willems Rustinga  

06/07/1665 aangesteld ipv Regenmortis [GA: 1/ 132/ f.600] 

1667 -1679 Hendrick Pieters Bierum  

12/07/1667 aangesteld ipv Rustinga op ƒ200 p/j [GA: 1/ 133/ f.186]  

1679 -  Geerdt van der Schilt   

30/09/1679 aangesteld ipv Bierum [GA: 1/ 138/ gpn] 

 

Fabriekmeester van de provincie 
1655 -1670 Coenraet Roeleffs (†1670) 

  23/11/1655 aangesteld op ƒ150 p/j [GA: 1/ 12/ f.226v.]  

26/02/1658 traktement verbeterd met ƒ250 [GA: 1/ 12/ f.430v.]  

  voor 27/01/1670 overleden [GA: 1/ 134/ gpn] 

1670 -1709 Johannes Tideman (†1712)  

  27/01/1670 aangesteld  [GA: 1/ 134/ gpn]  

25/05/1683 ambt na overlijden Tideman gemortificeerd [GA: 1/ 18/ gpn/ art.25] 

18/02/1709 ambt overgedaan op zoon Arnoldus [GA: 1/ 157/ gpn] 

1709   Johannes en Arnoldus Tideman  

1709  gezamenlijk vijf kwartalen traktement betaald [GA: 1/ 1932/ f.152] 



 7 

1709 -1718 Arnoldus Tideman (1667-1717/18) 

18/02/1709 aangesteld na overdracht van zijn vader [GA: 1/ 157/ gpn] 

31/03/1718 twee kwartalen traktement ontvangen [GA: 1/ 1941/ f.113] 

  voor 29/01/1718 overleden; ambt niet meer vergeven [GA: 1/ 30/ gpn] 
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BIJLAGE 3   

Provinciale en Landsmeesters in de 

schansen van Stad en Lande 

 
Bourtange – landstimmerlieden 
1644-1648 Joost Groen 

27/06/1648 ambt overgedragen op opvolger [GA:index 1.7] 

14/08/1648 doet verzoek om 4 ½ jaar achterstallig traktement [GA: index 1.7] 

1648-  Symon Jansen (van Loppersum) 

  27/06/1648 aangesteld [GA: index 1.7] 

  11/07/1648 verzoekt woning in het fort; 26/08/1648 ingewilligd [GA: index 1.7] 

 

Bourtange – landsmetselaars 
In 1647  Jan Wessels Smit 

  13/01/1647 achterstallig traktement uitbetaald [GA: index 1.6] 

in 1647  Berent Jansen 

  13/01/1647 achterstallig traktement uitbetaald [GA: index 1.6] 

 

Coevorden – opzichter en bewaarder der materialen 

1606-  Onbekend 

  12/12/1606 aangesteld op ƒ400 p/j [GA: index 1.1] 

 

Delfzijl – provinciale timmerlieden  
1642-  Binnert Ripperts 

12/07/1642 aangesteld [GA: index 1.4] 

 

Langakkerschans – provinciale timmerlieden  
1639-  Hendrik Noortman  

12/03/1639 aangesteld [GA: index 1.3] 

1644-  Hendrik Moortman 

  02/05/1644 aangesteld op eigen verzoek [GA: index 1.5] 

  04/02/1647 op de rol geplaatst van kapitein Grevink [GA: index 1.6] 

 

Lieroord – provinciale timmerlieden 
1641-  Reube Raster 

01/11/1641 als timmerman geplaatst op de monsterrollen [GA: index 1.4] 

 

Lieroord – provinciale metselaars 
1641-  Balster Franck  

01/11/1641 als steenmetselaar geplaatst op de monsterrollen [GA: index 1.4] 
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BIJLAGE 4  

Stadsmeesters Amsterdam  

 
Fabrieksmeesters 
1524-1532 Wolbrant Claesz  

Vervulde de functie 8 jaar alvorens in 1532 te worden opgevolgd [Werkman-72/91 21] 

09/03/1524 aangesteld [SAA: 5023/ 1/ f.282] 

1532?-1538   Willem Hendricxsz Croock (1469-voor 1551) 

noemde zich in 1532 in verklaringen fabrieksmeester van A’dam [Huussen-72 47] 

1534 ontving £1-14-2 voor kleding [SAA: 5014/ 4] 

1537 jaarwedde £10 over 1537 + jaarwedde £12 in 1538 [SAA: 5014/ 6/ f.29-29v.] 

1538-1543 Jacob Dobbensz (dochters huwden in de families Graeff en Oetgens [Elias passim]) 

02/02/1538 aangesteld [SAA: 5023/ 1/ f.311v.] 

1538 ontving jaarwedde £17-13-0 [SAA: 5014/ 7] 

sinds 1539 eveneens £2-5-0 voor kleding [SAA: 5014/ 8-12] 

1543 ontving voor een heel jaar wedde [SAA: 5014/12] 

1544-1555 Jan Jansz van Hoorn houtkoper/ raad 

Raad sinds 1541 [Dapper bijlager p.Averso] 

1555-1559 Jan Claesz van Hoppen (ca.1504-1573) raad sinds 1549 [Dapper bijlage p.A2] 

Benoemd vóór 27/06/1555 (=aanstelling onderfabriek) [SAA: 5023/ 2/ f.58v.] 

in 1560 burgemeester [Elias 39] en in 1561; 1564; 1566; 1567; 1569; 1571; 1572 [Dapper bijlage Fverso-2] 

1559-1566 Frans Andriesz (†1588) kalkbrander [Elias 182] 

03/06/1559 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.79v.; Elias 185 noot www] 

13/06/1588 begraven [Elias 182] 

1566-1574  Coenraat Pietersz (†1574) 

Sinds 1561 schepen [Elias 91] 

sinds 1562 raad [Dapper bijlage p.A2] 

16/05/1566 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.111] [SAA: 5014/ 35/ f.63v.] 

in 1574 overleden [SAA: 5014/ 42] 

1575-1578 Wessel Jacobsz (W 21) 

Wessel Jacob Cornelisz sinds 1574 raad [Dapper bijlage p.A2] 

13/08/1575 Wessel Jacobsz aangesteld op ƒ200 p/j [SAA: 5023/ 2/ f.146] 

1578-1582 Claes Reyersz (†1584) korenkoper op’t water ‘in den Molensteen’/ raad [Elias 47] 

sinds 1578 raad [Dapper bijlage p.A2] 

31/05/1678 aangenomen [SAA: 5025/ 4/ f.2] 

1580 tevens benoemd tot schepen [Elias 47] 

01/12/1584 begraven [Elias 47] 

1580-1582 (waarnemer) Pieter Albertsz Rodingh klerk der thesaurie [Elias 67] 

1¾ jaar waarnemer uitbetalingen stadsfabriek op ƒ100 p/j [SAA: 5014/ 47-48] 

1582-1589 Claes Pietersz (Schol) Calff (1559-1594) lijndraaier op de Lastage [Elias 134] 

Aangesteld op ƒ200 p/j + ƒ25 kleding [SAA: 5014/ 49-55] 

1589-1594 Jan Jansz Smit (1527-1608) korenkoper op’t Rokin ‘in’t Wapen van Roomen’/ raad [Elias 124] 

01/02/1589 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.163] op ƒ300 p/j [SAA: 5014/ 58] 

1594 ontving ƒ93-15 [SAA: 5014/ **] 

1595 ontving ƒ31-5 [SAA: 5014/ **] 

1594-1596 Frans Hendricx Oetgens (1558-1625) zeer vermogend koopman/ raad e.v.a. [Elias 102] 

Aangesteld in weken voor 26/02/1594 [SAA: 5025/ 7/ f.138]  

26/02/1594 instructie gekregen [SAA: 5023/ 2/ f.168v.-169] 

01/02/1596? Teruggetreden als fabrieksmeester [SAA: 5025/ 8/ f.235] 

1599 eerste burgemeestersambt [Dapper bijlage p.G] 

1596–1602 Pieter Jacobsz Nachtglas (†1602) houtkoper, later bouwer met zwager Ysbrand Ben/ raad [Elias 217] 

04/03/1596 aangenomen met terugwerkende kracht tot 01/02/1596 [SAA: 5025/ 8/ f.235]   

12/03/1596 eed afgelegd; ook als penningmeester. [Jansen-60-III 281] 

salaris ƒ600 p/j [SAA: 5014/ 64/ f.47v.] 

08/12/1602 overleden [Jansen-60-III 281] 

1602-1603 (waarnemer) Gerbrand Claesz van Hoorn (1571-?) wijnhandelaar 

schoonzoon v.Pieter Nachtglas [Elias 448; 450h] 

nam functie waar tussen overlijden Nachtglas en aanstelling J.J.v.Hoorn [SAA: 5014/ 71/(fabriekambt)]  
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1603-1623 Jan Jansz van Hoorn (1561-1623) raad 1613-1623 [Elias 295-300] 

(1613 raad Jan Claesz van Hoorn volgens Dapper bijlage p.A3) 

Verving zijn zwager Pieter Jacobsz Nachtglas [Elias 295] 

14/04/1603 voorgedragen in de vroedschap [SAA: 5025/ 8/ f.854] 

23/04/1603 benoemd [SAA: 5023/ 2/ f.173] 

11/05/1623 overleden [Elias 295] 

1623-1626 Dirck Gerritsz (†1626) houtkoper 

17/10/1623 aangesteld in vervanging van Jan van Hoorn [SAA: 5025/ 13/ f.59v.] 

In 1626 ¾ jaar wedde uitbetaald gekregen [SAA: 5014/ 93 /f.31] 

16/05/1626 begraven [SAA: DTB: 1054/ f.23] 

1626-1633 Pieter Pietersz Hasselaer (1583-1651) koopman/ raad 1626-; burg.8x; e.v.a.[Elias 369] 

  08/12/1626 aangesteld [SAA: 5025/ 14/ f.186]   

in 1627 ¾ jaarwedde ontvangen [SAA: 5014/ 94/ f.32]  

12/02/1633 ontslag genomen [SAA: 5025/ 15/ f.274] 

1633   ambt niet langer ingevuld [SAA: 5025/ 15/ f.274] 

 

Onderfabrieksmeesters 
1545-      Gheryt Jansz Brouwer  

   03/12/1545 aangenomen [SAA: 5014/ 15/ f.48] 

1555-1589 Claes Hendricxz Cloeck (ca.1510-1590) scheepstimmerman [Elias 396]  

27/06/1555 aangenomen [SAA: 5023/ 2/ f.58v.][ook SAA: 5023/ 2/ f.82] 

22/06/1560 salarisverhoging overgelaten aan fabrieksmeester [SAA: 5025/ 1/ f.221] 

1589-1601   Gerrit Albertsz Hop (†1601) afkomstig uit Groningen 

Aangesteld dec.1589 [Roever 20] 

1594 salaris ƒ200 [SAA: 5014/ **] 

1601-1617 Jan Fransz  

27/02/1601 aangenomen [SAA: 5023/ 2/ f.194v.] 

08/12/1608 salarisverhoogd van ƒ260 tot ƒ300 [SAA: 5039/ 33/ f.1v.] 

14/01/1615 salaris verhoogd van ƒ300 tot ƒ360 [SAA: 5039/ 33/ f.18] 

1617-1643 Marten Cornelisz  
20/08/1617 salaris vastgesteld/verhoogd [SAA: 5024/ 1/ f.37v.]  

24/10/1617 salaris verhoogd van ƒ360 tot ƒ460 [SAA: 5039/ 33/ f.27] 

02/01/1631toeslag huishuur ƒ250 [SAA: 5039/ 33/ f.63] 

1643-1658 Dirck Wijnantsz Beets (†1658) timmerman 

  30/01/1643 aangenomen op ƒ1000 p/j + toeslag ƒ150 fabrieksmeestertaken [SAA: 5023/ 3/ f.227v.] 

  27/01/1644 salaris verhoogd met terugwerkende kracht tot ƒ1600 p/j [SAA: 5024/ 1/ f.145] 

11/12/1658 begraven [SAA: DTB 1100B/ f.163] 

1659-1667 Gerrit Barentsz Swanenburgh (1605-1669) stadstimmerman 

  31/01/1659 aangenomen [SAA: 5039/ 2/ f.17v.]   

  04/01/1667 ontslag wegens ouderdom per 23 april [SAA: 5039/ 3/ f.108]  

1659-1661 Jacob Lambertsz Spakenburg 

  31/01/1659 aangenomen [SAA: 5039/ 2/ f.17v.]   

  07/01/1661 ontslag genomen [SAA: 5024/ 2/ f.134v.] 

 
Stadsarchitect 
1648-1676 Daniel Stalpaert (1615-1676) 

29/10/1648 aangenomen met terugwerkende kracht v.a. 01/08/1648 [SAA: 5024/ 1/ f.210v.]  

23/04/1670 salaris verhoogd van ƒ 1600 naar ƒ 1800 [SAA: 5024/ 2/ f.178] 

03/12/1676 begraven in NZ-kapel [SAA: DTB 1068/ f.480]   

1676  24/12/1676 ambt niet opgevuld [SAA: 5025/ 31/ f.137] 

 
Stadstimmerlieden 
1524-  Willem Claesz  

1524 aangesteld op ƒ60 p/j + ambtswoning bij Schreierstoren + vrije brandstof [HIN-II, p.31] 

1524 tevens aangesteld als beheerder vd Oudezijds Sluis op ƒ6 p/j voor turf [HIN-II, p.31] 

1528 contract verlengd, salaris verhoogd tot ƒ66 p/j + ƒ4½ p/j kleedgeld [HIN-II, p.31]  

1535-1537 Simon Harcxt  

  In 1535 1 kwartaal salaris [SAA: 5014/ 5/ f.32v.] 

  In 1537 ½ jaar salaris [SAA: 5014/ 6/ f.29v.]; jaarrekening 1536 ontbreekt 

1540-1542 IJsbrant Walichsz  

In 1541 betaald voor een deel van 1540 en 1541 [SAA: 5014/ 10/ f.41] 

1542-1546 Adriaen Jansz  
07/09/1542 aangenomen op ƒ80 p/j + ƒ6 kleedgeld + ambtswoning Rondeel [Van Dillen-I, p.150]  

 [SAA: 5023/ 1/ f.316] 

1546-1553 Jacob Jacobsz  
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In 1552 Jacob Jacobsz alias Thysz genoemd [SAA: 5014/ 21/ f.50] 

1553-1554  Jan Jansz Orgel  
01/03/1553 betaald ipv Jacob Jacobsz zaliger [SAA: 5014/ 22/ f.51] 

xx/05/1554 ‘verlof’ genomen [SAA: 5014/ 23/ f. 58v.] 

1554-1559 Hendrick Jacobsz Goyer  

  xx/05/1554 aangenomen op ƒ120 p/j [SAA: 5014/ 23/ f. 58v.] 

  in 1557 salaris verhoogd tot ƒ144 p/j + ƒ6 kleedgeld [SAA: 5014/ 26/ f.53v.] 

1559-1573   Pieter Jansz  

25/04/1559 aangenomen op ƒ144 p/j + ƒ6 kleedgeld [SAA: 5023/ 2/ f.79] 

xx/08/1573 vervangen door Jan Jansz Orgel [SAA: 5014/ 41/ f.73] 

1573-1580  Jan Jansz Orgel  

Sinds 08/1573 uitbetaald [SAA: 5014/ 41/ f.73] 

19/08/1575 officieel aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.79] 

1580-1595 Adriaen Lenaertsz Coster (†1595) 

  in 1580 aangenomen ipv Jan Jansz Orgel [SAA: 5014/ 47] 

  sinds 1581 ƒ200 p/j + ƒ10 kleedgeld [SAA: 5014/ 48 e.v.] 

  1583-1587 tevens stadsrooimeester (mogelijk ook 1569-1573) [SAA: 5014/ 37-41; 50-54] 

  in 1592 salaris verhoogd tot ƒ250 p/j + ƒ10 kleedgeld [SAA: 5014/ 59/ f.43v.] 

  in 1594 kleedgeld verhoogd tot ƒ20 p/j [SAA: 5014/ 61] 

  05/06/1595 begraven [Elias 1905, p.282(k)] 

1595-1630  Hendrick Jacobsz Staets (1558-+1630)   

18/06/1595 aangesteld [Roever 1886, p.8] 

1630 voor een heel jaar wedde ontvangen [SAA: 5014/ 97] 

1631- 1638 Claes Geurtsz (†1638) 

  20/02/1631 eerste kwartaal wedde uitbetaald [SAA: 5039/ 315/ f.132v.] 

25/09/1638 begraven [SAA: DTB: 1054/ f.118] 

1639-1647 Pieter Michielsz (†1647) 

in 1639 een heel jaarsalaris ontvangen [SAA: 5014/104/f.53v.] 

11/05/1647 begraven [SAA: DTB: 1100A/ f.75] 

1647-1653 Pieter Intesz 

  in 1647 3 ½ maand wedde in opvolging van de overleden Pieter Michielsz [SAA: 5014/ 111] 

  in 1652 jaarwedde ontvangen, in 1653 stadstimmerman niet nader benoemd [SAA: 5014 / 117; 118] 

1654-1667 Gerrit Barentsz Swanenburgh (1605-1669) 

  20/01/1654 eed afgelegd [SAA: 5023/ 4/ f.11v.] 

  20/01/1654 tevens aangesteld als opzichter van de stadsonderhoudswerken [SAA: 5023/ 4/ f.9-10v.] 

  02/03/1655 ipv tevens aangesteld als opzichter van alle stadswerken [SAA: 5023/ 4/ f.50] 

31/01/1659 ipv tevens aangesteld als onderfabriek [SAA: 5039/ 2/ f.17v.]   

04/01/1667 ontslag gevraagd wegens ouderdom, per 23 april [SAA: 5039/ 3/ f.108]  

  11/01/1669 begraven [SAA: DTB 1056/ f.1] 

1667-1709 Hans Jansz van Petersom (†1709) ƒ1200 

  18/01/1667 aangenomen per 23 april [SAA: 5039/ 3/ f.111v.] 

  09/03/1709 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1709-1712 Jan Hansz van Petersom (†1712)   

  16/03/1709 aangesteld op daggeld van ƒ4 daags ‘de 300 werkedagen in’t jaar’ [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

  01/10/1712 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1712-1723 Claes Calck (†1723)   

  29/10/1712 aangesteld op daggeld als Jan van Petersom [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

  28/10/1723 ontslag genomen [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1723-  Jan Verloop   

  29/10/1723 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

in 1728; 1730 Willem van Dieden [Meischke-59 122] [HIN-II 106] 

 
Stadsondertimmerlieden 
1616-1628 Jacob Jacobsz 

  24/02/1616 aangesteld op verzoek van Staets [Roever 34] 

  01/11/1628 jaarlijkse toelage geïnd door zwager Hendrick Jacobsz Staets [SAA: 5014/ 95/ f.61v.] 

in de jaren erop volgend komt Jacob Jacobsz niet meer voor in resoluties en rekeningen 

21/12/1628 ene Jacob Jacobsz begraven, mogelijk de stadsondertimmerman [SAA: DTB 1045/ f.9] 

1659-1666 Cornelis (Aertsz) Ernsten 

  03/07/1659 eed afgelegd [SAA: 5039/ 2/ f.34] 

  08/06/1666 ontslagen wegens overtal [SAA: 5039/ 3/ f.84] 

1659-1668 Pieter (Jaersz) Jacobsz Bas (†1668) 

  03/07/1659 eed afgelegd [SAA: 5039/ 2/ f.34] 

  overleden voor 21/11/1668 [SAA: 5039/ 4/ f.9]  

1668-1688 Jan de Wit (†1688) 
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  21/11/1668 aangenomen als opzichter of ploegbaas v.d. stadstimmerwerken [SAA: 5039/ 4/ f.8v.] 

  26/05/1687 mede aangesteld als opsichter van’t zand en straatwerk ipv Pieter de Keyser; 36 st/d  

[SAA: 5039/ 8/ f.42v.] 

  voor 12/09/1688 overleden [SAA: 5039/ 8/ f.75] 

1668-1679 Matthijs Samuelsz 

  21/11/1668 aangenomen als opzichter of ploegbaas v.d. stadstimmerwerken [SAA: 5039/ 4/ f.8v.] 

  05/01/1679 ontslagen wegens ongeoorloofde particuliere aannemerij [SAA: 5039/ 6/ f.141] 

  31/07/1680 benoemd tot stadsheimeester [SAA: 5039/ 7/ f.2] 

1679-1709 Jan Hansz van Petersom (†1712) 

  28/01/1679 aangenomen als opzichter v.d. stadstimmerwerken ipv Matthijs Samuelsz; 32 st/d  

[SAA: 5039/ 6/ f.143] 

  26/05/1687 mede aangesteld als opzichter vd buitengetimmerten ipv Pieter de Keyser; 36 st/d  

[SAA: 5039/ 8/ f.42v.] 

  13/11/1694 loon verhoogd van 36 st/d tot 42 st/d [SAA: 5024/ 2/ f.293v.] 

  08/12/1705 mede aangesteld als steenmeter ipv Jacob Bosch [SAA: 5039/ 10/ f.41v.] 

  10/05/1707 mede aangesteld als stadslandmeter ipv Jacob Bosch; ƒ250 in daggeld [SAA: 5039/ 10/ f.87v.] 

  10/05/1707 aangesteld als adjunct van zijn vader [SAA: 5039/ 10/ f.87v.] 

  16/03/1709 aangesteld als stadstimmerman [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1688-   Jan de Man 

  12/09/1688 aangesteld ipv de Wit als ondermr.en opzichter vd straten [SAA: 5039/ 8/ f.75] 

  27/01/1701 salaris verhoogd van 32 st/d naar ƒ 2/d [SAA: 5039/ 9/ f.99v.] 

 
Ondermeester in de stadstuin 
in 1641  Jacob Hendricksz ondermeester in de stadstuin genoemd [SAA: 5024/ 1/ f.131v.] 

  in 1648 verzoek om woning in stadstuin afgewezen [SAA: 5039/ 33/ f.105v.]  

  in 1654 ƒ100 ontvangen wegens extraordinaris zaken [SAA: 5014/ 119] 

 
Stadsmetselaars 
in 1542-1554 Willem Dircxz (†1554) 

in 1542 in dienst [HIN-II, p.32] 

sinds 1545 salaris uitbetaald van ƒ120 [SAA: 5014/ 14] 

in 1546 salaris verhoogd tot ƒ126 + ƒ6 kleedgeld [SAA: 5014/ 15/ f.48v.] 

in 1554 overleden [SAA: 5014/ 23/ f. 59] 

1554-1566 Reijer (Reijnier) Cornelisz  
08/02/1554 aangesteld op ƒ126 + ƒ6 kleedgeld + ambtswoning + brandstof [SAA: 5023/ 2/ f.48v.] 

aanvankelijk aangesteld voor drie jaar [HIN-II p.33, p.116 n.70] 

31/01/1555 salaris verhoogd met ƒ18 ipv opbrengst biksteen (maakt ƒ144 p/j) [SAA: 5023/ 2/ f.48v.] 

20/06/1562 salarisverhoging goedgekeurd, hoogte overgelaten aan burgemeesters [SAA: 5025/ 1/ f.234] 

in 1566 nog ¾ jaarsalaris ontvangen, daarna ‘verlaeten van sijn dienst’ [SAA: 5014/ 34/ f.63] 

1568-1594 Roemer Gerbrandtsz (†1594) 

23/01/1568 aangenomen op ƒ40 p/j + daggeld + vrije woning + brandstof [SAA: 5023/ 2/ f.117v.] 

In 1580 nog ¼ jaarsalaris, daarna afgeschaft, enkel nog dagloon [SAA: 5014/ 47/ f.74]  

xx/12/1594 overleden [Meischke 1994, p.101] 

1595-1595 Cornelis I Danckertsz  (1536-1595)  

02/02/1595 aangesteld op ƒ400 p/j [Meischke 1994, p.101] 

xx/07/1595 overleden [Meischke 1994, p.101] 

1595-1634 Cornelis II Danckertsz (de Oude) (1561-1634)  

19/07/1595 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.171] 

08/11/1634 begraven [SAA: DTB 1100a/8] 

1635-1636 Claes Lievesz (†1636) 

  in 1635 ¾ jaar betaald [SAA: 5014/ 101/ f.48v.] 

11/07/1636 begraven [SAA: DTB 1054/ f.98v.] 

1637-1659 Philips de Vos (†1659) 

Philip Philipsz de Vos [Tieskens 1983, p.32] 

in 1637 voor elf maanden salaris ontvangen [SAA: 5014/ 103/ f.47v.] 

13/11/1659 begraven [SAA: DTB 1100B/ f.170] 

1659-1671 Jan Willemsz Brederode (1621-1671) 

  13/11/1659 aangenomen [SAA: 5039/ 2/ f.41]  

  22/07/1671 overleden [SAA: 5039/ 5/ f.6v.]  

1671-1681 Jan Willemsz Crabbendam 

  15/09/1671 aangenomen [SAA: 5039/ 4/ f.181v.]   

1681-1686 Elias Bouman (1636-1686) ƒ800; na 1684 ƒ1100 [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

12/04/1681 aangesteld [SAA: 5039/ 7/ f.15v.] 

06/10/1682 tevens aangesteld als keurmeester vd baksteen [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

28/01/1684 loon verhoogd met ƒ300 met terugwerkende kracht vanaf 1683 [SAA: 5024/ 2/ f.238] 
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18/03/1686 begraven [Vaz Dias 1934, p.91] 

1686-1705 Herbert Kramer (†1705)   

  28/03/1686 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

  28/03/1686 tevens aangesteld als keurmeester vd baksteen [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

28/03/1697 bij provisie opzichter op de buitengetimmerten ipv Douwe Claesz [SAA: 5039/ 9/ f.14v.] 

  30/07/1697 mede-opzichter opde buitengetimmerten naast Jan v.Petersom [SAA: 5039/ 9/ f.18v.-19] 

  24/10/1705 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1706-1707 Karel van der Haar (†1707)  

  12/01/1706 aangesteld op daggeld [SAA: 5039/ 10/ f.43] 

  12/01/1706 tevens aangesteld als keurmeester vd baksteen [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

25/04/1707 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1707-1720 Joost Borsman (†1720) 

  09/05/1707 aangesteld op daggeld a ƒ800 jaarlijks na 1710 vehoogd tot ƒ950 [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

  09/05/1707 tevens aangesteld als keurmeester vd baksteen [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

19/03/1720 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1720-  Dirck Borsman  

  07/08/1720 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

 

Onderstadsmetselaars 
1623 -1634 Cornelis Danckertsz (de Jonge) de Rij (1597-1662) 

Tevens stadslandmeter [SAA: 5014/ 90] 

1655-1660 Pieter Boogaert  

  19/11/1655 aangenomen [SAA: 5039/ 1/ f.166v] 

  1635-1642 metselaar burgerweeshuis [Meischke 1975,p.181; p.189] 

31/01/1660 ontslagen als ondermetselaar en aangesteld als 4de rooimeester [SAA: 5039/ 2/ f.46v.] 

1663-1697 Douwe Claesz en opzichter op het buitengetimmeren ƒ810 

  13/10/1663 eed afgelegd [SAA: 5039/ 2/ f.154] 

  20/03/1697 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.159] tractement vernietigd 

1663-1669 Claes Gerritsz de Beer (Geritsz uit: SAA: 5039/ 647/ f.827) 

  13/10/1663 eed afgelegd [SAA: 5039/ 2/ f.154] 

  22/10/1669 opgevolgd [SAA: 5039/ 4/ f.76v.] 

1669-  Jasper Adriaensz 

  22/10/1669 aangenomen [SAA: 5039/ 4/ f.76v.] 

  21/06/1680 nog stadsmeester [SAA: 5040/ 8]  

1697-1707 Joost Borsman ondermetselaar 

  21/08/1697 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.159] 34 st/d tot 300 werkdagen in’t jaar; ipv.D.Claesz 

  27/01/1701 salarisverhoging tot ƒ2/d [SAA: 5039/ 9/ f.99v.]  

  20/01/1706 salarisverhoging tot ƒ2:10/d [SAA: 5039/ 10/ f.50v.] 

  10/05/1707 aangesteld als stadsmetselaar [SAA: 5039/ 10/ f.88]  

1707-1720 Dirk Borsman  

06/07/1707 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

  07/08/1720 aangesteld als stadsmetselaar [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1720  Abraham van Gent 

  24/10/1720 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

 

Stadssteenhouwers 
1595  Nieuwe functie 

1595-1621 Hendrick Cornelisz de Keyser (1565-1621)  

  02/02/1595 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.170v.] 

19/07/1595 instructie gekregen en eed gedaan [SAA: 5023/ 2/ f.170v.] 

  15/05/1621 overleden [Neurdenburg 1930, p.9] 
1622-1633 Pieter de Keyser Hz (+1593-1676) 

  krijgt in 1622 heel jaar wedde [SAA: 5014/ 89/ f.33] 

  in 1633 ¼ jaar salaris [SAA: 5014/ 100/ f.55v.] 

  in 1633 functie ‘afgedankt’ [SAA: 5025/ 15/ f.272] 

1633  functie opgeheven 

1647-1653 Willem de Keyser Hz (1603-na1674) 

  03/12/1647 aangenomen [SAA: 5039/ 1/ f.132] 

  20/02/1653 ontslagen [SAA: 5024/ 2/ f.53] 

1653-1662 Symon Bosboom (1614-1662) 

  27/06/1653 aangenomen [SAA: 5039/ 1/ f.134] 

  14/02/1662 overleden [SAA: DTB 1100B/ f.187] 

1662-1667 Thomas de Keyser Hz (1597-1667) 

  25/04/1662 aangenomen [SAA: 5039/ 2/ f.97v.] 

  07/06/1667 begraven [Weissman, noot 124 p.82] 

1667-  Barent Molenijser 
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  01/07/1667 aangenomen op ƒ1000 p/j [SAA: 5039/ 3/ f.141v.] 

1675-1679 Thomas de Keyser Thz (†1679) (ploegdrijver)   

  26/02/1675 aangenomen als ploegdrijver op 36 st/d [SAA: 5039/ 6/ f.36]  

  06/01/1677 tevens steenmeter [SAA: 5039/ 6/ f.94] 

19/12/1679 begraven [Weissman, noot 124 p.83] 

1680-1683 Pieter de Keyser Thz (1646-1687)  

  26/01/1680 aangenomen als ploegdrijver [SAA: 5039/ 6/ f.177] op 36 st/d [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

  15/01/1683 stadssteenhouwerswerk onder stadsmetselaar gesteld [SAA: 5039/ 7/ f.91] 

  15/01/1683 aangesteld als opzichter vd buitengetimmerten [SAA: 5039/ 7/ f.91] 

  21/09/1684 tevens opnemer aanbestede modder- en graafwerken [SAA: 5039/ 7/ f.130] 

  30/08/1685 tevens assistent stadsstratenmaker, opnemer aanbestede straatwerken [SAA: 5039/ 7/ f.159v.] 

01/05/1687 overleden [SAA: 5039/ 8/ f.42v.] 

1683        stadssteenhouwerij opgeheven, steenhouwerswerk onder directie van stadsmetselaar geplaatst. 

 

Stadsondersteenhouwers 
xxxx -1650 Gijsbert Jansz( †1650) 

  genoemd als ondermeester rond 1650 [Oldewelt 1966] 

voor 16/08/1650 overleden [SAA: 5039/ 1/ f.137] 

1650-1650 Daniel Hillebrandts (†1650) 

  16/08/1650 aangenomen [SAA: 5039/ 1/ f.137] 

  voor 29/10/1650 overleden [SAA: 5039/ 334/ f.155v.] 

1651-1553 Symon Bosboom (1614-1662) 

  30/12/1650 aangesteld [SAA: 5039/ 1/ f.137] 

  22/02/1651 in dienst getreden [SAA: 5039/ 1/ f.137] 

  27/06/1653 stadsmeestersteenhouwer [SAA: 5039/ 1/ f.134] 

1653-1660/1 Hendrick Jansz (voorheen meesterknecht) 

  28/06/1653 aangenomen [SAA: 5039/ 1/ f.153]  

1661-1667 Barent Molenijser 

  in 1661 voor een heel jaar wedde betaald [SAA: 5014/ 125 (1661)] 

  01/07/1667 aangenomen als stadsmeestersteenhouwer [SAA: 5039/ 3/ f.141v.] 

 

Stadssteenhouwersmeesterknechten 
?in 1651-1653 Hendrick Jansz [SAA: 5039/ 1/ f.137] 

  28/06/1653 aangenomen als onderstadssteenhouwer [SAA: 5039/ 1/ f.153] 

in 1664  Dirck Bosboom [SAA: 5039/ 2/ f.167v.-168v.] 

  zoon Symon Bosboom [Gerritsen-04 192] 

 

Stadsschuitenmakers 
1612-1613 Jan Isbrandtsz [SAA: 5014/ 79/ f.32] 

  moet zijn aangenomen met het oog op de grote hoeveelheid schepen die nodig waren om de  

werkzaamheden van de stadsvergroting te kunnen uitvoeren (modderwerken=grondverzet) 

1613-1620 Crijn (Quirijn) Gerritsz [SAA: 5014/ 80] 

1620-1622  Dirck Jansz Swart  

1620 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.285v]. 

1622-1626 Claes Claesz  

03/11/1622 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.301-301v.] 

1626-1652 Theunis Cornelisz Tol 

  in 1626 voor het eerst jaarwedde ontvangen [SAA: 5014/ 93] (f 540 / f 590) 

  in 1652 opgevolgd [SAA: 5014/ 117] 

1652-  Cornelis Jansz Raven 

  in 1652 opvolger van Th.C. Tol [SAA: 5014/ 117]  (f 590) 

1661-1687 Jan Lucasz Root (†1687) 

  13/01/1661 aangenomen [SAA: 5039/ 2/ f.66v.]  (f 590) 

  26/05/1687 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

1687-1706 Jan Booij (†1706) 

29/07/1687 aangesteld ƒ640 met vrije woning [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

04/04/1706 oveleden [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

1706-1718 Jacob Dijl  
28/04/1706 aangesteld op daggeld a ƒ640 jaarlijks [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

overleden voor 28/01/1719 [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

1719  Claas Booij  

  28/01/1719 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

 

Onderstadsschuitenmakers 
xxxx-1678 Jan Vereik  
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  in 1666 [SAA: 5039/ 647/ f.938] 

overleden in 1678 ontving voor huishuur ƒ60 [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

1678-1706 Laurens van Beijeren 

  29/10/1678 aangesteld; ambt gemortificeert na zijn overlijden [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

  voor 03/12/1706 overleden [SAA: 5039/ 10/ f.75] 

in 1705  Claas Booij 

  30/01/1705 loon verhoogd van 30 st/d tot 36 st/d [SAA: 5024/ 3/ f.19v.] 

1706-   Heere Rinkes 

  03/12/1706 aangesteld op 30 st/d [SAA: 5039/ 10/ f.75] 

 

Stadssmeden 
1591-   Cornelis Baertsz 

02/03/1591 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.165-165v.] 

1591-   Minne Minnesz 

29/05/1591 aangesteld (vD-I; no.797, p.487; SAA: 5023/ 2/ f.165v) 

in 1618?  Wouter Geurtsz (  -1638) volgens N.de Roever(p.37) stadssmid en slotenmaker, maakte het uurwerk van  

de Oude Kerk in 1618 

1622-  Jan Jacobsz 

  04/01/1622 aangesteld samen met Henrick Barentsz [SAA: 5023/ 2/ f.296v.] 

1622-  Henrick Barentsz 

  04/01/1622 aangesteld samen met Jan Jacobsz [SAA: 5023/ 2/ f.296v.] 

1622-  Thonnis Jansz slotenmaker 

  27/01/1622 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.296v.] 

1624-  Jan Dircxsz slotenmaker en grofsmid 

  19/04/1624 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.296v.] 

1640-  Hendrick Jansz 

  17/04/1640 aangesteld als afkoopregeling om met zijn bedrijf te vertrekken van de Heregracht  

[SAA: 5039/ 1/ f.113 (transcriptie J-E Abrahamse)] 

1647-1670 Gijsbert Elias 

  05/12/1647 aangesteld [SAA: 5039/ 1/ f.132]  (f 700) 

  24/01/1670 eervol ontslagen op eigen verzoek, opgevolgd door mr.knecht [SAA: 5039/ 4/ f.92v.] 

1670-1676 Jan(nes) (Joannes)Jansz van der Spijck (†1675/6) (meewerkend meester) 

24/01/1670 aangenomen [SAA: 5039/ 4/ f.92v.]  (f 700, zonder woning) 

  voor 14/01/1676 overleden [SAA: 5039/ 6/ f.69]  

1676-1680 Jan Jansz Steenberg (ploegdrijver)  

  14/01/1676 aangenomen [SAA: 5039/ 6/ f.69] 

  voor 10/07/1680 ‘gedeporteert’ [SAA: 5039/ 6/ f.197v.] 

1681-1690 Wopke Wopkes  
31/01/1681 aangesteld [SAA: 5039/ 7/ f.10] 

28/10/1690 oveleden [SAA: 5031/ 54/ f.159]ƒ700 

1690-1692 Reinier Blijenburg  
12/12/1690 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

24/10/1692 overleden en het tractement gemortificeerd [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1692-1723 Pieter Ignatius  

24/11/1692 aangesteld op daggeld a ƒ700 jaarlijx [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

09/12/1723 ontslag genomen [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1724  Lambert Planter 

  28/01/1724 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

 

Stadssmedenmeesterknechten 
xxxx-1670 Jan Jansz van der Spijck  

  24/01/1670 Gijsbert Elias opgevolgd als stadsmeester [SAA: 5039/ 4/ f.92v.] 

xxxx-1679 Otto Albertsz 

  30/06/1679 vervangen wegens voortvluchtigheid [SAA: 5039/ 6/ f.153v.] 

1679-  Jan Jansz Coopman 

  30/06/1679 aangenomen [SAA: 5039/ 6/ f.153v.] 

xxxx-1695 Hendrick Rodermont (†1695) 

  voor 27/09/1695 overleden [SAA: 5039/ 8/ f.192] 

1695-    Lieve Abrahamsz Prin 

  27/09/1695 aangesteld [SAA: 5039/ 8/ f.192] 

xxxx-1704 Abraham van Hus 

  voor 13/01/1705 overleden [SAA: 5039/ 10/ f.26] 

1705-  Thomas Chef 

  13/05/1705 aangesteld [SAA: 5039/ 10/ f.26] 
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Stadslopensmid 
xxxx-1692 Lubbertus vander Burgh en controlleur generaal over stadsklokken en uurwerken 

  aangesteld op ƒ2:15:- daags en ƒ3:6:- voor ider loop [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1692-  Cornelis vander Burgh 

04/02/1692 aangesteld beloning idem [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

 

Stadshoefsmid 
xxxx-1702 Coenraad Riddes 

  voor 27/06/1702 overleden [SAA: 5039/ 9/ f.125] 

1702-    Jan Drijsing 

  27/06/1702 aangesteld [SAA: 5039/ 9/ f.125] 

 

Stadslandmeters 
Tot 1590  Jan Joost Bilhamer (†1590) 

xxxx  Adriaen Ockersz 

xxxx  Lucas Jansz Sinck (†1622) 

1623-1662 Cornelis Danckertsz de Rij (1597-1662) 

  in 1623 aangesteld als landmeter en ondermeestermetselaar [SAA: 5014/ 90]  (f 760) 

  19/01/1631toeslag huishuur ƒ250 [SAA: 5039/ 33/ f.63v.] 

  na 1634 geen ondermetselaar meer (CCD overleden) 

vanaf 1638 landmeter en artilleriemeester [SAA: 5014/ 104]  (f 860) 

  07/04/1662 overleden buiten Delft (Terwen 1979, p.120)  

1662-1672 Johannes Brandligt (†1672) 

         volgt in 1662 Cornelis D.de Rij op [SAA: 5014/ 125]  (f 760) 

  11/05/1672 overleden [SAA: DTB 1091/ f.122] 

in 1663  Jasper Jansz (knecht) 

13/10/1663 eed afgelegd als knecht [SAA: 5039/ 2/ f.154] 

1671-1672 Barent van Groenendijck (assistent)  

  17/12/1671 aangenomen als assistent [SAA: 5039/ 5/ f.9] (op provisie) 

1672  Daniel Stalpaert (waarnemer) 

  31/05/1672 aangesteld als waarnemer i.p.v. Brandligt[SAA: 5039/ 5/ f.38-38v.] 

1672-1688 Jacob Bosch (†1705) 

  21/06/1672 aangenomen als landmeter en ingenieur [SAA: 5039/ 5/ f.49] (f 1500) 

  23/01/1680 tevens aangesteld als steenmeter ipv Th.d.Keyser [SAA: 5039/ 6/ f.177]  

  10/04/1682 tevens aangesteld als opzichter vd fortificatiewerken ipv Nic.vd.Heide [SAA: 5024/ 2/ f.231] 

  10/04/1682 tevens aangesteld als opzichter vd stadswallen ipv Nic.vd Heide [SAA: 5024/ 2/ f.231] 

06/01/1683 tevens aangesteld als opzichter vd graafwerken ipv Jan H.vd Berg [SAA: 5031/ 54/ f.159]  

23/09/1688 emeritus verklaart; op half-salaris gesteld per 01/02/1689 [SAA: 5024/ 2/ f.270] 

  23/09/1689 salaris verhoogd van ƒ750 tot ƒ1150 [SAA: 5024/ 2/ f.273] 

  27/11/1705 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.59] 

1707-1712 Jan van Peterson (†1712) 

10/05/1707 aangesteld op daggeld a ƒ250 jaarlijks [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

01/10/1712 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

1714-  Maurits Walraven  

  03/05/1714 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

 

Stadsingenieurs 
1591 -1593 Cornelis Bloemaert (†1593) 

  steenhouwer en beeldhouwer en leermeester van HdK, benoemd in 1591? [Meischke-94 p.106]  

1650 -1667 Jan Heymansz Coeck (†1667) 

  in 1651 het gehele jaar salaris ontvangen [SAA: 5014/ 116]    

  11/12/1667 overleden [SAA: 5039/ 725/ f.93] 

1652-in 1671 Hendrik Ruse (Rusius) (1624-1679) 

  09/11/1652 aangesteld als infanterie-kapitein en stadsingenieur [Römelingh, noot 153 p.566]  

in 1659 ontslagen als infanterie-kapitein, aangehouden als ingenieur [SAA: 5024/ 2/ f.125] ƒ250 p/j 

  jaarlijkse betalingen in ieder geval t/m 1671 [SAA: 5039/ 648/ f.1540] 

1672-1674 Adriaen Dortsman (1635/6-1682) 

  27/06/1672 voor het eerst in de resoluties [SAA: 5039/ 5/ f.58] 

  29/05/1674 ontslagen [SAA: 5039/ 5/ f.196] 

1672-1705 Jacob Bosch (†1705) 

  21/06/1672 aangenomen als landmeter en ingenieur [SAA: 5039/ 5/ f.49]  

  23/01/1680 tevens aangesteld als steenmeter ipv Th.d.Keyser[SAA: 5039/ 6/ f.177]  

  10/04/1682 tevens aangesteld als opzichter vd fortificatiewerken ipv N.vd.Heyden[SAA: 5024/ 2/ f.231] 

  10/04/1682 tevens aangesteld als opzichter vd stadswallen ipv Nic.vd Heyden [SAA: 5024/ 2/ f.231] 

06/01/1683 tevens aangesteld als opzichter vd graafwerken ipv Jan H.vd Berg [SAA: 5031/ 54/ f.159]  
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23/09/1688 emeritus verklaard; op half-salaris gesteld per 01/02/1689 [SAA: 5024/ 2/ f.270] 

  23/09/1689 salaris verhoogd van ƒ750 tot ƒ1150 [SAA: 5024/ 2/ f.273] 

27/11/1705 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.59] 

1705  ambt gemortificeerd [SAA: 5031/ 54/ f.59] 

 
 

Stadsstratenmakers 
1524-  Onbekend  

  in 1524 aangesteld [Sandifort 1975, p.181] 

1556-1562 Pouwel Gerijtsz en Gherijt Pouwelsz  

aangesteld voor onderhoud processieroute (Stille Omgang) voor ƒ30 p/j [Jansen 1953/1954-I, p.79] 

1562-  Onbekend 

1599-1615 Jan Claesz Clerck  
in 1599 stadsstraatmaker genoemd [SAA: 5040/ 3/ 1599-3/ f.31v.] 

1615-1638 Hendrick Dircksz van Leuven  
in 1615 stadsstatemaker genoemd [SAA: 5024/ 1/f.31] 

1638-1650 Hendrick Arentsz 

in 1638 vervanger van Hendrick Dircksz 

  25/01/1650 vervangen door Jan Claesz [SAA: 5039/ 1/ f.137] 

1650-1681 Jan Claesz 

  25/01/1650 aangenomen [SAA: 5039/ 1/ f.137] 

  06/01/1659 loon verhoogd van 25st/d tot 30st/d [SAA: 5024/ 2/ f.122v.] 

  in of voor 1664 dagloon omgezet in jaarsalaris ƒ468 [SAA: 5039/ 647/ f.376 (1664)]  

  voor 22/01/1681 overleden [SAA: 5039/ 7/ f.9v.] ambt gemortificeerd 

1681-1699 Jacob Joosten (1640-?) 

29/01/1683 stadsstratenmaker genoemd [SAA: 5039/ 7/ f.95] 

13/11/1694 jaarsalaris ƒ468 omgezet in dagloon [SAA: 5024/ 2/ f.295] 

Gedeporteert ende bij schepenen vonnis vande 08/04/1699 inhabiel (inhabiliteit= onbekwaam) en vervallen 

van zijn ampt verklaart [SAA: 5031/ 54/ f.160]  

11/04/1699 ontslagen [SAA: 5039/ 9/ f.62] 

1699-1707 Jan Jacobsz de Vicq  
16/04/1699 aangesteld [SAA: 5039/ 9/ f.62] 

30/01/1702 loon verhoogd van 30 st/d tot 40 st/d. [SAA: 5024/ 3/ f.14v.] 

11/04/1707 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

1707-1713 Adriaan Abrahamsz van Roijen 

07/05/1707 aangesteld op ƒ2 daggeld [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

24/11/1713 afgezet [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

1713  Adriaan de Wijs 

  05/12/1713 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

 

Onderstadsstratenmakers 
1661-1673 Michiel Cornelisz de Ridder (†1673) 

  16/09/1661 aangenomen [SAA: 5039/ 2/ f.88v.]  (25 st./d) 

  01/05/1666 vast jaarsalaris ƒ392 [SAA: 5039/ 725/ f.100] 

  voor 20/12/1673 overleden [SAA: 5039/ 5/ f.174v.]  

1673-1680 Jacob Pietersz (†1680) 

  20/12/1673 aangenomen [SAA: 5039/ 5/ f.174v.]  

12/12/1675 loon verhoogt van 25 st./d tot 30 st./d [SAA: 5039/ 6/f.67] 

  voor 06/03/1680 overleden [SAA: 5039/ 6/ f.179] 

1680-1681 Jacob Joosten 

  06/03/1680 aangenomen [SAA: 5039/ 6/ f.179] 

  mogelijk in 1681 benoemd tot stadsstratenmaker 

1681-1702 Onbekend 

1702-1707 Adriaen Abrahamse 

  05/09/1702 aangesteld als opzichter vande stadsstraten en als meesterknecht [SAA: 5039/ 9/ f.126v.] 

  07/05/1707 aangesteld als stadsmeester [SAA: 5031/ 54/ f.160] 

1707-   Adriaen de Wijs 

  25/05/1707 aangesteld op opzichter vande stadsstraten en als meesterknecht [SAA: 5039/ 10/ f.89v.] 

 

Stadsloodgieters en -leidekkers 
1555-1563 Hendrick Leydecker (W 23) 

1563-1599 Gerryt Pietersz  

10/07/1563 aangenomen [SAA: 5023/ 2/ f.96v.] 

1599-1602 Jan Claesz Leydecker  

07/02/1599 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.189-189v.]  
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1602-1642 Pieter Jacobsz  

13/07/1602 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.207]  

1642-1664 Jan Jansz van Nes (†1664) (W 23) 

  01/01/1642 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.207]   

overleden in 1664 [SAA: 5039/ 3/ f.8v.]  

1664-1670 Aert Anthonisz de Vries (†1670) 

  16/12/1664 aangenomen [SAA: 5039/ 3/ f.8v.]  (f 630) 

  voor 09/07/1670 overleden [SAA: 5039/ 4/ f.115] 

1670-1700 Herman Jansz Cordes (meesterknecht) 

  09/07/1670 aangenomen [SAA: 5039/ 4/ f.115]  (30 st./d) 

  voor 01/04/1700 overleden [SAA: 5039/ 9/ f.81] 

1700-   Cornelis Boon (meewerkend meesterknecht) 

  01/04/1700 aangesteld [SAA: 5039/ 9/ f.81] 

  26/01/1703 verhoging daggeld van 30 st/d tot 32 st/d [SAA: 5039/ 9/ f.136v.] 

  28/07/1706 verhoging daggeld van 32 st/d tot 40 st/d [SAA: 5024/ 3/ f.22v.] 

 

Stadsslotenmakers 
1566-    Coert Woutersz 

  aangesteld 06/03/1566 [SAA: 5023/ 2/ f.110]. 

 

Stadsschilders 
1648-1666 Simon Jacobsz de Vlieger (W 23) 

1666-1687 Abraham Andriesz Bilot (Billioth) 

  31/03/1666 eed afgelegd [SAA: 5039/ 3/ f.72] 

  25/01/1675 dagloon  verhoogd van 30 st/d tot 36 st/d [SAA: 5039/ 6/ f.26] 

voor 28/01/1687 overleden [SAA: 5039/ 8/ f.15v.]  

1687-1699 Pieter Jansz Gladbeecq  
28/01/1687 aangesteld [SAA: 5039/ 8/ f.15v.] 

14/11/1698 geschorst wegens fraude [SAA: 5039/ 9/ f.47v.-48] waargenomen door ondermr.Jan Verweij 

05/01/1699 ontslagen [SAA: 5039/ 9/ f.51-51v.] 

1699-1722 Arent Maes  
07/01/1699 aangesteld [SAA: 5039/ 9/ f.51v.-52] 

 

Stadsglazenmakers 
1653-1667 Jan Vos (1610-1667) 

  16/10/1652 aannemer met Corn.Brouwer van alle stadsglaswerk [SAA: 5039/ 1/ f.147] 

12/12/1653 aangenomen [SAA: 5024/ 2/ f.57] 

  11/07/1667 overleden [SAA: DTB 1055/ f.182] 

1653-1664 Cornelis Brouwer 

  16/10/1652 aannemer met Jan Vos van alle stadsglaswerk [SAA: 5039/ 1/ f.147] 

12/12/1653 aangenomen [SAA: 5024/ 2/ f.57] 

  10/04/1664 vervangen [SAA: 5039/ 2/ f.183] 

  overleden voor 19/06/1664 [SAA: 5039/ 647/ f.335] hierin ‘Jan Brouwer stadsglasenmaker’ genoemd 

1664-1673 Willem Jeuriaensz van der Haringh (†1673) 

  10/04/1664 aangenomen [SAA: 5039/ 2/ f.183] i.p.v. Brouwer 

  voor 02/05/1673 overleden [SAA: 5039/ 5/ f.146] 

1667-1678 Cornelis Willemsz van der Baest 

  12/08/1667 aangenomen [SAA: 5039/ 3/ f.144] i.p.v. Vos 

  29/10/1678 vervangen [SAA: 5039/ 6/ f.134]  

1667-1688 Antonis Schepens (†1688) 

  12/08/1667 aangenomen [SAA: 5039/ 3/ f.144] i.p.v. Vos 

  voor 09/03/1688 overleden [SAA: 5039/ 8/ f.55v.] 

1673-1683    Johannes Garengroot (†1683) 

  02/05/1673 aangenomen [SAA: 5039/ 5/ f.146] i.p.v. Van der Haringh 

  voor 27/08/1683 overleden [SAA: 5039/ 7/ f.107v.] 

1678-1679 Onne van Ruitenburg 

  29/10/1678 aangenomen [SAA: 5039/ 6/ f.134] i.p.v. Van der Baest 

  voor 07/09/1679 overleden [SAA: 5039/ 6/ f.157] 

1679-1694 Antonis van Keulen 

  07/09/1679 aangenomen [SAA: 5039/ 6/ f.157] i.p.v. Van Ruitenburg 

  voor 13/01/1694 overleden [SAA: 5039/ 8/ 158v.] 

1683-1690 Fredrick Waterloos (†1690) 

  27/08/1683 aangesteld [SAA: 5039/ 7/ f.107v.] ipv. Garengroot 

02/09/1690 begraven in Nieuwe Kerk [SAA: DTB 1057/ f.19] 

1688-   Jan Jansz Kok 

  09/03/1688 aangesteld [SAA: 5039/ 8/ f.55v.] ipv Schepens 
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1690-  Anna Terit (1663-?), de ‘weduwe Fredrik Waterloos’ 

  06/09/1690 doorzetting ambt overleden echtgenoot goedgekeurd [SAA: 5039/ 8/ f.107] 

  de eed afgelegd in haar plaats: 

  14/09/1690 Jan Gijsbertsz van der Heide, mr.knecht [SAA: 5039/ 8/ f.107v.] 

  24/04/1692 Barent Tappé (†1713), 2e echtgenoot [SAA: 5039/ 8/ f.132v.] 

1694-1695 Gillis Strijkhout (†1695) 

  13/01/1694 aangesteld [SAA: 5039/ 8/ 158v.] ipv.Van Keulen  

  voor 28/10/1695 overleden [SAA: 5039/ 8/ f.193] 

1695-1699 Floris Sieuwerts (Tjepkes) 

  28/10/1695 aangesteld [SAA: 5039/ 8/ f.193] ipv.Strijkhout 

  voor 29/04/1699 overleden [SAA: 5039/ 9/ f.64] 

1699-    Jan Smit  

  29/04/1699 aangesteld [SAA: 5039/ 9/ f.64] ipv Floris Tjepkes 

 

Stadsgaardeniers 
xxxx  Onbekend 

1627  Geurt Arentsz  

  16/01/1627 aangenomen [vDillen-II pp.617-618 no.1093] 

in 1663/4  Thomas Hendricksz [SAA: 5039/ 467/ f.11] 

in 1672  Theunis Jacobsz [SAA: 5039/ 5/ f.39v.] 

  10/07/1675 verhoging van daggeld van 24 st/d tot 30 st/d [SAA: 5024/ 2/ f.191] 

in 1692-1707 Cornelis Bartelsz [SAA: 5039/ 9/ f.149v.] 

23/06/1692 verhoging daggeld van 30 st/d tot 36 st/d [SAA: 5024/ 2/ f.285v.] 

24/05/1703 verhoging van daggeld van 36 st/d tot ƒ2/d [SAA: 5039/ 9/ f.150v.] 

  voor 27/05/1707 overleden [SAA: 5039/ 10/ f.89v.] 

1707-  Abraham van der Sluijs 

  27/05/1707 aangesteld op daggeld van ƒ1:16 [SAA: 5039/ 10/ f.89v.] 

 

Stadsschoorsteenvegers 
1638-  Jan Tjaertsen van Worcum 

  11/06/1638 op eigen verzoek aangesteld [SAA: 5024/ 1/ f.117v.] 

 
Klok- en geschutgieters 
1599-1606 Cornelis van Ameroyen (†1606) 

26/05/1599 aangenomen [SAA: 5023/ 2/ f.192]  

07/11/1606 begraven [Adriaenssen p.49] 

1606-1618 Gerrit Coster (†1618) van Deventer 

27/11/1606 aangenomen [SAA: 5023/ 2/ f.222]  

01/11/1618 begraven [Adriaenssen p.49] 

1619-1623 Jan Aelten van Meurs (†1623) van Utrecht 

12/04/1619 aangesteld [vDillen-II pp.324-325 no.538] 

15/12/1623 begraven [Adriaenssen p.51] 

in 1621  Hendrik Aelte (artilleriemeester Pieter Egbertsz Vinck stelde zich in 1621 borg voor ‘Hendrik Aelte  

clockgieter’ bij de thesaurieren ordinaris) [SAA: 5039/ 1/ f.76v.] 

1624-1625 Aert Jansz van der Put (†1625) 

04/01/1624 aangesteld [vDillen-II p.325 noot2] 

08/03/1625 begraven [Adriaenssen p.51] 

1626-1652 Assuerus Coster Gerritsz  

27/01/1626 aangesteld [vDillen-II p.591] 

1652-1679 Gerard Coster Assuerusz [Adriaenssen p.60] 

1655-1667 François Hemony (+1609-1667) 

  10/12/1655 aangenomen [SAA: 5039/ 1/ f.167] (op provisie) 

  24/05/1667 begraven [Lehr p.67] 

1667-1680 Pieter Hemony (1619-1680) 

11/09/1668 aangesteld als opvolger van zijn broer op zelfde condities [SAA: 5025/ 26/ 98v.] 

17/02/1680 begraven [Lehr p.81] 

1681-  Mammees Fremy (+1651-?) 

  16/07/1681 aangesteld [Adriaenssen p.61] 

1683-   Claude Fremy (+1649-1699) [Adriaenssen p.61] 

xxxx  Pieter Baangraft, obiit [SAA: 5031/ 54/ f.47] hij stond genoteerd vóór Glaude Fremij 

xxxx  Glaude Fremij, obiit [SAA: 5031/ 54/ f.47] 

 

Opzichters van de stadsgraaf- en modderwerken 
In 1613  Hermen Barent (zoon Jan Fransz onderfabriek) [SAA: 5024/ 1/ f.27v.] opzichter modderschuiten 

1661-1683 Jan Hendricksz van den Berg (ook Jan Baes genoemd) 
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  07/01/1661 aangesteld [SAA: 5024/ 2/ f.134v.] 

  [SAA: 5024/ 2/ f.143v.; 5039/ 33/ f.164v.] tonen aan dat Jan Baes en Jan Hendricksz van den Berg dezelfde  

persoon waren. 

In 1664 ev ƒ600 jaarsalaris + ƒ150 huishuur [SAA: 5039/ 725/ f.95] 

01/01/1683 ontslag genomen [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

ƒ1000; na vertrek tractement vernietigd en op daggeld gesteld  

1682-1698 Michiel Muiden (†1698) 

‘opzichter vd schutsluizen en’t verdiepen vd buitenwateren langs’t Y-kant circulerende wateren en wegens de 

modderwerken en graafwerken’ 

  13/03/1682 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.104]als opzichter v.d schutsluizen en moddermolens 

  06/01/1683 aangesteld als opzichter vd modderwerken [SAA: 5039/ 7/ f.89] 

  31/01/1684 loon verhoogd met ƒ600 met terugwerkende kracht vanaf 1683 [SAA: 5024/ 2/ f.238v.] 

  23/06/1692 loon verhoogd met ƒ400 [SAA: 5024/ 2/ f.285] 

  21/11/1698 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.104] 

1683-1688 Jacob Bosch (†1705) 

  06/01/1683 tevens aangesteld als opzichter vd graafwerken [SAA: 5031/ 54/ f.159]  

  23/09/1688 emeritus verklaard; op half-salaris gesteld per 01/02/1689 [SAA: 5024/ 2/ f.270] 

  23/09/1689 salaris verhoogd van ƒ750 tot ƒ1150 [SAA: 5024/ 2/ f.273] 

1699-  Nicolaas Muiden (zoon Michiel Muiden) [SAA: 5213/ 5415; L.Jansen] 

  20/12/1697 aangesteld als adjunct op daggeld van ƒ500 p/j [SAA: 5024/ 2/ f.308v.] 

03/12/1698 aangesteld als waarnemer [SAA: 5039/ 9/ f.49v.]   

  17/04/1699 aangesteld [SAA: 5039/ 9/ f.62]opzichter vd graaf- en modderwerken 

  op dagggeld a jaarlijx ƒ1000 [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

1699-  Jan van der Heyden de jonge  

  17/04/1699 aangesteld [SAA: 5039/ 9/ f.62] opzichter vd schutsluizen en vh zuiveren vant water  

op daggeld en jaarlijks ƒ800 [SAA: 5031/ 54/ f.104] 

 

Opzichters van de fortificatiewerken 
 xxxx-1658 Jan Claesz Rood 

  21/05/1658 ontslagen wegens ouderdom [SAA: 5039/ 2/f.10v.] 

1658-  Frans Jongbloet 

  28/05/1658 aangenomen [SAA: 5039/ 2/ f.10v.]  

1673-1682 Nicolaes van der Heyden (1640-1682)(fortificatie en schutsluizen) 

  22/07/1673 aangenomen [SAA: 5039/ 5/ f.159v.]  (f 1500) 

  09/03/1682 oveleden [SAA: 5031/ 54/ f.104] 

1682  Jacob Bosch (†1705) 

  10/04/1682 aangesteld [SAA: 5024/ 2/ f.231] 

  23/09/1688 emeritus verklaard; op half-salaris gesteld per 01/02/1689 [SAA: 5024/ 2/ f.270] 

  23/09/1689 salaris verhoogd van ƒ750 tot ƒ1150 [SAA: 5024/ 2/ f.273] 

na zijn overlijden functie vernietigd [SAA: 5031/ 54/ f.104] 

 

Opzichters van de stadswallen 
1600-1621 Herman Barentsz zoon van onderfabriek Jan Fransz 

  in 1600 instructie gekregen [SAA: 5023/ 2/ f.193-193v.] 

  19/09/1613 loon verhoogd van ƒ24 tot ƒ26 per jaar [SAA: 5024/ 1/ f.27v.] 

1621-         Gerrit Gerritsz  

17/07/1621 aangenomen [SAA: 5023/ 2/ f.293-293v.] 

1646-1679 Jan Coenen Coeman (†1681) 

22/02/1646 aangenomen [SAA: 5023/ 3/ f.248v.] 

moet ƒ 3000 borg stellen; borgen: Paulus Hermansz Schoonhoven en Hendrick Coenen (bode op Keulen) 

tractement van ƒ160 p/j [SAA: 5039/ 647/ f.343] + de 8ste penning [SAA: 5039/ 5/ f.19v.-20] 

04/10/1679 emeritus verklaard met behoud van traktement [SAA: 5024/ 2/ f.210] 

  voor 22/07/1681 overleden [SAA: 5039/ 7/ f.27] 

xxxx-1682  Nicolaes van der Heyden (broer van Jan van der Heyden) 

  na zijn overlijden vervangen door Jacob Bosch [SAA: 5024/ 2/ f.231] 

1682-  Jacob Bosch (†1705) 

  10/04/1682 aangesteld ipv Nicolaas vander Heyden [SAA: 5024/ 2/ f.231] 

  23/09/1688 emeritus verklaard; op half-salaris gesteld per 01/02/1689 [SAA: 5024/ 2/ f.270] 

  23/09/1689 salaris verhoogd van ƒ750 tot ƒ1150 [SAA: 5024/ 2/ f.273] 

xxxx  Aart Blokhuis [SAA: 5031/ 54/ f.105] 

1687-   Bernardus Koop van Groen 

  19/05/1687 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.105] 

1704-   Joannes de Broen 

  14/07/1704 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.105] 
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Opzichter stadsijzerwerk/ spijkerhuis 
1598-1599 Aris Worm  

12/02/1598 aangenomen [SAA: 5023/ 2/ f.184] 

1599-    Ariaen Danckertsz 
13/02/1599 aangenomen [SAA: 5023/ 2/ f.184] 

in 1641  Sander Jansz [SAA: 5024/ 1/ f.131v.] opzichter van de spijkers in de stetuijn 

in 1663/4  Willem Cornelisz de Vries [SAA: 5039/ 2/ f.157v. en 167v.] 

 

Rooimeesters 
1501   ambt ingesteld (Breen-08 114) 

in 1550-1553 Thijs Jacobsz (†1553) Timmerman en heimeester (Breen-08 125) 

1555?-     Claes Fedricxz  

aangenomen [SAA: 5023/ 2/ f.58v.marge] 

 xxxx-1655 Gerrit Jansen (   - 1655) 

  november 1655 overleden [SAA: 5039/ 1/ f.166] 

1655-  Rutgert Prenger  

  07/11/1655 aangenomen [SAA: 5039/ 1/ f.166]  

1660-  Pieter Boogaert 

  31/01/1660 aangesteld als vierde rooimeester [SAA: 5039/ 2/ f.46v.] 

1671-  Cornelis Koel 

  voor 25/03/1671 aangenomen [SAA: 5039/ 4/ f.154] 

xxxx-1681 Elias Bouman 

  01/11/1681 vervangen door Anthonij Koerten [SAA: 5039/ 7/ f.33] 

1681-     Anthonij Koerten 

  01/11/1681 aangesteld ipv Elias Bouman [SAA: 5039/ 7/ f.33] 

1688 Cornelis Jansz van Salen 
05/10/1689 aangesteld [SAA: 5039/ 8/ f.92v.] 

 

Schrijvers van’t fabrijksambt 
In 1599-in 1650 Arent Arentsz  

  Houdt weekcedel bij van merendeel stadswerkvolk [SAA: 5040/ 3/ kwartaalrek./1599 aug-nov.]  

In 1626 toelage ivm waarnemen taak overleden fabrieksmeester [SAA: 5014/ 94/ f.57v.] 

25/04/1634 jaarlijkse toelage van ƒ53 ivm waarnemen taken fabrieksmeester [SAA: 5024/ 1/ f.102]  

In 1650 toelage ƒ53 p/j ivm waarnemen taken fabrieksmeester [SAA: 5039/ 334/ f.205v.] 

 xxxx-1665 Gerard van de Voorde 

  salaris van ƒ874-12 p/j [SAA: 5039/ 725/ f.97] 

  per 01/08/1665 ontslagen [SAA: 5039/ 3/ f.29v.] 

1665-  Carel d’Amour 

  15/07/1665 eed afgelegd [SAA: 5039/ 3/ f.29v.] 

  14/05/1666 eveens aangesteld als boekhouder van’t fabrieksambt [SAA: 5039/ 3/ f.82]  

  23/04/1670 salaris verhoogd van ƒ 874-12 naar ƒ 1074-12 [SAA: 5024/ 2/ f.178] 

 

Schrijvers in de metseltuin 
xxxx-1680 Cornelis Leeuwerick 

1680-1688 Cornelis de Cantelu  

  23/01/1680 aangesteld [SAA: 5039/ 6/ f.177v.] 

  voor 27/01/1688 overleden [SAA: 5039/ 8/ f.54v.] 

1688-   Nicolaas Cornelisz de Cantelu  

  27/01/1688 aangesteld [SAA: 5039/ 8/ f.54v.] 

  22/01/1709 daggeld verhoogd met 2 stuivers [SAA: 5039/10/ f.130] 

 

Schrijvers op de stadsschuitenmakerswerf 
1681-1706 Quirijn van Neck 

  22/01/1681 aangesteld [SAA: 5039/ 7/ f.9v.] 

  28/01/1687 loon verhoogd van 28 st/d tot 32 st/d [SAA: 5039/ 8/ f.15v.] 

  voor 10/06/1706 overleden [SAA: 5039/ 10/ f.62v.] 

1706-    Willem Gobeau 

  10/06/1706 aangesteld [SAA: 5039/ 10/ f.62v.] 

 

Schrijvers in het straatmakershok 
1683-1691 Gerrit Cornelisz (†1691) 

  26/05/1683 aangesteld [SAA: 5039/ 7/ f.105] op daggeld 

  voor 09/03/1691 overleden [SAA: 5039/ 8/ f.116] 

1691-1698 Joseph Schoneveld 

  09/03/1691 aangesteld [SAA: 5039/ 8/ f/116] op tractement van 100 ducatons (ƒ315) 



 22 

  03/09/1698 ambt geruild met klerk van’t stadsfabrieksambt [SAA: 5039/ 9/ f.42-42v.] 

in 1702  Pieter Hertoog 

  30/01/1702 loon verhoogd van ƒ315 tot ƒ350 [SAA: 5024/ 3/ f.14v.] 

 

 

Schrijvers op’t comptoir van de graaf- en modderwerken 
in 1705  Fredrik Smidt 

  30/06/1705 verhoging van daggeld van 28 st/d tot 30 st/d [SAA: 5039/ 10/ f.35] 

 

Boekhouder van’t fabrijksambt 
1666-1690 Carel d’Amour (†1690) 

  14/05/1666 aangesteld [SAA: 5039/ 3/ f.82] 

  23/04/1670 salaris verhoogd van ƒ 874-12 naar ƒ 1074-12 [SAA: 5024/ 2/ f.178] 

  07/11/1690 gestorven [SAA:5031/ 54/ f.17] 

1690-1702 Nicolaas Florisz Elias (†1702) 

21/11/1690 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.17] 

03/12/1695 jaarlijkse extraordinaris van ƒ150 toegezegd [SAA: 5024/ 2/ f.297v.] 

05/06/1702 gestorven [SAA: 5031/ 54/ f.17] 

1702-  Georgius Coenderdingh 

  20/06/1702 als waarnemer aangesteld [SAA: 5039/ 9/ f.124] 

1703    Maximiliaan de Mouson 

  09/08/1703 aangesteld op daggeld ƒ800 p/j + emolumenten [SAA: 5039/ 9/ f.160]  

 

Assistent boekhouder van’t fabrijksambt 
1674-  Jan Besuijen 

  02/04/1674 aangenomen [SAA: 5039/ 5/ f.191] tijdelijk 

  21/02/1676 opnieuw voor een periode van 6 a 8 weeken [SAA: 5039/ 6/ f.73v.] 

 

Klerk van het Fabrijkambt 
xxxx  Adriaan Verduijn [SAA: 5031/ 54/ f.25] ƒ600 

1696-1698 Pieter de Hartog 

  31/01/1696 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.25] 

  03/09/1698 ambt geruilt met schrijver vd stadsstratenmakerswerf [SAA: 5031/ 54/ f.25] 

1698-1700 Jozef van Schooneveldt (†1700) 

  03/09/1698 aangesteld [SAA: 5039/ 9/ f.42-42v.]ipv.PdHartog ƒ600 in daggeld 

  eind 1700 gestorven 

1701-1704 Joannes Knaep 

  31/01/1701 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.25] 

  18/02/1701 beëdigd [SAA: 5031/ 54/ f.25] 

  05/05/1704 overleden [SAA: 5039/ 10/ f.10v.] 

1704-1704 Jan Bogaart 
van 05/05/1704 tot 21/07/1704 aangesteld als waarnemer op 25 st/d daggeld [SAA: 5039/ 10/ f.10v.] 

1704-    Nicolaas Schobbinger 

  09/06/1704 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.25] 

 

Penningmeester van’t fabrijksambt 
1594-1602  Pieter Jacobsz Nachtglas (†1602)  

xx/02/1594 instructie gekregen [SAA: 5023/ 2/ f.169-169v.] 

28/02/1594 aangesteld [Roever 20] 

04/03/1596 tevens aangesteld als fabrieksmeester [SAA: 5025/ 8/ f.235] 

12/03/1596 eed afgelegd [Jansen-60, 281] 

08/12/1602 overleden [Jansen-60, 281] 

1603-1623 Jan Jansz van Hoorn (1561-1623) 

14/04/1603 voorgedragen als fabrieksmeester, tevens penningmeester [SAA: 5025/ 8/ f.854] 

11/05/1623 overleden (Elias 295) 

1624-1628 Cornelis Wilhelmus  

11/01/1624 eed afgelegd/ instructie gekregen [SAA: 5023/ 2/ f.308v.] 

1628-   Claes Overlander  

  20/11/1628 aangesteld [SAA: 5023/ 2/ f.308v.] 

  borgen: Jacob Jacobsz Vinck en Thomas Hoyngh 

1642-1662 Everhardt Voskuijl (†1662) 

31/01/1642 aangenomen [SAA: 5023/ 3/ f.221v.-222] 

borgen: Cornelis Bicker, heer van Swieten, en Joris Backer 

08/07/1662 begraven [SAA: DTB 1055/ 137] 

1662-1677 Gerrit Bruijn (†1678) 
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  voor 12/09/1662 aangenomen [SAA: 5039/ 2/ f.100]   

vader borg gesteld [SAA: 5039/ 6/ f.127v.] 

  02/04/1677 op non-actief gesteld wegens kastekorten en achterstallige betalingen [SAA: 5039/ 6/ f.103v.] 

30/07/1677 ontslagen [SAA: 5024/ 2/ f.207] 

16/09/1678 begraven (mogelijk deze penningmeester) [SAA: DTB 1056/ f.153] 

1677-1715 Pieter van Wieringen (†1715) ƒ1000 ord.+ ƒ450 extraord. 

  14/08/1677 aangenomen [SAA: 5039/ 6/ f.107v.] 

  20/08/1677 instructie gekregen [SAA: 5039/ 6/ f.108-108v.]   

09/08/1715 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.110] 

1715-  Christiaan van Westerhof 

  07/09/1715 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.110] 

 

Keurmeesters van de baksteen 
1544-1545  Roel Willemsz (metselaar uit Vilvoorde) (HIN-II 32; Breen-08 125) 

1545-  Andries Jansz (metselaar uit A’dam) (Breen-08 126) 

1659-  Jan Willemsz van Brederode 

  13/11/1659 aangesteld, tevens stadsmetselaar [SAA: 5039/ 2/ f.41] 

xxxx  Adriaan Dorsman obiit [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

1682-1686 Elias Bouman van stadswege 

  06/10/1682 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

1686-1705 Herbert Kramer 

  28/03/1686 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

1706-1707 Karel van der Haar 

  12/01/1706 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

1707-1720 Joost Borsman 

  09/05/1707 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

  19/03/1720 overleden [SAA: 5031/ 54/ f.70] 

1720  Dirk Borsman 

  07/08/1720 aangesteld [SAA: 5031/ 54/ f.70] 
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BIJLAGE 5 

Instructie fabrieksmeester Amsterdam 1623 

SAA: 5023/ 2/ f.305v. [Groot Memoriaal; 17/10/1623] 

 

 

Instructie daerop Dirck Gerritsz als fabrijckmr deser stede versocht, aengenomen ende die dienste bij hem 

aengevaert is. 

 

1.Eerst dat hij het offitie van’t fabrijckmeesterschap getrouwelick bedienden ende den tijt van een jaer bewaren sal, 

ten oirbaer vander stede naer zijn beste verstant ende vermogen. 

2. Item dat hij inde wercken deser stede goede opsicht nemen sal, ende ’t gene hij bevinden sal aen huijsen, toornen, 

straten, jucken ende bruggen, nootelijck gemaeckt te wesen, met alle vlijt sal benaerstigen, dat d’selve gerepareert 

ende opgemaeckt werden, ende dat met kennisse ende advijs vande heeren thesaurieren ordinaris deser stede. 

3. Item de materialen, als hout, steen, kalck, loot, ijser, oft eenige andere goederen off materialen, hoedanich die 

oock souden mogen wesen, geene uijtgesondert, als zijn zelffs goet… en minsten prijse coopen sal, offe door andere 

die hij meent trouw te zijn, te doen copen, ende ’t gene eenichsints van importantie sal wesen, sal t’copen moeten 

geschieden met voorgaende advijs ende goetvinden van de heeren thrsaurieren ordinaris, sonder aensien van 

vrunden, magen, offe anderen ende d’selve door den penningmeester ontfangen (doorgestreept) 

4.(in de kantlijn toegevoegd) Item dat hij goede toesicht nemen ende zijn beste doen sal, dat geene materialen tsij 

hout, steen offe calck bij yemande sal werden vercoft, dan met zijn voorweten ende consent, ende eenige 

vercopinge van materialen gedaen zijnde dat de penningen daer van comende bijden penningmeester ontfangen 

ende bij hem daer van gerespondeert sal werden.  

5.Ende wat … werck hij bevinden sal nootelijck gemaect te werden, … daer van een goet ontwerp ende ordonnantie 

naer zijn beste weten schap coucheren ende den heeren burgermeestern voordragen zal, sonder nochtans d’selve aen 

te leggen?, als bij voorgaende consent ende goetvinden vande voorsz heeren burgermeesteren ende tresorieren 

ordinaris. 

6. Item alle ’t genen diesaengaende bij den heeren Burgermeesteren geresolveert ende hem aengeseijt sal worden, 

met alle vlijt ende getrouwicheijt sal doen effectueren, den arbeijtsluijden heuren verdienden ende bedongen loon 

deur den penningmeester getrouwelick laten betalen, sonder dat hij gehouden sal zijn te responderen off eenige 

reeckeninge te doen vande penningen die bij den penningmeester ntfangen ende bij hem weder tot betallinge vande 

materialen, arbeijtsluijden ende anders, bekeurt sullen worden. 

7Ende dat hij tot zijnd verlichtinge ende toesicht in deser stede wercken sal gebruijcken, den penningmeester ende 

onder-fabrijckmeester, volgende heurluijder aenneminge, ende anderen des noot zijnde. 

8. Sal voorts alles doen ende laten, dat een goet fabrijckmeester schuldich is. 

9. Ende zoo die heeren burgermeesteren ende regierders deser stede souden mogen goetvinden, den voornoemde 

Dirck Gerritsz te veranderen off dat hij selffs sijn dienste soude mogen opseggen, sal die opsegginge vandien aen 

wedersijden een vierendeel jaers te vooren moeten werden gedaen. 
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BIJLAGE 6:  

Instructie penningmeester Amsterdam 1624 

SAA: 5023/ 2/ f.308v.-309 [Groot Memoriaal; 11/01/1624] 

 

 

Instructie daerop Cornelis Wilhelmus als penningmeester vanden fabrijck deser stede, voorden tijt van en jaer es 

aengenomen. 

 

Eerst dat hij penningmeester der fabrijck deser stede getrouwelijck exerceren ende geduijrende zijnen dienste den 

fabrijckmeester in saecken deser stede wercken aengaende assisteren sal, is alles daerinne hij bijden thesaurieren off 

den fabrijckmeester sal werden versocht, ende van gelijcken mede in’t copen vande materialen (naer’t goetvinden 

vander thesaurieren) den fabrijckmeester getrouwe assistentie doen. 

Die materialen als hout, steen, calck ende andere behoeffen hoe die wezen mogen, ten behouve deser stede bijden 

fabrijckmeester offe door zijn laste bij hem penningmeester offe anders gecocht, getrouwelijcken ende sonder ijet 

daer van te genieten te betaelen. 

Op de selve materialen goede toesicht nemen, sonderlinge op’t ontfangen ende gebruijcken derselver, ende wat 

fauten hij diesaengaende bevinden sal, den fabrijckmeester aengeven, ende zoo verre eenige materialen bij den 

fabrijckmeester offe desselffs advijs souden mogen werden vercocht, dat hij die penningen daer vooren bedongen 

vlijtelijck in… ende daer aff aenden tresorieren responderen zal. 

Voor goede, oprechte ende deughdelicken rekeningen bewijs ende teliquaten den arbeijtsluijden aen deser stede 

werckende haer verdiende loon alle weecke rechtvaerdelijcken betalen, dagelijcx na de zelve sien, ende de faute 

darinne geremedieert te werden naer behooren. 

De penningen totte voorsz betalinge vande materialen ende arbeijtsluijden nodich, op zijn recepisse vande 

thesaurieren deser stede ontfangen ende van zijn ontfanck en uijtgeven alle verendeel jaers ende t’allen tijden 

aenden heeren thesaurieren behoorlijcke reeckeninge te doen. 

Item van alles metteen fabrijckmeester te houden goede correspondentie. 

Voorts alles te doen ende te laten dat een goet penningmeester ende opsiender schuldich is te doen. 

Omme alle ’t gene voorsz is. Ende sulcx als namaels bij de heeren burgermeestern meerder goetgevonden soude 

mogen werden, wel ende getrouwelijcken te volbrengen ende t’achtervolgen, die voorsz penningmeester sal doen 

den behoorlijcken eedt in handen vande heeren burgermeesteren deser stede. 

 

(in de kantlijn: 20/11/1628) aangenomen als penningmeester Claes Overlander ‘mits dat hij tot verseeckeringe 

vande stadt stellen zoude cautie ter somme van vijffhien duijsend guldens, so zijn die avolgende voor d’ander ges… 

gecompareert d’eersame Jacob Jacobsz Vinck raed ende oud schepen deser stede ende Thomas Hoing …. 
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BIJLAGE 7 

Instructie penningmeester Amsterdam 1677 

SAA: 5039/ 6/ f.108-108v. [res.Thes.Ord.; 20/08/1677] 

 

 

Instructie voor den penning-meester vant fabrijcq-ampt 

 

Eerstelijck sal den voorsz penningmeester, alle de penningen die hij van tijt tot tijt op ordre vande heeren 

burgermeeseren ende thresorieren sal komen te ontfangen, wel ende getrouwelijk adminstreren, sonder deselve of 

iets anders daer van tot eenig ander gebruijck te besteden, als tot de betalingen die hem van stadswegen sullen 

werden geordonneert. 

Welcke betalingen hij ook niet en sal doen anders als op reekeningen ofte dergelijke schriftelijke instrumenten waer 

op bij ondertekeninge vanden boeckhouder van het fabrijcq-ampt ende int regard van aenbesteede wercken vande 

ord.klercq ter thresorie, sal blijcken dat deselve bij hem respective sijn nagesien en accord bevonden, endie 

bovendien met ordonnantie van betaling bij een vande heeren thresorieren inder tijt getekent gemunicert sullen sijn. 

Sal sig bevlijtigen om alle sodanige ordonnantien promptelijck ende sonder uitstel, als mede ten vollen ende sonder 

eenige detractie aenden vertoonders vanden selven te voldoen, ende daervan te nemen behoorlijcke quitancie 

vanden genen die de penningen sullen comen te ontfangen dog bij aldien de somme is meer als driehondert guldens 

van den genen selfs ten wiens gehoeve de ordonnantien sijn geslagen. 

Sal verders gehouden sijn vanden voorgemelten sijn ontfangen en uitgave alle vierendeel jaers ofte so menigmael 

als het bij den heeren thresorieren hem sal werden belast, te doen behoorlijcke reekening, bewijs, en reliqua. 

Bij aldien omtrent het stuck vande voorn gemelte sijne bedieninge ofte het verdere fabrijcq-ampt deser stede hem 

souden mogen voorcomen eenige abuisen ofte onordentlijkheden, strijdig met de ordonnantien ende reglementen 

dien aengaende gemaekt sal hij gehouden sijn den heeren thresorieren tijdelijk en getrouwelijk te waerschouwen. 

Ende eijndelijk sal hij de ordres die hem vanden welgem.heeren burgermeesteren ende thresorieren sullen werden 

gegeven naerstelijk naecomen, denselven heeeren toedragen alle behoorlijck respect en voorts alles te doen dat een 

goed en getrouw penningmeerster schuldig is te doen. 

De bovenstaende concept instructie den heren burgermeesteren ende thresorieren voorgelesen sijnde, is bij haer 

ed.gr.agtb.en agtb.respective geapprobeert en gearresteert den 20.e augustus 1677. 
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BIJLAGE 8  

Instructie onderfabrieksmeester Amsterdam 
1650 

SAA: 5023/ 3/ f.279-280 [Groot Memoriaal; 07/01/1650] 

 

 

Instructie voor de stats onder fabrijckmeester 

 

-  Inden eersten dat hij getrouwelijck ende naerstigh zal naercomen ende uijtvoeren al t’geen hem door de heeren 

burgermeesteren ende thesaurieren deser stede aengaende der zelve stede fabrijck ende werck zal aenbevolen 

worden. 

-  Dat hij van tijt tot tijt over alle de stats alrede gemaecte wercken zijn ooge laten gaen ende goede toesicht nemen 

zal ende letten off eenige der selve oock nodigh dienen gerepareert te worden off door ouderdom zulcx mochte zijn 

vervallen dat de selve int geheel dienen te worden vernieuwt. 

-  In welcken gevalle hij van de gestaltenisse van dien de heeren thesaurieren claerlijck zal berichten ten eijnde hij 

haere E: na genomene inspectie off onderrechtinge van de gelegentheijt der zaken op de reparatie offe vernieuwinge 

moge gedelibereert ende geresolveert worden. 

-  Indien de heeren thesaurieren geraden vinden eenige reparatie te doen offe nieuwe wercken aen te besteden, dat 

hij gehouden zal zijn de bestecken daer van te maecken in soodanige forme dat de bestedinge daer op bequamelijck 

zal connen geschieden. 

-  In gevallen van bestedinge sal hij de materialen die men daer toe wil gebruijcken eerse aen offe int werck gestelt 

worden visiteren off die in deughte en swaerte zijn volgens tbesteck, gelijck hij oock daer naer het werck gemaect 

zijnde zal besichtigen ende letten, off besteck in alles voldaen is, mede in casin van eenigh defect, zal hij de heeren 

thesaurieren sulcx tijdelijck bekent maecken, ten eijnde de voor de betalinge daer op regard genomen mach worden. 

-  Dat hij des versocht zijnde gehouden zal wesen, van nieuwe wercken de teijckeninge te maecken. 

-  Sal geene reparatie hoedaningh die oock zoude mogen wesen laten doen, noch eenigh arbeijtsvolck aennemen off 

in stats huijsen, thuijn off gebouwen zenden, zonder expres voorweten ende consent van de heeren thesaurieren. 

-  Veel min sal hij eenige nieuwe wercken t’zij groote off cleijn mogen beginnen sonder voorgaende consent ende 

last als vooren. 

-  Sal int bouwen der selven wercken nauwe sorge draghen dat de last ende t’voorschriff daer toe gegeven 

presiselijck gevolght worde zonder t’zelve t’excederen off te buijten te gaen. 

- Dat hij int copen van eeninge materialen t’zij groot off cleijn, den heeren thesaurieren zal assisteren de zelve nae 

sijn beste kennisse onderrechten van de deughdelijckheit ende waerde van dien, ende zijn beste doen dat in’t copen 

der zelve de meeste oirboir ende mesnage werde betracht sonder dat hij eenigh insicht zal hebben om d’een off 

d’ander te gratificeren off voor hem eenigh voordeel daer uijt te trecken, directelijck off indirectelijck weshalven hij 

oock niet en zal vermogen te doen eeinghe houtneringh in eeniger manieren noch oock part offe deel hebben inde 

winckel van ijmant anders. 

-  Sal oock den besten oirboir ende mesnage gebruijcken zoo wanneer hij van de heeren thesaurieren laste zal 

hebben eenige materialen te gaen copen. 

-  Doch zal hem niet onderwinden yets t’zij groot off cleijn te coopen off bij ijmant te doen maecken off oock ijets 

was te vercopen dat met een expres consent van de heeren thesaurieren. 

-  Tot welcken eijnde ende omme metten zelven heeren alles te communiceren hij gehouden zal zijn dagelijcx ter 

tresorie te compareren des voormiddaghs ten elff uijren, 

-  Soo wanneer door de heeren thesaurieren t’zijner pressentie off wel bij hem zelffs door haer E last eenige 

matrialen werden gexocht zal nij moeten houden pertimente aenteijckening van de quantiteijt ende qualiteijt 

derzelver waeren mitsgaders van de prijsen daer vooren die ingecoght zijn van welcke aenteijckeninge hij t’zijnen 

wedercomste off andersints memorie zal moeten leveren ter tresorie in handen van de heeren thesaurieren omme 

haer E te mogen die tot nae rechtinge int ontfangen der voortsz waren. 

-  Sal inde leverantie ende ontfangh van de waeren offt materialen, besonderlijck van die geene die door hem off 

t’zijne presentie gecocht zijn tegenwoordigh moeten wesen ende nauwe toesicht nemen off het sijn deselve waeren 

zoo in qualiteijt als quantiteijt die te vooren zijn in gecocht tot welcken eijnde hij hem alsdan zal hebben te dienen 

van de aenteijckeninge bij hem gehouden int copen der zelve. 
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-  De leverantie der waren behoorlijck gedaen zijnde zal den vercopers aenmenen, haere reeckeninge voorts voor te 

leveren de welcke hij zal nae sien tegens zijne gehouden memorie off de selve daer mede zoo int prijsen als 

andersints is accorderen ende zoo hij daerinne eenigh discord bevindt zal t’zelve bij den vercopers doen rechten off 

den heeren thesaurieren bekent maken na gelegenheit. 

-  De reeckeninge vande geleverde waeren ende prijsen van dien mette gehouden memorie vanden incoop 

bevindende te accorderen zal de zelve alsdan maer anders niet onderteijckenen. 

-  Sal goede sorge dragen dat de materialen zoo wanneer die gelevert worden inde statsthuijn off bij de wercken 

daer van noden zijn offe op zoodanige plaetsen als bij de heeren thesaurieren daer toe geordonneert zullen werden 

ende wel letten dat deselve sulcx werde geplaetst daerse wel bewaert zijn. 

-  Sal goede regard nemen op t’stats arbeijtsvolck ende zorgh draghen dat ijeder in zijn arbeijt ende beroep zich 

getrouwelijck ende naerstigh quijte, Item op de opsichters vande stats vullis ende modderschuijten off de selve haer 

devoir nae behooren zij doende, En soo hij int gunt voorts eenigh mancquement bevindt, zal sulcx tijdelijck den 

heeren thesaurieren te kennen geven, ten eijnde daerinne mach werden voorsien. 

-  Soo wanneer de arbeijtsluijden eenige materialen tot haer werck nodigh, comen halen, zal hij toesien dat de zelve 

haer op t’oirbaerlijxste gelevert, ende bij henluijden opt’ bequaemste mette mesnage gebruijct worden. 

-  Sal goede achtinge nemen datter geen oude ondeughdelijcke schuijten, materialen off ijts anders de stat 

toecomende vercoft werden zonder kennisse ende toestaen van de heeren thesaurieren, ende zoo wanneer door last 

van hare E ijts bij openbare opveijlinge off andersints vercoft wordt, zal hij de reeckeninge daer van haer E moeten 

overleveren. 

-  Alle luije ende onbequaene arbeijts luijden zal hij gehouden zijn aff te schaffen, ende geen nieuw arbeijts volck 

moghen aennemen dan met goedtvinden vande heeren thesaurieren. 

-  Tot welcken eijnde hij weeckelijcks den zelven heeren bij billet zal overleveren de namen vant volck in 

stadsdienst zijnde ende waer t’zelve gebruijct wort. 

-  Sal hem voorts met sijn tracktement vergenoegen sonder dat hij giften off gaven zal ontfangen direcktelijck off 

indirectelijck. 

Eijntelijck zal hij in alle getrouwigheijt des stats meeste oirboir voordeelende proffijt zoecken in zoo daniger wijse 

als of hem zelffs in zijn particulier was aengaende 

-Ende dit alles bij provisie, ende tot wederseggen van mijne heeren de burgermeesteren, die aen hare Ed: behouden 

d’interpretatie, vermeerderinge ende verminderinge van desen, zulx haren Ed: te rade zouden mogen vinden. 
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BIJLAGE 9  

Instructie tweede onderfabrieksmeester 

Amsterdam 1659 

SAA: 5039/ 2/ f.22-25 [res.Thes.Ord.; 13/03/1659]  

 

 

1 

Eerstelijck sal hij hebben te versorgen dat de wateren inde borgwallen ende grachten deser stede mitsgaders 

derserver straten, soo zuijver reijn ende diep gehouden werden als eenigsints mogelijck is. 

2 

Het welcken eijnde hij sal sorge dragen dat de vulnis schuijten zoo worden verdeelt, ende in zoodanige getalle 

versorght dat deselve, haer devoir doende, machtigh mogen sijn het vulnis diermaten vervolgens op te halen, ende 

aff te voeren, dat op de straten geen hoopen derselver blijven leggen. 

3 

Op dat oock de burgwallen te reijnder ende dieper mogen gehouden werden, zal sorge dragen dat gedurigh door de 

cleijne moddermolens, inde borgwallen daer sulcx meest nodigh sal wesen zal werden gediept ende daer de 

moddermolen niet bij can comen, dat het aldaer door de modderschuijten worden gedaen. maer sonderlinge sal hij 

wel letten dat, zoo wanneer bij zuijde winden eenige lage off grond ebben gaen, dat alsdan, door stadts 

modderluijden, haijers ende diergelijcke, de vuijlicheden leggende langhs de kanten vande grachten, mogen 

inderhaest opgesmeten worden, ende daer naer met schuijten wegh gevoert, waer toe hij ‘t gereedschap van 

vorcken, spaden ende diergelijcken, uijt de stee thuijn sal doen halen. 

4 

Maer soo wanneer des winters door beslooten water, de moddermolens, modderschouwen, ende vulnisschuijten niet 

en connen werden gebruijckt, sal alsdan sorge dragen dat de opsienders vande paerden der moddermolens hare 

paerden voorts aen lande setten op stal, ende met stadts karren het vulnis wegh voeren ter plaetse buijten de stadt 

daer hij het selve dienstigh sal oordelen. tot het laden van welcke karren, ende wegbrengen vant vulnis, hij sal 

gebruijcken de vulnis off modderluijden, die hij daer toe bequaemst sal oordelen. 

5 

Zal gedurigh sorge dragen dat des stadts moddermolens, vulnis schuijten ende modderschuijten niet den gevolge 

vandien, gehouden werde in goede repaeatie, ten eijnde bij leccagie, off andere onbequaemheijt, geen versuijm 

aen’t werck en geschiede. Ende, indien eenige derselve soo oudt wierden datse niet langer en conde werde 

gerepareert, sal hij tselve den heeren tresorieren bekent maken, ten eijnde bij deselve heeren ordre magh werden 

geeven tot het aenbouwen van eenige nieuwe. 

6 

De voors. vulnis ende modderschuijten, die soo oud sijn dat die niet langer connen gerepareert noch gebruijcken 

worden, sal hij bij malcander versamelen, ende eens des jaers op bequamen tijt, met goetvinden der heeren 

tresorieren int openbaer vercoopen. 

7 

Zal mede toesight nemen op de houte ende steene schoijinge inde burgwallen, ende sorge dragen dat de selve in 

goede stant ende reparatie gehouden werden bij de gene die sulcx gehouden sijn, ende sonderlinge indien eenige 

nieuwe bij keure off ondersints worden gemaeckt dat die alsdan gemaeckt mogen werden volgens de willekeuren 

ende ordonantien deser stede, dach, daerinne eenigh gebreck off contraventie bevindende zal het selve den heeren 

tresorieren bekent te maken, op dat daer tegens magh worden voorsien. 

8 

Zal mede gedurigh het oogh laten gaen dat de straten deser stede in goede stant gehouden werden ende zoo iets 

comt, door nieuwe timmeragie, off andersints, gebroocken te worden, dat het selve met de eerste ende bequaemste 

gelegentheijt worde hermaect. 

9 

Indien hij oordeelt dat eenige straten, zoo gesackt off vervallen sijn dat deselve dienen te worden verhooght, off 

oock met nieuwe straet steenen geleght sal het selve den heeren tresorieren bekent maken ende den selven dienen 

van advijs wat ten meesten oirbor zal dienen gedaen. 
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10 

De materialen vande straetsteenen, zant ende diergelijcke, hier toe gerequireert, en sal hij niet coopen als bij  

expresse last vande h.h. tresorieren, ende dan noch daer in doen den meesten oirbor, ende proffijt vande stad, zonder 

jmandt daerinne bij gunst off ongunst te prefereren off voor bij te gaen. 

11 

Ende alsoo ter verversingh van het water in deser stede burgwallen, ende tot weghneminge vande stanck, voor soo 

veel doenlijcke, albereijts gemaeckt sijn verscheijdene spuijtsluijsen, sal sorge dragen dat de gene, die sulcx is 

aenbevolen, deselve te werck te stellen, zoo menigmael als de gelegentheijt, daer toe bequaem sal sijn. 

12 

Doch sonderlinge dat de molenaers van de drie molens buijten de haerlemmerpoort, behoorlijck op het malen 

passen, zoo menigmael als wint daer toe bequaem sal wesen. 

13 

Zal mede de straetsteen ende t zandt, met kennisse der h.h. tresorieren opt oirbaerlijckst ende ten minsten prijse 

incoopen. Zal van alle tgene hij coopt goede aenteijckeingh houden, ende in het leveren der waren, toe sien dat de 

leverantie in quantiteijt ende qualiteijt behoorlijck ende volgens de coop conditien geschiede. 

14 

Zal oock de reeckeningen vande bij hem gecofte ende geleverde waren ende prijsen vandien confereren, ende die 

bevindende te accorderen, zal alsdan deselve reeckeningen onderteijckenen ende anders niet. 

15 

Zal mede het opsight hebben op alle de gene die buijten dese stadt te werck worden gestelt op de moddermolens, 

modder schuijten, gravers ende diergelijcke arbeijtsluijden, mitsgaders op de toesienders, daer over gestelt. 

16 

Zal met kennisse der heeren tresorieren, ordonneren waer de voors. molens ende schuijten sullen baggeren ende 

sonderlings waer de gebaggerde materie, ten meesten oirber sal gebracht worden, als mede waer het vulnis ende de 

steijger aerde uijt de stadt comende, sal werden gevoert. 

17 

Zal oock niet toelaten dat eenige belten van vulnis sullen bij iemendt worden gemaeckt ten ware bij expresse ordre 

vande heeren tresorieren. 

18 

Zal naerstigh sorge dragen dat alle arbeijtsluijden daer over hem d’opsight aenbevolen is, haer werck doen ende 

waernemen, ende eenige luije, trage, off onbequame bevindende. sal deselve, met kennisse der heeren tresorieren, 

casseren ende andere bequame in hare plaetse stellen. 

19 

Het welcken eijnde hij weeckelijck den heeren tresorieren zal overleveren den lijste van volck dat onder sijn opsight 

in stadts dienst is, op dat alle ordentelijck ende met goede kennis geschiede. 

20 

Zal geen neringe mogen doen van houtcooperij off steencooperij, directelijck noch indirectelijck. 

21 

Zal hem alle dagen den sondagh uijtgenomen op het stadshuijs laten vinden, des voormiddags van 10 tot 12 uren, 

inde camer daer toe geordonneert, alwaer hij oock bescheijden sal alle de luijden, die eenige waren aen de stad 

gelevert hebben, ende bij hem gecoft sijn, den welcken als int 14. articul staet bij hem rechtigh gevonden sijnde, sal 

hij deselve onderteckenen, op dat de betalinge daer voort op gedaen werde 

22 

Sal hem voorts met sijn tractement vergenoegen, sonder dat hij gifte ofte gave sal ontfangen, directelijck off 

jndirectelick. 

23 

Eijndelijck sal hij in alle getrouwegheijt, des stadts meeste oirboir, voordeel ende proffijt soecken in zoo daniger 

wijse als off het hem zelffs in sijn particulier wat aengaende. 

- 

Ende dit alles bij provisie ende tot weder seggen van den heeren burgemeesteren, die aen haer Ed. behouden de 

interpretatie, vermeerderinge ende verminderinge van desen zulck hare achte. te rade soude mogen vinden actum 

den 13 martij 1659. 
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BIJLAGE 10  

Instructie stadstimmerman Amsterdam 1654 

en 1667 

SAA: 5023/ 4/ f.10v.- 11v.[Groot Memoriaal; 20/01/1654; 19/01/1667]  

 
 

Instructie voor de stats timmerman 

1.   

Sal in alle tgene des stadtstimmeringh aanSAAt sigh getrouwelijck ende naarstigh dragen, ende punctuelijck 

achtervolgen ‘t geene dies aanSAAnde, hem bij de heeren tresorieren sal werden aanbevolen. 

2.   

Indien eenigh hout, ijserwerck off diergelijcke materialen bij de heeren tresaurieren tsijner presentie worden gecoft 

sal hij gemelte heeren trouwelijck berichten off die waren dienstigh zijn, mitsgaders vande deuchdelijckheijt ende 

waarde derselver. 

3.   

Ende mede, indien hij door last vande heeren tresorieren ijets comen te coopen, soo daarinne doen als des oirboor 

sal vereijsschen, sonder ijmanden daarinne te gratificeren, off eenigh voordeel daar uijt trecken, directelijck off 

indirectelijck. 

4.   

Het hout, ijserwerck ende diergelijcke, zal aan hem in de stadtsthuijn moeten gelevert worden ten ware dat daar 

geen plaats voor thout was, in welcken ghevalle hij sal sorghe draghen, dat het met kennisse van den heeren 

thesaurieren op soodanighe plaatse werde geleght, daar het wel bewaart is. 

5.   

Het ijserwerck dat bij de ponden gecoft is, sal tsijner presentie inde stadtsthuijn ghewogen werden, maar 

aanSAAnde tgeene bij ‘t stuck vercoft werdt, sal hij sorghe draghen, dat int maacken vande coop de monsters daar 

van worden overghenomen ende inde thuijn ghebracht, tegens welcke monsters, int leveren, hij de waren sal 

scherpelijck examineren ende al wat monder off slechter bevonden wort des leveraars wederom geven. 

6.   

Sal pertinent register houden van alle thout ijserwerck ende diergelijcke, aan hem ghelevert, ghelijck hij vorders 

mede doen sal van  alle tgene hij sal uijtleveren, voor soo veele mogelijck sal sijn. 

7.   

De reeckeninghe vande materialen, bij hem ontfanghen, sal hij de vercopers aff vorderen, ende deselve nasien 

tegens sijn register off die daer mede accorderen, in welcken ghevalle hij de ghemelte reeckeninghe sal 

onderteijckenen ende anders niet, maar ter contrarie sorghe dragen dat die behoorlijck werden herstelt. 

8.   

Eenighe timmeragien voor de stad sullende worden ghemaackt sal hij selffs overleggen wat hot daar toe dienstigh 

is, twelck hij dan ten beste oirboor ende mesnage, daar toe sal laten corten ende bereijden. 

9.   

Sal alle daghen, soo veel de tijt hem eenichsints sal toelaten, SAAn op de stads wercken onder handen sijnde ende 

goede toesight nemen dat de arbeijts luijden haar daar naarstigh quijten, de stads materialen ten besten oirboor 

emploijeren ende goet werck maacken. 

10.   

Ende ingevalle hij ijmand bevindt traagh of slordigh in sijn werck, sal hij denselven datelijck off ten minsten des 

saterdagh daeraanvolghende aff dancken, zonder ijmant daarinne aan te sien offe verschonen. 

11.   

Sal goede toesight nemen dat, indien eenigh hout off materialen op eenigh werck leggen, die daar overigh sijn, off 

niet te pas en comen, deselve van daar voorts worden wegh ghebracht in des stadts thuijn, ten eijnde door slofheijt 

ofte wanraat, niet verloren en SAAn. 

12.   

Sal gheen nieu werck aanleggen off beginnen noch geenerhande reparatie doen off laten doen aan eenigh houwerck, 

sonder expresse last van de heeren tresorieren. 

13.   
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Sal in gene stadts ghebouwen off huijden ijmant te werck senden off houden, sonder expresse last als voren. 

14.   

Sal een ijder der timmerluijden sijn daghloon toevoeghen, soo als hij na sijn beste kennisse, bevinden sal deselve te 

verdienen sonder daarinne tegens ijmandt te ghebrijcken gunst oft ongunst. 

15.   

Sal gheen meer volck int werck houden als de ghelegentheijt vande wercken, die onderhanden sijn, vereijssen, ende 

dat op sodanige wijse, als met den oirboir ende suijnicheijt meest over een comt. 

16.   

Ende op dat in alles te beter gheSAAn werde met volkomen kennisse vanden heeren tresorieren, sal hij alle 

maandaghen op de tresorije brenghen de lijste van alle de timmerluijden onder hem sijnde, met haren namen ende 

daghuijren, ende bijvoeginghe der plaatsen, (voor soo veel mogelijck is) daar deselve de weeck te voren ghearbeijt 

hebben, op dat na ghelegentheijt vande wercken met goetvinden ende voorweten der heeren tresorieren, het ghetal 

det timmerluijden diervoeghen werdt vermeerdert off vermindert als de natuijre ende voortganck van twerck sal 

vereijsschen, ende sonderling ghelijck met den oirboor ende beste mesnage sal over een comen alsoo niet 

goetgevonden wordt ijmant in’t werck te nemen off te houden, om te gratificeren, maar dat hij alleenlijck sal 

hebben te letten op des stads meeste voordeel. 

17.   

Weshalve hij oock goet overlegh sal maacken, off de wercken die bij der hand sullen ghenomen worden, oock van 

die natuijr sijn, dat deselve met meerder voordeel vande stad soude connen aanbesteet worden, in welcken ghevalle 

hij daar van de heeren tresorieren sal waarschouwen, ende des versocht sijnde, van deselve maacken soodanige 

teeckeninghen ende pertinents bestecken, dat daar op de bestedinghe bequaanlijck can gheschieden. 

18.   

Sal hem met sijn tractement vergenoegen sonder dat hij eenigh proffijt vande knechten sal trecken, noch van ijmand 

eenige giften off gaven ontfanghen, directelijck off indirectelijck. 

19.  

Sal in alles wat het beroep van de stadts timmerman aanSAAt sigh soo dragen ghelijck off als het hem int 

particulier was aanSAAnde, ende daarinne punctuelijck achtervolghen de bovenstaande jnstructie. 

20.   

Ende dit alles bij provisie, tot wederseggen van mijne heeren den burgermeesteren die aan haar Ed. behouden 

d’jnterpretatie vermeerderinghe ende verminderinghe van desen sulcx haar Ed. te raden souden moghen vinden. 
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BIJLAGE 11 

Instructie stadsmetselaar Amsterdam 1659 

SAA: 5039/ 2/ f.42-42v. [res.Thes.Ord.; 22/11/1659 – 03/12/1659] 

 
 

Instructie van de stadts metselaer 

- in den eersten sal hij gehouden sijn goede toesight te nemen op alle de metselaers, ende andere personen onder 

hem staende, ende stadts wercken gebruijckt werdende. 

- Sal sorge dragen dat de materialen die tot deser steede wercken gelevert worden goet ende leverbare goederen sijn, 

ende so hij bevint daer iets aen te mancqueren sal sulcx den onderfabrijcqmr. bekent maken op dat inde betalinge 

vandien daer op mach werden geleth. 

- Sal hem niet vervorderen eenige wercken te maken off reparatie te doen tsij kleijn off groot dan met kennisse 

vande heeren thesourieren deser stede. 

- Sal gehouden wesen alle zaterdagen off maendagen na de middagh de heeren thresorieren bij geschrifte over te 

leveren de namen vant volck bij hem int werck gestelt, ende oock de plaetsen daer het volck den selve off voor 

gaende werck gewrocht hebben, ende ten eijnde dat opt aenhouden off affdancken vant volck bij de heeren 

thresorieren magh ordre worden gestelt, en sal hij niet vermogen iemandt aen te nemen, sonder expresse last, maer 

soo wanneer hij daer toe last sal hebben, sal sijn beste doen dat vande bequaemste arbeijts luijden mogen 

aengenomen werden, ende dat op een reedelijcke dagloon sonder dat hij van de selve eenigh proffijt sal trecken off 

iets genieten in eeniger manieren, alleen sal hij vermogen, de gelegentheijt vant werck sulcx vereijschende, indien 

eimandt uijt het werck quam te geraken, deselve plaetse met een ander persoon te vervullen. 

- sal niet vermogen eenige materialen cleijn off groot te copen ofte te doen halen van eenige leveranciers sonder 

kennisse van de heeren thresorieren. 

-  sal het ijserwerck tot stadts werck van node sijnde doen maken bij de stadts smeeden, sonder tselve elders te 

mogen bestellen, ende sal alle het out ijserwerck inde stadts thuijn aende stadts smit moeten gelevert worden. 

- sal mede buijten het stadtswerck, niet vermogen eenigh burger offe jngeseten deser stadt, ofte ijemandt anders in? 

particulier te dienen. 

- sal voorts in alle getrouwicheijt der stadts oetbaer voordeel ende proffijt soecken in sodanige wijse offt hem selffs 

was aengaende, weshalven oock hij hem sal hebben te vernoegen met sijn tractement sonder van ijemandt te nemen 

eenige giften ofte gaven directelijck noch indirectelijck 

- Ende dit alles bij provisie ende tot weder seggen van mijne heren de burgemeesteren die aen haer Ed. behouden de 

interpretatie, vermeerderingen ende verminderingen van desen. sulcx haer Ed. ?raden souden mogen vinden.   

ampliativ, hier achter fo. 139v.  
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BIJLAGE 12  

Welstandsregels betreffende de 

maatvoering van kroonlijsten, ornamenten 

en balkons, Amsterdam 1670 

SAA: 5024/ 2/ f.176-177 [res.Reg. en Oud Burg.; 18/04/1670] 

 

 

Consideratien genomen over de cornissingen, balcons en uijtsprongen die soo nu en dan van de Edele Groot 

Achtbare Heeren Burgermeesteren versocht en na ons oordeel (: onder correctie) opde naervolgende wijk inde 

nieuwe vergrootinge behoorden gemaekt te werden. 

1 dat alle cornissingen, ornamenten of uijtsprongen, dienende tot commoditeijt ofte cieraet in, en omtrent het 

midden van de gebouwen niet verder sullen mogen uijtspringen op stadsgrond, als elff duijmen. Waerinne mede 

begrepen sullen wesen alle balcons die op lage verdiepinghen ofte onder de twintigh voeten boven de straet 

gemaekt souden mogen werden; welverstaende het naeckte werck van de straet beginnende tot boven toe. 

2 bij aldien imand meerder commoditeit of swaerder ornament moghte comen te begeren, soo sal de selve gehouden 

sijn die op en over sijn eigen grond door insnijdinge te soecken, mits ten wedersijden staen latende soodanige 

posten, met hoedanige de roijinge kan werden voldaen. 

3 dat mede bij aldien jmand een balcon wilde maken van een matig gebruijk, uijtspringende buijten de gemeene 

roijinge 2 ½ a 3 voeten zoo sal deselve in sulken geval niet lager mogen komen, daer de vloer vande balcon begint 

als 20 a 21 voeten hoger boven de straet, en nog vier voeten daer en boven tot sijn gebruijk, makende te samen vier 

a vijffentwintig voeten. 

4 soo ijmand boven die gebruijk noch meerder ruijmte soude mogen comen te begeren, sla deselve op sijn eijgen 

grond gehouden sijn te soeken, mits ten wedersijden soodanige posten staen latende in voege als vooren geseit is. 

5 dat vorders alle stoepen en treden op straten gemaekt sullen moeten werden volgens de keur deser stede, ten 

weten het naeckte werck soo van den sarck, als treden, niet verder als vier voeten en twee duijmen voor de wel, en 

een tree opde straet buiijten de vier voeten voornoemt met sijn wel daeraen, breet dartien en een halve duijm. 
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BIJLAGE 13        

Bouwprogramma 1670 Amsterdam              
en wat daarvan nog resteerde na twee jaar (1672) 

 
SAA: 5039/ 4/ f.93-94v. [res.Thes.Ord.; 29/01/1670]  

(in cursief: het resterende werk en de besluiten van de burgemeesters) 

 

Notitie vande wercken die in de jare 1669 volgens resolutie vande vroedschap bij derhand genomen sijn, ende niet 

affgemaekt hebben connen werden met aentekeninge vant geene daer aen resteert.  

Aende reparatie vande steene wallen benoorden de nieuwe vaert tot aent ij:  

Resteert noch wat omtrent het teerhuijs vande oosindische compagnie 

Aende vloet off schutsluijs, te maecken aende nieuwe vaert daer de princengraft comt: 

 Is het graaffwerck meerendeel gedaen. 

Tot het maken van 2 steene bruggen over de princengraft bij de Eenhorensluijs en over de Brouwersgraft bij ’t oude 

Francenpad: 

 Zijn de fondamenten geleght, en het metselwerck is boven water gebracht. 

Aende 2 landhooffden te maken bij de brugh van Cattegat, als mede aende brugh op Boomsloot, bij 

dwarsboomsloot: 

 Ontbreecken de decksteenen. 

Tot de wedersijts landhooffden aende brugh op Boomsloot bij de oude Schans, mitsgaders tot soo veel steene wals 

als de burghwallen breet sijn: 

Ontbreeken mede de decksteenen. 

Het wachthuijs aende Weteringhspoort 

 Moet noch gemaect worden. 

De brugh met het oorgat over de achtergraft bewesten den Amstel: 

 Moet mede noch gemaeckt werden. 

De twee ophaelbruggen op Boom en Dwarsboomsloot: 

Sijn onderhanden. 

Off men een nieuwe brugh tusschen Bickers en Princenijland sal maken. 

 [in marge:] soo noch een jaeer can staen noch een jaer te laten.  

De cruijt toorns te verplaetsen [in marge:] die te verplaetsen ende de plaetse te depicieren 

 Is noch niet gedaen. 

De Heeregraft buijtens dijcx met caden te maaken om van tijt tot tijt te connen aenlanden [in marge:] te bevorderen: 

 Is noch niet begonnen. 

Het opmaken vande caden langs de oude oostindische werff: 

 Is onderhanden. 

De Rapenburgergraft, ten dienste der timmerwerven, te maken op de wijtte van 250 voeten: 

 Is onderhanden. 

Alle de graften tusschen de oude ende de nieuwe zeedijk inde voorn. Rapenburgergraft uiijtcomende op te  maken. 

Alsmede alle graften vanden Amstel aff tot de oude zeedijck to opte graven ende landen aldaer met modder 

ophoogen, vermits deselve seer langh sijn, ende hoogh moeten wesen: 

 Van dese 2 sijn eenige begonnen. 

Het opmaken vande nieuwe St.Anthonisbreestraet, ende Kaissersstraet nade Muijdeerpoort toe op te hoogen en 

bequaem te maken: 

 Daer aen is een weijnich begonnen. 

De Cingel vande Haerlemerpoort toot de Leijdsepoort ganghbaer te maken: 

 Ut supra. 

Hoe men met het Tuchthuijs soude maken [in marge:] te adviseren: 

 Dit was uijtgestelt om te hebben advijs vande h.h.thresorieren, en is daer bij gebleven. 

Het maken vant welfzel vande Groote Zael opt Stadhuijs: 

 Is noch niet begonnen. 

Het vergroten vande Beurs 
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 Is onderhanden. 

De nieuwe predickloots offe Amstelkerck 

 Is bij na op gemaekt. 

De scheepetimmerwerven langs Wittenburgh en de NieuweVaert: 

 Zijn onderhanden. 

De schoeijingh aende Westsijde vande Amstel, tusschen de Kaisersgraft en de Amstelbrugh 

 Als noch te maken. 

De 2 bolwercken met haer gordijnen voor den jare 1670 met steene muren op te halen: 

 Daer toe werden de gronden tegenwoordigh gehaeit. 

De Reguliersgraft aende westsijde tusschen de Princengraft, ende Baengraft te schoeijen, ende vier houte bruggen te 

maken over de graft daer de tarpentijnbranders sijn gekeurt bij de nieuwe Loijeren twee, en een over de 

Reguliersgraft inde Princengraft en een over de Loijerssloot bij de Ossenmarct. 

De brugh tusschen Ulenburgh ende Rapenburgh: 

 Is noch  niet begonnen. 

Het opmaken vande kerck op Wittenburgh te bevorderen gelijck mede het voltrecken vande Latijsche schole opt 

Leijdse Veer. 

 

Nieuwe wercken voor den jare 1670 

Off men de St.Antonispoort sal verkopen, omde roijinge te beter te connen bevorderen  fiat  

Ende off het swanenhock verplaetst sal werden  fiat 

Off men d’oostsijde vande Amstel sal opmaken vande Blaeuwe brugh tot aende Amstelbrugh  fiat  

gelijk mede de graften tot aende Weesperstraet toe, sijnde d’eene sijde vande Heeren ende Kaisersgraft alrede 

begonnen  fiat 

Off men de Muijdergraft tusschen de Kaisersgraft ende de Princengraft sal opmaken sijnde deselve, tusschen de 

Princen ende Baengraft alrede gemaekt  fiat 

Off de caden en erven tusschen d’achter en Baengraft vande weesper tot de muijderpoort toe geapproprieert ende 

bequaem gemaekt sullen werden omme aldaer branderijen te connen stellen  fiat 

Het doen van dagelijxe reparatien mitsgaders voorvallende wercken bij de heeren thresorieren te ordonneren  fiat 

Wat plaetse voor’t willige rasphuijs sal vercoren werden, incas de bewinthebberen vande westindische compagnie ‘t 

willige rasphuijs comen te vercopen  te dispicieren 

De ossenstallen te brengen onder een gevel  fiat rekeningh 

Alle solderingen opt stadhuijs daer eenige vreese van deursetten omtrent is uijt oorsake van de verganklijkheit vant 

eijckenhout, te vernieuwen fiat 

Den 29.e januarij anno 1670 pres. de heeren alle de burgermeesteren. 

De heeren burgermeesteren hebben de opgestelde wercken geapprobeert ende goetgevonden dat die voor het 

toecomende jaer int werck gestelt sullen werden. 

 

 

SAA: 5039/ 5/ f.34-35 [res.Thes.Ord.; 27/05/1672] 

 

Notitie vande stadtswercken…..de consideratien vande heeren thresorieren staen in de margine aengetekent (in 

cursief van auteur) 

Van de jare 1669: 

Den houte brugh met een oorSAAt over de achtergracht bewesten den Amstel te maken  voor dit jaer te excuseren 

Off men de kruijttoorn sal verplaetsen  uts. 

Off men de heerengraft buijtendijx met caden sal maken om van tijt tot tijt te sullen kunnen aenlanden  

NB off men de cruijttoorn en de loots noch sal verschonen  de caden te maken en voorts alles te repareren, mits dat 

men de turffschuur en predickloots voor dit jaer verschoont werden 

Op de Rapenburgergraftten dienste vande timmerwerken opde wijtte van tweehondertvijftigh voeten gemaekt sal 

werden  te bevorderen ten dienste vande houtwallen, die aldaer gemaekt sullen werden 

Alle de graften vande Amstel aff tot de oude zeedijk toe opgraven ende landen aldaer met modder ophogen, vermits 

deselve seer laegh sijn en hoogh moeten wesen  fiat 

Off men de Cingel vande Haerlemmerpoort tot de Leidsepoort niet behoorde ganghbaer te maken  de heeren 

thresorieren sullen alvoren inspectie in loco nemen, eer op dit art.te disponeren 

Hoe men ’t met het tuchthuijs sal maken  voor dit jaer te excuseren 

Off en hoe men ’t welffsel vande Groote Zael opt stadthuijs sal maken  uts. 

Het ophogen van het end van Wittenburgh  alvoren bij de heeren thresorieren te inspecteren 
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Van de jare 1670: 

Off men de oostsijde vande Amstel sal opmaken van de blaeubrugh tot aende Amstelbrugh  vooraf te hogen, en 

daer na te resolveren opt schoeijen 

Wat plaetse voort Willige Rasphuijs sal verkooren werden in cas de bewinthebberen vande Westindische 

compagnie ’t willige rasphuijs comen te vercopen  in statu 

De ossenstallen te brengen onder een gevel  voor dit jaer te excuseren 

Alle solderingen opt stadthuijs, daer eenige vreese van deursetten ontrent is uijt oorsaek vande verganclijckheit vant 

eijckenhout te vernieuwen  te continueren 
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BIJLAGE 14  

Lonen stadsmeesters Amsterdam 1600-1700 
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BIJLAGE 14: LONEN STADSMEESTERS AMSTERDAM 1600-1700 
                         

                                      

                                      
  1600 1602 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1625 1626 1627 1628 1633 1634 1635 1637 1638 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 

Stadsfabrieksmeester f 600               f 800   f 1000                           x x x x x x x x x x x x 

Onderfabriek f 260         f 300           f 360     f 460     f 510 f 560               f 666       f 716 f 1000 f 1750 f 1600 

Onderfabriek x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Penningmeester ?   (tevens stadsfabriekmeester)                           f 400                       f 600       f 750 

Boekhouder x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Stadstimmerman f 600       f 650   f 800                                             f 840 f 850       f 925 f 950   

Ondertimmerman  x x x x x x x x x x x x f 380         f 430             x x x x x x x x x x x x x 

Ondertimmerman  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Stadsmetselaar f 500     f 550     f 650           f 800                                 f 840         f 915 f 940   

Ondermetselaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (f 760 + landmeter)       x x x x x x x x x x x 

Ondermetselaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Stadssteenhouwer f 320   f 420 f 480 f 500   f 600   f 800                   f 400         f 500   x x x x x x x x x x x x 

Ondersteenhouwer x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Stadsschuitenmaker  x x x x x x x x f 575 f 400 f 460   f 470 f 500                               f 540               

Stadssmid ?                                                                         

Stadslandmeter 60st/d onregelmatig werk; vanaf 1613 jaarcontract; gage kon oplopen tot boven f 1000          f 760               f 860                 

Stadsingenieur x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Stadsstratenmaker onbekend vanaf wanneer 24st/d vóór 1615       30st/d                                                   

Stadsloodgieter en -leidekker ? 20st/d   tussen 1602 en 1618 eenmaal verhoogd naar 24st/d     30st/d                                             

Stadsklok- en geschutgieter ?   f 6 p/100pond geleverd materiaal                                                           

Stadsklok- en geschutgieter x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Stadsschilder onbekend vanaf wanneer aangesteld                                                              

Stadsgaardenier onbekend vanaf wanneer aangesteld                                ?                             

Opzichter stadswallen ?                                       ?                                 

Opzichter fortificatiewerken onbekend vanaf wanneer aangesteld                                                              

Opzichter graaf-/modderwerk x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Stadsschoorsteenveger x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                   

Architect x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

                                      

                                      Lonen van alle stadsmeesters en stadsfabriekambtenaren in de zeventiende eeuw voor zover te traceren in de bronnen. 
                      Bij vaste jaarsalarissen: ordinaris- en vaste extraordinaris wedden samengevoegd, geen kledinggeld of incidentele 

                       betalingen meegerekend; turfgeld en huishuur veelal in ordinaris wedden verwerkt. Achtereenvolgende aanstellingen 
                      verschillend gekleurd, in blauw de periode dat er geen stads(onder)meester was aangesteld. Bronnen van de betalingen 
                      en aanstellingen, zie bijlage 4: stadsmeesters Amsterdam 1600-1700 
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BIJLAGE 14: LONEN STADSMEESTERS AMSTERDAM 1600-1700 
                          

                                       

                                       
  1648 1649 1650 1651 1654 1655 1656 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1675 1676 1677 1679 1680 1681 1682 1683 1686 1687 1688 1690 1692 1694 1697 1698 1699 

Stadsfabrieksmeester x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Onderfabriek               tevens  stadstimmerman x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Onderfabriek x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Penningmeester f 787,50 f 800                                       f 1450                             

Boekhouder x x x x x x x x x x x x x f 874-12-0   f 1074-12                                         

Stadstimmerman f 1150   f 1950     f 2650 f 2950        f 1200                                             

Ondertimmerman  x x x x x x x ?             ? 32st/d                 32st/d         36st/d     42st/d     

Ondertimmerman  x x x x x x x ?             x 32st/d                                             

Stadsmetselaar                             f 940                       f 800 f 1100                   

Ondermetselaar x x x x x x f 600     x x f 450  f 750 + opz.buitengetimmerten                                           

Ondermetselaar x x x x x x x x x x x f 450  f 750 + opz.buitengetimmerten                                           

Stadssteenhouwer f 1100       f 750                 f 1000                           x x x x x x x x x x 

Ondersteenhouwer x x f 700   f 600                   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Stadsschuitenmaker  
f 

577,50 f 590                                                         f 640             

Stadssmid f 700                           f 700                                               

Stadslandmeter                       f 760               f 1500\                                   

Stadsingenieur x x x f 2000                     x x x x f 1500/                                   

Stadsstratenmaker             30st/d         f 468                                           30st/d     

Stadsloodgieter en -leidekker                         f 630         30st/d                                       

Stadsklok- en geschutgieter                                                   x x x x x x x x x x x x x 

Stadsklok- en geschutgieter x x x x x                                                                   

Stadsschilder                           26st/d 30st/d           36st/d                               

Stadsgaardenier                           24st/d             30st/d                     36st/d       

Opzichter stadswallen                                                                             

Opzichter fortificatiewerken                                         f 1500                                 

Opzichter graaf-/modderwerk x x x x x x x x x f 750           f 1000                                           

Stadsschoorsteenveger                                                                             

Architect f 1600                         f 1600   f 1800           x x x x x x x x x x x x x x x 

                                       

                                       Lonen van alle stadsmeesters en stadsfabriekambtenaren in de zeventiende eeuw voor zover te traceren in de bronnen. 
                       Bij vaste jaarsalarissen: ordinaris- en vaste extraordinaris wedden samengevoegd, geen kledinggeld of incidentele 

                        betalingen meegerekend; turfgeld en huishuur veelal in ordinaris wedden verwerkt. Achtereenvolgende aanstellingen 
                       verschillend gekleurd, in blauw de periode dat er geen stads(onder)meester was aangesteld. Bronnen van de betalingen 
                       en aanstellingen, zie bijlage 4: stadsmeesters Amsterdam 1600-1700 
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BIJLAGE 15  

Biografische data stadsmeesters Amsterdam  

 

 
BOSBOOM, SYMON (1614-1662) 

Stadsondermeestersteenhouwer 1651-1653 

Stadssteenhouwer 1653-1662 

 

Afkomstig uit Emden 

1636-1650 steenhouwer te Nijmegen [Taverne 1966] 

?  in dienst van Keurvorst van Brandenburg [Weissman 1907, p.6] 

1657  Cort onderwijs van de vijf Colommen, uyt den scherpzinnigen Vincent Schamozzy getrocken  

 

kind: 

Dirck  in 1664 stadssteenhouwersknecht [SAA: 5039/ 2/ f.167v.-168v.] 

Plaatsnijder, huwde Jannetje Jansz (ondertrouw 09/04/1678) [Weissman 1907, p.7] 

 

BOUMAN, ELIAS (1636-1686) 

Stadsmetselaar 1681-1686 

 

Zoon van Claes Barentsz Bouman (1613-na 1671), metselbaas [Vaz Dias 1934, p.90] 

 

Huwde: 

Anna Bartels (1644/5-?) 

04/07/1670  ondertrouw [Vaz Dias 1934, p.90; SAA: DTB 495/ f.71v.] 

 

23/09/1659 poorter van Amsterdam [Vaz Dias 1934, p.90] 

16/03/1663  als landmeter geadmitteerd [Muller/ Zandvliet 1987, p.170 no.247]. 

18/03/1686 begraven in de Nieuwe Kerk [Vaz Dias 1934, p.91] 

  

Aannemer van metselwerk van: 

1669  Oosterkerk Amsterdam  

1670  Hoogduitse Synagoge Amsterdam ƒ2300 [Meischke e.a.1995, p.71] 

Ism timmerman Gillis van der Veen (kap) 

1671          Portugese Synagoge [Meischke e.a.1995, p.71] 

 

Ontwerper van 

1671  Binnen Amstel 224-226 Amsterdam [Vaz Dias 1934, p.91] 

1671  Portugese Synagoge Amsterdam [Vaz Dias 1934] 

 

 

BREDERODE, JAN WILLEMSZ (1621-1671) 

Stadsmetselaar  1659-1671 

 

huwde : 

1658  Anna Rodenburgh [v.Eeghen 1971, 66] 

Kind: 

Joan  [v.Eeghen 1971b, 61] 

 

27/07/1671 begraven in Nieuwezijds Kapel [v.Eeghen 1971, 66] 

 

Aannemer van metselwerk van: 

1654-1656 Regulierspoort Amsterdam ƒ7575; met stadstimmerman Swanenburgh ƒ5360 en steenhouwer  
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Abraham Molenijser ƒ9750 [SAA: 5039/ 340/ f.188] 

1657-1658 kerk ’s Graveland [Döbken 1980, 16] 

1663-1665 kerk Oudshoorn; stadstimmerman v.Petersom aannemer timmerwerk [Döbken 1980, 16] 

 

DANCKERTSZ, CORNELIS I (1536-1595 Amsterdam) 
Stadsmetselaar 1595-1595 

 

Zoon van Danckert Adriaens, bakker, en Aleyd Jansd. [Roever 1886, 21 n.5] 

Broers: Adriaan, Jan, Hendrick, Wilburch; zus: Lysbeth [Kruimel 1940, 99] 

Vader Danckert hertrouwd Adriana Cornelisd, weduwe van Herman Woutersz Gael, metselaar, in of omstreeks 

1556. Familie Gael dreef metselaars- en steenhouwerszaak op O.Z.Voorburgwal hoek Steenhouwerssteegje (naar de 

zaak genoemd). Cornelis en broer Hendrik werden metselaars. [Roever 1886, 21 n.5] 

 

Huwde 

Lysbeth Cornelis 

Kinderen: 

Cornelis II  1561  (stads)metselaar 

Hendrick ?   metselaar en rooimeester   [Kruimel 1940, 99] 

Jan   ?  rooimeester  

13/10/1600 begraven Nieuwezijds Kapel   [Kruimel 1940, 100] 

Dancker(t) ?  stamvader boekdrukkers en graveurs [Kruimel 1940, 131] 

Abram  21/08/1580 doop Oude Kerk    [SAA: DTB 1/162]  

Aeltgen  25/09/1583 doop Oude Kerk    [SAA: DTB 1/212] 

Neeltje  ?  meermalen doopgetuige   [Kruimel 1940, 131] 

 

04/07/1595  Cornelis Danckertsz begraven in de Nieuwezijds Kapel [Kruimel 1940, 99] 

 

Aangesteld met Lichtmis 1595, overleed echter eind juni, begin juli van hetzelfde jaar.  

Was in 1592 al door de stad naar Utrecht gezonden om hardsteen te keuren [SAA: 5039/ 278/ f.150v.; Rapiamus 

1592: reysen] 

Werd in sommige gevallen over stadszaken geraadpleegd. [Roever 1886, 21] 

 

 

 
DANCKERTSZ (DE OUDE), CORNELIS II  (1561-1634 Amsterdam) 

Stadsmetselaar 1595-1634 

 

Zoon van Cornelis I Danckertsz (1536-1595) en Lysbeth Cornelisdr   

 

Huwde eerste vrouw 

Neel Jacobdr. Lootsman (ca.1566-1599)   

dochter van Jacob Ysbrantsz Lootsman  

21/12/1585  ondertrouw [SAA: DTB 404/ f.91]  

05/01/1586 huwelijk  [Kruimel 1940, 132] 

21/05/1599  begraven NZ-Kapel [Kruimel 1940, 132] 

kinderen: 

Isbrant  02/11/1586 doop Oude Kerk [SAA: DTB 1/ f.306] † in of voor 1588 

IJsbrant  12/06/1588 doop Oude Kerk [SAA: DTB 1/ f.363] † in of voor 1599 

Trijn  25/03/1590 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 38/ f.136] 

Marritjegen  --/--/1592 [inbrengregister weeskamer 12/ f.261v.] 

 16/07/1601 doop Oude Kerk  [SAA: DTB 3/ f.285]  

Annetgen --/--/1595 [inbrengregister weeskamer 12/ f.261v] 

 16/07/1601 doop Oude Kerk [SAA: DTB 3/ f.285]  

Cornelys 22/01/1596 doop Oude Kerk [SAA: DTB 3/ f.11] † in of voor 1597 

Cornelis III 02/09/1597 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 38/ f.592]  

    Stadslandmeter, ondermetselaar en artilleriemeester  

 

Huwde tweede vrouw 

Oede Dircksdr. Seyl van Delft (?-in of na 1651)  
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dochter van Dirck Seyl en Aeltje Willemsdr Hey [Kruimel 1940, 13] 

03/03/1601  ondertrouw [SAA: DTB 762a/ f.143]  

18/03/1601 huwelijk  [Kruimel 1940, 132] 

kinderen: 

Aeltje (Alida) 24/01/1602 doop Oude Kerk [Kruimel 1940, 134]  † voor 1659 [Hofman 1970, 89] 

Jan   29/05/1603  doop Oude Kerk  [SAA: DTB 4/ f.67] 

Angniet  06/02/1605 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 39/ f.59] 

Pieter  (1605?-1660)  kunstschilder      

15/12/1660  begraven [Hofman 1970, 88] 

Lysbet  04/09/1611 doop Oude Kerk  [SAA: DTB 4/ f.360] 

Agniet  07/02/1605 [Hofman 1970, 87] 

Elisabeth   (1613-1670)   † 19/01/1670  

19/09/1634  huwt Claes Calkoen (1612-1687) koopman [Elias 1963, 655] 

 

08/11/1634 Cornelis II Danckertsz begraven in Wester Kerk [SAA: DTB 1100a/ f.8] 

 

Leerjongens Cornelis II Danckertsz: 

07/03/1610 Dirck Pyetersz van Amsterdam (2 jaar) [SAA: 366/1349/ f.1; Leerjongensboeck] 

13/05/1612 Claes Jansz van Amsterdam (2 jaar) [SAA: 366/1349/ f.3v.; Leerjongensboeck]  

20/04/1614 Isbrandt Cornelisz (2 jaar) [SAA: 366/1349/ f.6; Leerjongensboeck] 

24/04/1616 Jan Andriesz van Amsterdam (2 jaar) [SAA: 366/1349/ f.10; Leerjongensboeck] 

08/04/1618 Cornelis Jansz van der Schelling (2 jaar) [SAA: 366/1349/ f.12v-13?; Leerjongensboeck]  

10/06/1618 Pijeter Cornelis Danckertsz (2 jaar) [SAA: 366/1349/ f.13; Leerjongensboeck] 

21/06/1621 Jan Harmansz van Amsterdam (2 jaar) [SAA: 366/1349/ f.16; Leerjongensboeck]  

29/06/1626 Hendrick Tysz [SAA: 366/1349/ f.19v.; Leerjongensboeck] 

03/07/1628 Dirck Jansz van Amsterdam [SAA: 366/1349/ f.21; Leerjongensboeck] 

07/04/1631 Jacop Bultenjansz (Bestemansz?) [SAA: 366/1349/ f.22v.; Leerjongensboeck] 

 

[SAA: inbrengregister der weeskamer 12/f.261v.] 

Den 20.julij 1599 heeft Cornelis Danckertsz stadsmetseler bewezen zijn 4 kinderen als Tryn out 9 jaren, Maritgen 

out 7 jaren, Annetgen out 4 jaren ende Corneles out 2 jaren, daer moeder aff was Neel Jacobs Sr. Te zamen voor 

…erff de somme van tweeduysent vierhondert carolus guldens. Ende zal zyn kinderen houden met behouden 

goederen in cost ende cleederen t haren jaren toe omme de vruchten van t voorsz bewys, onder speciael verbant van 

zijn huijs ende erven genaemt t Roode Hert gestaen besyds de Wildeman op de Nieuwen Dyck aen gheen zyde van 

dHaerlemmer Sluijs daer len/? Van zijn de wildeman aende oostzijde ende Giert Jans Sr.aende westzijde, noch 

dhelft van twee huysen ende erven staende op t hoexken van de Nieu Hoochstrate als St.Anthonisdyck daer 

len/(den?) van zijn den ledich erff toekomende Jacob Pietersz Coppit aende zuytzyde, ende de Hoochstrate aende 

noordzyde, ende voirts generalyck alle ….. 

 

 

 

DANCKERTSZ DE RIJ, CORNELIS III (Amsterdam 1597-1662 Amsterdam) 

Stadslandmeter 1623-1662   

Stadsondermeestermetselaar 1623-1634   

Stadsartilleriemeester 1637-1662   

 

Zoon van Cornelis II Danckertsz en Neel Jacobsd. Lootsman (ca.1566-1599) 

02/09/1597  doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 38/ f.592]  

 

Huwde eerste vrouw 

Maritje Jacobs (ca.1598-in of voor 1621) 

02/11/1619 ondertrouw [SAA: DTB 424/ f.40] 

17/11/1619 huwelijk  [Kruimel 1940, p.136] 

in of voor 1621 overleden 

Kinderen:  

geen doop; geen in inbrengregister weeskamer 

 

Huwde tweede vrouw 
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Giertje (Geertruit) Davidts de Wilde (1599-?) 

Dochter van David de Wildt, secretaris van Amsterdam, en Maria van Beest van Heemskerck 

12/08/1621 ondertrouw [SAA: DTB 426/ f.164]  

29/08/1621 huwelijk  [Kruimel 1940, p.136] 

Kinderen: 

Cornelis  28/05/1623 doop Oude Kerk  [SAA: DTB 6/ f.48] predikant [Kruimel 1940, 147] 

Maritje (Maria) 16/02/1625 doop Nieuwe Kerk  [SAA: DTB 40/ f.292]  

Neeltje(Cornelia) 01/12/1626 doop Nieuwe Kerk  [SAA: DTB 40/ f.371]  

Wijntje  19/09/1628 doop Nieuwe Kerk  [SAA: DTB 40/ f.470] 

Jacob  04/07/1630 doop Oude Kerk   [SAA: DTB 6/ f.276] 

Dirck  01/08/1632 doop Nieuwe Kerk  [SAA: DTB 41/ f.203] 

 

07/04/1662  Cornelis III Danckertsz de Rij overleden buiten Delft op weg naar zijn zoon Cornelius,  

predikant te Brielle [Terwen 1979, 120] 

14/04/1662 begraven Nieuwe Zijds Kapel [Kruimel 1940, 136] 

 

 

16/07/1615 ‘Cornelis Danckertsz d Jonge voor gildebroeder aengenomen betaelt ƒ4’ 

  [SAA: 366/ 1346; arch.v.d.gilden; 16/07/1615] 

21/02/1620  Geadmitteerd als landmeter [Muller/Zandvliet 1987, 166] 

 

Leerjongens (metselaars) 

23/05/1622 Adriijan Martensz Wolf van Amsterdam (2 jaar) [SAA: 366/1349/ f.16v.; Leerjongensboeck] 

30/06/1631 Cornelis Danckertsz sijn zoon [SAA: 366/1349/ f.22v.; Leerjongensboeck] 

23/05/1633 Debart Jansz [SAA: 366/1349/ f.24; Leerjongensboeck] 

02/11/1637 Jacop Isacksz ‘ende is byde overluijden toegestaen alsoe dese jonge bij Claes Lyevensz sal/  

voor leerjonge was aengenomen ende gevrocht heeft sint des eersten septemb/ 1636 ende sal  

sijn leertijt daar af in gaen.’ [SAA: 366/1349/ f.27v.; Leerjongensboeck] 

08/11/1638 ‘neemt aen Cornelis Danckertsz landtmeeter voor jonges sijn twee zoons als Jacop Danckertsz  

ende Dirck Danckertsz voor d tijt van twee jaeren’[SAA: 366/1349/ f.28; Leerjongensboeck] 

 

 

INTESZ, PIETER (†1653) 
Stadstimmerman 1647-1653 

 

Uit Dokkum afkomstig 

 

Huwde eerste vrouw 

--/--/--  Baefge Gerritsz (†in of voor1618) [Meischke 1975, p.182] 

Huwde tweede vrouw 

28/04/1618  Jannetje Jans  (ondertrouw) [Meischke 1975, p.182]  

 

1633-1647 timmerman van het burgerweeshuis [Meischke 1975, p.182] 

1634-1635 leiding bouw Meisjesbinnenplaats [zie ook Ottenheym in: Huisken e.a. 1995, pp.168-172]. 

1637-1639 leiding bouw Amsterdamse Schouwburg, Keizersgracht [Meischke 1975, p.182] 

1638  bouwt in eigen beheer Brouwersgracht 39 [Meischke 1975, p.182] 

1648  bouwt in eigen beheer Herengracht 249-251 [Meischke e.a. 1995, p.45] 

 

 

JACOBSZ, JACOB (?-1628) 

Stadsondermeestertimmerman 1616-1628 

 

24/02/1616 bij aanstelling zwager van stadstimmerman Hendrick Jacobsz (Staets) genoemd  

[SAA: 5024/ 1/ f.34v.; res.Reg. en Oud Burg.; 24/02/1616] 

Familieconnectie tussen Jacob en Hendrick Jacobsz niet gevonden in Amsterdam 

Jacob Jacobsz waarschijnlijk broer van Laurens Jacobsz, de eerste echtgenoot van Hendrick 

Jacobsz’ tweede vrouw en daarmee ook Hendricks zwager 

21/12/1628  Jacob Jacobsz ‘van de Biercay in de podt’ overleden [SAA: DTB 1045/ f.9;  

begraafboek Oude Kerk] 
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Hendrick Jacobsz incasseerde van wege en uit naam van Jacob Jacobsz’ dienst extraordinaris over 

1628 [SAA: 5014/ 95/ f.61v.; stadsrekening 1628]; Jacob Jacobsz komt daarna niet meer in 

stadsrekeningen voor en is dus overleden in 1628. 

 

KEYSER, HENDRICK DE (Utrecht 1565-1621 Amsterdam) 

Stadsbeeld- en steenhouwer 1595-1621 

 

Zoon van Cornelis Dircxz (†1623) kistenmaker te Utrecht en Cornelia Huiberts van Nykercken (†1604)  

15/05/1565  geboren te Utrecht [Neurdenburg 1930]: 

24/10/1591   poorter van Amsterdam [SAA: 5033/ 1/ f.197; poorterboek B] 

12/05/1621  koopt graf  D no.30 in Zuiderkerk [Weissman 1904, p.74] 

15/05/1621  overleden 

19/05/1621  begraven in Zuiderkerk [Weissman 1904, p.74] 

 

Huwde: 

Beyken (Barbara) van Wildere van Antwerpen te Amsterdam. 

06/04/1591 ondertrouw 

Kinderen: 

Maeicke  08/03/1592 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 38/ f.234] 

  14/05/1613 huwde Nicolas Stone; 25/04/1613 ondertrouw [Weissman 1911, p.49] 

  19/11/1647 overleden te Londen [Weissman 1911, p.50] 

PIETER 1595  geboren [Weissman 1904, p.76] 

10/01/1616 leerlingsteenhouwer bij HdK [SAA: 366/1349/ f.9v.; Leerjongensboeck] 

THOMAS 1597  geboren [Neurdenburg 1930, p.7] 

10/01/1616 leerlingsteenhouwer bij HdK [SAA: 366/1349/ f.10; Leerjongensboeck] 

Machtelt    [Neurdenburg 1930, p.7]  

WILLEM 20/05/1603 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 39/ f.9] 

22/03/1620 leerlingsteenhouwer bij HdK [SAA: 366/1349/ f.14v.; Leerjongensboeck] 

Henrick   26/12/1604 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 39/ f.55] 

  Voor 1613 overleden 

Kornelis  25/03/1607 doop Oude Kerk [SAA: DTB 4/ f.195] 

  Voor 1621 overleden; komt niet voor in testament van weduwe De Keyser [Weissman 1911, p.74] 

Hendrick 1613  geboren [Weissman 1911, p.53] 

Aeltje  04/08/1618 begraven in de Zuiderkerk [Weissman 1911, p.74] 

 

Octrooien:  

18/05/1596  oorgat dat zonder hulp van mensenhanden openSAAt; Actenboek van de Staten-Generaal  

[Kossmann 1929] 

26/01/1612: kunstmarmer [Kossman 1929] 

 

Leerlingen: 

1594-1597 Hendrick Jansz; zoon van Jan Hendricksz, stadsmetselaar van Emden  [Meischke 1994, p.106] 

1607-1613  Nicholas Stone, huwde dochter Maeike [Neurdenburg 1930, p.92] 

15/05/1611  Hans Schut van Danzig [SAA: 366/ 1349/ f.2v.; leerjongensboeck] 

20/04/1614 Hendrick Carstens Durst [SAA: 366/1349/ f.6; Leerjongensboeck]  

10/01/1616 Pyeter Hendricksz sijn zoon  [SAA: 366/1349/ f.9v.; Leerjongensboeck] 

10/01/1616 Thomas dKeijser sijn zoon [SAA: 366/1349/ f.10; Leerjongensboeck] 

22/03/1620 Wijlem Hendricksz sijn zoon [SAA: 366/1349/ f.14v.; Leerjongensboeck] 

01/11/1620 Tys Albartsz van Haarlem [SAA: 366/1349/ f.15; Leerjongensboeck]  

 

Meesterknechten: 

1612-1613  Herman Ariaenssen, meesterknecht te Deventer [Meischke 1994, p.113] 

1619  Gerrit (of Geraert) Lambertsz, meesterknecht [Neurdenburg 1930, 92] 

 

 

 

KEYSER, PIETER DE (Amsterdam1593-1676 Amsterdam) 

Stadssteenhouwer 1621-1633 
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Zoon van Hendrick de Keyser en Beyken van Wildere 

 

Huwde eerste vrouw: 

Magdalena Geens  

18/08/1623 ondertrouw [SAA: DTB 428/ f.155]‘Pieter de Kayser stadtsteenhouwer out 30 jaren’ 

Kind: 

Cornelis  1623 geboren; in 1644 21 jaar oud als leerling van Pieter  [Weissman 1904, p.79] 

 

Huwde tweede vrouw: 

Magdalena Jacobs Indischeraven 

08/08/1625  ondertrouw [SAA: DTB 430/ f. 201] Pieter de Keyser van Amsterdam stadtstenhouwer  

woonende op de Groene Burghwal 

Kinderen: 

Lijsbetgen komt voor in testament Pieter in 1636 [Weissman 1904, p.77] 

Hendrik  komt voor in testament Pieter in 1636 [Weissman 1904, p.77] 

Barbara  komt voor in testament Pieter in 1636 [Weissman 1904, p.77] 

 

Huwde derde vrouw: 

CatharinaBegijn (1607/8-1964), weduwe van Esaias de la Tombe  

16/10/1639 huwelijkse voorwaarden bij notaris Lamberti [Weissman 1904, p.78] 

27/10/1639 ondertrouw [SAA: DTB 452/ f. 250] ‘Pieter de Keyser  van Amsterdam, woonende opde  

Brouwersgracht’  

Kinderen: 

Magdaleentgen komt voor in testament Pieter in 1648 [Weissman 1904, p.79] 

Pieter  komt voor in testament Pieter in 1648 [Weissman 1904, p.79] 

Maria   komt voor in testament Pieter in 1648 [Weissman 1904, p.79] 

 

Begraven 

07/12/1676 in de Noorderkerk [Weissman 1904, p.79] 

 

03/11/1621   gildenmeester [SAA: 366/ f.1346; Gildebroedersboek metselaarsgilde]. 

1638   overman metselaarsgilde met Wouter Jansz van de Speet [Weissman 1904, p.78] 

 

Leerjongens Pieter de Keyser: 

17/07/1630 Jacob Cornelisz ende sijn cosijen daar neffens Thomas Jacobsz [SAA: 366/1349/ f.22; 

Leerjongensboeck] 

03/07/1634 Barendt Harmansz van Bentum [SAA: 366/1349/ f.25v; Leerjongensboeck] 

18/12/1634 Hendrick dKeyser sijn zoon [SAA: 366/1349/ f.26; Leerjongensboeck] 

19/04/1639 Koert Barentsz van Bentum [SAA: 366/1349/ f.28v.; Leerjongensboeck] 

21/11/1644 Kornelis Pietersz de Keijser sijn soon [SAA: 366/1349/ f.36v.; Leerjongensboeck] 

21/11/1644 Jan Harmsz? [SAA: 366/1349/ f.36v.; Leerjongensboeck] 

 

 

KEYSER, PIETER DE (1646-1687) 
Stadssteenhouwer (ploegdrijver der stadssteenhouwers) 1680-1683 

Opzichter van de buitengetimmerten 1683-1687 

Opnemer aanbestede modder- en graafwerken 1684-1687 

Assistent stadsstratenmaker, opnemer aanbestede stadsstaatwerken 1685-1687 

 

Zoon van Thomas de Keyser (1597-1667) en Aeltje Heymericksz (1613/4-1691) 

1646   geboren 

10/12/1657 ingeschreven als leerjongen van Cornelis de Vos ‘om het ambacht te leeren vant metselen’  

[SAA: 366/1349/ f.62v.; Leerjongensboeck] 

06/05/1687 begraven in de Zuiderkerk in graf D.no.30 bij zijn vader en grootvader [Weissman 1904, p.83] 

 

Huwt 

Catrina Kliver van Amsterdam (1652/3-?) 

07/05/1677 ondertrouw[ Weissman 1904, p.82] 
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KEYSER, THOMAS DE (1597-1667) 
Stadssteenhouwer 1662-1667 

 

Zoon van Hendrick de Keyser en Beyken van Wildere van Antwerpen  

1597  geboren [Neurdenburg 1930] 

10/01/1616 leerlingsteenhouwer bij HdK [SAA: 366/1349/ f.10; Leerjongensboeck] 

Arminiaan komt in 1628 voor op lijst ondertekenaars request om godsdienstvrijheid[Weissman 1904, p.80] 

Schilder 

15/02/1646 testament Thomas bij notaris Quyryns [Weissman 1904, p.81] 

 

Huwde eerste vrouw: 

Machtelt Andries, dochter van goudsmid Andries Frederiscksz en Marritge Bruynen [Weissman 1904, p.79] 

01/07/1626  huwelijkse voorwaarden bij notaris Mathijs [Weissman 1904, p.80] 

05/07/1626 ondertrouw [Weissman 1904, p.80] 

 

Kind: 

Andries  15/04/1627 doop Oude Kerk [Weissman 1904, p.80] 

  Voor 1640 overleden; komt niet voor in weesboek 1640 [Weissman 1904, 81] 

Hendrick 1633/4  21/08/1640 in weesboek vermeld [Weissman 1904, p.81]  

 

Huwde tweede vrouw: 

Aeltje Heymericksz van Deventer (1613/4-1691) 

25/08/1640 ondertrouw [Weissman 1904, p.81] 

 

Kinderen: 

Pieter  1646  geboren [Weissman 1904, p.81] 

Thomas 

Judith 

Machtelt 

Barbara 

 

 

KEYSER, THOMAS DE (†1679) 

Stadssteenhouwer 1675-1679 

Stadssteenmeter 1677-1679 

 

Zoon van Thomas de Keyser (1597-1667) en Aeltje Heymericksz (1613/4-1691) 

Na 1646 geboren 

02/09/1679 testament opgemaakt bij notaris D.van der Groe [Weissman 1904, p.83] 

19/12/1679 begraven in de Zuiderkerk in een kerkgraf onder ’t portaal [Weissman 1904, p.83] 

 

Huwde 

Cornelia van der Kiste 

kind 

Hendrick 02/11/1678 gedoopt in de Zuiderkerk [Weissman 1904, p.83] 

 

KEYSER, WILLEM DE (1603-na 1674) 

Stadssteenhouwer 1647-1653 

Stadstekenaar 1647-1653 

 

Zoon van Hendrick de Keyser en Beyken van Wildere van Antwerpen  

20/05/1603 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 39/ f.9] 

22/03/1620 leerlingsteenhouwer bij HdK [SAA: 366/1349/ f.14v.; Leerjongensboeck] 

13/08/1640 als meestersteenhouwer ingeschreven [SAA: 366/ 1346 Gildebroedersboek metselaarsgilde] 

20/02/1653 ontslagen als stadssteenhouwer wegens frauduleuze praktijken 

11/06/1655 steenhouwerij met bovenwoning gekocht Prinsengracht/Elandstraat [Weissman 1904, p.85] 

29/10/1658 failliet verklaard [Weissman 1920, p.163] 

02/06/1674 volgens notarisacte wonende te Londen, Engeland [Weissman 1904, p.87] 
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Huwde: 

Walburg Parker [Weissman 1920, p.162] 

 

Kinderen 

Hendrick 25/08/1657 in ondertrouw met Maria Nachtigael van Delft [Weissman 1904, p.87] 

 

Leerjongen: 

09/03/1643 Hans Jeurijans van Bruijnswijcke [SAA: 366/1349/ f.32; Leerjongensboeck] 

 

 

KRABBENDAM, JAN WILLEMSZ (†1681) 
Stadsmetselaar 1671-1681 

 

Aannemer van metselwerk van: 

1667  Sixhuis, Herengracht 619 Amsterdam naar ontwerp van Adriaen Dortsman 

1671-1673 Herengracht 621-629/Amstel 208-212 naar ontwerp van  Adriaen Dortsman  

Krabbendam mogelijk partner met Dortsman in dit bouwproject [Vlaardingerbroek 1996, p.161 
en 166 (bijlage II)]. De bouw van het huizenblok viel in de periode van zijn 

stadsmeestersaanstelling, dus voor de bouw daarvan zou hij toestemming moeten hebben gehad 

van het stadsbestuur. 

 

KRAMER, HERBERT (†1705) 

Stadsmetselaar 1686-1705 

Keurmeester van de steen 1686-1705 

 

1690  geadmitteerd als landmeter [Muller/ Zandviet 1987, p.174 no. 431] 

 

Aannemer  van metselwerk van: 

1687  Huis Nigtevegt [Meischke e.a.1995, p.71] 

1693  twee zijvleugels Het Loo ism Ebben Harmense [Meischke e.a.1995, p.119 n.248] 

 

Ontwerper van: 

1687  Keizersgracht 653-657 Amsterdam [Meischke e.a.1995, p.71] 

1700  kap Burgerzaal Stadhuis Amsterdam met stadstimmerman Hans van Petersom [Meischke  

e.a.1995, p.71; zie Janse 1989, p.269]  

 

 

LIEVENSZ, CLAES (†1636) 
Stadsmetselaar (1635-1636) 

 

15/06/1614  ‘Claes Lijevensz Barckman’ aangenomen als metselmeester in het metselaarsgilde  

[SAA: 366/1346; Gildebroedersboek metselaarsgilde]. 

11/07/1636  begraven in de Nieuwe Kerk [SAA: DTB 1054/ f.98v.]. 

 

 

MICHIELSZ,  PIETER (†1647) 

Stadstimmerman 1639-1647 

 

Aannemer timmerwerk van 

1633-1634 Makelaars Comptoir, Nieuwezijds Voorburgwal:  

met metselaar Jacop Huygen en steenhouwer Albert Heyndrickse  [Meischke e.a. 1995, p.44]. 

 

ontwerper van 

1633  Makelaars Comptoir, Nieuwezijds Voorburgwal Amsterdam [‘Bericht…’ (2002), pp.2-3]. 

 

 

MOLENIJSER, BARENT  
Stadsondersteenhouwer 1661-1667 
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Stadssteenhouwer 1667-? mogelijk 1675 

 

Zoon van Abraham Molenijser, steenhouwer 

20/06/1644 ingeschreven als leerling van zijn vader samen met zijn vier broers Jacob, Abram, Isack en  

Heijndrick [SAA: 366/ 1349/ f.35; Leerjongensboeck] 

 

 

PETERSOM, HANS JANSZ VAN (†1709) 

Stadstimmerman 1667-1709 

 

Afkomstig van Lexmond 

 

Huwde eerste vrouw: 

Jannitie Jonas Timmerman († in of voor 1683) 

--/--/16--  Weduwnaar van Jannitie Jonas Timmerman bij huwelijk met Catharina Heermans in 1683  

[SAA: DTB 511/ f.559] 

 

Huwde tweede vrouw: 

Catharina Heeremans (†in of voor 1686) 

Weduwe van Nicolaas de Vos, Oudezijds Achterburgwal 

11/11/1683  ondertrouw [SAA: DTB 511/ f.559] 

 

huwde derde vrouw: 

Theodora van Swol (†in of voor 1699) 

Weduwe van Barent de Reus, Rozengracht 

26/09/1686  ondertrouw [SAA: DTB 515/ f.215] 

 

huwde vierde vrouw: 

Margreta Kuijlenburgh  

Weduwe van Gerrit Goversz van Rossum 

24/01/1699  ondertrouw [SAA: DTB 530/ f.12] 

 

09/03/1709  Hans Jansz van Petersom overleden [SAA: 5031/ 54/ f.159] 

 

21/06/1661  Hans Jansz van Peterson, timmerman van Lexmond, poorter van Amsterdam  

[SAA: 5033/ 2/ f.233; Poorterboek] ‘Hans Jansz van Peterson van Legsmondt, timmerman, heeft 

sijn poorter eedt gedaen ende de heeren tresorieren ’t kleijn poorter gelt betaelt.’ 

 

Ontwerper van: 

1681  Diaconie Oude Vrouwenhuis aan de Amstel (Amstelhof) [Meischke 1983, pp.13-14]  

1690  Theatrum Anatomicum [Meischke e.a.1995, p.67]  

1700  kap Burgerzaal Stadhuis Amsterdam [Meischke e.a.1995, p.67; Janse 1989, p.269] 

 

Aannemer van:  

1663-1665 kerk Oudshoorn; stadsmetselaar J.W.Brederode aannemer metselwerk [Döbken 1980, p.16] 

 

 

SINCK, LUCAS JANSZ (†1622) 
Stadslandmeter 1612-1622 

 

10/11/1622  begraven in de Oude Kerk [SAA: DTB 1044/ f.82]  

‘mester Luckas lantmeetter wonende op dye roosegraft in de lantmeetter’ 

 

 

STAETS, HENDRICK JACOBSZ (1558-ca.1631) 

Stadstimmerman 1595-1630/1 

 

Geboren in 1558, afkomstig uit Westzaan  
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Huwde eerste vrouw: 

Willempjen Rijcken (†voor of in 1617) 

14/04/1582 ondertrouw [SAA: DTB 402/ f.92]  

(‘Hendrick Jacobsz van Wessanen, oudt xxiij jaeren wonende inde Koesteech, verclarende gene 

naerde vruntschap te hebben dan aen sijn oom die bij schriffe int huwelick verwillicht heeft…’) 

Kinderen: 

Pietergen  08/03/1585 doop Oude Kerk [SAA: DTB 1/ f.252] 

   10/03/1617 huwt Jan Jansz Coeckebacker [SAA: DTB 421/ f.118] 

(08/05/1618 Jan Jansz Koeckebacker betrokken bij verdwijning van twee 

hardstenen posten uit het tuchthuis waarin zijn schoonzus binnenmoeder was. 

Volgens zeggen geschonken gekregen van Hendrick de Keyser die dit echter ten 

stelligste ontkende. [Van Dillen 1933, 288-289 no.460;]. 

Marritgen  19/10/1586 doop Oude Kerk [SAA: DTB 1/ f.304] 

Trijn  16/10/1588 doop Oude Kerk [SAA: DTB 1/f. 377] 

Jacob  09/08/1592 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 38/ f.256] 

Rijck  22/01/1595 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 38/ f.395] 

Jacob  27/01/1598 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 38/ f.624] 

Anne  18/07/1600 doop Nieuwe Kerk [SAA: DTB 38/ f.814] 

geen meldingen in de weeskamer 

 

huwde tweede vrouw 

Maritje Philips van Alckmaer,  

Dochter van Philips Cornelisz Boom, raadsman van Prins Willem [Roever 1886, 6 n.3] 

Weduwe van Louris Jacobsz  (eerste huwelijk 20/04/1585 SAA: DTB 404/ f.6) 

10/08/1617 ondertrouw [SAA: DTB 421/278]  

 

14/07/1587  poorter van Amsterdam [SAA: 5033/ 1/ f.63; Poorterboek B] Henrick Jacobsz huistimmerman  

overleden tussen  08/11/1630: Hendrick Jacobsz zelf kwartaalwedde opgehaald;  

[SAA: 5039/ 314/ f.150v.; Rapiamus 1630] 

en   20/02/1631: opvolger Claes Geurtsz ontving eerste kwartaalwedde;  

[SAA: 5039/ 315/ f.132v.; Rapiamus 1631] 

 

 

STALPAERT, DANIEL (1615-1678) 

 Stadsarchitect 1648-1678 

 

Zoon van schilder Pieter Stalpaert (ca.1572-voor1639) en Maeyken van Walperghen;  

22/03/1615  gedoopt te Amsterdam,  Nieuwe Kerk [SAA:DTB 39/ f.379]  

30/10/1640  ingeschreven in het makelaarsgilde [SAA: 366/ 1071/ f.35] 

01/08/1648  stadsarchitect van Amsterdam; 

05/12/1648  uitgeschreven bij het makelaarsgilde [SAA: 366/ 1071/ f.35] 

03/12/1676  begraven in de Nieuwezijds kapel [SAA: DTB: 1068/ 480] 

 

Huwde eerste vrouw: 

Margrieta Fransen  

dochter van ? en Trijnten Comelijn  

26/07/1639  ondertrouw [SAA: DTB: 451/ 239] 

12/03/1641 begraven in de Oude Kerk [SAA: DTB: 1046/ f.2] 

Kind: 

Catharina  06/05/1640 gedoopt Nieuwe Kerk [SAA: DTB: 7/ f.247]    

22/08/1641 begraven Oude Kerk [SAA: DTB: 1046/ f.5v.] 

 

Huwde tweede vrouw 

Machtelt Lodders (1604-1678),  

Dochter van Jaspar Cornelisz Lodder (1576-1624) en Neeltge Jans Veen (1566-1615) 

weduwe van houtkoper Egbert van Hoorn 

17/03/1645 ondertrouw [SAA: DTB:461/ f.392] 

02/04/1645  huwelijk [SAA: DTB:461/ f.392] 

11/06/1678  begraven [SAA: DTB:1056/ f.147] 
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SWANENBURGH, GERRIT BARENDSZ (1605-1669) 

Stadstimmerman 1654-1667 [SAA: 5023/ 4/ f.11v.] [SAA: 5039/ 3/ f.108] 

Opzichter van de stadsonderhoudswerken 1654-1655 [SAA: 5023/ 4/ f.9-10v.] 

Opzichter van alle stadswerken 1655-1659 [SAA: 5023/ 4/ f.50] 

Onderfabrieksmeester 1659-1667[SAA: 5039/ 2/ f.17v.] [SAA: 5039/ 3/ f.108] 

 

Huwde 

Dieuwer Claes Coeck (1615-1664) [Dudok van Heel 1980, p.37] 

 

Voogd van Maria Vos, dochter van Jan Vos, dichter en stadsglazenmaker [Dudok van Heel 1980, p.37] 

 

04/01/1667 ontslag gevraagd wegens ouderdom, per 23 april gekregen [SAA: 5039/ 3/ f.108] 

11/01/1669 begraven [SAA: DTB 1056/ f.1] 

 

Uitvoerder: 

1663  VOC-magazijn mmv stadsmetselaar; ontving hiervoor 300 rijksdaalders [Overvoorde 1928, p.44] 

 

Aannemer van timmerwerk van: 

1657  Regulierspoort Amsterdam ƒ5360; met stadsmetselaar Brederode ƒ7575 en steenhouwer Abraham  

Molenijser ƒ9750[SAA: 5039/ 340/ f.188] 

 

Ontwerper van: 

Bank van Lening 

Muiderpoort 

Weesperpoort 

Utrechtse poort 

Stadsschuitenmakerij op Oostenburg 

3 stedenbouwkundige plannen voor de Vierde Vergroting 

 

 
VINCK, PIETER EGBERTSZ (Amsterdam 1568-1637 Amsterdam) 

Stadsartilleriemeester 1611-1637 [aanstelling zie: SAA: 23/2/ f.237v.] 

Raad 1618-1637 door stadhouder Maurits aangesteld 

 

1568 geboren als zoon van Egbert Pietersz alias Capiteyn Vinck en Brecht Pietersdr. 

Huwde: 

Belitge Laurensdr Ringh 

kind:  

Hillebrand Pietersz Vinck huwt Catharina Lodder, zuster van Daniel Stalpaerts 2
e
 vrouw [Elias, p.319-323] 

† 28/01/1637 

 

12/02/1631 verzoekt huishuur ipv de door de stad verkochte dienstwoning op het Rondeel. Ontvangt van nu af ƒ315 

jaarlijks zo lang hij het ambt bekleed. [SAA: 5024/ 1/ f.91v.] 

Houtkoper aan de Nieuwendijk; woonde sedert 1611 op ’t Rondeel en was eigenaar van de hofstede Vierhuysen te 

Overdiemen bij de Bijlmermeer. Liet vermogen na van ƒ83.500. [Elias, p.319-323] 

 

VOS, PHILIPS PHILIPSZ DE 

Stadsmetselaar 1637-1659 

 

huwde ? 

kinderen: 

Jan  26/04/1632 gildeleerling van Philips de Vos [SAA: 366/ 1349/ f.23v.; Leerjongensboeck] 

Cornelis  19/05/1636 gildeleerling van Philips de Vos [SAA: 366/ 1349/ f.26v.; Leerjongensboeck] 

 

begraven 

13/11/1659  ‘Philips de Vos Heregraft’ begraven in de Westerkerk [SAA: DTB 1100B/ f.170] 
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04/04/1623 ‘is voor gijldebroeder aengenomen Phlup dVos ende heeft [hij] het gylt ende d’bos voldaen’. 

[SAA: 366/1346; Gildebroedersboek metselaarsgilde]. 

 

Leerjongens Philips de Vos: 

26/04/1632  Jan Philipsz de Vos [SAA: 366/ 1349/ f.23v.; Leerjongensboeck] 

19/05/1636 Cornelis Philips de Vos [SAA: 366/ 1349/ f.26v.; Leerjongensboeck] 

21/06/1638 Abram Albartsz van Campen [SAA: 366/1349/ f.28; Leerjongensboeck]; 

09/12/1641 Hans Kets van Amsterdam [SAA: 366/1349/ f.31; Leerjongensboeck]; 

03/06/1647 Wilem Rijndertsen van Amsterdam [SAA: 366/1349/ f.43; Leerjongensboeck]; 

09/03/1648 ??(onleesbaar) Jansz [SAA: 366/1349/ f.44v.; Leerjongensboeck]; 

04/06/1657 Cornelis Jansen van Amsterdam [SAA: 366/1349/ f.61v.; Leerjongensboeck]. 

Leerknechten: 

25/05/1648 Jan Pietersen vande Schalckhout uijt Dijtmarsschen [SAA: 366/1349/ f.45; Leerjongensboeck]. 

15/01/1652 Henderick Jansz van Amsterdam [SAA: 366/1349/ f.53; Leerjongensboeck]; 

01/07/1652 Pieter Cristeyaensz Smit van Amsterdam [SAA: 366/1349/ f.54v.; Leerjongensboeck]. 
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BIJLAGE 16   

Bestek kerk Sappemeer 1653 

[GA: 1605/322b.r./1655/f.364v.; bijlagen bij de stadsrekeningen] 

 
 

Besteck en conditien waer naer de Ed\ mogende heeren borgemesteren ende raedt der stadt Groningen gedencken te 

laeten besteden door haer edele gecommitteerden, een kercke komende in Sapmeer te staen ende in acht kant 

perfecteren, gelijck het model daervan is aenwijsende, in’t diameter 60 voeten binnen (buiten doorgestreept) warx 

uijt de zijd-muiren niet uijt de hoecken te meten. 

1) Inden eersten sal’t fondament werden aengelecht 4½ voeten steendick ende in schraden tot 9 voeten hoochte op 3 

steen dick. 

2) Op dit fondament voortaen een borst-weeringe muir te setten tot 9 voeten hooch, 3 voet steen, waer van dese 

buijtenste steenen als mede alle volgende buijten steenen inde baeck perfeckt zullen worden geslepen ende op dese 

9 voet hoochte rontom een grauwe steen, water lijste van 4 duijm dick naer behooren in de muir verbinden. 

3) Op dese 9 voeten hoochte voortaen een muir perfeckt in’t loot optrecken van 22 voeten hooch, ½ voet 

ingeschradet zijnde van 2½ steen dick. 

4) In ider acht-kante binnen inde hoeck een pedestael 4 voet hooch, onder breet 1½ steen, 6 duijm uijtspringende 

aen te leggen, daer op een pilaer te metselen van een voet breet, uijtspringende 3 duijm, met basen ende capiteelen 

aendich versien. 

5) In ider acht kant een venster, ter hoochte in de boge 17 voeten ende 8 voet wijt, in ider venster twee grauwe 

steenen posten, ende arketten ende 3 ijseren balcken ider eijnde, als oock inde midden met loot versien, dese grauwe 

steenen t’samen 5 duijm dick, 10 duijm breet, als oock van buijten onder de vensters met grauwe steen ter breette 

ende dickte nae eijsch te overleggen. 

6) Op dese voorsz muiren ter hoochte van de pleijn te weten boven voorsz 9 voeten in’t geheel 30 voeten te leggen 

8 greijnen balcken, dobbelde, zijnde in’t getal 16 stuck, ider lanck 23 ad. 23½ voeten, 7 ende 12 duijm bereijt holt, 

deselve 8 balcken daer van met swalue starten in laten, ende met twee 8 duijm rongen ider eijnde te rongen. 

7) Dese 8 eerste balcken ider inder midden te versien, met een iseren krapancker, 3 voet lanck, hebbende dobbelde 

stiften ider swaer 20 pont, met noch ree cram ende anckernagels, als oock ider eijnde van dese balcken, soo diep de 

zelve inde muir komen te beleggen met een kaste van eijcken beunplancken, ider kast met spijckers nae behooren 

versien. 

8) Op dit voorsz muir-warck te leggen dobbelde plaeten, waer van de binnenste greijnen, ende de buijtenste met alle 

des zelfs blockeels eijcken sal wesen, t’samen 4 ende 6 duijm kant, edoch de blockeels 6 duijm kant, met swalue 

starten op de plaeten ingelaten, de vergaderinge vande plaeten, als mede de blockeels, soo inde hoecken komen te 

leggen, ter lengte van 2½ voeten,, met 6 ende 8 duijms rongen nae behooren te bevestigen. 

9) Op dese plaeten te setten 8 greijnen fliergebinten, de stijlen lanck 22 voet, 7 ende 12 duijm swaer, de balcken 32 

voeten lanck, 8 ende 13 duijm swaer, ider gebint 2 block banden 6 voeten lanck, 7 ende 12 duijm kant, ende ider 

bant onder aende stijlen met 3 ende 9 duijms rongen ende boven met pennen ende gaten wel ende dicht te sluijten. 

10)  Onder dese balcken te setten 8 greijne steunen, ider lanck 6 voet, 5 ende 8 duijm swaer, op een duijm vermoedt 

ende wel met rongen van 9 duijm nae den eijsch versien. 

11) Dese kap te besetten met greijnen op-langen // cruin nae het moedel // 2 voet wijdt van malkanderen, wan 

gesneden holt, swaer onder 5 ende 6 duijm, boven 4 ende 5 duijm, de voeten onder met 7 ende 8 duims rongen 

lanck nae behooren, voorts met schalcken (:dienende tot de afwateringe tot 1½ voet over de muijr stekende;) na den 

eijsch wel te versien. 

12) Onder dese oplangen een greijnen gordinge rontom te brengen van 4 ende 5 duijm swaer, mitsgaders 8 steunen 

dito swaer, lanck nae eijsch ende behooren met rongen te bevestigen, als oock de krap lasschen. 

13) Boven op dese flieringe balcken te setten 8 eijcken stijlen in’t achtkant van buijten gewrocht, ider lanck 20 voet, 

9 duijm kant, de balcken tot 4 in’t getal, soo in’t klock-warck komen, ider lanck 10 voet, swaer als vooren, waer van 

d’eene balc met een bequaem bucht moet wesen; de bantjes swaer ende lanck nae behooren, met pennen ende gaten 

op een duijm vermoed, met holten nagels dicht te sluijten. 

14) In voorsz klockwarck te brengen een eijcken makelaer lanck 10 voet, 9 duijm swaer, ende acht eijcken steuntjes 

van 3 voet lanck, 3 ende 4 duijm kant. 

15) Noch 8 eijcken oplangen met een bucht volgens ‘t model lanck nae eisch, 3 ende 4 duijm lant, wel te vestigen. 
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16) Noch een ijseren stange ter lengte van 6 voet swaer nae eijsch onder met 4 veren ende 2 ijseren hoepen wel te 

versien. 

17) Aen’t achtkant van’t voorsz klockwarck aen de stijlen rontom een eijcken lijste friese ende arhitrabe te brengen, 

t’saemen 1¾ voet briet, ende met 8 eijcken booghjes 5 duijm dick, volgens model fraeij te versien. 

18) Gedachte klockwerck te beklieden met goeden greijmen coperwijx delen, sonder spint, als mede ‘t verhemelte 

van dien, ider dele met 3 à 4 schietspijkers tegens ider oplange bevestigen. 

19) Onder ‘t gemelte klock-warck te brengen 2 eijcken balcken met een bequaem bucht, daer’t zelve warck op komt 

te rusten, ider balck lanck 10 voet, 10 duim kant, met pennen ende gaten inde stijlen op een duijm vermoed te 

maken, ende met holten nagels dichte sluijten. 

20) Op dese balcken noch te setten 2 eijcken stijlen ijder lanck 7 voet, 8 duijm kant, ende 4 slingerschoren van 6 

voeten lanck met ijsere banden moeten inwarcken, het hooft vande klocke lanck ende swaer nae eijsch, ende met 

alle daer toe noodige ijserwarck versien. 

21) Item, tot de kuijme van dit klockwarck te leveren 8 stucken eijckenholt ider lanck 5 voeten, 6 duijmkant, inde 

stijlen wel gearbeijdt. 

22) Dese kuijme met eijcken beune plancken bughs-wijse te oversolderen, ende daer in te maken een krap luijcke 

van 2½ voeten vierkant, de plancken inde anderen geploecht ende ider met 3 à 4 middel nagels nae eijsch te 

spijkeren. 

23) Voor gesechte achtkante kercke oplangen, boven te bekleeden met goede greijne coperwijxdeelen, sonder spint 

dicht enden anderen geploecht ende ijder dele, op ijder oplange, met 3 schietspijkers vastigen. 

24) Mitsgaders in’t achtkant onder dit dack te leveren een eijcken lijste 1½ voet briet, 4 duijm dick, cierlijck ojijfs 

wijse uijtgearbeijt, ende op ider achtkant 3 eijcken 3 ende 4 duijms ribben inde muir te leggen overhoecks wel  te 

sluijten ende vaste gespijkert, nae anwijsinge. 

25) Binnen in de kercke boven die 8 pilaers te leggen 8 eijcken schourtoijsen, ijder lanck 6 voet, een voet dick ende 

1½ voet briet, voor cierachtich uijtgewroecht, komende 4 voeten buijten de muijr over te steken. 

26) Boven op de balcken ende schourtoijsen te bekleeden, onder ende boven ter briette van 4 voet, ende ter lengte 

25 voeten met greijnen 1 ½ duijms balck delen sonder spint, de onderste planck geschaeft inden ander geploecht, 

ende ider met 3 middel nagels wel gespijckert. 

27) Op dese schourtoijsen te setten 8 greijnen buchtige spanten volgens model, lanck ongeveel 32 voeten, met noch 

inde midden, tusschen ider spant, twee buchtige spanten, korter als voorsz spanten, edoch nae behooren lanck. 

28) Dese 24 buchtige oplangen voort te beschaeven met een oiijff, soo nochtans dat ider oplange dick zij 3 duijm, 

onder breet 10 duijm, boven 5 duijm. 

29) Dese voorsz op-langen offe ‘t gewelffe vandien, te bekleeden met goede drooge cooper-wijxsche delen, sonder 

spint, onder glat geschaeft ende inden anderen gepliecht en ider dele, op ider oplange met 4 schietspijckers vast te 

spijkeren. 

30) Item in’t westen van’t eene voorsz achtkant een deure te metselen met een cierachtige boge ende gewengen, 

wijdt 5 voeten, hooch 7 voet, met grauwe steenen haeckende booghstucken versien, voorts daer in den greijnen 

dobbelde deure, kort ruijtwijse met spijckers hebbende briede vierkante koppen, ende met swaere haecken, hengen 

ende ree cram, voorts met alle ijserwarck nae eijsch aerdich gemaeckt, metsgaders aen de deure een nachtslot 6 

gulden waert. 

31) Binnen inde kercke te maken een poortael van greijnen holt, met richels, roemers, deuren ende oversolderinge, 

neven alle daer toe hoorende ijser-warck, in forma ende nae anwijsinge van haer Ed\ mogende. 

32) Boven op’t gesegte poortael, een ledder lanck ende swaer nae eijsch te setten, om door een luijcke van 2½ voet 

wijt op’t voorsz gewelffe te komen, de luijck met hengen ende ijserwarck nae gehooren voorsien. 

33) In’t midden van’t gewelffe te voegen een courieuse gesneden druijve van wagenschot, lanck 1 ½ voet ende een 

voet nae proportie dick. 

34) De gedencken dat tot ider duijssent steen acht tonne kalck in zant nae behooren dun ende wel geraepareert, 

gelevert sal worden. 

35) Voorts alles soo wel te metselen, de voegen dobbeld opsnijden ende van binnen glat bewarpen, als oock het 

timmerwarck soo wel te maken ende sluijten als doenlijck is mitsgaders alle heijcken westfaelsch holt, ende soo 

goet greijnen holt te leveren als boven verhaelt; alles tot contentement van haer Ed mogende. 

36) D’geheele welfzel van binnen 2 mael wit met olievarwe aengestreken, de buijten kercke deur buijten ende 

binnen groen de spijckers swart, ‘t poortael van binnen brandent bruijn mede 2 mael aen te strijcken. 

37) Boven de kerckedeur tusschen de waterlijste ende boge, het stadtswapen in grauwe steen uijtgehouwen ende 

cierlijck met goud ende couleuren tot contentement van de Ed\ mog\ gecommitteerden af te setten. 

38) Indien indesen bestecke iets vergeten ende met vijftich car\gl\ verbetert kan worden, sal den annemer geholden 

wesen nae anwijsinge te vuldoen. 

39) Alle materialen, wat de zelve mogen vereijschen, steijgerholt met alle gereetschap ende ankleve van dien sal 

den annemer sich selven moeten bestellen. 
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40) De annemer sal a dato deses ter stondt in’t werck treden ende gemelte kercke moeten perfecteren, inde tijt van 

vier maenden; bij verbeurte van dien 1000 car\gl\ 

41) Die betaelinge sal in 3 esgale termijnen werden gedaen het eerste termijn als de matrealen ter plaese zijn, daer 

de kercke gemaeckt sal worden; het anderde als het muijrwarck op sijn behoorl\ hoochte is gebracht, het derde ende 

laetste, als dit werck vulveerdicht ende van haer Ed mog gepaesen ende opgenomen sal wesen. 

42) De annemer sal gehouden wesen genoechsame borge te stellen, ende het warck alsoo verveerdigen ende leveren 

als het 35 articul is sprekende, ende nae den inhoudt van desen besteck  tot contentement van de bestedes heeren 

alsoo prompt moeten reguleren of haer ed mog sullen tot zijn leed wesen daer in versien, ende op dobbelde kosten 

van de annemer laeten perfecteren. 

 

Hier van is annemer geworden gerrit cornelis klock en heeft tot borgestelt gerrit gerrits stadts timmerman voor 

seven duisent negen hoondert en vijftig car gul actum groningen den 21 maij 1653. 
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Afb.1               p.30 

Dwangburcht Groningen 1600 
 

Johan van Rijswijck 

plattegrond Statenkasteel  

1600 

 

Uit: Van Essen 2010, p.197 

(Nationaal Archief, kaartencollectie Hingman 4.VTH, 3565.1)  
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Afb.1a                p.61 

Zeventiende-eeuwse stadstimmertuin 
 

Leidse stadstimmerwerf aan het Kort Galgewater 
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Afb.2                p.74 

Zeventiende-eeuwse schetstekening 
 

Jacob van Campen  

Varianten middenrisaliet Stadhuis Amsterdam  

ca.1653 

 

Uit: Huisken/ Ottenheym/ Schwartz 1995, p.195 

(SAA) 
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Afb. 3                p.74 

Ontwerpfase stedenbouwkundig plan 
 

Cornelis Danckertsz de Rij,  

Ontwerp deel omwalling Amsterdam, toegevoegd Oostelijke Eilanden  

1659  

 

Uit: Van Essen 2002b, p.96 

(SAA) 
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Afb. 4                p.74 

Presentatietekening 
 

Willem van der Helm 

Ontwerp voor de voorgevel van de waag te Leiden  

1657 

 

Uit: Gerritsen 2006, p.117 

(RAL) 
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Afb.5                p.74 

Maquette 
 

Hans Jansz van Petersom en Adriaan de Jong (uitgevoerd ontwerp) 

Kap van de Burgerzaal van het stadhuis van Amsterdam  

ca.1698-1700  

 

Uit: Tieskens e.a. 1983, p.72  
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Afb.6                p.75 

Bestektekening 
 

Regulierspoort Amsterdam 

Tekening behorend bij steenhouwersbestek  

1655  

 

(SAA) 
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Afb.7                p.77 

Heistelling 
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Afb.8                p.80 

Ceremonieel gereedschap 
 

Zilveren troffel voor de eerste steenlegging van de Oostkerk te Middelburg 

15 september 1648  

 

Uit: Terwen/Ottenheym 1993, p.206 

(Zeeuws Museum Middelburg)  
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Afb.9                p.83 

Waterpoort  
stadsgracht werd afgesloten d.m.v. beren (al of niet met monniken) 

 

Boven: J. Ensing,  

Kleine Poortje en Visserspijp Groningen  

1838  

uit: Van Essen 2010, p.79 

(GA) 

 

Onder: Beer en monnik bij Muiden  
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Afb.10                p.83 

Haarlemmerpoort, Amsterdam 
 

Hendrick de Keyser (ontwerp) 

1615 

 

Boven:  

Landzijde (onder):  

Hendrik Cornelis Vroom  

1615  

uit: Abrahamse 2010, p.85 

(SAA) 
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Afb.11                p.83 

Weesperpoort, Amsterdam 
 

Gerrit Barentsz Swanenburgh (ontwerp)  

1663  

 

Het ontwerp van de Muider-, Weesper- en Utrechtse poort waren identiek 
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Afb.12                p.83 

Leidse poort, Amsterdam (afgebroken 1862) 

 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1662 

 

Foto: maker onbekend, datering ca. 1860-1862 

(SAA: Coll. Atlas Dreesmann) 
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Afb.13                p.85 

Stadhuis, Amsterdam 
 

Jacob van Campen (ontwerp) 

1648 

 

Foto: auteur 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

 

Afb.14                p.85 

Raadhuis, Bolsward 
 

1614 
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Afb.15                p.85 

Raadhuis, Hindeloopen 
 

1683 

 

Foto’s: Michiel Konst (2009) 



 77 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afb.16                p.85 

Vonnisraam 
 

Raadhuis, Franeker 

1591-1594 

 

Foto: auteur 
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Afb.17                p.85 

Kaak of schandpaal 
 

Raadhuis Appingedam 

 



 79 

 

 
 

             
 

 

Afb.18                p.85 

Tuchthuis Amsterdam 
 

Rasp- en spinhuis, Heiligenweg Amsterdam 

In 1596 gevestigd in voormalig Clarissenklooster 

 

Rasphuispoort 

Hendrick de Keyser (ontwerp) 

1603 
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Afb.19                p.85 

Tuchthuis Groningen  
 

Provinciaal tucht- of spinhuis aan de Zoutstraat Groningen 

1664 

 

Tekening: C.L. Grashuis en W. van Rees, 1811 

 

Uit: Van Essen 2010, p.161 

(GA: Coll.RHC Groninger Archieven, 817-3107/4) 
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Afb.20                p.86 

Stadswaag Groningen (gesloopt 1874) 

 

Coenraet Roeleffs (ontwerp) 

1660-1662 

 

Foto: F.J. von Kolkow, ca. 1870 

Uit: Van Essen 2010, p.88 

(GA: Coll. RHC Groninger Archieven, 1785-7501) 
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Afb.21                p.86 

Waag  Gouda 
 

Pieter Post (ontwerp) 

Bartholomeus Eggers (reliëf) 

1667-1669 

 

Foto: auteur 
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Afb.22                p.86 

Vleeshal Haarlem 
 

Lieven de Key (ontwerp) 

1603 

 

Foto: Flickr msmail’s photostream 
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Afb.23                p.86 

Penshal Leiden 
 

Boven: Voorpoort Breestraat en Langebrug  

Foto’s: C. Steenbergh (1923) 

 

Onder: Breestraat met Penshal en belendende panden; Penshal interieur 

Tekeningen: Jacob Timmermans (ca.1788) 

(RAL)  
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Afb.24                p.86 

Vleeshallen Utrecht 
 

Boven: Grote Vleeshal, Voorstraat, 1637 

Foto: 1944  

(Het Utrechts Archief: arch.DOW) 

 

Onder: Kleine Vleeshal, Lange Nieuwstraat 
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Afb.25                p.86 

 

Visbanken en vleeshal  Delft  

1650 

 

Gravure in: D. van Bleyswijck, Beschrijvinge der Stadt Delft, Delft 1667 
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Afb.26                p.86 

Beurs van Amsterdam 
 

Hendrick de Keyser (ontwerp) 

1611 
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Afb.27                p.87 

Korenbeurs Amsterdam 
 

Hendrick Jacobsz Staets (ontwerp) 

1617 
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Afb.28                p.87 

Lakenhal Leiden 
 

Arent van ‘s-Gravensande (ontwerp) 

1640 

 

Schilderij: Susanna Gaspoel (na 1602-1664?) 

1642 



 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Afb.29                p.87 

Saaihal Amsterdam 
 

Pieter de Keyser (ontwerp) 

1641 

 

Foto: C. Steenbergh 

Ca.1910/1935 

(RCE) 
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Afb.30                p.87 

Zijdehal en Staalhof Amsterdam 
Groenburgwal 44  

 

Daniel Stalpaert (ontwerp toegeschreven) 

1650 

 

Uit: Van Essen 1998, p.XVII 

(SAA) 
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Afb.31                p.87 

Meelhal Amsterdam 
 

Hendrick de Keyser (ontwerp) 

1615 

 

Doek: St. Anthonismarkt door J. Ten Compe  

1753  

(SAA) 
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Afb.32                    p.88 

Kerk Sappemeer 
 

Coenraet Roeleffs (ontwerp) 

1653 

 

Foto: Regnerus Steensma 

Plattegrond met indeling graven; 1736 

Tekening Allard Verburgh 
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Afb.33                    p.88 

Noorderkerk Amsterdam 
 

Hendrick de Keyser (ontwerp) 

1620 
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Afb.34                   p.89 

Nieuwe Kerk Den Haag 
 

Pieter Noorwits en Bartholomeus van Bassen (ontwerp) 

1649-1656 

 

Doek: Bartholomeus van Bassen; De Nieuwe Kerk aan het Spui gezien vanuit het oosten; 1650 
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Afb.35                p.89 

Kerkstraat Amsterdam 
 

Definitief ontwerp van de vierde vergroting van Amstedam (1662) met daarin opgenomen de 

planning van vier kerken, met elkaar verbonden door de Kerkstraat 

 

Plattegrond: Daniel Stalpaert 

1662 

(SAA) 
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Afb.36                p.89 

Amstelkerk Amsterdam 
 

Tijdelijke houten preekschuur aan het Amstelveld, gebouwd in afwachting van de stenen kerk 

die centraal op het plein gepland stond (zie kerkenplan: afb.35). De stenen kerk is nooit 

gebouwd, de houten kerk langdurig in functie gebleven. 

 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1668 

 

Foto: auteur 
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Afb.37                p.97 

Duitse en Ostfriese invloeden in Groningen 
 

Huis Panser, Grote Markt Groningen (verwoest 1945) 

Topgevel ca.1611 

Garwer Peters (ontwerp; verondersteld) 
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Afb.38                p.97 

Groninger geveltoppen 
 

Lokaal ornament van voluut met vrouwenkop 

Resp. Poelestraat 8 (ca.1600), Huis Panser (1611), Collectehuis (1635), Academiepoort (1614) 
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Afb.39                p.97 

Groninger vensters 
 

Bouwtechniek beeldbepalend in de architectur: muurdammen voor de oplegging van de 

verdiepingbalken bepalen de traditionele Groninger architectuur van dwarspanden met smalle 

opeenvolgende Groninger vensters. 

 

Huis Guyotplein 3 

1627 

 

Foto: C. Steenbergh, 1926 

(RCE) 
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Afb.39 b             p.115 

Fortificatie Groningen 
 

Fortificatie noordzijde Groningen 

Salomon Anthoni; 1606 

 

Fortificatie zuidzijde Groningen 

Hillebrant Smit; 1606 

 

Uit: Van Essen 2010, resp. p.76 en p.74 
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Afb.40              p.115 

Stadsuitleg Groningen 1615-1624 
 

Fortificatie in Aanleg 

 

Kaart: Nicolaes van Geelkercken 

1616 

(GA) 
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Afb.41              p.115 

Nieuwe of Noorderkerk Groningen 
 

Coenraet Roeleffs (ontwerp) 

1660 

 

Gekleurde pentekening: Coenraet Roeleffs; 1660 

(GA: coll. RHC Groninger Archieven, 1536-6664) 
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Afb.42              p.117 

Stadswaag, Groningen (niet uitgevoerd ontwerp) 
 

David Wolff (ontwerp, toegeschreven) 

1631 

 

Ontwerp in 1635 ter beschikking gesteld als ontwerp voor het provinciale Collectehuis. 



 105 

 

 

 
 

 

Afb. 43           p.118 

Kerk Willemstad 
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Afb.44              p.124 

Corps de garde, Groningen 
Oude Boteringestraat-Lopendediep 

 

Johan Isbrants (ontwerp, toegschreven) 

1634 

 

Foto: 1998 (RCE) 

 

Inzet: mascarons in de arcadebogen 

Foto: Justin Kroesen 

 

Uit: Van Essen 2010, pp.153-154 
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Afb.45                         p.134 

Sarrieshut of chercherlogement 
 

Provinciale woningen voor belastinginners van de provinciale beslasting op het malen van 

graan. Geplaatst in de nabijheid van iedere molen in de provincie Groningen. Iedere sarrieshut 

was herkenbaar aan de gevelsteen met het wapen van de provincie Stad en Lande met het 

onderschrift ‘SAUVE GUARDE’. 

 

Boven: gevelsteen, chercherlogement Uithuizen 

Onder: sarrieshut Leermens 
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Afb.46                p.132 

Tuchthuis Groningen 
 

Coenraet Roeleffs (ontwerp, toegeschreven) 1664 

 

 

Tekening van gevel en plattegrond voor de toevoeging van een bovenverdieping in 1811: C.L. 

Grashuis en W. van Rees (GA: coll. RHC Groninger Archieven, 817-3107/4) 

 

Foto: kort voor de sloop in 1904 (GA: coll. RHC Groninger Archieven, 1785-19114) 
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Afb.47              p.133 

Kerk Veendam 1660-1664 
 

Coenraet Roeleffs (ontwerp toren, 1663) 

 

Tekening: Abraham de Haen (toegeschreven) 

Uit: Van Essen 2010, p.190  

(coll. Groninger Museum, 1964.0244) 
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Afb.48              p.144 

Turfpakhuis van de Oudezijds Huiszittenmeesters Amsterdam 
 

OZ Voorburgwal 300 hoek Enge Lombardsteeg 

1550 

 

Uit: Meischke e.a. 1995, p.30 

(Dapper 1663) 
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Afb.49              p.144 

Oude Bushuis en Oostindische Huis Amsterdam 
Oude Hoogstraat 

 

Oude Bushuis (links) 

1551-1555 

 

Oostindiche Huis (midden) 

Hendrick de Keyser (ontwerp) 

1607 

 

Uitbreiding Oostindische Huis (rechts) 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1658-1661 
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Afb.50              p.145 

Poorten stadstimmertuin  
 

Drie poorten gaven toegang tot de stadstimmertuin aan het Rondeel/Oude Turfmarkt. 

 

Roemer Garbrantsz (ontwerp, toegeschreven) 

1571 

 

Foto’s: auteur 
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Afb.51              p.161 

Blokhuizen in de Amstel  
 

Jan Heymansz Coeck (ontwerp; toegeschreven) 

1650; gesloopt 1654 
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Afb.52              p.176 

Stadhuis Amsterdam (niet uitgevoerd) 

 

gewijzigd ontwerp  

1653 

 

Reconstructie van het gewijzigde ontwerp van het stadhuis na het besluit van 27 juli 1653 

Uit: Huisken e.a. 1995, p.195 
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Afb.53                         p.177 

Oudezijds Huiszittenhuis Amsterdam 
Waterlooplein 67 

 

1654 
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Afb.54              p.194 

Beurs Amsterdam 
Uitbreiding zuidzijde 

 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1668-1670 
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Afb.55              p.194 

Oosterkerk Amsterdam 
 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1669-1671 
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Afb.56              p.237 

Terrein voormalige stadstimmertuin Amsterdam 
Nieuwe Doelenstraat 

1630 

Verkaveling van de opgeheven stadstimmertuin, na overplaating naar de Jordaan 

 

Uitgiftekaart van de percelen aan weerszijden van de Nieuwe Doelenstraat, Amsterdam. 

1630 

 

Uit: Abrahamse 2010, p.107 

(SAA) 
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Afb.57              p.237 

Stadstimmertuin aan de Amstel Amsterdam 
In gebruik als opslagterrein en houthaven 

 

Tekening: Cornelis Danckertsz de Rij 

1652 

Inventarisatie van de noodzakelijke gronden voor de nieuwe fortificatie, in de strook van de 

Amstel langs Outewael tot voorbij de Braeck  

(zuidelijk deel) 

Pen en gekleurd penseel 

(SAA: Kaartboek A van de Thesaurieren Ordinaris, f.33) 

Uit: Van Essen 2002, p.14 
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Afb.58              p.239 

Stadstimmertuin Amsterdam 
Verkleining na de reorgansiatie van 1666 

 

Daniel Stalpaert en Jan Willemsz Brederode  

1666 

(SAA) 
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Afb.59                         p.200 

Huis Nigtevegt 
 

Herbert Kramer (ontwerp) 

1687 

 

Plattegrond en opstand 
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Afb.60              p.200 

Portugese Synagoge Amsterdam 
 

Elias Bouman (ontwerp) 

1671 

 

Exterieur: onbekende kunstenaar, XVIIIB 

Interieur: Emanuel de Witte, ca.1680 
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Afb.61              p.238 

Stadsmetseltuin Amsterdam 
Leidsegracht 108 

 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1663 

 

Tekening: J. de Beyer (toegeschreven) 

(SAA) 
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Afb.62                                                                                                                                       p,235 

Stadssteenhouwerij tot 1633 
 

Kaart Balthasar Floris (detail) 1625 

 

Stadssteenhouwerij aan de Groenburgwal (linksonder) 

Stadstimmertuin bij het Rondeel (rechtsboven) 
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Afb.63                                                                                                                                       p.237 

Stadssteenhouwerij 1647 
Keizersgracht 

 

Tekening: B. Graat (1628-1709) 

1652 

(SAA: coll. Splitgerber 232) 
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Afb.64                                                                                                                                       p.228 

Nieuwe Plantage Amsterdam 
 

Jacob Bosch (ontwerp) 

1682 

 

Gedrukte perceelkaart van de Nieuwe Plantage; met de afemtingen van de percelen in de 

verschillende uitgifteblokken en de aanplant van lanen. 
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Afb.65 p.229 

Versterckte Vesting 
Uytgevonden in verlerly voorvallen, en geobserveert in dese laeste oorlogen, soo in de 

Vereenigde Nederlanden, als in Vranckryck, Duyts-lant, Italien, Dalmatien, Albanien en die daer 

aengelegen landen, door Henrick Ruse, ingenieur en captein over een compagnie voetknechten 

der stads Amsterdam. 

 

Uitgegeven door Joan Blaeu 1654 

 

Titelblad 
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Afb.66 p.229 

Regulierspoort  Amsterdam (afgebroken 1874) 

 

Henrick Ruse (ontwerp) 

1654 

 

Na 1662 werd de Regulierspoort door de vierde vergroting binnen de nieuwe fortificatie 

gesloten en in gebruik genomen, tot ver in de negentiende eeuw, als boterwaag. 

 

Foto: 1874 

(SAA: coll.Atlas Dreesmann) 
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Afb.67 p.231 

Houtwallen te Amsterdam 
 

Boven: Pieter van de Keere 

Stadsprofiel (detail: IJ-kant hoek Damrak) 1614 

Huizen aan de kade worden grotendeels aan het zicht onttrokken door grote stapels hout. 

 

Onder: Balthasar Floris 

Stadsplattegrond (detail: Binnen-Amstel) 1625 

 

Uit: Abrahamse 2010, p.255 en p.254 (SAA) 
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Afb.68 (deel 1) p.234 

Nieuw ontwerp moddermolen Jan van der Heyden 
 

Jan van der Heyden (ontwerp en tekening) 

1674 

(SAA: 5040/ 10/ stukken betreffende het ontwerp en de bouw van een moddermolen door Jan 

van der Hetden) 
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Afb.68 (deel 2) p.234 

Nieuw ontwerp moddermolen Jan van der Heyden 
 

Jan van der Heyden (ontwerp en tekening) 

1674 

(SAA: 5040/ 10/ stukken betreffende het ontwerp en de bouw van een moddermolen door Jan 

van der Hetden) 
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Afb.69 p.238 

Stadsschuitenmakerswerf Oostenburg 1664 
 

Gravure: Gerrit van Broen 

(detail: stadswerf Oostenburg) 

1724 

 

Uit: Hofman 1978 
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Afb.70 p.243 

St, Anthonispoort Amsterdam  
 

Pieter de Keyser (ontwerp) 

1636 

 

Boven: veldzijde 

Onder: stadzijde 
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Afb.71 p.249 

Bescherming van bomen in Amsterdam 
Jonge aanplant omtimmerd ter bescherming tegen vandalen 

 

Schilderij: Jan van der Heijden (1637-1712) 

Keizersgracht Amsterdam 

Ca.1660-1670 

 

Uit: Abrahamse 2010, p.293 

(SAA) 
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Afb.72 p.249  

Nieuwe Plantage Amsterdam 
 

Boven: onbekende kunstenaar 

(SAA: Beeldbank 010097003999) 

Midden: Daniel Stopendael ca. 1725 

(SAA: Beeldbank 010097004014) 

Onder: J. de Beijer ca.1768 

(SAA: Beeldbank 010001000422) 
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Afb. 73 p.250 

Uniforme bebouwing 
 

 

Boven: Jan van Call 

Het Diakoniehuis op Vlooienburg, ca.1690 

Onder: Jan van Call 

 De Binnen-Amstel met rechts de nieuwe bebouwing langs het eiland Vlooienburg, ca.1690 

Uit: Abrahamse 2010, p.195 en p.337 

(SAA) 
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     Afb.74 p.251 

Vitruvius als inspiratiebron 
 

Boven links: Romeins forum (Vitruvius, Barbaro-editie 1556) 

Boven rechts: Romeins woonhuis (Palladio 1570, Liber II, p.34) 

Uit: Huisken e.a. 1995, p.193 

 

Onder: Stadhuis Amsterdam, plattegrond 

Daniel Stalpaert 

(SAA) 
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Afb.75 p.251 

Admiraliteitsmagazijn of ’s Lands Zeemagazijn en ’s Lands Werf 
Amsterdam 
 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1655 

 

Boven: Plattegrond (Daniel Stalpaert, ets, pen en potlood) 

1656 

(SAA: coll.A.A.Kok XX20) 

 

Onder: foto C. Steenbergh, ca.1910/1935 

(RCE) 
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Afb.76 p.251 

Diakonie Weeshuis, Amsterdam (afgebroken 1888) 

 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1656 

 

Boven: Le Binnen Amstel et la maison des orphins de la Diaconie á Amsterdam 

XVIII 

Onder: foto ca.1888, A.Jager (uitgever) 

(SAA) 
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Afb.77 p.251 

VOC-Lijnbaan voorgebouw Amsterdam 
 

Daniel Stalpaert (ontwerp, toegeschreven) 

1660 

 

Foto: auteur 1998 
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Afb.78 p.251 

VOC-Zeemagazijn en VOC-Werf Amsterdam (1822 ingestort) 

 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1660 

 

Gravure J. Mulder, uit: Wagenaar 1765 
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Afb.79 p.251 

Prinsenhof Amsterdam 
Oudezijds Voorburgwal 197 

 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

1661 

 

Ets: H.P. Schouten (1747-1822) 

Ca.1770-1780 

(SAA) 
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Afb.80 p.251 

Diakonie Oude Mannen- en Vrouwenhuis Amsterdam 
 

Hans van Petersom (ontwerp) 

1681 
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Afb.81 p.253 

Bushuis Amsterdam 
Singel 423 

 

Cornelis Danckertsz II de Oude 

1606 
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Afb.82 p.254 

St, Anthonispoort Amsterdam  
 

Pieter de Keyser (ontwerp) 

1636 

 

Boven: veldzijde 

Onder: stadzijde 
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Afb.83 p.254 

Heiligewegspoort Amsterdam (niet uitgevoerd) 

 

Ontwerp en tekening: onbekend 

Ongedateerd en ongesigneerd 

Ca.1635 
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Afb.84 p.255 

Regulierspoort Amsterdam (niet uitgevoerd) 

 

Ontwerp en tekening: onbekend 

Ongedateerd en ongesigneerd 

Ca.1635 
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Afb.85 p,256 

Burchtpoort Leiden 
 

Philips Vingboons (ontwerp) 

1658 
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Afb.86 p.257 

Bank van Lening Amsterdam 
Oudezijds Voorburgwal 290-302 

 

Gerrit Barentsz Swanenburgh (ontwerp uitbreiding) 

1664 (uitgevoerd in 1669) 

 

Foto: onbekende fotograaf 

Ca.1920-1940 

(SAA) 
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Afb.87 p.257 

St. Anthonispoort Amsterdam 
 

Kaart Pieter Bast (detail) 

1599 

(SAA)
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Afb.88 p.258 

St. Anthonismarkt Amsterdam 
(nu Nieuwmarkt) 

 

Kaart Balthasar Floris (detail) 

1625 

(SAA) 
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Afb.89 p.258 

Smeden- of St. Eloysgilde Amsterdam 
St.Anthonisplein (nu Nieuwmarkt) 

 

Supraporte van de toegangsdeur tot de gildenkamer van het smedengilde, in een toren van de tot 

waag verbouwde St.Anthonispoort. Het wapenschild is voorzien van de producten die de 

smeden konden leveren. 

1617 

 

Foto: auteur 
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Afb.90 p.258 

St. Lucasgilde Amsterdam 
St. Anthonismarkt (nu Nieuwmarkt) 

 

Toegangsdeur tot de gildenkamer van het St. Lucasgilde in een toren van de tot waag verbouwde 

St.Anthonispoort. In de supraporte St.Lucas gezeten op een os. 

 

1617 
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Afb.91 p.259 

Metselaarsgilde Amsterdam 
St. Anthonismarkt (nu Nieuwmarkt) 

 

Toegangsdeur tot de gildenkamer van het metselaarsgilde in een toren van de tot waag 

verbouwde St.Anthonispoort. Latei en supraporte voorzien van metselaars- en 

steenhouwersgereedschap. De metselaar met de gekroonde troffel wordt verondersteld een 

portret van Hendrick de Keyser te zijn. 

 

Foto: auteur 
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Afb.92 p.260 

Zwanenburgerstraat Amsterdam 
 

Uitgiftekaart van de percelen op de voormalige houtwal langs de Amstel op Vlooienburg 

Ca.1661 

 

Uit: Abrahamse 2010, p.195 

(SAA) 
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Afb.93 p.261 

Stadsplattegrond Amsterdam 
 

Claes jansz Visscher (uitgever) 

Ca.1625 

 

Symmetrische plattegrond met een gespiegelde omtrek voor een nieuwe stadsuitbreiding 

 

Uit: Abrahamse 2010, p.105 

(SAA) 
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Afb.94 p.262 

Stadsplattegrond Amsterdam 
 

Gespiegelde stadsplattegrond bleef het ideaalbeeld 

 

Boven: Hondius 1640 

 

Onder: Blaeu 1649 
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Afb.95 p.262 

Plan Coeck 1652 
Vierde vergroting van Amsterdam fortificatie  

 

Het ideaalbeeld van de gespiegelde plattegrond is losgelaten. 

 

Gedrukte plattegrond van Cornelis Danckertsz de Rij met daarop ingetekend het Plan-Coeck 

 

Inzet links: detail Blokhuizen in de Amstel 

Uit: Abrahamse 2010, p.123 

Inzet rechts: Plan-Coeck, tekenaar onbekend (SAA) 
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Afb.96 p.262 

Voorbereiding fortificatie Amsterdam 
 

Inventarisatie van het grondbezit aan de oostzijde van de stad vanaf de Amstel via Outewael tot 

aan de Braeck, ten behoeve van de nieuwe fortificatie. 

 

Cornelis Danckertsz de Rij (stadslandmeter) 

1656 

 

Uit: Van Essen 2002, p.15 

(SAA) 
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Afb.97 p.262 

Oostelijke eilanden Amsterdam (deels uitgevoerd) 

 

Cornelis Danckertsz de Rij (ontwerp en tekening) 

1659 

 

Uit: Abrahamse 2010, p.132 

(SAA) 
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Afb.98 p.262 

Oostenburg Amsterdam 
 

Daniel Stalpaert (ontwerp) 

Cornelis Danckertsz de Rij (opmeting en toevoeging Wittenburg) 

Ongedateerd en ongesigneerd 

Ca.1660 

(SAA) 



 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Afb.99 p.263 

Buitenstedelijk gebied 
 

Het buitestedelijk gebied ten westen van de Amstel, met het tracé van de aan te leggen 

vestingwerken en een inventarisatie van grondeigendom. 

Ongedateerd en ongesigneerd 

 

Ca.1652-1660 

Uit: Abrahamse 2010, p.137 

(SAA) 
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Afb.100 p.263 

Basiskaart stadsvergroting Amsterdam 
 

 

Cornelis Danckertsz de Rij (basiskaart) 

1660 

 

Plan voor de nieuwe stadsvergroting van Amsterdam met diverse aanzetten tto 

stedenbouwkundige invulling. 

 

Ontwerper onbekend 

 

Uit: Van Essen 2002b, p.100 

(SAA) 
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Afb.101 p.263 

Onderlegger stadsvergroting Amsterdam 
 

Cornelis Danckertsz de Rij (onderlegger) 

1660 

 

Eerste, mislukte versie van de basiskaart, want de tekening is aangepast met plak- en knipwerk 

om het juiste tracé te creëren. 

Identieke groote als basiskaart (afb.100) 

 

Uit: Van Essen 2002b, p.101 

(SAA) 
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Afb.102 p.264 

Ontwerpplan nieuwe stadsvergroting Amsterdam 
 

Cornelis Danckertsz de Rij (tekening, mogelijk ontwerp) 

1660 

 

Ontwerp stedenbouwkundige invulling van het deel oostelijk van de Amstel, met de 

St.Anthonisdijk goed herkenbaar. 

 

Uit: Van Essen 2002b, p.102 

(SAA) 
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Afb.103 p.264 

Vierde vergroting van Amsterdam 1662 
 

Definitieve stadsvergrotingsplan op kaart gebracht door Daniel Stalpaert, stadsarchitect. 

Kaart in zes delen 

1662 

 

(SAA) 
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Afb.104 p.265 

Amstelsluizen Amsterdam 
 

Eerste ontwerp 

1670 

 

Tekening behorend bij: SAA: 5025/27/ f.119v. (res.Vroedschap; 06/07/1671) 

(SAA) 
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Afb.105 p.265 

Amstelsluizen Amsterdam 
 

Uitgevoerd ontwerp van de nieuw te bouwen Amstelsluizen met aan de bovenzijde een flapover 

met daaronder de (nu zichtbare) funderingsaanleg. 

1671 

 

Tekening behorend bij: SAA: 5025/27/ f.119v. (res.Vroedschap; 06/07/1671) 

(SAA) 

 


