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DEEL   I 

HET LEVEN EN WERK VAN PIETER ADAMS 
(17781846): EEN BIOGRAFIE
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Eerste Stuk 

ACHTERGROND EN LOOPBAAN 

1 Inleiding 

Deze scriptie draagt de titel: Pieter Adams (17781846). Een zuinige wijze van bouwen 
in  de  traditie  van  het  classicisme.  Zoals  de  titel  is  opgesplitst  in  twee  zinnen,  zo  is  ook  de 
scriptie zelf opgesplitst in twee delen. Deze twee delen hebben elk een eigen titel die niet alleen 
de  inhoud, maar ook de opzet van Deel  I,  respectievelijk Deel  II,  in zich draagt. Deel  I: ‘het 
leven  en  werk  van  Pieter  Adams  (17781846):  een  biografie’,  is  een  chronologisch  gestelde 
biografie  van  Pieter  Adams.  Deel  II:  ‘een  zuinige  wijze  van  bouwen  in  de  traditie  van  het 
classicisme’,  is  een  poging  de  neoclassicistische  stijl, waarin Adams  bouwde  en  zijn  ideëen 
hierover, te duiden op een meer thematische wijze. Een aantal (niet) uitgevoerde ontwerpen van 
Adams  worden  in  dit  kader  uitgebreid  besproken.  De  scriptie  is  meer  een  monografische 
introductie  in  het  leven  en  werk  van  Pieter  Adams  in  vogelvlucht  dan  een  compleet  oeuvre 
overzicht. Belangrijke momenten in Adams’ leven zijn hierbij extra uitgelicht in Deel I en deze 
chronologisch gestelde biografie dient als kader en basis voor Deel II. In dat deel passeren niet 
punt voor punt alle ontwerpen en gebouwen van Adams de revue, maar gaat het met name om 
een karakterisering van zijn architectuur aan de hand van enkele case studies. Als Bijlage II is 
wel een, door mijzelf samengestelde, oeuvrelijst toegevoegd. 

Mijn  interesse  voor  de  tamelijk  onbekende  19 de  eeuwse  Nederlandse  architect  Pieter 
Adams  werd  gewekt,  toen  ik  in  het  kader  van  mijn  stage  bij  de  Stichting  BONAS  op  het 
Nederlands  Architectuurinstituut  (NAi)  een  aantal  architecten  uitkoos  om  bibliografische 
gegevens  over  te  verzamelen.  Doel  was  een  zo  compleet  mogelijke  oeuvrecatalogus  te 
verkrijgen. Van Adams wist  ik dat  hij de Winkel van Sinkel  in Utrecht had ontworpen en dit 
gebouw  was  op  zichzelf  al  intrigerend  genoeg.  Uit  de  door  mijzelf  bij  elkaar  verzamelde 
literatuur ten tijde van mijn stage distilleerde ik echter weinig echt nuttige en nieuwe informatie. 
De meeste auteurs volstonden met de vermelding dat Adams onder andere de Winkel van Sinkel 
had  ontworpen  en het Raadhuis  te Rotterdam. Ook kwam  ik  er  achter dat  de meeste  auteurs 
slechts  van  elkaar  gegevens  overnamen,  die  zoals  uit mijn  archiefonderzoek bleek, niet  altijd 
geheel  foutloos waren. Dat  ikzelf  een  biografie  diende  te  schrijven  over Adams alvorens  een 
goed  beeld  te  kunnen  scheppen  van  zijn  specifieke  neoclassicistische  stijl,  ontdekte  ik na de 
afronding van mijn stage en de oriëntatie op mijn scriptie. Een biografie over Adams was –op 
een  kort  biografisch  overzicht  van  de  hand  van  Adams’  tijdgenoot  C.  Kramm  in  diens 
overzichtsboekwerk:  De  levens  en  werken  der  Hollandsche  en  Vlaamse  kunstschilders, 
beeldhouwers,  graveurs  en  bouwmeesters,  van  den  vroegsten  tot  op  onzen  tijd.  Strekkende 
tevens  tot  vervolg  op  het  werk  van  J.  Immerzeel  (Deel  I),  Amsterdam  1974,  4  (eerdere 
uitgaven  18571864)  en  een  uitgebreider  artikel  van  J.A.C.  Tillema,  ‘Het  werk  van  Pieter 
Adams  in  Delft’,  in:  R.  Meischke  (red.),  Delftse  Studiën.  Een  bundel  historische  opstellen 
over de stad Delft geschreven voor dr. E.H.  ter Kuile naar aanleiding van zijn afscheid als 
hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst, Assen 1967, 329341, na– niet voorhanden. 
Dit  laatste artikel bevatte geen noten  en was verre van compleet, maar gaf wel  een eerste en 
redelijk accuraat houvast. Het was een  immense taak die ik mijzelf oplegde om Adams’ leven 
en  werk  inzichtelijk  en  vooral  ‘levend’  te  maken.  De  localisering  van  een  request  in  het 
Nationaal Archief  te ’sGravenhage, integraal toegevoegd als Bijlage I, dat Adams indiende bij 
de  Koning  was  een  belangrijke  ontdekking  die  bijdroeg  aan  dat  laatste.  Aangezien  ook  vele 
ontwerptekeningen van de hand van Adams in het Gemeentearchief te Rotterdam bewaard zijn 
gebleven was het mogelijk zijn ontwerpstijl preciezer te bestuderen. 

Adams’ neoclassicisme is door verscheidene auteurs  in de loop der tijden weggezet als 
goedkope naaperij. Een aantal  jaar na Adams’ overlijden beschouwde J.A. Alberdingk Thijm 
het, door Adams ontworpen, Rotterdamse stadhuis als het ‘misselijkste gebouw’ dat men zich
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denken  kon  en  begin  20 ste  eeuw noemde G. Van Rijn ditzelfde gebouw,  toen  er  in  1909  een 
discussie  liep  over  het  wel  of  niet  afbreken  ervan,  ‘een misplaatste  Grieksche  boezelaar’  en 
kraakte het nog verder af door het te bestempelen als een ‘geesteloze kopie van het lord Major’s 
house  in    Londen’.  Ook werden  Adams’  kariatiden  van  de Winkel  van  Sinkel  bijvoorbeeld 
beschreven  in  deel  V  van  de Algemene  Kunstgeschiedenis,  die  verscheen  onder  redactie  van 
F.W.S. van Thienen in 1950, als: ‘de ons thans zo zonderling slap en deegachtig voorkomende 
gietijzeren karyatiden aan het brede front (...)’. 1 

Ik  heb  gepoogd met mijn  scriptie het  negatieve beeld van een nonproductieve  en non 
creatieve architect en zijn neoclassicistische architectuur te nuanceren en inzichtelijk te maken. 

1.1 Achtergrond 

Pieter Adams werd op 24 juli 1778 geboren te Utrecht als derde zoon van de timmerman 
Pieter Adams sr. en diens vrouw Elisabet van der Vlis. Twee dagen later werd hij gedoopt in de 
Geertekerk. Beide ouders waren  lid van de gereformeerde kerk. 2 Pieter Adams sr. was vlakbij 
Utrecht aan de Vaart geboren en op 9 april 1766 samen met zijn zwangere vrouw naar Utrecht 
gegaan om zich daar als timmerman te vestigen. Hun eerste zoon, Gijsbert, werd op 20 juli van 
datzelfde jaar gedoopt. Lorvies, de tweede zoon, werd drie jaar later geboren. Van deze Lorvies 
is verder niets bekend. 3 

Het was heel gebruikelijk dat zonen in de leer gingen bij hun vader. Zo'n praktijkervaring 
thuis werd soms ook nog gecombineerd met een opleiding elders. Van Pieter Adams jr. is niet 
bekend  of  hij  een  opleiding  gevolgd  heeft  en  het  is  daarom  des  te  aannemelijker  dat  hij 
onderricht werd door zijn vader in de timmerpraktijk. Uit het 'Manuaal voor de invordering van 
den  100sten  penning'  bleek  dat  in  1793  zowel  Gijsbert  als  Pieter  nog  thuiswoonden. 4  De 
inmiddels  al  volwassen  Gijsbert  assisteerde  zijn  vader  waarschijnlijk  bij  het  timmerwerk. 
Pieter, die op dat moment nog minderjarig was, moet toen als leerjongen allerlei praktische en 
misschien ook  theoretische kennis met betrekking  tot het  timmervak bij zijn vader en wellicht 
ook  bij  zijn  broer  hebben  opgedaan.  In  het  voornoemde  manuaal  wordt  tevens  vermeld  dat 
Pieter  Adams  sr.  verklaard  had  dat  zijn  zonen  geen  afzonderlijke  goederen  bezaten.  Hieruit 
blijkt dat Gijsbert en Pieter toen allebei nog van hun vader afhankelijk waren. 

Of  Pieter,  naast  zijn vader  en broer,  nog andere  leermeesters gehad heeft  in  zijn  jeugd 
valt niet met zekerheid te zeggen. Toch moet hij, als we de woorden van architect C. Kramm in 
diens  kunstenaarslexicon  uit  de  tweede  helft  van  de  19de  eeuw  kunnen  vertrouwen,  zeer 
leergierig  zijn  geweest.  Christiaan  Kramm  kende  Pieter  Adams  persoonlijk  en  hij  begon  de 
korte  biografie  van  laatstgenoemde  met  de  volgende  woorden:  'Deze  bouwmeester  werd  te 

1 J.A. Alberdingk Thijm, 702703, G. Van Rijn, 157, Van Thienen, 229. 
2 Het Utrechts Archief  (HUA), Bevolkingsregister  (BR), Doopboek 16, 17691783, nr. 435, fiche 31 
juni 1778  oktober 1778. Hier wordt alleen de datum van de doop, 26 juli 1778, gegeven en niet de 
geboortedatum. Toch is zeker dat Pieter Adams tussen 20 juni en 26 juli geboren moet zijn, aangezien 
hij op 20 juni 1846 op 67jarige leeftijd stierf. In het BR van het Gemeentearchief Delft (GAD) wordt 
in reg.2, fol.4 (Jaar 1828) 24 juli 1778 vermeld als de geboortedatum van Adams. Omdat deze datum 
in  de  hierboven  genoemde  marge  zit,  lijkt  het  mij  zeer  waarschijnlijk  dat  dit  ook  echt  zijn 
geboortedatum geweest zal zijn. 
3  In  de  'Alphabetische  lijst  der  nieuwe burgers:  17011828  deel  2'  (HUA) wordt  vermeld  dat Pieter 
Adams sr. op 9 april 1766,  'geboren van de Vaart', naar Utrecht kwam. In doopboek 15, 17571769, 
nr. 396, staat aangegeven dat Gijsbert (ookwel Geijsbert of Gijsbertus genoemd) Adams gedoopt werd 
op  20  juli  1766  en  Lorvies  Adams  op  27  augustus  1769.  Deze  Lorvies  Adams  is  mogelijk  de 
ontwerper van een ‘Plan enz. van het te verbouwen Observatorium te Utrecht’, dat dateert van 1809 
en  is  ondertekend met:  “L. Adams”.  Dat  hij  in  hetzelfde  vak werkzaam zou  zijn  als  zijn  vader  en 
broers is niet onlogisch, zie: tekeningen Atlas HUA. 
4  HUA, Archief  II  (Stadsarchief),  2051,  arch.nr.  17, Manuaal  voor  de  invordering van den 100sten 
penning,  deel  IV,  pg.  146,  nr.  143.  Lorvies  Adams  woonde  toen  niet  meer  thuis  en was  ook  niet 
overleden. Het is mogelijk dat hij uit de stad Utrecht was vertrokken.
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Utrecht  geboren,  en  heeft  zich  in  zijne  jeugd  beijverd,  om  tot  die  vereerende  roeping  in  de 
maatschappij,  door  zijne  onvermoeide  vlijt  en  volharding,  te  geraken,  zoo  als  hij  dan  ook 
daardoor met zijne bekwaamheden op een standpunt is gekomen, dat hem tot roem verstrekte'. 5 

Hoewel  hieruit  enigszins  valt  af  te  leiden  dat  Pieter  zich  ook  in  zijn  jeugd  al  tot  de 
bouwkunst,  en  niet  alleen  tot  het  timmervak,  aangetrokken  moet  hebben  gevoeld,  zijn  nog 
steeds, zoals J.A.C. Tillema al in 1967 schreef, 'ten aanzien van zijn opleiding alsmede van zijn 
vroege werk (...) voorshands geen gegevens beschikbaar (...). 6 

Pieter Adams jr. ging op 13 november 1803 in ondertrouw met de, in Utrecht geboren en 
getogen, Johanna Margrita Koppedraayer, die op 23 juli 1780 in de Janskerk was gedoopt. 7 Op 
27 november 1803 werd hen een attest afgegeven om aan de Vaart te trouwen. Misschien was 
het  de  wens  van  Pieter  Adams  sr.  en  zijn  vrouw  dat  hun  zoon  niet  in  Utrecht  maar  in  de 
woonplaats  van  zijn  ouders  trouwde.  Kort  hierna  moet  de  huwelijksplechtigheid  hebben 
plaatsgehad. 8 

Het  beroep  van  Pieter  Adams  jr.  wordt  helaas  niet  vermeld  bij  de,  in  Het  Utrechts 
Archief  (HUA)  opgetekende,  trouwgegevens.  Toch  heeft  hij  uiteraard  een  betrekking  gehad 
waarmee hij zichzelf en zijn vrouw kon onderhouden. Het is goed mogelijk dat hij, samen met 
zijn broer Gijsbert, zijn vader assisteerde. Op 13 juni 1804 werd het eerste kind van Pieter en 
Johanna,  Adriana  Elize,  in  de  Dom  van  Utrecht  gedoopt. 9  Hun  tweede  kind,  Johanna 
Petronella, werd vier jaar later in Amsterdam geboren. 10 

1.2 Ontwerp van het gebouw van de Groote Sociëteit Amicitia te Rotterdam: 
een eerste contact met de stadsarchitect van Rotterdam Munro 

Een vermoedelijk eerste contact tussen Adams en stadsarchitect van Rotterdam Andries 
Munro vond wellicht plaats in het eerste decennium van de 19 de eeuw. Dit contact kan een basis 
gelegd hebben voor een latere, met zekerheid bekende, samenwerking op het zakelijk vlak, die 
voor  Adams’  carrière  gunstig  uit  zou  pakken,  aangezien  door  toedoen  van  laatstgenoemde 
samenwerking, Adams  in  1827 Munro als  stadsarchitect  opvolgde. 11  In dat  eerste decennium 
besloot  de,  in  november  1800  opgerichte,  Groote  Sociëteit  Amicitia  in  Rotterdam  –waar 
voorname  inwoners  van  de  stad  lid  van  waren–  tot  de  opbouw  van  een  nieuw  en  eigen 
sociëteitsgebouw.  Tot  die  tijd  had  de  gezelligheidsvereniging  twee  ‘agter  elkander  volgende’ 
benedenkamers  in de Wijnstraat  voor hun  ‘aangename conversatie en geoorloofd amusement’ 
gehuurd. In de jaren 1804 en 1805 werd de nieuwbouw gerealiseerd aan de Zuidblaak naar een 
ontwerp van de toenmalige stadsarchitect Andries of Andrew Munro en de architect Duyfhuis. 
Aan de bouw ging een lange periode van besluitvorming en discussie vooraf. Speciaal voor de 
opbouw van het nieuwe gebouw werd een drietal commissarissen benoemd, die zich van goede 
en  bekwame  raadslieden wilden  voorzien  om  tekeningen  en  bestek  te kunnen beoordelen. Op 
aanraden van de architecten Munro en Duyfhuis besloten zij enige timmer en metzelaarsbazen, 
alsmede  de  architect  Adams,  te  autoriseren  tot  het  maken  van  een  tekening  en  een  bestek. 
Alleen Adams werd echt met naam genoemd en het kan niet anders of hier werd Pieter Adams 
jr.  mee  bedoeld.  Adams  was  toen  al  getrouwd  en  was  misschien  nog  werkzaam  bij  het 
familiebedrijf,  maar  wellicht  al  wel  zelfstandig  werkzaam.  Dat  Adams  zowel  hier,  in  de 
aanloop  naar  de  opbouw  van  dit  nieuwe  sociëteitsgebouw,  als  later  bij  de  opbouw  van  een 

5  Kramm, 4. 
6 Tillema, 331. 
7  HUA, BR, Doopboek  16,  17691783,  nr.  452.  De  ouders  van  Johanna waren Cornelis Hendrikus 
Johannes  Koppedraayer  en  Johanna  Martina  van  Veldhooven.  Zij  waren  beiden  lid  van  de 
gereformeerde kerk. 
8 HUA, BR, Trouwboek 107, 17991811, nr. 422, fiche 14 sept. 1803  april 1804. 
9 HUA, BR, Doopboek 19, 18021811, nr. 528. 
10 Gemeentearchief Amsterdam (GAA), BR, Doop, fiche 114, fol. 210. Johanna Petronella werd op 11 
mei 1808 geboren en op 10 juni 1808 gedoopt in de Westerkerk. 
11  Zie: deel I Tweede Stuk.
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nieuwe brug opduikt als  iemand die aangeraden wordt door architect Munro, kan geen  toeval 
zijn. De gecommitteerden tot de opbouw van de sociëteit hadden een premie van dertig dukaten 
uitgeloofd voor degene wiens  tekening en bestek het best aan het oogmerk zou beantwoorden. 
Zij  vonden  echter  dat  geen  van  de  tekeningen  hieraan  voldeed,  hoewel  ‘elk  in  het  bijzonder 
deeze  en  geene  zeer  goede  dingen  in  zich  bevatten!’  Daarom  werd  de  premie  uiteindelijk 
gelijkelijk verdeeld. Over deze tekeningen is verder niets gedocumenteerd. Munro en Duyfhuis 
werd verzocht  om uit  alle  tekeningen een geheel  te maken. Dit nieuwe ontwerp werd door de 
leden  van  de  sociëteit  een  ‘Cierlijk  plan’  genoemd  en  op  6  januari  1806  werd  het  nieuwe 
gebouw in gebruik genomen. De voorgevel verraadde een streng, maar, naar de maatstaven van 
Adams  en  generatiegenoten,  enigszins  gedateerd  neoclassicisme.  (Deel  III,  Afb.  2)  Niet 
onlogisch, aangezien het uiteindelijke ontwerp van de hand van de ‘oude garde’ was. 12 

1.3 Eerste werkzaamheden: Ieper 13 

Hoeveel onduidelijkheden er op het gebied van Adams’ scholing en zijn eerste schreden 
in  het  timmer  en  architectenvak  ook  mogen  zijn,  met  zekerheid  bekend  is  in  elk  geval  dat 
Adams  te  Ieper werkzaam  is  geweest  en  dat  het  verdere  verloop  van  zijn  carrière  door  deze 
aanstelling in werking werd gezet. 

Het is niet duidelijk waarom Pieter en Johanna in het eerste decennium van de 19 de eeuw 
naar Amsterdam verhuisden en het is ook niet bekend hoelang zij hier met hun kinderen hebben 
gewoond. Pieter Adams stond in elk geval toen niet ingeschreven als nieuwe burger van de stad 
Amsterdam en ook bij de gereformeerde kerk was hij niet ingeschreven als nieuw lid. Of hij in 
Amsterdam timmerwerk verrichtte of als architect werkzaam was, is ook al niet bekend. Pas bij 
de geboorteakte van het derde kind, een zoon, die dezelfde naam als zijn vader kreeg, in 1815 
wordt voor het eerst officieel vermeld dat Pieter Adams van beroep architect was. Ook bij de 
geboorteakte van zijn  tweede zoon, Gijsbertus Louis,  in 1818 wordt  dit beroep bij zijn naam 
aangegeven. 14 

Adams werkte toen waarschijnlijk al enige tijd als architect in de Zuidelijke Nederlanden 
te  Ieper,  van  welke  betrekking  voor  het  eerst  melding  wordt  gemaakt  in  een  brief  van  9 
november  1819,  die  door  Luitenant  Generaal  Baron  C.R.T.  Krayenhoff,  de  Inspecteur 
Generaal der Fortificatiën, aan Luitenant Generaal J.H. Voet, de Commandant van de Militaire 
School  te  Delft,  gezonden  werd.  Krayenhoff  schreef  in  deze  brief  dat  Adams  zich  op  dat 
moment  in  Ieper  bevond  en  daar  de Majoor  Ingenieur Willem Lobrij  behulpzaam was  'in de 
projecten, tot onderscheide Militaire gebouwen', waarvan Krayenhoff zelf de uitvoering 'met het 
grootste  welgevallen'  gezien  had. 15  Willem  Lobrij  was  op  19  augustus  1817  tot  Majoor 
Ingenieur  bevorderd  en was  in  die  functie  te  Ieper  belast met  het  toezicht  over de benodigde 
werkzaamheden,  zoals  het  uitvoeren  van  herstellingen  aan  de  militaire  gebouwen  en 
fortificatiën  en  het  onderhoud  hiervan  of  het  ontwerpen  en  plegen  van  nieuwbouw. 16  Naast 

12 Unger, 3,5,911 en, zie: hoofdstuk 1.13. 
13 H.E.M. Berens, die  in het Gemeentearchief van Rotterdam met promotieonderzoek naar het werk 
van W.N.  Rose  bezig was,  terwijl  ik  daar  onderzoek  deed  naar Adams, maakte mij  erop  attent  dat 
Adams  in  Ieper  gewerkt  had.  In  november  1999  promoveerde  mevrouw  Berens  aan  de  Vrije 
Universiteit  te  Amsterdam.  Haar  proefschrift  draagt  de  titel:  Willem  Nicolaas  Rose  (18011877). 
Stedenbouw,  civiele  techniek  en  architectuur  en  werd  verdedigd  op  16  november  1999.  In  haar 
proefschrift  noemt Berens  onderliggende  scriptie op pagina 53  in noot 86 en  in de  literatuurlijst op 
pagina 354. 
14  GAA, BR,  geboorteakte,  fiche  1815,  reg.  6,  f.  108  en  geboorteakte,  fiche  1818,  reg.  8,  f. 37. De 
eerste  zoon,  Pieter  Adams,  werd  op  4  september  1815  geboren.  De  familie  woonde  toen  aan  de 
Achtergracht bij de Reguliersgracht. Gijsbertus Louis werd op 29 september 1818 geboren. 
15 Nationaal Archief (NA), 'sGravenhage, Tweede Afdeling, Staatssecretarie 18131840, inv.nr. 989, 
Bij  het Koninklijk Besluit  van  4 mei  1820, Missieve  van  9  november 1819, no. 89, door Luitenant 
Generaal en Inspecteur Generaal Krayenhoff aan Luitenant Generaal Voet over Adams. 
16 NA, 'sGravenhage, Tweede Afdeling, Stamboeken officieren, nr. 168, folio 19.
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militairen  konden  ook  burgers  in  een  vesting  als  opzichter,  of  in  het  geval  van  Adams  als 
architect, werkzaam zijn. 17 Aan te nemen valt dat Adams vóór 1819 ook al werkzaam was in 
Ieper  en  daar  de  majooringenieur  Lobrij  bijstond.  Wellicht  vanaf  diens  promotie  op  19 
augustus  1817  of misschien  zelfs  al  in  de  zomer  van  1816,  toen  de werkzaamheden  aan  de 
vestingen  in  de  Zuidelijke  Nederlanden  begonnen.  Het  is  niet  duidelijk  of  Adams’  gezin 
eveneens  in  Ieper  verbleef  of  in  Amsterdam  woonde. Mocht  het  gezin  alleen  in  Amsterdam 
hebben gewoond dan was het verblijf voor Pieter Adams te Ieper zeker geen permanent verblijf 
aangezien bekend is dat hij aanwezig was bij de geboorte van zijn tweede zoon in Amsterdam 
eind september 1818. Hij zou dan met kerst het jaar ervoor met verlof moeten zijn geweest en 
eind  september, wanneer de geboorte van Gijsbertus Louis plaats had, ook. Het  is  natuurlijk 
ook mogelijk dat Adams pas na de geboorte van zijn tweede zoon naar Ieper is gegaan. 

Uit de  'Staat van de Werkzaamheden der Vestingen & Werken in het Zuidelijk Frontier 
der 3de Directie van Fortificatiën, zoo als deze zich bevonden met het einde van den Jare 1818', 
valt af  te  leiden aan welke projecten en in elk geval aan welk soort projecten, Adams in Ieper 
meewerkte. De genoemde werkzaamheden zijn onder te verdelen in vestingwerken of gebouwen 
welke  geheel  voltooid  waren,  welke  nog  in  constructie  waren  en  welke  nog  geheel  gemaakt 
moesten gaan worden. Zo was er een nieuw affuitmagazijn, waarvan het bovengedeelte tevens 
tot arsenaal kon dienen, en een nieuw bomvrij kruidmagazijn opgetrokken. Ook was men nog 
bezig  met  werkzaamheden  voor  een  couvreface.  In  de  nabije  toekomst  wilde  men  gaan 
beginnen  met  het  aanleggen  van  een  ravelijn,  het  bouwen  van  gemetselde  reduits  in  de  vijf 
lunetten, het bouwen van een bomvrije kazerne, een hospitaal en een provoostgebouw. 18 Het is 
goed  mogelijk  dat  Adams  Lobrij  niet  alleen  assisteerde,  maar  hem  ook  adviseerde  bij  de 
verschillende projecten. Dat Adams in elk geval redelijk belangrijk was voor de bouwprojecten 
in  de  vesting  Ieper  blijkt  wel  uit  Lobrij's  dringende  verzoek  van  eind  november  1819  aan 
Krayenhoff  of Adams,  die  binnenkort  een  aanstelling  als  docent  aan de Artillerie  en Genie 
school te Delft zou gaan krijgen, (...) 'nog twee à drie maanden te Yperen konde verblijven'. Dit 
zou,  zo  vervolgde  Lobrij,  niet  alleen  voor  hem  aangenaam  zijn,  'maar  [ook]  voor  den  dienst 
nuttig wezen'. Uit de, op 1  januari 1820 opgemaakte, staat van werkzaamheden  in de vesting 
Ieper  blijkt  dat  men  in  1820  een  begin  zou  gaan  maken  met  het  bouwen  van  het  militaire 
belegeringshospitaal dat al het jaar ervoor stond ingepland. Half februari 1820 werden van het 
ontwerp hiervoor drie tekeningen en een memorie aan de heer Krayenhoff overgelegd. Ook zou 
men bezig gaan met de bouw van een bomvrije kazerne. Misschien had Lobrij juist met het oog 
op deze, nog  in de ontwerpfase verkerende, grote bouwplannen Adams' eventuele adviezen en 
teken en ontwerpvaardigheden nodig. 19 

1.4 'Onderwijzer bij de Artillerie en GenieSchool, in het burgerlijk en 
krijgsbouwkundige Vak der Genie' 

Een combinatie van factoren zorgde ervoor dat Adams vanuit Ieper gepromoveerd werd 
tot  onderwijzer  aan  de  Artillerie  en  Genieschool  te  Delft.  De  benoeming  van  Adams  tot 
onderwijzer  aan  de  Artillerie  en  Genieschool  te  Delft  kwam zeker  niet  zomaar  uit  de  lucht 

17  Burger,  E.  en  H.H.  Jongbloed,  22.  Over  de  werkzaamheden  in  de  vestingen  van  de  Zuidelijke 
Nederlanden,  zie  ook:  deel  II,  hoofdstuk  2.8:  Overeenkomsten  in  leven  en  werk  tussen Adams  en 
Brade. 
18  NA,  'sGravenhage,  archief  van  de  Chefs  van  het  wapen  der  Genie  (1741)  18131840  (1841), 
inv.nr.  49.  Deze  staat  van  werkzaamheden  was  op  31  januari  1819  opgemaakt  door  de  Kolonel 
Directeur van de derde directie der fortificatiën: P. Hennequin. 
19 NA, 'sGravenhage, Genie 18131840, inv.nr. 116: Een, op 30 november 1819 gedateerde, brief van 
Lobrij aan Krayenhoff; inv.nr. 50: Staat van de Werkzaamheden (...) met het einde van Jare 1819; een 
brief  van  P.  Hennequin  aan  Krayenhoff,  gedateerd  17  februari  1820,  over  de  tekeningen  en  de 
memorie van Lobrij voor een bomvrij belegeringshospitaal.
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vallen.  Hoewel  onduidelijk  is  wat  precies  de  werkzaamheden  van  Adams  te  Ieper  inhielden, 
duidelijk  is  wel  hij  onmisbaar  werd  genoemd  door  zijn  baas  Lobrij  en  aangemerkt werd  als 
mogelijk  docent  door  generaal  Krayenhoff  en  luitenantgeneraal  Voet.  Een  bepalende  factor 
was  dat  ongeveer  elke  geschikte militaire  kandidaat  voor  het  docentschap  was  weggeroepen 
naar de werkzaamheden aan de vestingwerken in de Zuidelijke Nederlanden en dat de enige in 
de  Noordelijke  Nederlanden  gevonden  geschikte  nietmilitaire  kandidaat,  de  architect  Jan  de 
Greef,  niet  in  staat  was  zijn  functie  van  professor  in  de  handtekenkunsten  en  de  burgerlijke 
bouwkunde aan deze school naar behoren  te vervullen. De Greef was op 25  september 1816 
voorgedragen als kandidaat voor de post van onderwijzer aan de Artillerie en Genieschool te 
Delft. Deze post was vrijgekomen vanwege de benoeming van de voormalige hoogleraar, J.W. 
Pieneman, tot onderdirecteur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen in 'sGravenhage. In 
die  tijd was  er  ook geen bekwaam docent  aanwezig die  in de praktische genievakken  les kon 
geven. De benoeming van een officier voor dit doel bleek voorlopig niet mogelijk, aangezien de 
aanleg  van  de  vestingwerken  in  de  Zuidelijke  Nederlanden  alle  aandacht  van  het  korps 
ingenieurs opeiste. Daarom was men erg tevreden met de benoeming van De Greef, die zowel 
voor  het  onderwijs  in  de  tekenkunst  als  in  de  architectuur  gekwalificeerd was.  Toch  zou De 
Greef,  eerst  door  zijn  werkzaamheden  aan  de  koninklijke  paleizen  te  'sGravenhage  en  later 
door zijn benoeming in 1820 tot Directeur der Stadswerken te Amsterdam als opvolger van de 
in dat jaar overleden architect Abraham van der Hart –die hij al sinds de zomer van 1819 had 
bijgestaan in diens werk– nooit naar Delft komen om daadwerkelijk zijn functie aan de school 
te aanvaarden. 20 

Voet  schreef  Krayenhoff  op  24  februari  1819  een  brief  waarin  hij  aangaf  dat  de 
leerlingen  dat  jaar wederom  verstoken waren  van  de  lessen van De Greef.  'Om dus de  jonge 
lieden  niet  geheel  en  al  onbekend  met  deze  voor  hunne  aanstaande  bestemming  zoo 
noodzakelijke  kennissen  te  laten',  had Voet  kapitein  ingenieur  I.P. Delprat  lessen  laten geven 
over  de  toepassing  van  de  wiskunde  op  de  bouwkunde,  bijvoorbeeld  'over  de  drukking  der 
gewelven',  en  werd  ingenieur  der  1e  klasse  voor  den Waterstaat  F.  Baud  naast  zijn  andere 
lessen  belast  met  het  geven  van  onderwijs  over  de  kennis  der  bouwstoffen.  Hiermee  hoopte 
Voet  'het gemis van den Architect de Greef te vergoeden, ofschoon het verlies van iemand der 
zake zeer kundig, en alleen voor dit vak bestemd, altoos zeer gevoelig ten nadeele der Instructie 
van de elévès zal blijven werken, en niet dan gebrekkig door de bovengenoemde voorzieningen 
zal verholpen worden (...)'. Nadat Voet zo duidelijk had laten merken dat de lessen van Delprat 
en Baud als een noodoplossing gezien moesten worden, drong hij bij Krayenhoff sterk aan op 
zijn medewerking om 'tot eene spoedige vervulling van deze bij de School zoo gewichtige post 
[te  komen].' 21  Vijf  maanden  later  verzocht  Voet  Krayenhoff  wederom  om  zijn  'vermogende 
protectie in de voorziening van den dubbelen post van architect en 1e Handteekenmeester (...)'. 
Ook was hij van mening dat het onderwijs in de burgerlijke bouwkunde 'van teveel belang [was] 
om door een ongeoefende te kunnen worden waargenomen (...).' 22 

Op 21 oktober 1819 verzond P. Adams vanuit Ieper een brief aan Krayenhoff, waarin hij 
verzocht tot het onderwijs in de Civiele Bouwkunde bij de Artillerie en Genieschool te mogen 
worden voorgedragen. Het is niet duidelijk van wie Adams te horen had gekregen dat deze on 
derwijzerspost  eigenlijk niet  vervuld werd,  en of hij  uit  eigen beweging hierop solliciteerde. 23 

Uit  Krayenhoff's  brief  van  9  november  1819  aan  Voet  blijkt  dat  hij  Voet  al  eerder  attent 
gemaakt  had  op  de  kwaliteiten  van  Pieter  Adams,  die  hij  toen  had  beschreven  als  een man, 
'wiens  groote  talenten  in  de  bouwkunde'  reeds  lang  aan  hem  bekend waren. Krayenhoff  zag 
Adams als een man die uitstekend geschikt zou zijn de belangrijke post van onderwijzer in de 

20 Janssen, 289 en 290; Swigchem, 11. 
21  Janssen,  290; NA,  'sGravenhage,  Genie  18131840,  inv.nr.  116:  brief  van Voet  aan Krayenhof, 
gedateerd 24 februari 1819. 
22 NA, 'sGravenhage, Genie 18131840, inv.nr. 116: brief van Voet aan Krayenhoff, gedateerd 20 juli 
1819. 
23 NA, 'sGravenhage, Genie 18131840, inv.nr. 240.
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bouwkunde en handtekenkunst aan de school te vervullen. Hij beschreef Adams als iemand die 
'ten  volle  ervaren  [is]  in  alles  wat  de  bouwkunde  betreft,  vlug  in  bevatting,  promt  in  de 
uitvoering, zeer ijverig, duidelijk van voorstelling, en bovendien de uitmuntenste tekenaar die ik 
immer heb aangetroffen (...), zoo dat ik niet geloof dat men gemakkelijk een beter Sujet, voor 
het oogmerk van Onderwijs elders zou kunnen aantreffen.' Krayenhoff besloot de aanbevelings 
brief met de woorden dat Adams in staat was om 'eenige Vruchten van zijn arbeid' te laten zien 
aan  Voet,  zodat  deze  overtuigd  zou  zijn  van  diens  kwaliteiten. 24  Het  is  goed  mogelijk  dat 
Krayenhoff hier doelde op Adams' werk te Ieper, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, maar 
hij kan hier natuurlijk ook ander, ervoor, verricht werk, waarvan nu niets meer bekend is, voor 
ogen hebben gehad. 

Naast Krayenhoff, meende ook C. Kramm dat Adams zich 'die theoriën der bouwkunde 
had eigen gemaakt, die tot de leer der constructiën noodig zijn' en dat men om die reden aan de 
militaire school te Delft van zijn bekwaamheden gebruik maakte. 25 

Hoewel Voet in zijn antwoord aan Krayenhoff op diens voorstel om Adams aan te stellen 
tot onderwijzer in het 'Architectonische vak der Militaire gebouwen' inging, wilde hij eerst nog 
weten 'of de Heer Adams ook zooveel van de handteekenkunst (...) [verstond], schoon hij geen 
Pieneman (...) [behoefte] te wezen, om in de hoedanigheid van eerste handteekenmeester (...) les 
te  geven.'  Daarnaast  meldde  Voet  dat  D.F.  Bongaerts  en  B.  Jooss  als  adjuncthandteken 
meesters de ondergeschikten van Adams zouden worden en dat, aangezien De Greef nog steeds 
zijn ontslag niet  had  ingediend, het alleen mogelijk was dat Adams zijn post bij de school op 
een  provisioneel  daggeld  van  vier  gulden  zou  gaan waarnemen. 26  Adams  stemde  hiermee  in, 
maar  gaf  ook  aan  dat  hij  eerst  nog  een  paar  maanden  te  Ieper  moest  blijven.  Krayenhoff 
stuurde Voet,  tezamen met  de missieve van Adams, een brief waarin hij hem antwoordde dat 
Adams  bekende  geen  ervaring  in  het  handtekenen  te  hebben,  maar  hoewel  hij  hierin  dan  zo 
duidelijk tekort schoot, kon 'zijne voortreffelijke behandeling van de Architectuur tekenwijzen', 
volgens Krayenhoff, uitstekend als een evenwicht hiervan dienen. 27 

Voet wilde graag Adams zo snel mogelijk aanstellen tot onderwijzer, maar het bleek niet 
mogelijk dat hij De Greef al meteen verving, aangezien laatstgenoemde nog steeds zijn ontslag 
niet had aangevraagd. Pas in een voordracht van de commissarisgeneraal van Oorlog A.C.J.G. 
graaf d'Aubremé van 2 mei 1820, bedoeld voor de Koning, was er sprake van dat De Greef een 
verzoek tot ontslag had ingediend. D'Aubremé wilde duidelijk een slag om de arm houden met 
betrekking  tot het aanstellen van Adams op de vrijgekomen post van De Greef. Het  leek hem 
nog steeds raadzaam om Adams provisioneel aan te stellen, 'ten einde niet iemand bij de School 

24 op.cit. (noot 15). 
25 op.cit. (noot 5). 
26  NA,  'sGravenhage,  Genie  18131840,  inv.nr.  116:  brief  van Voet  aan Krayenhoff,  gedateerd  23 
november 1819. 
>  ...  schoon  hij  geen  Pieneman  behoefte  te  wezen:  Jan  Willem  Pieneman  (17791853)  was  een 
leeftijdgenoot  van Pieter Adams. Hij was  een  beroemd portret  en  historieschilder. Omstreeks 1804 
werd  Pieneman  door  Generaal  Voet,  toen  bestuurder  van  de  Artillerie  en  Vestingbouwkundige 
School  te Amersfoort, aangezocht om aldaar onderwijs in de Teekenkunst te geven. Toen die school 
verplaatst werd  naar  ’sGravenhage  en  vervolgens Delft,  bleef  hij  daar  lesgeven  als  professor  in  de 
Teekenkunst tot in 1815 toen hij onderdirecteur werd van het Koninklijke Kabinet van Schilderijen te 
’sGravenhage.  In 1820 werd hij directeur van de Koninklijke Academie te Amsterdam. Hij was lid 
van  onder  andere  hetzelfde  instituut  waar  Adams  correspondentlid  van  was  (zie  hoofdstuk  1.11). 
Pieneman  stond  zo  hoog  aangeschreven  dat  men  het  niet  meer  dan  logisch  vond  dat  Adams  niet 
dezelfde  kwaliteiten  zou  hebben  als  docent.  Zie  voor  Pieneman:  Kramm,  12791281;  Pieter  A. 
Scheen, Lexicon Nederlandsche beeldende kunstenaars 17501950,  ’sGravenhage 1970 en Roeland 
van Eijnden en Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, sedert de 
helft der XVIII eeuw, derde deel, Haarlem 1820 (herdruk Amsterdam 1979. 
27 NA,  'sGravenhage, Genie 18131840, inv.nr. 240: brief van Adams aan Krayenhoff, gedateerd 30 
november  1819; NA,  'sGravenhage, Genie 18131840,  inv.nr. 223: brief van Krayenhoff aan Voet, 
gedateerd 5 december 1819: (...)  'Den eersten [vraag] namelijk zijne ervarenheid in het handtekenen 
is rondborstig negatief beantwoord (...).'
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bepaaldelijk  te plaatsen, alvorens men volkomen van deszelfs geschiktheid overtuigd (...) [zou 
zijn].' Toch concludeerde hij zelf wel dat uit de voordrachten van Voet en Krayenhoff zeker de 
geschiktheid van Adams voor de onderwijzerspost bleek. Bij Koninklijk Besluit van 4 mei 1820 
werd  tenslotte  toegestaan aan De Greef honorabel ontslag  te verlenen en Adams  te benoemen 
tot  'Provisioneel  onderwijzer  bij  de  Artillerie  en  Genieschool  te  Delft  in  het  Burgerlijk  en 
Krijgsbouwkundig vak der Genie (...) en zulks op een daggeld van vier gulden.' 28 

In de maand mei was Adams echter nog niet in Delft gearriveerd. Dit blijkt uit een brief 
van Voet aan Krayenhoff van 19 mei 1820, waarin Voet schreef dat hij niet wist of de architect 
P. Adams nog te Ieper bij de majooringenieur Lobrij geëmployeerd was. Daarom vroeg hij of 
Krayenhoff Adams op de hoogte wilde brengen van zijn benoeming aan de school.  In  juli  liet 
Voet  Krayenhoff  weten  dat  Adams  voor  het  onderwijs  in  de  burgerlijke  bouwkunst  bij  de 
school  aanwezig  was  en  dat  hij  'dit  belangrijke  vak  met  ijver  schijnt  te  zullen  voorstaan.' 
Hierdoor  zou,  vervolgde Voet,  eindelijk het  onderwijs  voor de  leerlingen van de Genie  in het 
volgende schooljaar 'eene grootere volmaaktheid' ondergaan. 29 

In  de  literatuur,  waarin  gerept  wordt  over  Adams’ werkzaamheden  te  Delft,  heerst  er 
over het algemeen een grote onduidelijkheid omtrent Adams' hoogleraarschap aan de Artillerie 
en Genieschool  te Delft. Aangezien het  archief van de  school nog niet  boven water was  toen 
J.A.C.  Tillema  zijn  artikel:  ‘Het werk  van  Pieter Adams  in Delft’  schreef  in 1967, kon deze 
auteur  zich  alleen  baseren  op  bijvoorbeeld  de  biografie  van  Kramm  en  op  de  notulen  en 
correspondentie ter gelegenheid van de aanstelling van Adams tot stadsarchitect van Rotterdam. 
Naar aanleiding van deze stukken, waarin Adams 'Professor in de Genie en Artillerieschool te 
Delft' werd  genoemd, nam Tillema aan dat  dit  professoraat  een  reële  zaak was geweest. 30  In 
een,  in  1972  verschenen,  brochure  over  het  Coolsingelziekenhuis  te  Rotterdam werd  als  feit 
vermeld dat Adams sinds 1817 aan de Artillerie en Genieschool doceerde,  'in een functie die 
wij  nu,  hoogstwaarschijnlijk,  als  die  van  een  hoogleraar  in  de  (vesting)bouwkunde  zouden 
omschrijven.' 31 Uit mijn eigen onderzoek in het Nationaal Archief blijkt wel dat het jaartal 1817 
onjuist is en dat dit 1820 moet zijn. Ook meldde Tillema al eerder dat op een, in een door hem 
geraadpleegd gedenkboek van de Technische Hogeschool, opgenomen lijst van hoogleraren, die 
in 1817 aan de militaire school verbonden waren, de naam Adams in elk geval niet voorkomt. 32 

De brochure uit 1972 gaf, in tegenstelling tot Tillema die hierover niets schreef, wel een 
aardig  beeld  van  het  vak  waarin  Adams  doceerde.  Concluderend  kunnen  we  vaststellen  dat 
Adams  les  gaf  in  het  architectuurtekenen,  de  burgerlijke bouwkunde en de krijgsbouwkunde, 
dat wil zeggen de vestingbouwkunde. Bij dit laatste vak werd uiteraard aandacht besteedt aan 
de praktische kant  ervan, maar waarschijnlijk ook aan de  esthetische,  zoals  de benaming  'het 
Architectonische vak der Militaire gebouwen' suggereert. Ook de kennis der bouwstoffen en de 
toepassing van de wiskundige wetenschappen op de militaire bouwkunde kwam in de lessen aan 
bod. 33 Hoe theoretisch of hoe praktisch de lessen van Adams waren ingericht en waar de balans 
tussen theorie en praktijk lag, is niet bekend. Ook wordt in de receptieliteratuur zowel vermeld 
dat  de  lessen  zeer  praktisch,  zo  niet  te  praktisch  (?),  waren  als  dat  zij  juist  ook  grondig 
theoretisch van aard waren. 34 

28 NA, 'sGravenhage, Genie 18131840, inv.nr. 117: brief van Voet aan Krayenhoff, gedateerd 2 april 
1820; NA,  'sGravenhage, Staatssecretarie 18131840, inv.nr. 989, het Koninklijk Besluit van 4 mei 
1820  en  een  voordracht  van  de  commissarisgeneraal  van Oorlog A.C.J.G. graaf d'Aubremé aan de 
koning van 2 mei 1820. 
29  NA,  'sGravenhage,  Genie  18131840,  inv.nr.  117:  brief  van Voet  aan Krayenhoff,  gedateerd  19 
mei 1820; Halvejaarslijsten van de  leerlingen welke voor het Korps  Ingenieurs aan de Artillerie en 
Genieschool worden opgeleid, opgemaakt op 9 juli 1820 door Voet en gezonden aan Krayenhoff. 
30 Tillema, 331. 
31 Mekking, 7. 
32 op.cit. (noot 30). 
33 op.cit. (noot 26). 
34 Zie o.a.: Nieuwenhuis, 11; Verheul, 3435.
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1.5 Eerste onderwijzer aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde te Den Haag 

In hetzelfde jaar dat Adams aan de Artillerie en Genieschool te Delft les begon te geven, 
werd  hij  benaderd  voor  de  post  van  hoofdonderwijzer  aan  de,  net  opgerichte,  School  voor 
Burgerlijke  Bouwkunde  te  'sGravenhage.  Door  financiële  bijdragen  van  Prins  Frederik  der 
Nederlanden en een aantal gegoede inwoners van de stad 'sGravenhage werd de oprichting van 
deze  school  op  20  december  1820 mogelijk  gemaakt. Natuurlijk  steunden ook architecten  en 
timmerlieden  dit  initiatief.  Zo  komen  de  namen  van  J.  de  Greef,  A.  Noordendorp,  P.J.  van 
Gogh,  P.  Mouton,  J.  van  Duijfhuijs,  Z.  Reyers  en  H.  Terwinkel  bijvoorbeeld  in  de 
contributielijst  van  deelnemers  tot  de  oprichting  van  de  School  voor Burgerlijke Bouwkunde 
voor. Ook de bekende architect B.W.H. Ziesenis (17681820) had in principe aan de oprichting 
financieel  willen  bijdragen,  ware  het  niet  dat  hij  voortijdig  overleed. 35  De  directie  van  deze 
nieuwe  School  voor  Burgerlijke  Bouwkunde  bestond  uit  vooraanstaande  architecten.  In  een 
brief van 22 januari 1821 aan de Minister van Binnenlandse Zaken gaf de hierboven genoemde 
directie  aan dat  er  al meer dan veertig  leerlingen  ingeschreven waren en dat  zij  'een geregeld 
onderwijs'  ontvingen  van  de  eerste  onderwijzer  P.  Adams,  ofwel  de  'eersten  Instructeur',  die 
geassisteerd werd door de 'onderInstructeurs of Secondanten' C. Hooiberg, H.J. Koeslag en B. 
van  Hove.  Auteur  E.B.M.  Lottman,  die  in  1984'85  in  een  lijvig  boekwerk materiaal  tot  de 
geschiedenis  van  het  ontstaan  van  tekenacademies  en  scholen  en  hun  aandeel  in  de 
bouwkundige  vorming  in  het  bijzonder met  betrekking  tot  de Nederlanden  in de  tweede helft 
van  de  achttiende  en  de  eerste helft  van de negentiende eeuw heeft  samengebracht, was door 
middel  van  een  rekensom  tot  de  conclusie  gekomen  dat  zich  in  1820  aan  de  School  voor 
Burgerlijke Bouwkunde  slechts  circa  vijftien  leerlingen hadden  ingeschreven  in plaats van de 
hiervoor genoemde veertig. Zij ging ervan uit dat de lessen van oktober tot mei gegeven zouden 
zijn  geweest. Het maandelijkse  lesgeld  van ƒ2,50  en  het  totaal ontvangen bedrag van ƒ277, 
bracht  dan het  aantal  leerlingen  inderdaad op ongeveer vijftien. Het  totaal ontvangen bedrag, 
dat uit het tweede kapittel van de rekening en verantwoording van de penningmeester Joh. van 
Duijfhuijs  over  de  cursus  18201821, ƒ277,50  bleek  te  zijn,  had  echter  betrekking  op  de 
maanden  januari  tot en met maart 1821. De cursus begon namelijk in januari 1821, omdat de 
school zelf pas eind december 1820 opgericht was. Het  totaal ontvangen bedrag gedeeld door 
het  drievoudige maandelijkse  lesgeld brengt dan het aantal  leerlingen toch op meer dan 15 en 
wel op 37. Het is niet duidelijk of de contributie van kinderen van bijvoorbeeld de docenten C. 
Hooiberg en H.J. Koeslag, die hun  lesgeld weer kregen terugbetaald, wel of niet bij het totaal 
ontvangen bedrag werd meegerekend. In elk geval wordt het, in de al eerder genoemde brief van 
22  januari  1821  aan  de  Minister  van  Binnenlandse  Zaken,  aantal  van  veertig  leerlingen 
benaderd door deze nieuwe  rekensom. Het  is overigens ook goed mogelijk dat een aantal van 
deze leerlingen zich in eerste instantie wel inschreef maar uiteindelijk later niet kwam opdagen 
en ook geen contributie betaalde. 36 

In het reglement voor de school, dat opgemaakt werd op 31 december 1820, werd in het 
eerste  artikel  aangegeven  dat  de  leerlingen  in  'de  beginselen  der  bouw  en  doorzigtkunde' 
dienden  te  worden  onderwezen.  Voor  het  onderwijs  werden  voorbeeld  en  modeltekeningen 
gebruikt die de leerlingen waarschijnlijk moesten natekenen en waaruit zij ook inspiratie konden 
opdoen  voor  eigen  ideeën.  Aan  de  hand  van  deze  tekeningen  konden  de  docenten  ook meer 

35  Gemeentearchief  'sGravenhage  (GAG), Archief  van  de Vereeniging  'sGravenhaagsche  Teeken 
Akademie sedert 1859 Academie van Beeldende Kunsten 18211952 (1981) (bnr. 58.1), inv.nr. 503, 
Rekening en verantwoording van de penningmeester over de cursus 18201821 met bijlagen: Litt.A. 
'Ontvangst van contributie der deelnemers tot oprigting der School voor Burgerlijke Bouwkunde'. 
36  NA,  'sGravenhage,  Binnenlandse  Zaken  (BiZa),  Afdeling Waterstaat  (Afd. W.),  Verbaal  1820 
1830 betreffende landsgebouwen, doss.nr. 31, inv.nr. 2073: brief van  de directie van de School voor 
Burgerlijke  Bouwkunde  aan  de  Minister  van  Binnenlandse  Zaken,  gedateerd  op  22  januari  1821; 
GAG, Academie  van  Beeldende Kunsten,  inv.nr.  503:  Litt.  C  en  inv.nr.  504:  kapittel  twee  van  de 
ontvangen  som; Lottman,  385. De  directie  van  de School  voor Burgerlijke Bouwkunde bestond uit: 
N.W. Ardesch, H. Swaan, A. Noordendorp, J.S. Noordendorp, P. van Cleef en J. van Duyfhuys.
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theoretische  uitleg  geven.  De  heren  J.  Singels  en  C.  Hooiberg  vervaardigden  ieder  in  het 
cursusjaar  18201821  vele  voorbeeld  en  modeltekeningen  voor  de  School  voor  Burgerlijke 
Bouwkunde.  Zo maakte  C.  Hooiberg  tekeningen  van  de  kolomsverdeling,  onderdelen  van  de 
Griekse  en  Romeinse  dorische  orde  en  de  toskaanse  orde  en  orderlijsten.  D.  Abrahams 
lithografeerde  diverse  voorbeelden  voor  de  school  van  de  'details  der  ordens',  de  'Grieksche 
Dorika',  de  'Ionika  gedetailleerd',  de  'Toskana',  de  'Courintische  kolom',  de  'Romeinsche 
Dorika', de kolomsdikte, de afstanden tussen kolommen en bogen op kolommen. 37 

Doordat  er  les  gegeven  werd  in  de  avonduren  was  het  mogelijk  voor  Adams  om  zijn 
onderwijstaken op deze school te combineren met die op de Artillerie en Genieschool te Delft, 
alwaar overdag  les werd gegeven. Adams moest uiteraard wel elke dag reizen tussen Delft en 
'sGravenhage en een declaratie van hem met betrekking op de uitgaven aan een rijtuig, tollen, 
barrièreposten  en  poortgelden  ten  dienste  van  de  bouwkundige  school  te  'sGravenhage,  is 
terug  te  vinden  in  de  bijlagen  van  de  rekening  en  verantwoording  van  de  penningmeester. 
Overigens  vond  het  onderwijs  op  de  School  voor  Burgerlijke  Bouwkunde  te  ’sGravenhage 
alleen plaats gedurende de herfst en wintermaanden. Het is waarschijnlijk dat de leerlingen in 
het  voorjaar  en de  zomer bijvoorbeeld  alleen  in de bouw werkten  en  in de koudere maanden, 
wanneer er weinig of geen werk was, hun theorie maar ook praktische vaardigheden 's avonds 
bijspijkerden. 38 

1.6 Vroegst met zekerheid bekende ontwerp: een prijsvraagontwerp van de Maatschappij 
tot Aanmoediging der Bouwkunde 

Het  vroegst, met  zekerheid  bekende,  ontwerp  van Adams, vervaardigde de  architect  in 
1820,  hetzelfde  jaar  van  zijn  aanstelling  als  docent  aan  de  beide  scholen  in  Delft  en  ’s 
Gravenhage.  In  dat  jaar  schreef  de,  in  1818  opgerichte, Maatschappij  tot Aanmoediging  der 
Bouwkunde  een prijsvraag uit  dat  een  strikt  programma meekreeg voor  een ontwerp van een 
algemeen  bedelaarswerkhuis.  Dit  ontwerp  voor  een  Algemeen  BedelaarsWerkhuis  blijkt  de 
eerste duidelijke manifestatie van Adams’ overtuiging van de neoclassicistische stijl. (Deel III, 
Afb.  35)  De maatschappij  bleef bestaan  tot  1830. Architect  J.  van Straaten was  een van de 
initiatiefnemers  voor  de  oprichting  van  de  maatschappij.  Hij  wilde,  zo  schreef  architect 
C.T.J.L. Rieber  in 1892, door deze  instelling de bouwkunst verheffen  'uit haren  toestand van 
verval' en 'nut (...) stichten in het belang der meerdere ontwikkeling van den bouwkunstenaar.' 
Het uitschrijven van prijsvragen en het uitgeven van plaatwerken met de  bekroonde ontwerpen 
vormden de belangrijkste activiteiten van de maatschappij. 39 

Net  als  bij  haar  opvolger,  de,  in  1842  opgerichte,  Maatschappij  tot  Bevordering  der 
Bouwkunst,  zal  de  Maatschappij  tot  Aanmoediging  der  Bouwkunde  de  bouwkundige 
prijsvragen beschouwd hebben als een middel om de artistieke, in plaats van de praktische, kant 
van de bouwkunst  te bevorderen. De  theoretische vorming van de architect stond voorop. De 
architect  kreeg  zo  ook  de  mogelijkheid  zijn  artistieke  begaafdheid  te  tonen  en  eventueel 
naamsbekendheid  te  verwerven. De prijsvragen waren eigenlijk  een  soort  ideale ontwerpoefe 
ning en konden zeker niet gezien worden als een reële opdracht uit de bouwpraktijk. Opvallend 
vaak  koos  men  bij  de  Maatschappij  tot  Aanmoediging  der  Bouwkunde  een  bouwwerk  als 
prijsvraagonderwerp uit, dat tot de 'hogere' bouwkunst gerekend werd. Zo verlangde men voor 
verschillende  prijsvragen  ontwerpen  van  onder  andere  een  provinciaal  gerechtshof,  een 

37  NA,  'sGravenhage,  BiZa,  Afd. W., Verbaal  18201830  betreffende  landsgebouwen,  doss.nr.  31., 
inv.nr.  2073:  'Reglement  voor  de  School  van  burgerlijke  Bouwkunde  binnen  's  Gravenhage', 
opgemaakt op 31 december 1820.; GAG, Academie van Beeldende Kunsten, inv.nr. 503: bijlagen. 
38  NA,  'sGravenhage,  BiZa,  Afd. W., Verbaal  18201830  betreffende  landsgebouwen,  doss.nr.  31., 
inv.nr.  2073:  'Reglement  voor  de  School  van  burgerlijke  Bouwkunde  binnen  's  Gravenhage', 
opgemaakt  op  31  december  1820.;  GAG, Academie  van  Beeldende Kunsten,  inv.nr.  503:  bijlagen; 
Janssen, 279:  'De  lessen aan het  instituut  [de Artillerie en Genieschool  te Delft] vonden plaats van 
8.00 tot 12.00 en van 14.30 tot 18.00 uur.' 
39 Rieber, 1.
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koopmansbeurs,  een  schouwburg,  een beeldengalerij,  een bedelaarswerkhuis  en  een boekerij. 
Het opvallend grote aantal professoren of onderwijzers in de bouwkunst onder de bekroonden is 
misschien  te  verklaren  aan  de  hand  van  het  feit  dat  het  om  een  ideale  invulling  van  de 
gevraagde  ontwerpen  ging  en  niet  om  werkelijk  te  realiseren  projecten.  Van  deze 
bouwkunstdocenten,  die  les  gaven  aan  verschillende  academies  en  scholen,  kan  worden 
aangenomen dat zij goed theoretisch onderlegd waren. 40 

Pieter  Adams,  die  toen  inmiddels  al  werd  aangeduid  als  'professor  in  de  civiele  en 
militaire architectuur aan de Koninklijke Artillerie en Genieschool  te Delft', stuurde naar een 
in  1820  door  de  maatschappij  uitgeschreven  programma  een  ontwerp  in  voor  een  algemeen 
bedelaarswerkhuis. Zijn ontwerp werd bekroond en uitgegeven in een cahier samen met andere 
bekroonde  ontwerpen. Deze,  en  andere,  bekroonde ontwerpen  'teekenen',  zo  schreef de  eerder 
genoemde Rieber,  'den heerschenden klassieken geest.' 41 De neoclassicistische stijl was in die 
tijd nog duidelijk onbetwistbaar. 

Omdat  het  niet  in  de  bedoeling  lag dat  het  bedelaarswerkhuis daadwerkelijk gebouwd 
zou gaan worden, kon Adams het ontwerp, zonder de gebruikelijke financiële beperkingen,  in 
de meest bevredigende en meest ideale vorm gieten. Uit de analyse van een ontwerp als dit kan 
daarom enigszins afgeleid worden wat Adams belangrijk vond in een architectonisch ontwerp. 
Hierdoor  zijn  ook  architectonische  principes,  die  hij  zijn  leerlingen  aan  de  Artillerie  en 
Genieschool en de School voor Burgerlijke Bouwkunde onderwees, misschien te achterhalen. 

1.6a Invloeden van Durand aantoonbaar aanwezig in Adams’ Algemeen Bedelaars 
Werkhuis 

Zowel  in  de  plattegronden  als  in  de  opstand  van  Adams'  ontwerp  voor  een 
Algemeen  BedelaarsWerkhuis  zijn  invloeden  van  het  werk  van  de  architect  J.N.L.  Durand 
(17601834)  aanwezig.  Durand  zette  in  een  aantal  architectuurboeken  als  het  Recueil  et 
Parallèle des Edifices en tout genre, anciens et Moderne, remarquables par leur beauté, par 
leur grandeur ou par leur singularité (1800), het Précis des Leçons d'Architecture, données à 
l'Ecole  Royale  Polytechnique  par  J.N.L.  Durand  (1802'05)  en  het  Partie  graphique  des 
Cours d'Architecture  faits à  l'école Royale Polytechnique, depuis sa réorganisation  (1821), 
een  rationalistische  architectuurtheorie  en  ontwerpmethode  uiteen welke,  gegoten  in  een  neo 
classicistische  vorm,  in  de ontwerptekeningen, waaruit  de boeken voornamelijk bestaan, haar 
beslag kreeg. 42 

De  rationele  en  functionele  ontwerpmethoden  van  Durand  vormden  eigenlijk  de  basis 
voor  Adams'  BedelaarsWerkhuis.  De,  door  cordonlijsten  verbonden,  halfcirkelvormige 
vensters in de attieken, de gekoppelde rondboogvensters, de typische suggestie van een fronton 
als  een  soort  gevelbekroning  van  de,  in  de  ringmuur  geplaatste,  bijgebouwtjes,  het  serliana 
motief,  de booggalerijen,  de  expliciete nadruk op de horizontaliteit  en het eindeloos repeteren 
van dezelfde elementen, al deze, in neoclassicistische architectuur gebruikte, motieven zijn ook 
terug te vinden bij Durand. 

De  gekoppelde  rondboogvensters  zijn  overigens  ook  een  belangrijk  kenmerk  uit  de, 
eigenlijk pas in het tweede kwart van de 19de eeuw ontstane, Rondbogenstijl, die uit Duitsland 
afkomstig was. De architect K.F. Schinkel (17811841) maakte vaak gebruik van dit motief in 
zijn  ontwerpen.  Dat  het  waarschijnlijker  is  dat  Adams  dit motief  uit Durand's werk  gehaald 
heeft,  of  bij  collegaarchitecten  gezien  heeft  die  het  ook  weer  van  Durand  vandaan  hadden, 
blijkt wel uit de combinatie van classicistische motieven waarmee hij zijn ontwerp vormde. 

De juiste opzet, de 'disposition', van het geheel is in Durand's ontwerptheorie van belang. 
Hierbij  spelen  doelmatigheid  en  spaarzaamheid  een  grote  rol.  Via  een modulair  rasterstelsel 

40 Boersma, 11, 13, 27, 41 (noot 67). 
41 Rieber, 12. 
42 Voor Durand en zijn architectuurtheorie en een meer uitgebreide bespreking van zijn grote invloed 
op  de  neoclassicistische  architectuur  in Nederland  en Adams’ werk  in  het  bijzonder,  zie:  Deel  II, 
hoofdstuk 2.5 en 2.6.
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bouwde Durand zijn ontwerpen op. 43  In deze ontwerpen wordt veel aandacht besteed aan een 
zo  functioneel  mogelijke  circulatie  van mensen  in  de  vorm  van  verbindende  galerijen  die  zo 
goed  als  alle  ruimtes  ontsluiten.  Zo  heeft  het  paleisontwerp  uit  het  Troisième  partie  de  la 
composition en général van de Précis (...) (Planche 4) een 'gallerie de communication', die op 
een zelfde wijze een ontsluiting biedt als de (open) galerijen of 'corridors' op de begane grond en 
de eerste verdieping van Adams' bedelaarswerkhuis.  (Deel  III, Afb. 6) De galerijen die langs 
de ziekenzalen lopen 'strekken', zo verduidelijkte Adams in de tekst die zijn ontwerptekeningen 
begeleidt,  'tot wandelplaats  voor  de  herstellenden'. Deze  galerijen  sluiten  naadloos  aan op de 
galerijen  langs de slaapzalen. Onder voornoemde galerijen op de begane grond bevinden zich, 
tussen  de  binnenplaatsen  en  de  werkzalen,  open  booggalerijen  en  worden  de  andere  ruimtes 
door overdekte gangen ontsloten. Ook de open galerijen zijn met een bepaald doel aangebracht: 
ze 'brengen veel tot den doortogt van lucht in de werkzalen'. Zo'n doortochtsysteem was bij het 
hofbouwtype, dat men  slecht  kon ventileren,  zeer wenselijk. Het  gebouw is ook op een ander 
gebied heel praktisch ingericht. Zo ontvangen de badkamers het water uit de fornuisketels van 
de keuken door middel van buizen en kranen. 44 

Uit dit ideale prijsvraagontwerp blijkt wel hoe Adams, zowel met de esthetische kant –in 
de vorm van gecombineerde classicistische elementen– als met de praktische en technische kant 
van  een  ontwerp  bezig  was.  Hij  zal  zijn  leerlingen  dan  ook  in  zijn  lessen  die  theorieën  en 
praktische vaardigheden hebben bijgebracht die uit zijn eigen ontwerpen te kristalliseren zijn. 

1.6b Het Algemeen BedelaarsWerkhuis van Adams en het Nieuwe Werkhuis van Van der 
Hart: een vergelijking 

De plattegrond van het werkhuis van Van der Hart werd opgenomen in Durand's Recueil 
(...),  dat  een  belangrijk  architectuurboek  was.  Hierdoor  genoot  het  ontwerp  Europese 
bekendheid. Durand's Recueil beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste bouwwerken 
uit  alle  tijden en  landen en  is bedoeld om gebruikt  te worden als een soort uitgangspunt voor 
eigentijdse ontwerpen. Van der Hart schreef Durand hoog aan. Hij ging ervan uit dat men zich 
het, wat betreft verzamelwerken, het beste kon houden aan de werkelijk klassieke voorbeelden, 
'en dan was er, zo zei hij, geen werk meer aan  te bevelen dan Durands Recueil'. Het kan dus 
niet  anders  dan  dat  ook  Van  der  Hart  invloeden  vanuit  het  werk  van  Durand  zal  hebben 
ondergaan. 45 

Het  ligt  voor  de  hand  dat  Adams  het  ontwerp  van  Van  der  Hart  voor  het  werkhuis 
gekend  moet  hebben,  bijvoorbeeld  uit  het  architectuurboek  van  Durand.  Daarom  is  een 
beknopte vergelijking van de ontwerpen van Van der Hart en Adams de moeite waard.  (Deel 
III, Afb.710 ) 

Net als de Amsterdamse stadsarchitect Abraham van der Hart dat deed bij zijn ontwerp 
voor een nieuwe werkhuis (17791784), gaf Adams de voorkeur aan een samenvoeging van het 
gestichtsbedrijf  in  een  groot  rechthoekig  gebouw,  in  plaats  van  aan  een  verdeling  van  de 
ruimtes over  losstaande paviljoens. Verder zijn er vooral veel verschillen aan te wijzen tussen 
het werkhuis van Van der Hart  en dat  van Adams, dat bijna een halve eeuw later ontworpen 
werd.  Beide  ontwerpen  zijn  van  het  traditionele  hofbouwtype,  waarin  bijvoorbeeld  ook 
hospitalen gebouwd werden. Een duidelijk verschil en verbetering is echter dat, terwijl in Van 
der Hart's  ontwerp  de  communicatie  nog  steeds  door  de  zalen  liep  en  er  geen aparte gangen 
waren, Adams  in  zijn ontwerp de  corridor buiten de zalen had gebracht. Het binnenplein van 
het  werkhuis  van  Van  der Hart werd  echter wel  door  overdekte  passages  in  de  lengte  en  de 
breedte  in vier gelijke plaatsen verdeeld. Op de kruising van deze galerijen  ligt een paviljoen, 
waarin  de  centrale  keukens  en  de  bewaking  werd  ondergebracht.  Via  deze  passages  en  de 

43 Germann, 239140. 
44  Bekroonde prijsvragen  (...), 1ste cahier, P. Adams,  'Plan van een Algemeen BedelaarsWerkhuis', 
plaat 3,4 en 5 en bijbehorende tekst. 
45 Van Swigchem, 47, 91, 132133, 135136.
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ruimtes in het centrale paviljoen kon men ook andere werkzalen of ruimtes in het hoofdgebouw 
bereiken. Het gebouw van Adams werd ontworpen met drie identieke vierkante binnenplaatsen, 
waarvan  een  plaats  voor  de  vrouwen,  een voor de  suppoosten  en  een voor de mannen moest 
dienen. Op  het middelste binnenplein was ook nog een centraal bouwwerk geprojecteerd. Dit 
was niet bedoeld om keukens of bewakers te huisvesten, maar zou daarentegen een kapel voor 
de  godsdienstoefening  moeten  worden.  De  keukens  en  de  bakkerijen  had  Adams  aan  de 
achterzijde van het gebouw gedacht. In het werkhuis van Van der Hart was geen aparte ruimte 
voor  de  godsdienstoefening,  welke  gewoon  gehouden werd  in  een  van  de  werkzalen.  Adams 
bestemde ook zelfs  twee van de vier hoekwoningen in zijn ideale bedelaarswerkhuis voor een 
Roomse respectievelijk Protestantse geestelijke. 46 

De  bestemming  van  beide  gebouwen  maakte  dat  zowel  Adams  als  Van  der  Hart  een 
sobere uitvoering voor onder andere de aankleding van de gevels hanteerden. De voorgevel van 
het werkhuis vertegenwoordigde  in het werk van Van der Hart de overgang naar een strenger 
classicisme.  De  horizontaliteit  van  de  gevel  wordt  duidelijk  sterk  benadrukt.  De 
hoofdverdieping  wordt  extra  aangegeven  door  natuurstenen  frontons,  die  de  vensters  in  de 
middenrisaliet bekronen. Het belangrijkste element van de gevel vormt hier echter het, boven de 
middenrisaliet  prijkende,  fronton,  waarvan  het  timpaan  met  een  allegorisch  beeldhouwwerk 
voorzien  is  dat  de  aard  van  het  gebouw  aanduidt.  Een  gebeeldhouwd  fronton  was 
oorspronkelijk  ook  een  belangrijk  element  uit  de  klassieke  architectuur.  Van  der  Hart  heeft 
echter bij het werkhuis bijvoorbeeld nog geen gebruik gemaakt van een rusticabasement of van 
cordonlijsten  om  de  woonlagen  aan  te  geven.  Elementen,  die  vaak  voorkomen  in  de  neo 
classicistische  stijl. 47  Adams  laat  in  zijn  ontwerp  een  dubbele  kordonlijst  de  voorgevel 
horizontaal doorsnijden. Hoewel hier in de gevel wel risaliserende gebouwdelen, bekroond met 
attieken,  een verandering  in de functie van de ruimtes erachter  impliceren en enige ritmiek en 
voornaamheid  aan  de  gevel  verlenen,  vormt  de  aanblik  ervan  verder  vooral  een  vlakke, 
horizontale  eenheid.  Alleen  het  poortgebouw  in  de  ringmuur,  dat  nog  voorzien  is  van  een 
ongedecoreerd fronton, dat vanuit de muur vloeiend  lijkt te zijn ontsproten en waarin de boog 
van  de  toegang  geschoven  is,  geeft  nog  enigszins  aan  waar  men  het  gebouw  zou  kunnen 
benaderen. 

1.7 Nog een prijsvraagontwerp: een ontwerp voor de herbouw van de Ronde Lutherse 
Kerk in Amsterdam 

Eind 1822 deed Adams weer mee met een prijsvraagontwerp. Dit keer ging het om een 
reëele bouwopdracht en niet om een ideale ontwerpoefening. Of Adams eerder en later ook mee 
heeft gedaan met andere prijsvragen is niet bekend. 

De,  in  1668'71  gebouwde  en  door  de  architect  Adriaan  Dorstman  ontworpen, Ronde 
Lutherse Kerk te Amsterdam brandde op 18 september 1822 geheel uit. De Lutherse Gemeente 
wilde de koepelkerk weer in de oorspronkelijke vorm laten herbouwen en schreef een prijsvraag 
uit voor het beste ontwerp. Een beoordelingscommissie benoemde de architecten Jan de Greef, 
de  toenmalige  stadsarchitect,  en  Tilman  François  Suys,  professor  in  de  bouwkunde  aan  de 
Koninklijke  Academie  voor  Beeldende  Kunsten  te  Amsterdam,  tot  adviseurs.  Er  werd  een 
premie uitgeloofd van 50 en van 25 gouden dukaten en de inlevertermijn werd gesteld op eind 
januari  1823.  Er  kwamen  uit Amsterdam  inzendingen binnen van S. Tjerks, G. Moele  jr.,  J. 
van Straaten en W. Westerbeek. Verder stuurden S. Paddenburg uit Warmond en P. Adams uit 
Delft een ontwerp in. Geen van de ontwerpen werd door De Greef en Suys geschikt geacht. Het 
ontwerp van Van Straaten beschouwden ze nog als het beste hoewel het, naar hun mening,  niet 
uitgevoerd kon worden. Adams'  tekening vond men wel mooi gekleurd, maar het karakter van 
het gebouw zou in zijn ontwerp te veel veranderingen ondergaan. Omdat de tekening niet meer 
bestaat  is  het  onduidelijk  of  Adams  werkelijk  ontworpen  heeft  met  het  doel  een  zo 

46 Van Swichgem, 160161, 164165; op.cit. (noot 44) (Bekroonde prijsvragen(...)). 
47 Van Swigchem, 98, 162163, 166.
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oorspronkelijk mogelijk herbouwplan  te creëren of dat hij meer vanuit een eigen idee, als was 
het  toch  een  ideale  ontwerpoefening  en  geen  praktijkopdracht,  is  gaan  werken.  Uiteindelijk 
voerden de beide adviseurs overigens een eigen ontwerp uit. 48 

1.8 De fusie tussen de Vrije Haagsche Teekenacademie en de School voor Burgerlijke 
Bouwkunde 

Omdat de School voor Burgerlijke Bouwkunde te 'sGravenhage in september van 1821 
onderhandelde met de Vrije Haagsche Teekenacademie om zo spoedig mogelijk tot een fusie te 
geraken,  kwam er  al  binnen  een  jaar  een  einde  aan  Adams'  docentschap  op  die  school.  Een 
Koninklijk Besluit  van  13  april  1817  (nr.  22) was  er  de  reden  van  dat  de fusiebesprekingen 
plaats hadden. Het Besluit bracht orde in het tot dan toe eigenlijk slecht geregelde onderwijs in 
de  beeldende  kunsten.  Er  werd  een  vastere  lijn  aan  het  tekenonderwijs  gegeven  door  dit  te 
verdelen over  tekenscholen,  tekenacademies  en  twee koninklijke academies, waarvan de opzet 
in  het Koninklijk Besluit werd  toegelicht.  In  alle plaatsen van het  land moesten  tekenscholen 
worden opgericht, waar zo mogelijk gratis onderwijs moest worden gegeven 'in de gronden der 
teekenkunst, bijzonder in die van het teekenen van het menschbeeld, en in de grondregelen der 
bouwkunden'.  Dit  onderwijs  moest  plaatshebben  in  'eenig  stadslokaal,  door  eenen  van 
stadswege  daartoe  aan  te  stellen  teekenmeester'.  De  tekenacademies  moesten  alleen  in  de 
grotere steden verrijzen en zowel in Amsterdam als in Antwerpen zou een koninklijke academie 
komen,  die  een  'zoo  veel  mogelijk  volledige  akademie  van  schilder,  beeldhouw,  bouw  en 
graveerkunde'  moest  worden.  De  tekenacademies  zouden  zo  in  feite  qua  niveau  tussen  de 
stadstekenschool  en  de  koninklijke  academie  in  moeten  gaan  liggen.  Op  die  tekenacademies 
moest het onderwijs zich gaan uitstrekken 'tot het teekenen naar het naakt levend model, of naar 
de  in  pleister  afgegotene  beelden der  antieken,  tot  het  vollediger onderwijs  in de bouwkunde, 
gelijk ook in de gronden der meet en doorzigtkunde'. 49 

De bestaande Vrije Haagsche Teekenacademie kende een  lacune op het  gebied van het 
bouwkundig  tekenonderwijs,  die  opgevuld  diende  te  worden  wilde  men  met  deze  academie 
voldoen aan de eis die het Koninklijk Besluit aan een tekenacademie stelde. Hoewel de School 
voor  Burgerlijke  Bouwkunde  nog  na  de  afvaardiging  van  het  Besluit  was  opgericht  en  het 
stadsbestuur hiermee een troef in handen leek te hebben om maar niet tot de stichting van een 
geheel door hen gefinancierde stadstekenacademie te hoeven overgaan, bleef het een feit dat het 
kunstonderwijs  in  'sGravenhage  nu  nog  steeds  verspreid  was  over  verschillende  academies, 
scholen  en genootschappen  in plaats van geconcentreerd  in één stadstekenacademie. Dit werd 
van  hogerhand  uiteraard  geconstateerd, waardoor  beide  onderwijsinstellingen wel  gedwongen 
werden te fuseren tot de 'StadsTeekenAcademie' ofwel de ‘sGravenhaagsche TeekenAkade 
mie'  om  zo  een  volwaardig  onderwijsaanbod  te  realiseren  dat  aan  het  Besluit  voldeed.  De 
nieuwe  tekenacademie bleef gesplitst  in  twee afdelingen. De Vrije Haagsche Teekenacademie 
werd de eerste afdeling en de School voor Burgerlijke Bouwkunde de tweede. Beide afdelingen 
werden gevestigd in verschillende onderkomens. Zo bleef de eerste afdeling gevestigd boven de 
Korenbeurs  op  de  Prinsegracht  en  kreeg  de  tweede  afdeling  op  5  november  1821  een  lokaal 
boven het Boterhuis op de Grote Markt toegewezen. Beide afdelingen hadden een eigen bestuur 
dat  rekening  en  verantwoording  van  haar  beheer  verschuldigd was  aan het  algemene bestuur 
van  de  tekenacademie.  Op  N.W.  Ardesch,  die,  zoals  aangegeven,  bij  het  algemeen  bestuur 
kwam,  en  J.S.  Noordendorp  na  bleven  dezelfde  directieleden  als  die  van  de  School  voor 
Burgerlijke Bouwkunde het onderwijs in de bouwkunde bestieren. 50 

48 Zantkuijl, 600601 en 138141. 
49 Lottman, 369370, 375, 614616 (Koninklijk besluit van 13 april 1817, nr. 22). 
50 Gram, 103104; Lottman, 374377. Tot leden van het algemene bestuur waren C.E. van Doeveren, 
F.J. van Maanen,  J. Quarles en J.C. van de Kasteele benoemd. Uit de eerste afdeling hadden hierin 
nog  J. Teissier  en  J. Hari  (secretaris)  zitting  en  uit  de  tweede  afdeling N.W. Ardesch en H. Swaan 
(secretaris).  Aan  het  hoofd  van  de  tweede  afdeling  werden  H.  Swaan,  A.  Noordendorp,  J.  van 
Duyfhuys en P. van Cleef geplaatst.
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In  het  reglement  van  de  nieuwe  tekenacademie werd  in  artikel  zes  aangegeven  dat  het 
onderwijs  'voor  de  hoogste  klasse  of  die  der  Bouwkunde  door  eenen  meester,  daartoe  op 
voordracht  van de directie der  afdeeling  aangesteld op een  jaarwedde van ƒ 500, en voor de 
beginselen der meet en doorzigtkunde door eenen meester op bovenvermelden voet (...) onder 
een  jaarlijksche subsidie aan de afdeeling van ƒ 300,' gegeven zou gaan worden. 51 Aangezien 
de directie van de tweede afdeling nagenoeg gelijk bleef aan die van de School voor Burgerlijke 
Bouwkunde en men tevens onderwijs zou blijven geven naar het reglement van die school, kan 
het  als  verrassend worden beschouwd dat Pieter Adams niet  aanbleef  als  onderwijzer. Uit de 
uitgaande stukken van de tweede afdeling blijkt wel dat ontevredenheid over zijn kunnen zeker 
niet  de  reden  ervan  is  geweest  dat  Adams  zijn  post  niet  continueerde.  In  een  brief  van  22 
oktober 1823, die de directie aan de bestuurders van de stad zond en die betrekking had op een 
volgende  sollicitatieronde  toen  de  post  van  hoofdonderwijzer  in  de  bouwkunde  na  één 
cursusjaar  alweer  vacant was,  schreef men namelijk over Adams:  'met  de  talenten van dezen 
man en zijne geschiktheid om de jeugd het noodige onderwijs in een zo moeijelijk vak te geven 
volkomen  bekend  zijnde,  doordien  hij  als  eersten  onderwijzer  bij  de  voormalige  School  voor 
Bouwkunde heeft gefungeerd, zouden wij niet geaarzeld hebben hem dadelijk als Onderwijzer 
aan Ued. Achtb. voor  te dragen ware het  niet  dat  zijne betrekking  tot  een Landelijk  Instituut 
eenige zwarigheid had doen ontstaan.' Met dit 'Landelijk Instituut' werd uiteraard de Artillerie 
en Genieschool  te Delft  bedoeld. Kennelijk was  het  niet  bezwaarlijk geweest dat Adams zijn 
post  aldaar  combineerde  met  lesgeven  aan  een  particuliere  instelling  als  de  School  voor 
Burgerlijke Bouwkunde, maar wel wanneer hij dat deed met een docentschap aan een stedelijke 
instelling. 52 

Een  tweede  reden  was  wel  dat  de,  in  1819  aangestelde,  stadsarchitect  van  'sGravenhage, 
Zeger Reijers  (17901857), ook beschikbaar was en men klaarblijkelijk veel vertrouwen in de 
capaciteiten van een  stadsarchitect  in het algemeen had, aangezien het bestuur van de  tweede 
afdeling  hem  '(...)  uit  hoofde  van  den  dienstbetrekkinge  in welke  dezelve  tot  dezer  stad  staat 
(...)'  had  voorgedragen  voor  de  post  van  eerste  onderwijzer  in  de  bouwkunde.  Ook was  het 
bestuur  van mening  dat  zij  'in  deszelven  [Reijers]  de  noodige  talenten  tot  dat  onderwijs met 
allen  grond  (...)  [mochten]  vooronderstellen  (...)'. 53  Het  aanstellen  van  de  stadsarchitect  als 
hoofdonderwijzer van de nieuwe stadstekenacademie zou waarschijnlijk soepeler verlopen dan 
wanneer men Adams had moeten aanstellen. 
Adams' voormalige  'onderInstructeurs', C. Hooiberg, H.J. Koeslag en B. van Hove, bleven 

allen  aan  in  dezelfde  functie  bij  de  nieuwe  stadstekenacademie.  Hun  jaarsalaris  veranderde 
overigens wel. Ze kregen nu alledrie een bedrag van ƒ150,. Dat wil zeggen dat het salaris van 
C. Hooiberg omlaag ging met dertig gulden, dat van H.J. Koeslag steeg met voornoemd bedrag 
en B. van Hove kreeg nu zelfs het dubbele. Het onderwijs aan de academie zou, net als dat bij 
de School voor Burgerlijke Bouwkunde het geval was geweest, gegeven worden gedurende de 
maanden oktober tot en met maart van zes tot negen 's avonds. Bij de tweede afdeling werd ook 
les gegeven in de meet en doorzichtkunde, maar ook dit werd al bij de School voor Burgerlijke 
Bouwkunde gedaan. Omdat men hetzelfde onderwijs zou blijven geven als aan de School voor 
Burgerlijke  Bouwkunde  was  het  ook  vanzelfsprekend  dat  de  gelithografeerde  bouwkundige 
voorbeelden, tekentafels, voetenbankjes, kapstokken en andere meubels en materialen van deze 
voormalige  school werden  overgenomen. Zo kon  letterlijk met  dezelfde voorbeelden hetzelfde 
onderwijs  gegeven worden. Het  reglement  en de  indeling van 1821 bleven nog  tot  in de  jaren 
dertig  van  de  19de  eeuw  gelden. De  leerlingen  in  de bouwkunde kregen  les  in het  rechtlijnig 
tekenen, de beginselen van de werkdadige bouwkunst, de kennis der bouwstoffen, het  tekenen 
van  de  Griekse  en  Romeinse  orden,  het  schaduwen  naar  een  projectie  of  hoek  van  45°,  het 

51 Lottman, 376378. 
52 GAG, Academie van Beeldende Kunsten,  inv.nr. 68, Uitgaande stukken bij de  'sGravenhaagsche 
TeekenAkademie.  Tweede  Afdeeling  18211828:  No.  26,  brief  van  het  bestuur  van  de  tweede 
afdeling aan de Heren Burgemeesteren van 'sGravenhage, gedateerd op 22 october 1823. 
53 op.cit. (noot 52): No. 2, brief van het bestuur van de tweede afdeling aan de Heren Burgemeesteren 
der stad 'sGravenhage, gedateerd op 8 october 1821.
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berekenen  van  krachten  en  het  vermogen  van  samengestelde  lichamen,  het  ontwerpen  van 
gehele gebouwen met  alle versieringen en het maken van bestekken en begrotingen. Voor het 
onderwijs in de ornamentleer waren lessen te volgen in de beginselen van het rechtlijnig tekenen 
en die van het Griekse en Romeinse ornament, het tekenen van meer samengestelde versieringen 
en basreliëfs naar Griekse en Romeinse voorbeelden en het samenstellen, tekenen en boetseren 
volgens de Griekse en Romeinse stijl. Toch wilde men ook graag van gedachten wisselen met 
deskundigen  op  het  gebied  van  de  bouwkunde  om,  waar  nodig,  misschien  het  bouwkundig 
onderwijs te verbeteren als dit geadviseerd werd. Daarom werden in juli 1822 een aantal in die 
tijd belangrijke  architecten voorgedragen als  leden van verdienste. Naast Pieter Adams waren 
dit F.L. Gunckel, J. de Greef en J.E. Duyvené. Deze laatste man was luitenant ingenieur en een 
collega van Adams op de Artillerie en Genieschool te Delft. Hij gaf hier onder andere les in de 
meetkunst. 54 

1.9 Docent Bouwkunde aan de 'sGravenhaagsche Teekenacademie 

Uit  een  brief  van  3  september  1823,  die  de  directie  van  de  tweede  afdeling  van de  's 
Gravenhaagsche  Teekenacademie  aan  de  heren  Burgemeesteren  der  stad  zond,  bleek  'dat  de 
Heer Reijers  in de cursus van 1822 op 1823 eerst door ziekte en vervolgens door veelvuldige 
bezigheden, zich niet  in de mogelijkheid (...) [had] bevonden, zich van zijne verplichtingen als 
Eerste Onderwijzer behoorlijk te kwijten'. Om de bouwkundeleerlingen goed onderwijs te laten 
krijgen was de directie van mening dat aan Reijers in zijn ambtsbetrekking van stadswege meer 
tijd  moest  worden  verleend  om  ook  als  hoofdonderwijzer  in  de  bouwkunde  naar  behoren  te 
kunnen functioneren. Omdat de opening van de nieuwe cursus in oktober alweer binnenkort zou 
plaatshebben, uitte de directie de hoop snel een antwoord  te krijgen. Het stadsbestuur besloot 
dat  Reijers  honorabel  ontslag  zou  krijgen  en  schreef  de  directieleden  in  een  brief  van  10 
oktober 1823 terug 'dat zijne bezigheden als fabriek dezer Stad hem [Reijers] niet toelieten het 
onderwijs  op  die  voet  te  geven  als  zulks  thans  door  Ued.  nodig  geoordeeld  wordt'.  Naar 
aanleiding van dit besluit had de directie aan het bestuur van de eerste afdeling laten weten dat 
de  lessen  in  de  meet  en  doorzichtkunde  weer  gestart  waren  maar  dat  zij  het  bouwkunde 
onderwijs hadden moeten opschorten. 55 

Het bestuur van de tweede afdeling ging meteen op zoek naar een geschikte onderwijzer 
die Reijers'  plaats kon  innemen. Op de  in de kranten geplaatste vacature  solliciteerden negen 
personen. Het  bestuur  schreef de heren burgemeesters dat eigenlijk alleen de sollicitant Pieter 
Adams hun aandacht getrokken had. Andere sollicitanten waren onder andere J. van Cleef, een 
mathematicus  en  instructeur  aan  de  Academie  van  Teeken,  Bouw,  en  Zeevaartkunde  te 
Groningen, W.H.  Moltzer,  kunstschilder  en  stadstekenmeester  te Medemblik,  en  G.  van  der 
Jagt,  die  leermeester  in  de  meet  en  doorzichtkunde  was  aan  de  Koninklijke  Academie  van 
Beeldende Kunsten te Amsterdam. Het was duidelijk dat het bestuur na Reijers graag weer met 
Adams  in  zee  wilde  gaan.  Daarom  moesten  de  eventuele  'zwarigheden'  die  ontstaan  waren 
omdat Adams dan zowel in Delft aan de Artillerie en Genieschool als aan de stadstekenacade 
mie  te  'sGravenhage  les  zou  gaan  geven,  overwonnen worden. Om de voorschriften van het 
Stedelijk Reglement  in  overeenstemming  te  brengen met Adams'  plichten  in Delft  en ook het 

54  Lottman,  377378,  381;  GAG,  Academie  van  Beeldende  Kunsten,  inv.nr.  504,  Rekening  en 
verantwoording van de penningmeester over de cursus 18201821: in kapittel drie van de ontvangen 
som wordt  aangegeven  dat  de  secretaris  van  de  tweede  afdeling  van  de  'sGravenhaagsche Teeken 
Akademie de som van ƒ 836,40 aan de penningmeester teruggaf onder andere 'wegens overgenomene 
Gelitografeerde bouwkundige voorbeelden'.; NA, 'sGravenhage, Genie 18131840, inv.nr. 116. 
55 GAG, Academie van Beeldende Kunsten,  inv.nr. 68, Uitgaande stukken bij de  'sGravenhaagsche 
TeekenAkademie.  Tweede  Afdeeling  18211828:  No.  20,  brief  van  het  bestuur  van  de  tweede 
afdeling aan de heren burgemeesteren van de stad, gedateerd 3 september 1823 en No. 24, brief van 
het bestuur van de tweede afdeling aan het bestuur van de eerste afdeling, gedateerd 12 october 1823; 
inv.nr. 50, Bijlagen bij de notulen en kladnotulen van 1823: brief van het stadsbestuur aan het bestuur 
van de tweede afdeling van de 'sGravenhaagsche tekenacademie, gedateerd 10 october 1823.
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belang van de leerlingen bij de tweede afdeling in acht te nemen, was het bestuur dan ook van 
mening dat Adams, overeenkomstig zijn verlangen, 'met de Directie over het onderwijs voor de 
hoogste klasse of die der Bouwkunde' belast moest gaan worden volgens dezelfde instructie als 
Reijers de post van eerste onderwijzer had waargenomen. Zo zou 'den dienst der Akademie zeer 
geregeld  worden  waargenomen'.  Uit  de  notulen  van  de  vergadering  van  de  directie  van  de 
tweede  afdeling  van  29  oktober  1823  bleek  dat  de  heer  J.H.  Voet,  de  commandant  van  de 
Artillerie en Genieschool en uit dien hoofde de baas van Adams, goedkeuring verleend had aan 
Adams' aanvaarding van de post van eerste onderwijzer in de bouwkunde bij de tweede afdeling 
van de  'sGravenhaagsche TeekenAkademie. Adams werd op een honorarium van ƒ600,,  in 
plaats van de ƒ500, van Reijers, in eerste instantie aangesteld voor het  'Leersaizoen' dat op 1 
november  1823  zou  ingaan  en  eind  maart  1824  zou  eindigen.  In  de  notulen  werd  ook  nog 
vermeld dat Adams samen met de secretaris al de in voorraad liggende modellen geïnspecteerd 
had ter voorbereiding van de opening van de nieuwe cursus. 56 

Zowel  Reijers  als  Adams  waren  in  hun  tijd  toonaangevende  architecten  die  voor 
ontwerpen de neoclassicistische stijl hanteerden. De tekenacademie wilde natuurlijk graag dat 
hun leerlingen juist van de meest moderne architecten les kregen zodat ze in de praktijk niet uit 
de  toon zouden vallen  en op de hoogte  zouden zijn van de nieuwste inzichten, werkwijzen en 
snufjes.  Als  stadsbouwmeester  kreeg  Reijers  overigens  nog wel  een  belangrijke  opdracht  die 
hem  tijdelijk  weer  aan  de  tekenacademie  zou  verbinden.  Hij  ontwierp  in  1838  een  nieuw 
gebouw  voor  de  's  Gravenhaagsche  TeekenAkademie,  dat  de  gevel  van  'eenen  Griekschen 
tempel' kreeg en waarbij Reijers, volgens J. Gram die in 1882 een geschiedenis schreef over de 
tekenacademie,  'evenzeer de  inspraak van zijn klassiek hart als den architectonische geest van 
dien tijd' volgde. Naar Grams mening maakte de gevel 'door zijn ernstig en eenvoudig karakter 
eene  uitmuntende  uitwerking'  en  drukte  ook  de  'deftige  Jonische  architectuur  de  bestemming 
van het gebouw goed uit'. 57 

In  1825,  toen  Adams  alweer  twee  jaar  hoofddocent  was,  werden  vanuit  het  algemene 
bestuur  vragen  omtrent  het  bouwkundeonderwijs  gesteld  aan  de  tweede  afdeling.  Uit  de 
antwoorden,  die  op  23  augustus  1825  aan  de  secretaris  van  het  algemeen  bestuur  gezonden 
werden, kan goed afgeleid worden wat het onderwijs, waar Adams toen verantwoordelijk voor 
was,  inhield  en  hoe  de  directie  zelf  dacht  over  de  vorderingen  van  de  leerlingen. Het  aantal 
leerlingen bedroeg in dat jaar al 96, meer dan het dubbele van het aantal dat zich voor de lessen 
aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde ingeschreven had. Onder het soort onderwijs dat er 
gegeven  werd  hoorde  het  theoretisch  en  praktisch  onderwijs  in  de  bouwkunde,  het 
systhematisch onderwijs in het schaduwen, het handtekenen van het ornament, de meetkunde en 
de  wetenschap  toegepast  op  de  bouwkunde  en  de  doorzichtkunde.  De  leerlingen  waren,  zo 
beantwoordde het bestuur de vraag tot welke standen van ingezetenen de leerlingen behoorden, 
meestal zonen of pupillen van gegoede burgers 'wier zaken de hier onderwezene wetenschappen' 
vereisten,  of  personen  die  zich  wijdden  aan  de  genie  en  de  topografie  en  ook  wel 
ambachtslieden en personen die door de stad tot een of ander nuttig ambacht werden opgeleid. 
Het  bestuur  dacht  zeer  optimistisch  over  de  vorderingen  van  de  leerlingen  en  zag  de  eigen 
opleiding als een 'inrigting die hoe langer hoe meer aanwint in het volmaken van het onderwijs' 
en  beschouwde  haar  'als  eene  der  nuttigste  ter  vorming  van  bekwame  bouwmeesters  en 
werkbazen'. 58 

56  GAG, Academie  van Beeldende Kunsten,  inv.nr.  50, Bijlagen  bij  de  notulen  en  kladnotulen  van 
1823: brief over Adams behorende bij notulen van 22 october 1823, waarin ook namen van een aantal 
sollicitanten  worden  genoemd  en  de  kladnotulen  van  29  october  1829;  GAG,  Academie  van 
Beeldende Kunsten,  inv.nr. 68, No. 26; Lottman, 180, met betrekking  tot de  functie van G. van der 
Jagt. 
57 Gram, 106. 
58 GAG, Academie van Beeldende Kunsten, inv.nr. 68, No. 29: brief, gedateerd op 23 augustus 1825, 
van de tweede afdeling aan de secretaris van het algemeen bestuur van de tekenacademie.
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1.10 Sollicitatie naar een docentschap aan de Koninklijke Akademie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam 

Gedurende zijn docentschap aan de tekenacademie te 'sGravenhage solliciteerde Adams 
naar  een  zelfde  post  van  onderwijzer  in  de  bouwkunde  aan  de  Koninklijke  Akademie  van 
Beeldende Kunsten  te Amsterdam. Of Adams van plan was geweest  zijn professoraat aan de 
Artillerie  en Genieschool  te Delft  te  combineren met  de  post  aan  de Koninklijke Akademie, 
indien  hij  daar  zou  zijn  aangenomen,  is  niet  duidelijk. Beide  rijksbetrekkingen behouden was 
zeer  waarschijnlijk  ook  niet  mogelijk.  Wellicht  zag  Adams  het  lesgeven  aan  de  Koninklijke 
Academie te Amsterdam als een uitdaging omdat er ongetwijfeld meer en uitgebreider aandacht 
aan  de  theoretische  en  esthetische  kant  van  de  bouwkunde  gegeven  kon worden dan  in Delft 
waar de nadruk natuurlijk op de militaire bouwkunde lag. De directeur in de bouwkunde aan de 
Koninklijke  Akademie  te  Amsterdam  werd  in  zijn  instructie  speciaal  opgedragen  'bij  zijn 
onderrigt in de bouwkunst en doorzigtkunde, [te] zorgen, dat een eenvoudige en zuivere smaak 
vooral worde ingeboezemd'. 59 Hieruit blijkt dat met name ook het uiterlijk van de architectuur, 
het  zogenaamde  stijlelement,  uitdrukkelijk  door  de  Koninklijke  Akademie  van  Beeldende 
Kunsten  te  Amsterdam  gezien  werd  als  een  zeer  belangrijk  programmapunt  van  het 
bouwkunstonderwijs. Om te kunnen solliciteren naar deze vacature moest men  lid zijn van de 
Koninklijke  Akademie,  aangezien  de  zes  directeuren  of  onderwijzers  volgens  het  reglement 
alleen uit de  leden gekozen werden. Adams was, net als bijvoorbeeld collegaarchitecten J. de 
Greef, A. Noordendorp, Z. Reijers en J.D. Zocher, meteen in 1822 toen de eerste lessen aan de 
academie  begonnen,  lid  geworden.  Volgens  het  reglement  van  de  academie  moesten 
kunstenaars, die lid wilden worden, iets van hun werk aanbieden. Dit werd dan vervolgens door 
de raad van bestuur beoordeeld. Misschien was dat  in het geval van Adams wel zijn, in 1820 
bekroonde,  prijsvraagontwerp  van  een  algemeen  bedelaarswerkhuis.  Een  bekroond 
prijsvraagontwerp  van  een  instelling  als  de Maatschappij  tot  Aanmoediging  der  Bouwkunde 
kon vast en zeker op een positieve beoordeling rekenen. De Koninklijke Akademie was onderge 
bracht in de galerijen boven de Grote Beurs. Vanaf het begin was het aantal leerlingen eigenlijk 
al  te  groot  geweest  voor  de  beschikbare  ruimte.  Vooral  de  afdeling  bouwkunde  leed  onder 
plaatsgebrek. Dit gebrek aan ruimte, maar ook de onvoldoende financiële middelen maakten dat 
in  het  jaar  1825  veel  leerlingen  in  de  bouwkunde  de  academie  ontmoedigd  verlieten.  Hun 
onderwijzer,  de  architect  T.F.  Suys  (17831861),  verliet  eveneens  in  dat  jaar  de  academie 
vanwege zijn benoeming als Architect der Koninklijke Paleizen en Landsgebouwen te Brussel. 
Suys  was  als  zesde  directeur  van  de  academie  belast  geweest  met  het  onderwijs  in  de 
bouwkunst  en de doorzichtkunde en  het  eerste onderwijs  in voornoemde vakken op de  teken 
scholen  van  de  stad.  Uit  de  notulen  van  de  vergadering  van  3  augustus  1825  bleven  bij 
stemming P. Adams, J. de Greef en J.D. Zocher als sollicanten op de vrijgekomen directeurs 
post over. Uit hen werd niemand gekozen en in april 1826 werd daarom wederom voorgesteld 
een onderwijzer in de bouwkunde te benoemen. G. van der Jagt, die ook al gesolliciteerd had op 
de post die Adams  toen  in  'sGravenhage bekleedde, werd uiteindelijk geschikt bevonden voor 
deze functie. 60 

1.11 Gelijkgestemden op het gebied van het neoclassicisme verenigd in de 4 e Klasse van 
het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten 

Kramm  meldde  in  zijn  korte  biografische  overzicht  van  Adams  dat  laatstgenoemde 
correspondent was van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone 
Kunsten. Tegelijk met Adams werden ook de Parijse schilders Horace Vernet (17891863) en 

59  Lottman,  175.  Op  pagina  260263  heeft  Lottman  de  gehele  'Instrucie  voor  de  Directeuren  of 
Onderwijzers bij de Koninklijke Akademie der Beeldende Kunsten  te Amsterdam' opgenomen. 
60 GAA, Koninklijke Akademie van beeldende Kunsten 18201870 (bnr. 681), inv.nr. 76: Alfabetisch 
naamregister der leden 18221844; Lottman, 174, 180182, 247248 (Reglement voor de Koninklijke 
Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam).
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François  Garnier,  de  schilder  Karl  Schorn  (18031850),  die  professor  aan  de  academie  te 
München was,  de  schilders Cornelis Cels  (17781859), Wouterus Mol  (17851857)  en Peter 
van  Huffel  (17691844)  tot  correspondent  bij  de  Vierde  Klasse  van  het  Koninklijk 
Nederlandsch Instituut benoemd. Men koos bij het  instituut alleen nieuwe leden of correspon 
denten  wanneer  er  door  bijvoorbeeld  sterfte  plaatsen waren  opengevallen. Van Adams  en  de 
hierboven genoemde andere nieuw benoemde correspondenten werd in de algemene vergadering 
van 1826 gezegd dat zij 'alle mannen [waren], van welker erkende verdiensten het Instituut zich 
de beste vruchten mag beloven.' Horace Vernet was gekozen uit het opgegeven drietal dat hij 
gevormd had  samen met  de neoclassicistische  schilder A.J. Gros (17711835) en de schilder 
Cornelis van Spaendonck (17561840), die beiden ook uit Parijs kwamen. Ter vervanging van 
L.A.M.  de  Bast  (17871832),  die  tot  lid  was  bevorderd,  was  naast  Van  Huffel  ook  onder 
andere  de  architect  P.J.  Goetghebuer,  die  net  als  Van Huffel  uit  Gent  kwam,  voorgedragen 
geweest. P.J. Goetghebuer bracht een jaar later een plaatwerk, Choix des monumens, édifices 
et  maisons  les  plus  remarquables  du  Royaume  des  PaysBas,  uit  waarin  platen  en 
beschrijvingen van gebouwen die typerend waren voor de heersende neoclassicistische smaak. 
Zo stonden er bijvoorbeeld werken van De Greef, Ziesenis en Van de Hart in. Om de plaats van 
de overleden stadsarchitect van Kampen, A.M. Sorg (17381825), in te nemen werd gesproken 
van  Reijers  uit  'sGravenhage,  Zocher  uit  Haarlem  en  Adams  uit  Delft.  Uiteindelijk  werd 
Adams  bij  meerderheid  van  stemmen  benoemd.  Naast  L.A.M.  de  Bast  werden  ook  de  neo 
classicistische schilder F.J. Navez (17871869) en P.H. Goll van Frankenstein tot lid benoemd. 
Ook  werd  E.  Quatremère  de  Quincy,  die  vaste  secretaris  was  van  de  Académie  Royale  des 
beaux Arts  te  Parijs,  op grond van zijn uitgegeven geschriften nog door de Vierde Klasse  in 
1826  als  buitenlandse  geassocieerde  benoemd.  Ook  werd  de  neoclassicistische  architect 
Charles van der Straeten (17771834) uit Brussel beschouwd als iemand die 'zich in het vak der 
Bouwkunde  gunstig  genoeg  [had]  doen  kennen,  dat  de Vierde Klasse  hem  de  onderscheiding 
waardig keurde, van onder het getal harer korrespondenten te worden opgenomen' en wel in het 
jaar 1830. In die tijd waren overigens ook de bekende architecten J. de Greef en T.F. Suys lid 
van  de Vierde Klasse. Concluderend was  het  duidelijk dat  bij  de keuze van een architect  als 
nieuw lid goed gekeken werd naar of hij zich ook werkelijk in de bouwkunde bewezen had. 61 

In  1808  werd  onder  het  bewind  van  koning  Lodewijk  Napoleon  voor  het  gehele 
koninkrijk  Holland  het  Koninklijk  Instituut  van  Kunsten  en  Wetenschappen  opgericht.  Dit 
instituut  was  de  opvolger  van  de  in  1752  opgerichte  Hollandsche  Maatschappij  der 
Wetenschappen.  Lodewijk  Napoleon  probeerde  de  ontwikkeling  van  de  kunsten  en 
wetenschappen  in de Nederlanden mede hierdoor op een hoger en  'Frans' peil  te brengen. Het 
instituut  werd  onderverdeeld  in  vier  maatschappijen  of  klassen.  De  vierde  klasse  vormde  de 
'Koninklijke Maatschappij der Schoone Kunsten'. In deze vierde klasse werden onder andere de 
architecten  J.Th.  Thibault  (17571826),  Abraham  van  der  Hart,  J.  van Westenhout  (1754 
1823)  en  B.W.H.  Ziesenis  als  leden  benoemd.  Lodewijk  Napoleons  heerschappij  duurde  tot 
1810  toen de Nederlanden bij Frankrijk werden  ingelijfd. De onafhankelijkheid werd  in 1813 
verkregen. Bij het besluit van 6 april 1816 van koning Willem I werd het voortbestaan van het 

61 Procesverbaal van de negentiende algemene vergadering van het KoninklijkNederlandsch Instituut 
van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, gehouden te Amsterdam, den 28sten en 30sten 
augustus  des  jaars  1826,  25  (verbalen  van  vergaderingen zitten  in een gedrukte verzamelband), 25; 
Rijksarchief  NoordHolland  (RANH),  Plaatsingslijst  van  het  archief  KoninklijkNederlandsch 
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten in Amsterdam (KNI), 18081851, de 
Vierde  Klasse  (bnr.175):  Notulenboek  IVe  Klasse  18251837  (III),  invnr.  143:  Vergadering  der 
Vierde  Klasse  van  het  Koninklijk  Nederlandsch  Instituut  van  Wetenschappen,  Letterkunde,  en 
Schoone Kunsten, gehouden op maandag den 22 mei 1826, 3536; Hekker, 9; Over Charles van der 
Straeten:  ProcesVerbaal  van  de  zevenentwintigsten  Algemeene  vergadering  van  het  Koninklijk 
Nederlandsch  Instituut  van  Wetenschappen,  Letterkunde  en  Schoone  Kunsten,  gehouden  te 
Amsterdam, den 25sten en 26sten augustus 1834, 13 (zit in een gedrukte verzamelband waar de 20ste 
tot en met de 29ste vergadering in zijn opgenomen).
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Koninklijk  Instituut bevestigd onder  een nieuwe naam: Koninklijk Nederlandsch Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. 62 

De algemene voorzitter mr.  J.  van Hall  gaf  in  zijn  redevoering  ter gelegenheid van het 
25jarig  bestaan  van  het Koninklijk Nederlandsch  Instituut  in 1833 aan dat  bij  de oprichting 
van  het  instituut  niet  op  verspreiding,  maar  alleen  op  bevordering  van  de  wetenschappen, 
letteren  en  kunsten werd  gedoeld. Daarom werden  er  ook  alleen  geleerden,  letterkundigen  en 
kunstenaars  tot  leden  benoemd.  De  Vierde  Klasse,  toegewijd  aan  de  beeldende  kunsten,  de 
toonkunst en de bouwkunst, had dan ook niet tot doel 'om zelve deze Kunsten uit te oefenen' en 
veel minder nog om deze aan anderen te onderwijzen. Zij moest niet beschouwd worden als een 
vereniging van beoefenende kunstenaars, zoals bijvoorbeeld een academie.  'Eeniglijk bestemd', 
zo  vervolgde  Van  Hall,  'om  voor  de  Kunst  te  waken,  haar  te  bevorderen,  en  der  Regering 
omtrent deze aangelegenheid voor te lichten, staat zij op hooger standpunt (...).' Ook in de, op 
25 november 1824 gehouden, vijfde openbare vergadering van de vierde klasse van het instituut 
meldde voorzitter mr. C.A. den Tex in zijn voordracht al dat de vierde klasse het zich tot 'eenen 
aangenamen  plicht'  rekende  om  de  belangen  van  de  kunsten  in  haar  land  te  behartigen  en 
'derzelver  bloei  te  bevorderen'.  'Hare  leden  trachten',  zo  zei  hij,  'zooveel  mogelijk,  door  het 
voordragen van een of ander onderwerp tot de kunsten betrekkelijk, of door het mededeelen van 
bijzondere  opmerkingen,  elkander  nuttig  te  zijn'.  Ze  beantwoordden  ook  vragen  uit  de 
maatschappij of van overheidswege op hun gebied en deden hiervoor onderzoek. 63 

Lid mogen zijn van het Koninklijk Nederlandsch Instituut vormde misschien niet zozeer 
een belangrijk streven van elke architect, maar men was er zich er wel terdege van bewust dat 
uit  zo'n  lidmaatschap hoge waardering sprak voor het werk van de desbetreffende persoon en 
dat hij zich opgenomen kon zien in de hoogste rangen van de Nederlandse architectenwereld. Zo 
schreef Van Swigchem bijvoorbeeld dat het voor Abraham van der Hart een belangrijke vorm 
van erkenning van zijn verdiensten was  toen hij  in 1808  tot  lid van de Vierde Klasse van het 
Koninklijk  Instituut  werd  benoemd.  Zijn maatschappelijk  aanzien  werd  er  door  verhoogd  en 
ook zijn betekenis als architect kwam er sterk door naar voren. Naast Van der Hart was ook de 
hofarchitect  Thibault,  zoals  ik  hierboven  al  aangaf,  lid  van  het  instituut.  Thibault was  door 
koning Lodewijk Napoleon naar de Nederlanden gehaald in verband met de bouw en verbouw 
van  diens  paleizen.  Aan  de  Académie  des  Beaux  Arts  was  hij  een  leerling  geweest  van  de 
classicistisch ingestelde architecten Boullée en Paris (17451819). Ook zat hij met onder andere 
de zogenaamde grondleggers van de empirestijl, de architecten Charles Percier (17641838) en 
Pierre  Fontaine  (17621853),  in  een  kleine  studiekring,  de  Société  du  Duodi,  waarin  de 
behandelde  onderwerpen  betrekking  hadden  op  de  klassieke  oudheid  en  de  renaissance. Deze 
studiekring  was  opgericht  vanwege  de  verering  van  de  leden  voor  Italië waar  ze  samen  hun 
studiejaren  hadden  doorgebracht.  Thibault  gaf,  volgens  Van  Swigchem,  met  deze  Franse 
relaties op het gebied van de architectuur in het Koninklijk Nederlandsch Instituut de toon aan. 
Percier  en  Fontaine  hadden  met  hun  boek  Recueil  de  décorations  intérieurs  door  hun 
connecties met Thibault veel invloed op de kring van het instituut en waren daardoor ook van 
groot  belang  voor  het  gehele  land.  De  Vierde  Klasse  van  het  instituut  kon  dus  voor  de 
Nederlandse  bouwkunst  beschouwd  worden  als  een  belangrijk  centrum  van  handeling.  Een 

62 Lottman, 8688, 91. 
63 Redevoering ter feestviering van het vijf en twintig jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch 
instituut,  van  Wetenschappen,  Letterkunde,  en  Schoone  Kunsten,  gehouden  in  de  vereenigde 
openbare  zitting  der  vier  klassen,  op  den  27sten  augustus  1833,  door  Mr.J.  van  Hall  algemeen 
voorzitter van hetzelve  instituut, Amsterdam 1833;  'Verslag van de Vijfde openbare vergadering der 
vierde  classe  van  Het  KoninklijkNederlandsch  Instituut  van  Wetenschappen,  Letterkunde,  en 
Schoone Kunsten, gehouden  te Amsterdam den 25sten november 1824  (is  te vinden in een, voor de 
leden  en  korrespondenten  van  het  instituut gedrukte verzamelband, waarin de delen vier  tot en met 
tien (18221834) zijn opgenomen).
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plaats  waar  toonaangevende  architecten  de  heersende  opvattingen  over  de  architectuur 
bediscussieerden en propagandeerden. 64 

Vanwege  de  status  die  het  opleverde  wilden  architecten  natuurlijk  graag  hun  carrière 
bekroond  zien  worden  door  een  lidmaatschap  van  het  instituut.  Kunstenaars  die  naar  het 
oordeel  van  de Vierde Klasse  niet  in  het  intellectuele  academische milieu pasten werden ook 
niet  als  lid  geaccepteerd.  In  het  instituut  werkten,  zo  schreef  Van  Swigchem,  gelijkgezinde 
kunstenaars samen. Een bevooroordeelde keuze, of duidelijker: vriendjespolitiek, speelde bij het 
benoemen  van  leden  waarschijnlijk  hierdoor  wel  een  rol.  Zo  werd  bijvoorbeeld  in  de 
vergadering van 27  februari  1837 de, door J.D. Zocher  jr. voorgedragen, architect Z. Reijers 
verkozen  tot  lid.  Zocher  was  zelf  pas  twee  jaar  tevoren  in  de  vergadering  van  23  november 
1835  tot  lid benoemd. Hij kende Reijers van hun gezamenlijke studietijd te Parijs en de keuze 
om hem voor te dragen kan hier dan ook door beïnvloed zijn. Verder werkten ze beiden in de, in 
die  tijd en dus ook  in het  instituut, heersende en moderne neoclassicistische stijl. Zocher zelf 
was overigens vóór zijn benoeming ook al niet onbekend bij de Vierde Klasse, aangezien hij op 
grond  van  hun  oordeel  bij  Koninklijk  Besluit  van  24  september  1809  tot  kwekeling  in  de 
architectuur te Parijs aangesteld was geweest. 65 

1.11a 'Korresponderend Lid der 4e Klasse van het Koninklijke Nederlandsche Instituut 
van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten' 

Iedere  klasse  kende  naast  gewone  leden  ook  geassocieerde  leden  en  correspondenten. 
Hoewel de leden volgens reglement uit de Nederlanden gekozen dienden te worden en zelfs voor 
een deel uit Amsterdam of directe omgeving afkomstig moesten zijn, konden correspondenten 
zowel  uit  het  binnenland, met  uitzondering  van Amsterdam,  als  uit  het  buitenland  afkomstig 
zijn. Zij  hadden een heel  andere  status  in het  instituut dan de  leden. Ze waren van stemming 
uitgesloten en mochten aanvankelijk ook niet deelnemen aan de beraadslagingen. Vergaderingen 
konden  wel  als  toehoorder  worden  bijgewoond.  Pas  in  1843  werd  aan  correspondenten 
toegestaan  in  vergaderingen  het  woord  te  voeren.  Kramm meldde  in  zijn  korte  biografische 
overzicht  van  Adams  dat  laatstgenoemde  correspondent  was  van  het  Koninklijk  Nederlands 
Instituut en dus geen lid. Dit feit werd in Adams' tijd zelf soms door elkaar gehaald. Zo werd 
Adams  in  een vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam, waarin de burgemeester hem 
voordroeg tot stadsarchitect, bijvoorbeeld beschouwd als zijnde lid van het instituut. Toch was 
er  een  duidelijk  hiërarchisch  onderscheid  tussen  een  correspondent  en  een  lid.  Hoewel  de 
eerstgenoemde vorm van  'lidmaatschap' van het  instituut op  een  lager niveau  stond, bleef het 
een grote eer hiertoe benoemd –of zelfs alleen maar voorgedragen– te worden. 66 

Kramm  schreef  dat  Adams  al  in  1816  correspondent  van  het  instituut  werd.  Hoewel 
Adams in ieder geval in 1815 bij de geboorte van zijn eerste zoon als architect aangeduid werd, 
is  het  niet  duidelijk  hoe  hij  deze  functie  toentertijd  precies  invulde  en  of  hij  zich  toen  al 
werkelijk  voldoende  genoeg  in  het  bouwkundevak  had waargemaakt  om  als  correspondent  te 
worden voorgedragen. Tillema, die –met waarschijnlijk Kramm als bron– ook het jaartal 1816 

64  Van  Swigchem,  12,  55,  113;  Ozinga,  64;  Van Holthe  tot  Echten,  3;  C.  Percier  en  P.  Fontaine, 
Recueil de décorations intérieurs, Parijs 1801. 
65 Van Swigchem, 12; Ozinga, 79; RANH, KNI, Notulenboek IVe Klasse 18251837 (III), inv.nr. 143 
(op.cit.  (noot  61))  en  Notulenboek  IVe  Klasse  18361845  (IV),  invnr.  144  (betreft  notulen  van  de 
gewone  bijzondere  vergaderingen,  buitengewone  bijzondere  vergaderingen  en  openbare  vergaderin 
gen). 
66 RANH,  Inleiding van de plaatsingslijst van het archief van het KoninklijkNederlandsch Instituut 
van  Wetenschappen,  Letterkunde  en  Schoone  Kunsten,  1011;  Kramm,  4;  Moquette,  130131; 
Gemeentearchief  Rotterdam  (GAR),  Het  archief  van  de  Gemeenteraad  en  het  College  van 
Burgemeester  en  Wethouders,  de  secretarieafdeling  Algemene  Zaken  en  het  kabinet  van  de 
Burgemeester,  18131941  (NSA/AZ),  inv.nr.  15:  Resolutiën  van  den  Raad,  1827,  18:  Vergadering 
van den Raad op Donderdag den 26 van April 1827: (...)'Adams, Professor in de genie en Artillerie 
School te Delft Lid van het Koninglijk Instituut (...)'.
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hanteerde  als  het  jaar waarin Adams  correspondent werd,  concludeerde  dan  ook  dat Adams' 
vroege werk wel  tot dit correspondentschap moet hebben geleid. Aangezien er van dit  'vroege 
werk'  voor  1816  eigenlijk  niets  bekend  is,  kon  het  uitzoeken  van  de  motivatie  van  het 
Koninklijk Nederlandsch Instituut om voor Adams te kiezen interessante informatie opleveren. 
In  het  procesverbaal  van  de  algemene  vergadering  van  het  instituut  in  1816  bleek  echter 
Adams'  naam  niet  voor  te  komen,  terwijl  in  deze  en  in  latere vergaderingen nieuwe  leden en 
correspondenten toch steeds werden genoemd. Pas in de negentiende algemene vergadering van 
eind  augustus  1826  is  voor  het  eerst  de  naam  van  Adams  te  vinden  en  dat  is  ook  niet  zo 
verwonderlijk  daar  de  architect  pas  hier  genoemd  werd  in  verband  met  zijn  benoeming  als 
correspondent  bij  de Vierde Klasse die klaarblijkelijk  in 1826 plaats had. Kramms vergissing 
om in plaats van 1826 het jaartal 1816 te schrijven leidde ertoe dat ook Tillema deze foutieve 
informatie in zijn artikel van 1967 overnam uit de negentiende eeuwse kunstenaarsbiografie van 
Kramm. De vraag waarom Adams benoemd werd, is nu eenvoudiger te beantwoorden. Adams 
was immers in 1826 zowel professor in de burgerlijke en militaire bouwkunde aan de Artillerie 
en Genieschool  te Delft  als  docent  bouwkunde aan de  'sGravenhaagsche Teekenacademie en 
had hiermee blijk gegeven van zijn kunnen op het gebied van de bouwkunst. Dat een prijsvraag 
ontwerp  van  de  Maatschappij  tot  Aanmoediging  der  Bouwkunde  van  hem  bekroond  was 
geweest kan de keuze van het instituut ook nog bevorderd hebben. 67 

Nieuwe  correspondenten  en  leden  stuurden  gewoonlijk  een  dankbetuiging  voor  hun 
benoeming op aan het  instituut. Ook Adams betuigde zijn dank  in een brief van 30 mei 1826 
voor  zijn benoeming  tot  'Korresponderend Lid' van de Vierde Klasse. Hij schreef dat hij zeer 
verheugd was dat  'het aandenken dier Klasse' op hem was gevallen en was van mening dat hij 
hiervoor  'de meeste hulde' verschuldigd was. Hij  zou ook proberen, zo schreef hij verder, om 
alles  wat  in  zijn  vermogen  lag  aan  te wenden  om  het Koninklijk Nederlandsch  Instituut  van 
dienst te kunnen zijn. Adams noemde zich vervolgens steeds corresponderend lid in plaats van 
correspondent  wat  de  eigenlijke  titel  was.  Hij  moet  trots  zijn  geweest  op  zijn 
correspondentschap,  aangezien  hij  bijvoorbeeld  ook zijn  ontwerptekening van de  façades van 
het  verderop  te  bespreken  buitenhuis  Vredenoord  in  1826  signeerde met  'Adams,  Architect, 
Corresponderend  Lid'  etc.  Wellicht  dat  hierdoor  overigens  de  vergissing  kon  ontstaan  dat 
Adams in de gemeenteraad van Rotterdam als 'lid' van het instituut betiteld werd. Of Adams uit 
ijdelheid  zichzelf  virtueel  dichterbij  het  echte  lidmaatschap  wilde  brengen  door  zich  een 
corresponderend  lid  te noemen,  is niet  te zeggen. Zeker  is  in elk geval dat  in een rapport, dat 
door  enige  leden van de gemeenteraad van Rotterdam in december 1838 opgesteld werd naar 
aanleiding van een door Adams ingediend request bij de koning over diens ongevraagde ontslag 
uit de functie van stadsarchitect, van Adams gezegd werd dat hij  'hoog van zich zelven denkt' 
en dat hij zelfs na 'de verbeurte van een en ander, daartegen als nog zijn vroeger Professoraat te 
Delft,  zijn  vroegeren  titel  als  rijksambtenaar  en  dien  als  Correspondent  van  het  Koninklijk 
Nederlandsch Instituut in aanmerking wil genomen hebben (...).' De opstellers van het rapport 
maakten niet de fout die de gemeenteraad van Rotterdam ooit eerder gemaakt had en noemden 
Adams terecht een correspondent en geen lid of corresponderend lid. 68 

In het Koninklijk Besluit  van 13 april 1817, dat het onderwijs  in de beeldende kunsten 
regelde, werd gesteld dat een tekenmeester aan een tekenschool voortaan in het bezit moest zijn 
van  een  getuigschrift  van  bekwaamheid  dat  aan  hem  ofwel  door  de  Vierde  Klasse  van  het 
Koninklijk Nederlandsch Instituut, ofwel door een van de koninklijke academies van beeldende 

67  Kramm,  4;  Tillema,  330331;  op.cit.  (noot  61),  alsmede  het  ProcesVerbaal  van  de  negende 
Algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam, den 26sten en 28sten augustus des jaars 1816. 
68 RANH, KNI, Notulenboek IVe Klasse 18251837 (III), inv.nr. 143 (op.cit. (noot 61)): Vergadering 
der  Vierde  Klasse  van  het  Koninklijk Nederlandsch  Instituut  van Wetenschappen,  Letterkunde,  en 
Schoone Kunsten, gehouden op maandag den 5 Junij 1826, 37 en inv.nr. 127/307: Ingekomen brieven 
van correspondenten der Klasse, 18091850, No. 74, brief van Adams aan de secretaris van de Vierde 
Klasse J. de Vos, gedateerd 30 mei 1826; GAR, NSA/AZ, inv.nr. 26: Resolutiën van den Raad, 1838, 
Vergadering  Vrijdag  den  21  december  1838,  achterzijde  van  pagina  95.  Zie  over  het  Request  van 
Adams: Deel I, Derde Stuk.
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kunsten was uitgereikt. Een aanbeveling van een lid of correspondent van de afdeling waarvan 
men een getuigschrift verlangde, kon hierbij waarschijnlijk wel helpen. In de vergadering van de 
Vierde Klasse van 20 oktober 1828 werd een brief, vergezeld van een koker met bouwkundige 
tekeningen, besproken van P.J. Schouten Pz. uit Delft, die om een certificaat van bekwaamheid 
als onderwijzer op een aldaar te stichten tekenschool vroeg. Hoewel bij de ingeleverde stukken 
van  Schouten  'gunstige  getuigenissen'  van  Adams  gevoegd  waren,  was  de  vergadering  van 
mening dat men hierover architect en lid J. de Greef diende te raadplegen alvorens het rapport 
van de Kommissie tot de Getuigschriften te horen. In de volgende vergadering werd bekend dat 
De  Greef  de  tekeningen  van  Schouten  onvoldoende  had  gevonden  en  dat  Schouten  daarom 
ongeschikt moest worden verklaard tot het geven van onderwijs in de bouwkunst. Het verzoek 
van P.J. Schouten, die overigens  later nog betrokken zou zijn bij de ontwerpfase van de, door 
Adams in 18341837 ontworpen, R.K. St.Josephkerk te Delft, werd vervolgens bij hoofdelijke 
stemming  afgeslagen.  Uit  de  notulen  van  de  vergaderingen  van  de  Vierde  Klasse  lijkt  deze 
aanbeveling van Adams zijn enige actieve betrokkenheid bij de taken van het Koninklijk Neder 
lands Instituut  te zijn. Dit is misschien ook niet zo verwonderlijk daar hij geen lid was en dus 
van beraadslagingen in vergaderingen uitgesloten was. 69 

Begin 1828 bleken er een aantal plaatsen bij de Vierde Klasse onvervuld en men besloot 
tot  het  verkiezen  van  nieuwe  leden.  Voor  de  benoeming  van  een  nieuw  lid  in  de  afdeling 
bouwkunst  werd  in  de  vergadering  van  de  Vierde  Klasse  van  10 maart  1828  door  de  leden 
Klijn,  De  Vos,  Saportas,  Gabriel,  Brondgeest,  Pieneman,  Bennart  en  Goll  een  groslijst 
samengesteld waarop de volgende personen voorkwamen: G.  van der  Jagt  uit Amsterdam, P. 
Adams uit Delft, Offerhaus uit Utrecht, Rengers [waarschijnlijk wordt hier Reyers bedoeld] uit 
'sGravenhage,  J.D.  Zocher  uit  Haarlem  en  A.  Noordendorp  uit  'sGravenhage.  Aangezien 
slechts een viertal van de aanwezige leden aangaf uit deze kandidatenlijst een drietal te kunnen 
formeren,  werd  de  benoeming  provisioneel  uitgesteld.  Op  de  vergadering  van  19  april  1830 
werd nogmaals voorgesteld de openstaande plaatsen van leden en correspondenten door nieuwe 
benoemingen  aan  te  vullen.  Er  werd  besloten  een  groslijst  samen  te  stellen  van  geschikte 
kandidaten  voor  het  lidmaatschap.  Voor  de  bouwkunst  werd  deze  keer  Adams  niet 
voorgedragen, wel werden J.D. Zocher, Ch. van der Straeten en D.D. Buchler uitverkoren. Ook 
nu weer werd  later,  op de vergadering van 14  juni, besloten om geen verkiezing van  leden  te 
doen plaats hebben. Deze keer werd  er wel  een  reden gegeven:  er  zouden  'geene genoegzame 
stoffe' voorhanden zijn om een verkiezing te doen. Drie jaar later werd in de vergadering van 25 
november  1833  eindelijk  weer  van  een  verkiezing  van  nieuwe  leden  voor  de  bouwkundige 
afdeling van het  instituut gerept. Ook ditmaal werd Adams buiten de voordrachten gehouden. 
Toch werd ook nu weer de benoeming uitgesteld. Pas in 1835, toen er door het overlijden van 
De Greef bij  de sectie der Bouwkunde geen  lid meer uit NoordNederland was, werd er weer 
aan verkiezingen van nieuwe leden gedacht. Men was het erover eens dat er, indien dat mogelijk 
was,  'architecten  van  professie'  gekozen moesten  te  worden,  'omdat  men  onder  de  leden wel 
meer  dan  een  mogt  tellen,  die  eene  algemeene  kennis  dier  kunst  bezat,  maar  dat  het  bij 
gevraagde  adviezen  of  beoordeelingen meermalen  op  eene meer  grondige  oefening  aankwam 
welke men alleen van dengenen kon verwachten, die van de bouwkunst eene opzettelijke studie 
gemaakt had.' Op de groslijst werden C. Alewijn, J.D. Zocher, Tetar van Elven, D.D. Buchler, 
P. Adams, Z. Reyers en B.C. Huidecoper geplaatst. In de vergadering van 23 november 1835 
werd  hieruit  uiteindelijk  een  drietal  geformeerd  dat  bestond  uit  Zocher,  Tetar  van  Elven  en 
Alewijn. Uit dit drietal werd met algemene stemmen J.D. Zocher uit Haarlem als lid benoemd. 
Adams werd hierna nooit meer als lid voorgedragen. Het volgende en tevens laatste bericht over 

69 RANH, KNI, Notulenboek IVe Klasse 18251837 (III), inv.nr. 143 (op.cit. (noot 61)): Vergadering 
der  Vierde  Klasse  van  het  Koninklijk Nederlandsch  Instituut  van Wetenschappen,  Letterkunde,  en 
Schoone Kunsten, gehouden op 20 october 1828 en op 3 november 1828, 126 en 130; Lottman, 614 
(Bijlage II: Koninklijk Besluit van 13 april 1817, art. 3).
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Adams  in de notulenboeken van het Koninklijk Nederlandsch Instituut is dan ook dat van zijn 
overlijden in juni 1846. 70 

1.12 Een uitstapje: het ontwerp van een buitenplaats voor Adams’ ‘mecenas’ 

Alleen  lesgeven,  met  prijsvragen  meedoen,  en  lid  zijn  van  bepaalde  verenigingen  of 
instituten was  voor  een  architect  natuurlijk  niet  genoeg.  Een  ontwerp  in  opdracht maken dat 
daadwerkelijk gebouwd werd was het streven. Het eerste bekende uitgevoerde ontwerp van de 
hand van Adams was het verbouwings en moderniseringsontwerp van de buitenplaats van de 
Delftenaar Mr. Hendrik van Berckel. Van Berckel zou beschouwd kunnen worden als een soort 
‘mecenas’ voor Adams. Later  in zijn carrière kreeg Adams door voorspraak van Van Berckel 
en in opdracht van hem nog meer werk te doen in Delft. 

Mr. Hendrik van Berckel (17831862) kreeg op 1 mei 1826 de buitenplaats Vredenoord, 
bestaande  uit  een  buitenhuis,  een  boerenwoning  cum  annexis  en  40  morgen  land,  in  bezit. 
Volgens het opmaakboek van de inboedel van Van Berckel werd de waarde van de buitenplaats 
in mei van dat  jaar geschat  op ƒ 32000,. Van Berckel zal dan ook waarschijnlijk dit bedrag 
ervoor  neergeteld  hebben.  De  buitenplaats  Vredenoord  lag  aan  de  Vliet  onder  Rijswijk.  De 
Vliet was als waterweg zeer geliefd en daarom werden daar vele zomerresidenties gebouwd. In 
de  19de  eeuw was de buitenplaats Vredenoord al  vele malen van eigenaar gewisseld voordat 
Van Berckel het aankocht. Van Berckel wilde het buitenhuis verbouwen en moderniseren naar 
de  heersende  neoclassicistische  smaak.  Aangezien  hij  uit Delft  kwam  en  aldaar  vanaf  1824 
wethouder was,  is het heel  logisch dat hij ook  in Delft de architect, die hij in staat achtte aan 
zijn wensen op het gebied van de bouwkunst te voldoen, zocht en vond. Adams was onderwijzer 
in  de  burgerlijke  en  militaire  bouwkunst  in  Delft,  gaf  les  aan  de  'sGravenhaagsche 
Teekenacademie  en  was  net  benoemd  tot  correspondent  van  de  Vierde  Klasse  van  het 
Koninklijk Nederlandsch  Instituut. Dit  laatste was  een hele  eer  en het  bestempelde Adams  in 
feite ook als een moderne –dat wil zeggen neoclassicistische– architect, aangezien het instituut 
alleen  gelijkgezinden  benoemde  en  de  leden  en  correspondenten  van  de  Vierde  Klasse  toen 
veelal  neoclassicistische  schilders  en  architecten  waren.  De  ook  nog  in  Delft  woonachtige 
Adams  was  voor  de modernisering  van  de  buitenplaats  van  Van  Berckel  daarom  een  goede 
keuze. 71

Adams ontwierp nieuwe gevels voor het buitenhuis en ook het interieur werd sterk onder 
handen genomen. (Deel III, Afb. 1113) Er kwam een ontwerp voor een nieuwe aankleding van 
de  vestibule  en  er  werden  ook,  zoals  uit  de  tekeningen  blijkt,  onder  andere  nieuwe 
lambrizeringen,  schoorstenen,  deurpartijen,  kozijnen  en  stucdecoraties  voor  plafonds  in  het 
verbouwingsplan  opgenomen.  In  neoclassicistische  stijl  werd  het  buitenhuis  heringericht. 
Allerlei  details  die  Adams  in  het  interieur  toepaste,  zoals  rozetten,  lier  en  waaiermotieven 
duiden op een nauwkeurige doorgronding van de empirestijl van Percier en Fontaine en het is 
mogelijk dat hij hun boek over decoraties van het interieur gezien heeft. Empiremotieven in een 
interieur  waren  een  onlosmakelijk  en  logisch  onderdeel  van  de  neoclassicistische  stijl  die 
Adams en collegaarchitecten als Reijers, Noordendorp, De Greef en Suys hanteerden. Adams 
kan  daarom  ook  zijn  geïnspireerd  door  het  werk  van  collegaarchitecten  en  voorgangers  als 
Abraham  van  der  Hart.  Hij  probeerde  in  elk  geval  zo  goed mogelijk  aan  de  heersende  neo 
classicistische trend te voldoen en hierin te experimenteren wat verrassende combinaties, als de 

70 RANH, KNI, Notulenboek IVe Klasse 18251837 (III), inv.nr. 143 (op.cit. (noot 61)): Vergadering 
der  Vierde  Klasse  van  het  Koninklijk Nederlandsch  Instituut  van Wetenschappen,  Letterkunde,  en 
Schoone Kunsten, gehouden op 10 maart 1828, 19 april 1830, 25 november 1833, 26 october 1835, 9 
november  1835  en  23  november  1835,  99,  103,  192,  197198,  206208,  319,  408409,  411; 
Notulenboek IVe Klasse 18451851 (V), inv.nr. 145, vergadering van 22 juni 1846. 
Groslijst: een voorlopige kandidatenlijst, waaruit later een drietal, tweetal enz. wordt opgemaakt. 
71  Tillema, 333; Gemeentearchief Delft (GAD), Archief 464 Familie Van Berckel 16401970, dozen 
bij  nr.  79:  doos  3  (studietijd  van  Van  Berckel);  inboedel  opmaakboek  van  Van  Berckel;  zie  ook 
Brekelmans.
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in het brede fronton van de voorgevel van het buitenhuis Vredenoord opgenomen segmentboog, 
tot gevolg kon hebben. 

Het  is  niet  duidelijk of  een door Adams voor de buitenplaats ontworpen  tuinmanshuis, 
een bijgebouw, een tuinhuisje en twee bruggetjes werkelijk uitgevoerd zijn. (Deel III, Afb. 14) 
De  verbouwingen  aan  het  buitenhuis  zijn  in  elk  geval  naar  Adams'  ontwerpen  tot  stand 
gekomen. Adams werd op 30 mei 1828 voor zijn werk met ƒ 6000, à 5 procent interestkosten 
betaald.  Het  is  mogelijk  dat  in  dat  jaar  de  verbouwingswerkzaamheden  gereed  waren.  Drie 
maanden  na  aanschaf  van  het  buitenhuis  wrd  al  voor  aangenomen  werk  betaald.  Ook  J.D. 
Zocher bleek later nog aan de buitenplaats te hebben gewerkt. Op 5 juli 1837 ontving hij ƒ 411, 
58  voor  het  aanleggen  van  de  oprijlaan.  Tien  jaar  later  verkocht Van Berckel,  die  inmiddels 
burgemeester  van Delft was,  de buitenplaats voor ƒ  35000,  aan de Familie Van den Bosch. 
Het  buitenhuis  Vredenoord  werd  vermoedelijk  in  1914  gesloopt  en  het  jaar  erop  herbouwd. 
Nadat  een  brand  het  in  de  jaren  '30  van  de  20ste  eeuw  grotendeels  verwoest  had,  werd  het 
gebouw gedeeltelijk vernieuwd. 72 

72  op.cit.  (noot  71): met  toevoeging  van  doos  1  die  zakelijke  stukken  van mr. Hendrik  van Berckel 
bevatten; de ontwerptekeningen van Adams bevinden zich ook in het GAD. Op 5 augustus 1826 werd 
aan J. Riem voor aangenomen werk ƒ 1450, betaald.
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Tweede Stuk 

STADSARCHITECT TE ROTTERDAM 

1.13 Eerste contacten met het stadsbestuur van Rotterdam: de Beursbrug 

Niet  alleen  Van  Berckel  zag  Adams  als  een moderne  architect  die  uitstekend  geschikt 
was  om  zijn  zomerresidentie  aan  de  Vliet  van  een  eigentijds  jasje  te  voorzien,  maar  ook 
opdrachtgevers uit andere steden zagen Adams' capaciteiten. 

In  1825 werd  in  een  vergadering  van  de  gemeenteraad  van Rotterdam  besloten  dat  in 
plaats van de,  in een zeer slechte staat verkerende, bestaande Beursbrug  te  repareren, deze  te 
vervangen  door  'eene  geheel  nieuwe  steene  brug'.  De  toenmalige  stadsbouwmeester  Andries 
Munro (17621835) had hiervoor de tekeningen vervaardigd. Op 23 mei 1826 werd begonnen 
met het afbreken van de oude Beursbrug en op 6 juni werd het heiwerk en de verdere betimme 
ringen van het houten fundament voor de nieuw te maken Beursbrug aanbesteed. Op het bestek 
en  voorwaarden  van  de  nieuwe  brug  uitten  een  aantal  gemeenteraadsleden  in  de  vergadering 
van 9 november 1826 enige aanmerkingen. Men beschouwde deze aanmerkingen van zodanig 
gewicht dat besloten werd het bestek aan een nader en nauwkeurig onderzoek van deskundigen 
te  laten  onderwerpen.  Nadat  de  'geopperde  bedenkingen  en  zwarigheden'  ter  kennis  van  de 
stadsbouwmeester  zouden  zijn  gebracht,  zou  men  dan  twee  deskundigen  consulteren.  Het 
college  van  Burgemeester  en  Wethouders  besloot  voor  een  dergelijke  conferentie  'den  Heer 
Adams Professor in de architecture aan de Genie en Artillerie School en den Architect der Stad 
Amsterdam' uit te nodigen. H.C.H. Moquette was in zijn artikel uit 1922 over de verschillende 
Rotterdamse stadsbouwmeesters van mening dat op Munro's eigen verzoek omtrent de tekening 
van de Beursbrug, die  reeds goedgekeurd was, besprekingen plaats hadden met Adams en de 
stadsarchitect  van  Amsterdam.  Volgens  een  brief  van  de  Burgemeester  en Wethouders  aan 
Munro, waarin hem de verschillende opmerkingen over het bestek werden meegedeeld, werd de 
uitnodiging  van  beide  deskundigen  door  de  raad  verlangd.  Hierbij  werd  benadrukt  dat  aan 
Adams en de Amsterdamse stadsarchitect De Greef het bestek voorgelegd zou worden en dat de 
tekening 'gearresteerd is en blijft'. Munro had overigens wel eind juni al in een vergadering van 
de  Fabricage  gevraagd  om  een  andere  deskundige  ingenieur,  die  met  hem  het  model  en  de 
tekening van de Beursbrug zou willen examineren, opdat het werk zonder gevaren kon worden 
afgemaakt.  Men  besloot  de  heer  Goudriaan,  Inspecteur  Generaal  van  de  Waterstaat,  toen 
hiertoe  te verzoeken. Met de consultatie in november van de deskundigen Adams en De Greef 
dacht de raad zekerheid  te verkrijgen dat wanneer er volgens het, eventueel verbeterde, bestek 
gewerkt werd,  'alle voorzorgen, door de kunst voorgeschreven',  in  acht  zouden zijn genomen. 
Ook  om  het  feit  dat  'de  achting,  die  de Regering  aan  den  Stads Bouwmeester, wegens  zijne 
langdurige trouwe diensten aan de stad bewezen,' toedroeg, het haar eigenlijk verplichtte, 'dat in 
een werk van dien omvang en zoo belangrijk  in de kosten,' de bouwmeester gewaarborgd zou 
blijven tegen alle mogelijke nu of in de toekomst geuite aanmerkingen op zijn werk, werden er 
deskundigen bij gehaald. 73 (Deel III, Afb. 1516) 

Adams bleek uit de correspondentie  tussen de Burgemeester en Wethouders, A. Munro 
en hemzelf als professor aan de Artillerie en Genieschool in de architectuur en, zoals in de brief 

73 GAR, NSA/AZ,  inv.nr. 13: Resolutiën van den Raad, 1825, Vergadering van 28 september 1825, 
6768,  en  inv.nr.  14:  Resolutiën  van  den Raad,  1826,  vergaderingen  van  1  juni,  39,  21  juni,  47,  9 
november,  7879,  en  19  december  1826,  93;  Moquette,  129130;  NA,  BiZa,  eerste  afdeling, 
Binnenlands Bestuur, Verbalen,  inv.nr. 2514, 24 maart14 april 1841: 10 april 1841, No.8, Request 
van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en Verzoekschrift, Bijlage Nr.1, 
brief  van  Burgemeester  en  Wethouders  der  stad  Rotterdam  aan  Stads  Bouwmeester  A.  Munro, 
gedateerd  op  13  november  1826; GAR, Oud Stadsarchief  (OSA), Fabricage, Stukken van algemene 
aard, inv.nr. 4607, Notulen van de Fabricage van 4 januari tot 12 juli 1826: vergadering van 20 juni 
1826, fol. 155.
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naar Munro nog is toegevoegd, de waterbouwkunde –een in het geval van besprekingen over de 
bouw van een nieuwe brug ook niet onbelangrijke discipline– een hoog aanzien te genieten. In 
de brief waarin men Adams uitnodigde deel te nemen aan de conferentie gaf men aan overtuigd 
te zijn van zijn bekwaamheden. Over de andere deskundige, De Greef, die qua bekendheid toch 
niet  onder  had moeten  doen  voor Adams, werd  daarentegen  in  eerste  instantie  zelfs  niet met 
name  gerept.  Men  heeft  het  steeds  over  'een  Stads  Architect  uit  Amsterdam'.  Ook  werd  de 
correspondentie  over  de  op  te  zetten  conferentie  tussen  beide  deskundigen,  de  bouwmeester 
Andries Munro en een commissie uit het college van Burgemeester en Wethouders, niet recht 
streeks  met  De  Greef  gevoerd,  zoals  dat  bij  Adams  wel  het  geval  was,  maar met  de  heren 
Burgemeester en Wethouders van de stad Amsterdam. Zij verzochten vervolgens de stadsarchi 
tect aan de conferentie deel te nemen. Dat Munro Adams wel al persoonlijk kende, zoals gesteld 
in hoofdstuk 1.3 met betrekking tot het ontwerp voor Sociëteit Amicitia, en De Greef niet, lijkt 
hierdoor aannemelijk. 74 

Naar aanleiding van de conferentie met P. Adams en J. de Greef werden in het bestek een 
aantal  noodzakelijke  veranderingen  aangebracht.  Interessant  is  het  de persoonlijke  ervaringen 
van  Adams  omtrent  deze  eerste  werkzaamheden  voor  het  stadsbestuur  van  Rotterdam  te 
bekijken.  In  een  request  ofwel  memorie  en  verzoekschrift,  dat  Adams  eind  oktober  1838 
indiende bij Koning Willem I naar aanleiding van zijn ontslag als stadsarchitect van Rotterdam, 
deed hij hiervan uitgebreid verslag. 'Het was in den Jare 1826 Sire!', zo schreef Adams, 'dat de 
Regeering  der  Stad  Rotterdam  behoefte  had,  om  een  deskundige  voor  eenige  gewigtige 
ondernemingen  die  aangevangen  of  geprojecteerd  waren  te  raadplegen.  Men  had  aldaar 
ondernomen  in  de  plaats  eener  houten  ophaalbrug  een  grooten  steenen  overgang  over  eene 
haven, de Blaak genaamd, aan de beurs der Stad zamen te stellen, in den aanbouw vanwelk vrij 
uitvoerig  en  groot  werk  men  te  kort  schoot,  nadat  de  fundamenten  gelegd  waren.'  Uit  het 
vervolg  van  zijn  verslag  moet  afgeleid  worden  dat  Adams  en  De  Greef,  toen  zij  op  het 
bouwterrein  het  reeds  voltooide  werk  in  ogenschouw  namen,  beiden  ogenblikkelijk 
concludeerden  dat men  niet  alleen  erna, maar  ook  tijdens  de  aanleg  van  de  fundamenten  te 
kort was geschoten. De fundamenten waren, volgens hen,  'zonder de minste kennis van zaken 
en tegen alle regelen der bouwkunde' samengesteld. Net als in de eerste van de, ten opzichte van 
het bestek opgemerkte, bezwaren van de gemeenteraad, waarin gevraagd werd of het niet beter 
zou zijn de fundering gelijk met de grond te maken ter verkrijging van voldoende sterkte, waren 
ook Adams en De Greef van mening dat de fundamenten te hoog gebouwd waren en hierdoor 
niet genoeg 'vastheid' zouden hebben. Zij  'begeerden' hierom, 'dat de fundeering tot den bodem 
van den Blaak zou afgezaagd worden'. Volgens Adams konden de Burgemeester en Wethouders 
toen niet hiertoe besluiten 'om den onaangenamen dunk die zulks in de stad zou te weeg brengen 
ter  gelegenheid  van  een werk, waarvan  het  nut  in  bedenking  stond en waarvan de voltooijng 
reikhalzend werd tegemoet gezien'. Hoewel het advies van Adams en De Greef blijkbaar om de 
schone  schijn  te  bewaren  in  de  wind  geslagen  werd  en  een  noodzakelijke,  maar  inferieure 
oplossing die door hen werd aangedragen niet  toereikend bleek  te zijn, droeg hun handelwijze 
de goedkeuring van de stedelijke regering weg. 75 

Aan Adams en De Greef werd  in oktober 1827 ƒ150, verstrekt  'als een erkentenis voor de 
bereidwilligheid, waarmede gemelde Heeren' (...) 'op Verzoek van Burgemeester en Wethouders 
wel hebben willen behulpzaam zijn  in het naar zien en beoordeelen van het bestek der nieuwe 
beursbrug en het  dienen van  raad omtrend het  leggen der  fundamenten en het volvoeren van 
den verderen opbouw van gemelde Brug.' 76 

74 op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift,  Bijlage  Nr.2,  brief  van  Burgemeester  en  Wethouders  der  stad  Rotterdam  aan  P. 
Adams, gedateerd op 24 november 1826. 
75 op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift, 35 en Bijlage Nr.1 van de Memorie, brief van Burgemeester en Wethouders der stad 
Rotterdam aan Stads Bouwmeester A. Munro, gedateerd op 13 november 1826. 
76  inv.nr. 869: Resolutiën van Burgemeester en Wethouders, 1827, vergadering van 25 october 1827, 
182.
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1.13a Eerste contacten met het stadsbestuur van Rotterdam: het Stadhuis 

Naar  aanleiding  van  de  'kunde  en  bereidwilligheid'  die  Adams  bij  de  toetsing  van  het 
bestek  van  de  beursbrug  getoond  had,  werd  hem  begin  februari  1827  in  een  brief  van  de 
burgemeester van Rotterdam, M.C. Bichon van IJsselmonde, voorgesteld een conferentie op het 
stadhuis bij te wonen dat over de bouw van een nieuw stadhuis zou gaan. De stedelijke regering 
was  van  mening,  zo  bleek  uit  de  brief,  dat  Adams  zich  zeker  aan  'eene  nieuwe  proeve,  ter 
opmaking  van  een  bestek  voor  ons  Stadhuis'  wilde  wijden.  Tijdens  deze  conferentie  werd 
Adams mede gedeeld dat er een tekening van de voorgevel, 'door den Heer Reijers, Architect te 
's Hage gemaakt', voorhanden was en dat men aan het voorste gedeelte op de Hoogstraat was 
begonnen  te  bouwen.  Of  Reijers,  Adams'  voorganger  in  de  functie  van  eerste  onderwijzer 
Bouwkunde  aan  de  'sGravenhaagsche  Teekenacademie,  in  deze  tekening  de  oude  gevel 
gemoderniseerd  had  of  geheel  vernieuwd,  is  niet  duidelijk.  Waarschijnlijk  zal  hij  op 
aanwijzingen  van  de  oude  stadsbouwmeester Munro en volgens diens  ideeën de  tekening van 
een  'platte voorgevel' vervaardigd hebben. Als stadsarchitect  te  'sGravenhage had Reijers het 
blijkbaar veel  te druk om zich verder voor dit project in te zetten. Misschien had de stedelijke 
regering slechts advies over een nieuwe voorgevel gevraagd en dat in de vorm van een tekening 
gekregen. Het  is  ook mogelijk  dat men  niet  geheel  tevreden was over Reijers'  inbreng en dat 
daarom Adams er bij geroepen werd. 77 

In  ieder geval was het voor Adams duidelijk dat er een wanordelijke situatie heerste op 
het bouwterrein. Hij ontdekte dat er zelfs geen algemeen plan bestond en dat  'de Regering die 
begonnen  was  af  te  breken  en  op  te  bouwen',  (...)  'in  dezen  toestand  gedwongen  [was]  een 
Stadhuis te bouwen, zonder dat er vooraf berekeningen van middelen en een eigentlijk beraden 
voornemen bestond'. Dit had ongetwijfeld te maken met het feit dat de oude stadsbouwmeester 
eigenlijk geen groot werk meer aan kon. Al vanaf 1823 was Munro bezig met de verbouwing 
van  het  stadhuis  aan  de  Hoogstraatzijde  ervan.  Net  als  bij  de  Beursbrug  zat  de  stedelijke 
regering zeer verlegen om een architect  die kundig genoeg was om een groots project als een 
nieuw  of  vernieuwd  stadhuis  verder  in  goede  banen  te  leiden.  'Hoogst  moeijelijk  was  het', 
volgens Adams,  'van het oude gebouw een nieuw te maken, en een goed nieuw gebouw, op de 
plaats  van  het  oude'. Nadat  hij  de  afzonderlijke  schetsen  en de portefeuille met  papieren, die 
betrekking hadden tot deze nieuwbouw en verbouwing, had overzien, kwam hij tot de conclusie 
dat  het  werk  beter  voortgezet  kon  worden  door  de  bouwmeester  die  er  al  mee  belast  was, 
aangezien  'de menigvuldige werkzaamheden die het maken van een project voor een dergelijk 
scheefhoekig en gedrogtelijk in elkander gestuurd gebouw' met zich mee zou brengen, hem veel 
tijd zouden kosten. Zijn weigering zich  in  te zetten voor de nieuwbouw van het stadhuis werd 
niet  geaccepteerd  en  de  stedelijke  regering  verzocht  hem  dringend  hen  uit  hun  moeilijke 
omstandigheden  te helpen door  een  tekening voor het  gebouw  te  leveren waaraan men dus al 
begonnen  was  te  bouwen,  zonder  dat  ervan  eigenlijk  een  behoorlijke  en  complete  tekening 
bestond.  Adams  liet  zich  hiertoe  overreden  door  lofredes  en  betuigingen  van  achting  van  de 
kant van de Burgemeester en Wethouders van de stad. Ook schreef hij dat hij te doen had met 
burgemeester  Bichon  van  IJsselmonde  en  wethouders  Blankenheim,  Hoffmann,  Van 
Vollenhoven en Reepmaker, die hem, volgens zijn woorden,  'veel genegenheid betoonden'. Net 
als  voor de besprekingen over de Beursbrug kreeg Adams  toestemming van zijn commandant 
op de Artillerie en Genieschool, Luitenant Generaal Voet, om zich met dit project te belasten. 
Zonder zijn ambt aan deze school te verwaarlozen, vervaardigde hij zijn tekeningen. 78 (Deel III, 
Afb. 1721) 

77 op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift, 56. 
78 op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift, 68.
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1.14 Stads Architect der Stad Rotterdam: aanstelling tot stadsarchitect en 
functieomschrijving of het ontbreken hiervan 

Toen Adams zijn tekeningen voor het stadhuis aan de Burgemeester en Wethouders van 
de stad Rotterdam kwam voorleggen, werd hem de post van stadsarchitect aangeboden. Hoewel 
het  college  van Burgemeester  en Wethouders  had  geprobeerd  via  advertenties  in kranten  een 
onderarchitect  aangesteld  te  krijgen,  die  de  stadsbouwmeester  Munro  bij  kon  staan  in  de 
aanleg  van grote werken als  het  nieuwe  stadhuis,  had niemand zich nog hiervoor  aangemeld. 
Daarom was men waarschijnlijk de mening toegedaan dat het wellicht beter zou zijn een nieuwe 
stadsarchitect aan te stellen en Munro met pensioen te laten gaan. Hierbij had het stadsbestuur 
blijkbaar zijn zinnen op Adams gezet, omdat hij als modern architect te boek stond en daarom 
met het oog op eventuele toekomstige bouwplannen een zeer aantrekkelijk keuze was en zowel 
technisch –door zijn adviezen met betrekking  tot de bouw van de beursbrug–, als esthetisch – 
door zijn plannen voor het lastig te verbouwen en grotendeels nieuwe stadhuis– zichzelf bij het 
stadsbestuur bewezen had. Adams nam de aangeboden post niet meteen met beide handen aan. 
Hoewel  hij  zich  vereerd  voelde  dat  hij  door  het  stadsbestuur  was  uitverkoren,  had  hij  zijn 
bedenkingen. Zijn functie als onderwijzer in landsdienst gaf veel zekerheid en leek ook voor zijn 
beide  zonen  in  de  toekomst  'een  geschikten  stand  in  de Maatschappij'  te  verzekeren.  Hierop 
reageerde wethouder Van Vollenhoven met de opmerking dat het stadsbestuur van Rotterdam 
'gemakkelijk een paar jongens door de wereld kon helpen'. 79 

Een ander belangrijk punt waarom Adams in eerste instantie twijfelde, was dat hij bang 
was  dat men  hem  niet  de vrijheid  zou geven om ook particuliere werken aan  te nemen naast 
bouwopdrachten  van  stadswege.  Zelf  beschouwde  hij  het  van  groot  belang  dat  er  rekening 
gehouden  zou  worden  met  de  'vrije  kunst'  die  hij  uitoefende.  De  angst  dat  hij  zich  als 
stadsarchitect zou moeten beperken tot stadsopdrachten was niet ongegrond. Het was in die tijd 
vrij gewoon dat in de instructie van een stadsbouwmeester deze restrictie werd opgenomen. Zo 
werd op efficiënte wijze voorkomen dat  een  architect zijn kostbare  tijd besteedde aan andere, 
financieel gezien wellicht meer lucratieve, bouwwerkzaamheden en zich zo zou onttrekken aan 
zijn verantwoordelijkheden als stadsbouwmeester. Zo werd bijvoorbeeld in de, in 1799 en 1802 
herziene,  instructie,  waarnaar  de  Rotterdamse  stadsbouwmeester  Andries  Munro  zich  had 
moeten richten, artikel 34 aan dit punt gewijd: 

En op dat hy de dienst behoorlyk van de Stad zoude kunnen betragten, zal hy geen andere als 
Stads werken groot of klein mogen maken of aannemen, nog eenige knegts houden, als die in 
Stads dienst zyn, en over zulks geheel en al moeten zyn ten dienste van de Stad. 

Men verzekerde Adams dat hij de mogelijkheid zou krijgen om aan particuliere opdrachten te 
werken,  mits  deze  niet  te  groot  zouden  zijn.  Ze  deden  er  nog  een  schepje  bovenop  door  te 
melden  dat  er  binnenkort  twee  nieuwe  Roomsch  Katholieke  kerken  in  Rotterdam  gebouwd 
zouden worden,  'en  dat  het  dan  de  Regering  niet  anders  als  aangenaam  zou  kunnen wezen', 
wanneer deze door Adams werden gebouwd. 80 

Door deze  toezeggingen aangemoedigd, pleegde Adams overleg met Generaal Voet, die 
hem  aanried  de  post  alleen  dan  wel  te  accepteren  op  een  hoger  tractement  dan  hem  was 
aangeboden.  In  een brief  aan de Burgemeester  en Wethouders van Rotterdam schreef Adams 
dan ook dat,  hoewel hij  het  aanbod van ƒ2400,  zeer  'nobel' vond,  toch na  'rijpe overweging' 
met  Luitenant  Generaal  Voet  en  zijn  familie  besloten  had  om  hen  voor  te  stellen  de  som  te 

79 op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift, 89. 
80 op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift, 910; GAR, OSA, inv.nr. 4729, Instructies voor ambtenaren ter fabricage 17111844: 
'Instructie waar na den Bouwmeester deezer Stad Rotterdam in de Bedieninge van zyn Ampt zig zal 
hebben  te  reguleeren',  gedrukt  in  1773,  herzien  op  17  juni  1799  en  11  november  1802,  artikel  34; 
Moquette, 127128.
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brengen  op ƒ3000,.  Wanneer  hij  zijn  tegenwoordige  betrekkingen  in  aanmerking  nam, 
vereenigt  met  het  Directeurschap  aan  de  'sGravenhaagsche  Teekenacademie,  waar  hij  een 
honorarium van ƒ600, voor 6 maanden ontving, en de 'menigvuldige buiten werken', waarvan 
hij nu afstand moest doen, dan leek deze eis hem wel redelijk. Ook vond Adams dat, aangezien 
Amsterdam  hun  directeur  van  stadswerken  al ƒ3000,  betaalde,  Rotterdam  dat  ook  wel  kon 
doen. Hij  verzekerde de Burgemeester  en Wethouders dat  hij  op basis van dit honorarium de 
post  'met  alle  lust' wilde  aanvaarden  en  dat  'de  zuinige wijze  van Bouwen'  die  hem  'door  de 
menigvuldige  uitgevoerde  werken'  eigen  was  geworden,  de  stadsuitgaven  wezenlijk  zouden 
verminderen.  Deze  woorden,  ‘de  zuinige  wijze  van  Bouwen’,  in  dit  verband  bewijzen  hoe 
uiterst  belangrijk doelmatigheid  en  spaarzaamheid, die ook Durand zo voorstond, waren voor 
Adams in zijn werk. 81 

Toen  in  de  gemeenteraadvergadering  van  26  april  1827  door  de  burgemeester Adams' 
uitvoerige tekeningen en plattegronden voor de verdere opbouw van het stadhuis, tezamen met 
het bijbehorende bestek en de voorwaarden van de besteding, ter visie van de raadsleden werden 
overgelegd, vormde dit in feite de inleiding op zijn voorstel om Adams als stadsarchitect aan te 
nemen. Met het overleggen van de tekeningen werd benadrukt dat Munro door zijn menigvuldi 
ge werkzaamheden, maar vooral door zijn 'klimmende Jaren' genoodzaakt was het ontwerp van 
een  van  de  belangrijkste  gebouwen  van  een  stad  over  te  laten  aan  een  andere  architect.  De 
tekeningen en het bestek leverden volgens Burgemeester en Wethouders  'eene proeve' (...)  'van 
de Kunde den Smaak en  Juiste manier van werken van opgemelde Heer [Adams]'. Pas na de 
besprekingen  over  de  tekeningen  en  plannen  voor  de  aanbouw  en  verbouw  van  het  stadhuis, 
meldde de burgemeester dat Munro zelf er ook van overtuigd was dat hij niet in staat zou zijn 
nieuwe stadswerken met de vereiste nauwkeurigheid te bouwen en te beheren. De raad was het 
eens met  het  oordeel  van Burgemeester  en Wethouders  om Munro  een  eervol ontslag  en  een 
jaarlijks  pensioen  te  verlenen. Vervolgens bracht  de burgemeester  ter vergadering dat Burge 
meester  en Wethouders,  ingeval  de  raad  zou besluiten Munro een eervol ontslag  te verlenen, 
hetgeen nu het geval was, erop bedacht waren geweest 'om uit te zien naar een man die in alle 
deelen voor die post is berekend' en dat zij die hadden gevonden in de persoon van Adams. Over 
'zijne  practische  en  Theoretische  kunde'  had  hij  genoeg  proeven  gegeven  en  de  raadsleden 
konden  deze  ook,  volgens  de  burgemeester,  toetsen  aan  de  net  overgelegde  stukken  voor  het 
raadhuis.  Vervolgens  meldde  de  burgemeester  dat  Adams  de  post  aan  wilde  nemen  op  een 
jaarlijks  tractement  van ƒ3000,,  een  vrije woning,  vuur  en  licht,  zonder  verdere  emolumen 
ten. 82 De opbouw van het stadhuis was ook in de post begrepen. De burgemeester benadrukte 
in  zijn  voordracht  dat  Adams  'buiten  de  Werkzaamheden  aan  zijnen  post  verbonden,  geen 
andere  zal  mogen  verrichten',  terwijl  Adams  in  de  vergadering  van  de  Burgemeester  en 
Wethouders, zoals hij in zijn request schreef, toch iets anders met hen op dit punt overeengeko 
men was. De raad keurde de aanstelling van Adams als architect van de stad Rotterdam goed 
en  de  burgemeester  schreef  Adams meteen  diezelfde  dag  nog  een  brief met  dit  nieuws. Ook 
hierin bevestigde hij nog eens dat hem deze post slechts werd aangeboden onder voorwaarde dat 
Adams  'uitsluitend voor den dienst der Stad werkzaam zal wezen'. Toch moet Adams genoeg 
gerust  gesteld  zijn  geweest  door  de  eerdere  toezeggingen  die  hij  op  dit  gebied  had  gekregen, 
want hij aanvaardde wel de betrekking van stadsarchitect te Rotterdam op basis van deze brief. 
Adams stuurde een antwoord waarin hij 'zijnen hartelijke dank' betuigde 'voor de groote attentie 
op hem gevestigd door hem den post van Stads Architect op een tractement van Drie Duizend 
Gulden aan  te bieden'. Volgens zijn eigen zeggen, werd Adams, toen hij er om vroeg, wel een 
instructie  toegezegd, maar ontving hij die niet. Adams schreef hierover dat hij met betrekking 

81 op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift,  1012; GAR, Oud Stadsarchief  (OSA), Fabricage,  inv.nr. 4732, Stukken betreffende 
den  Stads  Architect  P.  Adams:  brief  van  Adams  aan  Burgemeester  en  Wethouders  van  de  stad 
Rotterdam, gedateerd op 25 april 1827. Voor ‘de zuinige wijze van bouwen’, zie: Deel II, hoofdstuk 
2.11a. 
82  Emolumenten:  ongeregelde  bijkomende  verdiensten  boven  de  vaste,  aan  een  ambt  verbonden, 
beloning.
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tot  zijn  persoonlijke  wijze  van  handelingen  geen  sporen  van  ontevredenheid  of  aanmerking 
ontwaardde en was dan ook van mening dat er geen noodzakelijkheid scheen te bestaan om hem 
van een instructie te voorzien. 83 

Met  zijn  aanstelling  als  stadsarchitect  de  stad Rotterdam  kwam  een einde  aan Adams' 
professoraat aan de Artillerie en Genieschool te Delft. Adams verkreeg een eervol ontslag van 
Koning Willem  I bij  resolutie van 20  juli 1827. Door  zijn nieuwe  functie was Adams  tevens 
niet meer in de gelegenheid zijn directeurschap aan de 'sGravenhaagsche Teekenacademie naar 
behoren  te vervullen. Het bestuur van de  tweede afdeling van de academie feliciteerde Adams 
met het  feit dat het stadsbestuur van Rotterdam hem uitverkoren had, maar betuigde ook zijn 
'leedwezen' over het verlies van hun hoofddocent bouwkunde. 'Ontvang Mijn Heer!', zo schreef 
het  bestuur Adams,  'onzen dank voor de pogingen door Ued. aangewend ter ontwikkeling der 
kunst vermogens bij onze kweekelingen en wensche dat Uwe lessen bij hun in aandenken zullen 
blijven.' 84 

1.15 Werkzaamheden buiten de dienst der stad 

Kramm  schreef  in  zijn  korte  biografie  over  Adams  dat  laatstgenoemde  vanuit  Delft 
beroepen  werd  als  architect  van  de  stad Rotterdam. Het  feit  dat  hij  voor  deze  post  niet  had 
hoeven solliciteren, geeft wel aan dat hij beschouwd werd als een veelbelovend architect die in 
staat  zou  zijn  de  stad  een  nieuw  en modern  gezicht  te  geven. Ook  andere  steden  deelden  de 
mening  van  het  Rotterdamse  stadsbestuur.  En  in  tegenstelling  tot  de  bedenkingen  die 
burgemeester M.C. Bichon van IJsselmonde blijkbaar toch had over eventuele werkzaamheden 
buiten  de  dienst  der  stad,  aanvaardde  Adams  gedurende  zijn  stadsbouwmeesterschap  van 
Rotterdam geregeld opdrachten van buiten. 

Zo werd Adams  in  hetzelfde  jaar  dat  hij  de  tekeningen  voor  het  Rotterdamse  stadhuis 
vervaardigd had en als stadsarchitect was aangesteld naar zijn geboorteplaats Utrecht geroepen 
voor de  advisering  rond de voltooiing van het nieuwe stadhuis aldaar. Het  is niet duidelijk of 
men in Utrecht pas door zijn benoeming tot stadsarchitect op Adams geattendeerd was geraakt, 
of  dat men  hem op basis  van zijn professoraat  aan de  artillerie  en Genieschool  als  adviseur 
wilde  raadplegen.  Net  als  bij  het  nieuwe  Rotterdamse  stadhuis  ging  het  ook  hier  om  de 
vereniging  van  oude  en  nieuwe  bouwelementen.  De  twee  oude,  bestaande  huizen  Groot 
Lichtenberch en Groot Hazenberch werden samengevoegd achter een nieuwe verhoogde gevel 
in neoclassicistische stijl. Volgens J.E.A.L. Struick werd  in het  jaar 1826 na sloping van het 
oude front de nieuwe gevel voltooid. Ook in het interieur werden wijzigingen aangebracht. 85 

Uit de, over het Utrechtse stadhuis verschenen, literatuur is Adams' rol niet duidelijk af 
te  leiden.  Sommige  auteurs maken  helemaal  geen melding van zijn  zogenaamde adviesrol.  In 
1827 werd eveneens voor het huis Klein Hasenberch, dat om de hoek van het stadhuis lag, een 
nieuwe  bekleding  opgetrokken.  En  omdat  de  classicistische  indeling  van  de  gevel  niet 
overeenstemde met de kamerindeling erachter, bleven enkele ramen blinde vlakken, bedekt door 
binnenmuren. Door een wijziging van het oorspronkelijke plan van de Utrechtse stadsarchitect 
J.  van  Embden  werd  deze  nieuwe  zijgevel  ook  nog  verlengd  met  twee  traveeën.  Aangezien 

83 GAR, OSA, Fabricage, inv.nr. 4732, Stukken betreffende den Stads Architect P. Adams: een brief 
van de burgemeester aan Adams, gedateerd op 26 april 1827 (deze is ook opgenomen in de tekst van 
het  request  van Adams op  pagina  11); GAR, NSA/AZ,  inv.nr.  15: Resolutiën  van den Raad, 1827, 
Vergadering van Donderdag 26 April 1827, 1519 en de Vergadering op Dinsdag den 22 Meij 1827, 
34; op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift, 12, 1416. 
84 GAG, Academie van Beeldende Kunsten,  inv.nr. 68, Uitgaande stukken bij de  'sGravenhaagsche 
TeekenAkademie.  Tweede  Afdeeling  18211828:  No.  31,  brief  van  het  bestuur  van  de  tweede 
afdeling aan Burgemeester en Wethouders, gedateerd op 31 mei 1827 en No. 32, brief van het bestuur 
van de tweede afdeling aan P. Adams; GAR, OSA, Fabricage, inv.nr. 4609, Notulen van de Fabricage 
van 14 april 1827 tot 30 april 1828: vergadering van 11 augustus 1827, fol. 85. 
85 Hekker (1963), 25; Struick (1971), 315.
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Adams blijkbaar in 1827 naar Utrecht kwam, is het mogelijk dat deze wijziging naar aanleiding 
van  zijn  advies  tot  stand  kwam.  Auteur  J.E.  Haslinghuis  meende  in  zijn  overzicht  van  de 
Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst dat zowel de zijgevel als de voorgevel in 
1827 werden  opgetrokken. Dit maakt Adams'  adviesrol veel groter, maar ook veel  logischer. 
Want  waarom  zou  Van  Embden  Adams  er  nog  bijhalen  als  hij  de  voorgevel  zelf  al  in  de 
moderne neoclassicistische stijl opgetrokken had? Het stadsbestuur, met aan het hoofd daarvan 
burgemeester H.M.A.J. van Asch van Wijck, achtte het noodzakelijk dat het stadhuis een nieuw 
uiterlijk moest krijgen als het voorbeeld voor een vernieuwende, moderne stad. Daarom had het 
de  stadsarchitect  Van  Embden  in  1823  opdracht  gegeven  een  ontwerp  te  maken  voor  een 
werkelijk  monumentaal  nieuw  stadhuis,  dat  representatief  en  doelmatig  zou  zijn.  J.E.A.L. 
Struick, die eerder had geschreven dat in 1826 de voorgevel al voltooid was, schreef een paar 
jaar later in een ander werk dat Van Embden in overleg met de toentertijd moderne architect P. 
Adams voor  een gevel  in neoclassicistische stijl koos. Hieruit valt  te concluderen dat Adams 
advies  op  'stijlgebied'  betrekking  had. Daar  Adams  in  die  tijd  tot  de  vernieuwende –dat wil 
zeggen  neoclassicistische–  architecten  behoorde,  kan  dit  de  reden  zijn  waarom  hij 
geraadpleegd  werd.  De  opmerking,  die  in  een  recent  boekje  over  bouwstijlen  in  Nederland 
gemaakt  werd,  dat  Adams  medeverantwoordelijk  was  voor  het  ontwerp  van  het  Utrechtse 
stadhuis, lijkt mij daarentegen niet echt gerechtvaardigd. Bij de verbouwing en vernieuwing van 
het  raadhuis te Rotterdam werd ook advies gevraagd aan andere ‘moderne’ architecten. In dat 
geval ook aan Adams, maar voor Adams bij de ontwerpfase betrokken raakte, ook aan Zeger 
Reijers,  de  neoclassicistische  stadsarchitect  van  ’sGravenhage.  Vragen  om  advies  bij  een 
dergelijk groot en belangrijk bouwproject lijkt een vrij gebruikelijke praktijk te zijn. 86  87 

Dat  een  stadsarchitect  juist  in  plaatsen  in  de  omgeving  van  zijn  stad  gevraagd  werd 
advies te geven over de wat grotere bouwprojecten was niet ongewoon. Zo werd bijvoorbeeld in 
1829 advies ingewonnen bij Adams, nadat architect Schenk de toestand van de torenbekroning 
van de Nederlands Hervormde kerk te Lekkerkerk had geïnspecteerd. Adams raadde aan de, in 
1780 door de Haagse  architect Van der Linden gebouwde, gevelkoepel en  lantarentoren af  te 
breken tot op het metselwerk van 1780. De nieuwe toren werd vervolgens naar een ontwerp van 
Adams in 1830 gebouwd. 88 (Deel III, Afb. 22) 

Vanuit Bergschenhoek werd Adams benaderd voor het ontwerpen van een nieuw rooms 
katholiek  kerkgebouw. De  reden waarom men hiervoor Adams vroeg  is waarschijnlijk omdat 
hij de opvolger van de stadsarchitect A. Munro was. Munro had in een rapport van 6 oktober 
1818 geconcludeerd dat herstel van de, sinds 1652 dienstdoende, kerkschuur onmogelijk was en 
de  bouw  van  een  nieuwe  kerk  de  enige  oplossing.  De  kerk  had  niet  de  financiële  middelen 
hiervoor en het plan voor de nieuwbouw bleef liggen tot in 1830 toen het kerkbestuur zich per 
request  van  2  augustus  zich  tot  de  regering  richtte  met  het  verzoek  subsidie  te  krijgen.  De 
adviesrol die Munro aanvankelijk had gehad, werd bij Adams omgezet in de rol van ontwerper. 
Adams leverde een eerste ontwerp voor het kerkgebouw in 1830. Naar een tweede, eenvoudiger 
plan van hem uit 1832 werd uiteindelijk de kerk, met financiële hulp van de regering, gebouwd. 
Op 25 augustus 1834 werd de nieuwe St.Willibrorduskerk ingewijd. 89 

Voor Overschie ontwierp Adams eveneens een nieuw roomskatholiek kerkgebouw in de 
jaren  ’30  van  de  19 de  eeuw.  Het  oude  kerkje,  dat  in  een  achterhuis  ingericht  was,  was 
bouwvallig geworden en de pastoor  ijverde dan ook voor de bouw van een nieuwe kerk. Het, 

86  Struick (1971), 316; De Leur, 142; Haslinghuis, 127; Struick (1974), 31; Blijdenstein en Stenvert. 
In  de  notulen  van  de  Gemeenteraad  en  de  Fabricage  van  Utrecht  heb  ik  overigens  helaas  geen 
uitsluitsel  kunnen  vinden  over  Adams’  vermeende  adviesrol.  Er  zijn  in  ieder  geval  ook  geen 
tekeningen aanwezig van de hand van Adams. Helaas zijn er ook geen tekeningen aanwezig die door 
architect Van Embden gesigneerd zijn. Toch komt uit de archiefstukken genoegzaam naar voren dat 
Van Embden de ontwerper was en hoofdverantwoordelijk. 
87 Muysken, 102; De Leur, 145; Hekker (1963), 25. 
88 Van der Wouden, 5556. 
89 Rogier, 345, 360361 en 363.
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uiteraard in de modieuze neoclassicistische stijl getekende, ontwerp werd in 1829 vervaardigd 
en op 10 maart 1830 werd de eerste steen gelegd. 90 (Deel III, Afb. 2324) 

Vanuit  zijn  voormalige  woon  en  werkplaats  Delft  werd  Adams  ook  gevraagd 
bouwkundig advies te geven en ontwerpen te maken. Dit had waarschijnlijk meer te maken met 
zijn  voormalige  hoge  functie  aldaar  aan  de  militaire  school  dan  met  zijn 
stadsbouwmeesterschap,  dat  in  de  hiervoor  kort  aangestipte  bouwprojecten  de  reden  zal  zijn 
geweest van de keuze voor Adams. Ook is het heel goed mogelijk dat de heer Van Berckel, voor 
wie  Adams  de  buitenplaats  Vredenoord  vernieuwde,  een  rol  speelde  bij  de  opdrachten  die 
Adams kreeg in Delft. Van Berckel was van 1824 tot 1840 wethouder van de stad en hij kan in 
die hoedanigheid Adams in contact hebben gebracht met het stadsbestuur waardoor de architect 
begin jaren '30 van de 19de eeuw de opdracht tot verbouwing van het exterieur en interieur van 
het stadhuis en de nieuwbouw van een ingangspaviljoen bij een begraafplaats kreeg. Toen een 
aantal  plannen voor de verbouwing en nieuwbouw van de roomskatholieke St.Josephkerk  te 
Delft niet werden goedgekeurd, werd Adams gevraagd om advies. 91 

Rond  1830  had  het  kerkbestuur  van  de  roomskatholieke  statie  aan  de  Molenpoort 
besloten het bestaande kerkgebouw uit te breiden. De eerste plannen werden vervaardigd door 
de,  al  eerder  in  verband  met  een  aanvraag  voor  een  certificaat  van  bekwaamheid  bij  het 
Koninklijk Nederlandsche Instituut genoemde, meester metselaar Petrus Joh. Schouten Pietersz. 
M.G. Beijerinck, de HoofdIngenieur van de Waterstaat in ZuidHolland, keurde deze plannen 
af en schreef er een vernietigend rapport over: (...) 'Al dadelijk bij de beschouwing van het plan 
is mij het onbehagelijke van hetzelve  in de oogen gevallen;  immers het gebouw is in de eerste 
plaats  te  lang,  ten opzigte der breedte, en over het algemeen niet hoog genoeg van verdieping. 
De voorgevel of het front der kerk is met een te groot aantal glasramen voorzien, en het gebouw 
is  volstrekt  ontbloot  van  bouwkundige  schoonheid;  iets  hetgeen  niet  alleen  tegen  de 
achtbaarheid der Eeredienst, maar ook tegen den trap van beschaving, waarop de bouwkunst in 
de Nederlanden roemen mag, als strijdig mag beschouwd worden. (...)'. Beijerinck concludeerde 
in  zijn  rapport  dan ook dat  het  beter  zou zijn geheel  af  te  zien van het  hele plan, omdat het, 
volgens hem,  toch niet voor verbetering vatbaar was. Een geheel nieuw gebouw in plaats van 
een verbouwing van het  oude zou de beste oplossing zijn. Directeur Generaal voor de Zaken 
van  de R.K.  Eeredienst De  Pelichij's  beoordeling  van  het  plan  van  Schouten  had  een  gelijke 
strekking:  (...)  'dewijl  het  zeer  te  bejammeren  zoude  wezen,  dat,  na  het  doen  van  zulke 
belangrijke opofferingen, het  daargestelde kerkgebouw een wanstallig geheel opleverde, gelijk 
noodwendig het geval moet worden, wanneer het plan, zooals het ligt, ten uitvoer werd gebragt.' 
De Pelichij was verder van mening dat  de pastoor en kerkmeester van de St.Josephkerk  'een 
meer doeltreffend werk' moesten beramen. Over algehele nieuwbouw had hij het niet en hoewel 
een  verbouwingsplan  hem  net  als  Beijerinck moeilijk  toescheen,  leken  de  'zwarigheden'  hem 
'niet geheel en al onoverkomelijk'. 92 

90 Helbers, 161. 
91  Tillema, 333: Tillema vermeldt  in zijn artikel dat Hendrik van Berckel, naast wethouder en  later 
burgemeester, tevens kerkmeester was van de R.K. St.Josefskerk. Op voorspraak van hem zou Adams 
dan  voor  het  ontwerp  van  de  nieuwe kerk  zijn  gevraagd.  In  het  archief  van  de St.Josefskerk werd 
daarentegen de notariële aanbesteding van 27 augustus 1834 van de nieuwbouw en uitbreiding van de 
kerk  ondertekend  door  de  kerkmeesters met  inbegrip van een  A.J. van Berckel  (koopman)  in plaats 
van  mr.H.  van Berckel,  die  advocaat,  grondeigenaar,  reder  en brouwer van beroep was  (beroep van 
mr.H.  van  Berckel  zie  tabel  II:  Leden  van  het  kiescollege  en  de  gemeenteraad  in  1850  in:  J.W.L. 
Hilkhuijsen, 14).; GAD, Archief van de St.Josefskerk, bnr. 437, inv.nr. 131: Notariële aanbesteding, 
opgemaakt en getekend op 27 augustus 1834. 
92 op.cit. (noot 91), Archief St.Josefskerk: brief van de HoofdIngenieur van den Waterstaat in Zuid 
Holland  M.G.  Beijerinck  aan  de  Heer  Staatsraad  Gouverneur  van  ZuidHolland,  gedateerd  op  24 
september  1833,  een  brief  van  de  Directeur  Generaal  voor  de  Zaken  van  de  R.K.  Eeredienst  De 
Pelichij  aan  de  Pastoor  en  Kerkmeesteren  der  R.K.  Gemeente  bezijden  het  Marktveld  te  Delft, 
gedateerd  op  3  october  1833;  een  brief  van  het  kerkbestuur  aan  De  Pelichij  van  13  juni  1834; 
Annema, 175.
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De Haagse architect A. Roodenburg (18071884) maakte ook nog een ontwerp voor een 
gebouw  achter  de  bestaande kerk. Deze  architect  ontwierp  later de  in neoclassicistische  stijl 
gebouwde  synagoge  in de Wagenstraat  te  'sGravenhage. Beide ontwerpen werden vervolgens 
beoordeeld door P. Adams. Hoewel Adams Schouten, blijkens de 'gunstige getuigenissen' die hij 
een paar  jaar  tevoren over hem en zijn werk had afgegeven, waarschijnlijk goed kende,  is het 
niet  vanzelfsprekend,  maar  wel  mogelijk  dat  hij  via  voorspraak  van  Schouten  de 
beoordelingsrol  kreeg  toebedeeld. Waarschijnlijker  is  het  overigens  dat Adams  op  grond  van 
zijn  voormalige  voorname  positie  in Delft werd  benaderd. Het  kerkbestuur  stemde  in met  de 
aanmerkingen van de hoofdingenieur betreffende 'het gemis van bouwkundigen sieraad aan het 
ingezonden ontwerp' en schreef aan De Pelichij dat het de plannen aan het oordeel van Adams 
had  onderworpen.  Een  door  Adams  gewijzigde  tekening  werd  ter  goedkeuring  met  de  brief 
meegezonden. Op basis van Schoutens voorstel had Adams deze tekening gemaakt en Schouten 
had  er  zelf  de begroting voor opgesteld. Het  kerkbestuur was van mening dat  het  volledig  in 
haar  'oogmerk'  geslaagd  was  en  dat  'bij  eene  vergrooting  van  meer  dan  de  helft  van  het 
bestaande kerkgebouw aan het geheel zoo uit al inwendig, dien welstand is gegeven welke van 
de kunde en ervarenheid van dezen bouwmeester getuigen en zeker bij een ingelijk zullen in het 
oog  vallen,  die  bekend  is met  de,  door  den Heer  Inspecteur  zelve  erkende moeijelijkheid,  om 
zonder het daarstellen van een geheel nieuw kerkgebouw in de behoeften der gemeente op eene 
doelmatige wijze te voorzien.' 93 (Deel III, Afb. 2526) 

Het ontwerpen van nieuwe gebouwen en het adviseren bij bouwprojecten buiten de stads 
dienst, wat uiteindelijk ook altijd uitmondde  in het ontwerpen van nieuwe plannen, was in het 
geval  van  Adams  eerder  regel  dan  uitzondering.  Tillema  onderstreepte  in  zijn  artikel  ook  de 
merkwaardigheid van het  feit  dat Adams als  stadsarchitect  in die dagen de gelegenheid kreeg 
naast zijn functie particuliere arbeid te verrichten. Het stadsbestuur van Rotterdam had hem na 
aanvankelijke  weigering  eind  1831  toestemming  gegeven  in  eigen  stad  het  ontwerp  voor  de 
nieuwe kerk van de statie aan het Steiger, de R.K. St.Dominicuskerk, te vervaardigen. (Deel 
III, Afb. 27) Deze weigering lijkt moeilijk te rijmen met de opmerking van het stadsbestuur, dat 
men  het  aangenaam  zou  vinden wanneer  juist Adams  het  ontwerp  voor  de  nieuw  te  bouwen 
roomskatholieke  kerken  te  Rotterdam  zou  vervaardigen.  Deze  opmerking  werd  alleen  in 
Adams' request aan de koning met betrekking tot zijn ongevraagde ontslag vermeld, maar in de 
reacties van de kant van het stadsbestuur op het request werd het niet ontkend. In een resolutie 
van  Burgemeester  en  Wethouders  begon  men,  voordat  besloten  werd  aan  het  verzoek  van 
Adams te voldoen, met de volgende woorden: (...) 'In aanmerking nemende, dat er nimmer van 
het  beginsel  kan  worden  afgegaan,  dat  de  Stads  Architect  uitsluitend  zich  behoort  bezig  te 
houden  met  het  werk  dat  de  Stad  aangaat  en  dat  hij  hieraan  alleen  al  zijn  tijd  en  alle  zijne 
zorgen moet  besteden  (...)'. Het werd Adams alleen  toegestaan voor de kerk de  tekeningen  te 
maken, het  bestek  en de voorwaarden van aanbesteding op  te stellen en bij het opbouwen het 
oppertoezicht  te  houden.  Het  dagelijkse  toezicht  moest  hij  overlaten  aan  twee  opzichters. 
Adams' werkzaamheden voor de nieuwbouw van de kerk mochten in geen enkel opzicht afbreuk 
doen aan zijn verplichtingen voor de stadsdienst, die  'zonder eenige oogluiking in volle kracht' 
diende te blijven. Adams' bemoeienissen bij de opbouw mochten zich ook alleen bepalen binnen 
de  stad  zelf.  Ook  benadrukten  de  Burgemeester  en  wethouders  in  hun  resolutie  dat  'deze 
toegevenheid de Regering aan des Architects verlangen voor deze enkele keer nooit zal kunnen 
strekken tot eenige gevolgtrekking in andere gevallen (...).' 94 

Toch  blijkt  uit  de  hier  bovengenoemde  voorbeelden  dat  Adams  zich  niet  liet  beperken  tot 
opdrachten van stadswege en wel degelijk verschillende buitenwerken aannam. Het stadsbestuur zal 

93  op.cit. (noot 91), Archief St.Josefskerk: een brief van het kerkbestuur aan De Pelichij van 13 juni 
1834; Annema, 175. 
94 Tillema, 333; op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, 
Memorie  en Verzoekschrift,  910; GAR, OSA, Fabricage,  inv.nr.  4650, Recueil  van  bijlagen  bij  de 
notulen  van  de  Fabricage.  Stukken  welke  in  de  vergadering  van  fabriekmeesters  hebben  gediend, 
18291838, Extract  uit  de Resolutiën  van Burgemeester  en Wethouders  der  stad Rotterdam Wo. 21 
september 1831, 91 e.v.
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hier  keer  op  keer,  misschien  op  basis  van  hun  toezeggingen  ten  tijde  van Adams'  benoeming  tot 
stadsarchitect, in toegestemdmoeten hebben. 

1.16 Werkzaamheden in de functie van Stadsarchitect 

Adams hield als stadsarchitect toezicht op alle bestaande stedelijke gebouwen en andere 
stadswerken, als straten, pleinen, bruggen, plantsoenen en bijvoorbeeld kademuren. Elke nodige 
vernieuwing, uitbreiding of  reparatie  aan deze werken werd door hem aan de Commissie van 
Fabricage, ofwel de  commissie van beheer over de gebouwen en  stadswerken, gerapporteerd. 
Na goedkeuring van de door Adams voorgestelde werkzaamheden vervaardigde de architect de 
benodigde  tekeningen  en  bestekken.  De  daadwerkelijke  bouwwerkzaamheden  werden 
vervolgens door hem continu nauwlettend gevolgd. Adams diende scherp toezicht te houden ten 
aanzien van deze werkzaamheden en moest er voor zorgen dat aan de in de bestekken gestelde 
eisen voldaan werd en dat werk binnen de gestelde tijd af was. Ook adviseerde hij de commissie 
bij het benoemen van opzichters, metselaars en andere arbeiders in de bouw. Bouwplannen van 
particulieren in de stad werden door Adams beoordeeld. In de vergaderingen van de commissie 
van  fabricage  rapporteerde hij  hierover. Zo  stelde hij  in de vergadering van 1 augustus 1827 
voor dat een verzoek van de heren Dunlop en Valkenier om twee uitsteekkassen te maken voor 
het huis van de heer Oppenheijm niet diende te worden goedgekeurd, 'wijl zulks eene wanstalli 
ge gedaante zoude maken'. 95 

Het  maken  van  nieuwbouwplannen  voor  belangrijke  stadsgebouwen  werd  door  elke 
stadsarchitect ongetwijfeld gezien als de voornaamste taak van de baan. Adams maakte in zijn 
stadsarchitectschap  –al  dan  niet  uitgevoerde–  ontwerpen  voor  verschillende  belangrijke 
stadswerken  als  het  nieuwe  stadhuis  (18271835),  een  nieuw  gasthuis  (1828),  de korenbeurs 
(1829), de begraafplaats Crooswijk (18291832), het Stads Boterhuis (1836), een orangerie in 
de Bothanische  tuin  (1829 en 1838)  en  een  serie  entrepotdokplannen  (18291836).  (Deel  III, 
Afb. 28) 

In een van de schaarse overgeleverde stukken waarin Adams zich uitliet over zichzelf en 
specifiek over zijn werk als stadsarchitect, een request dat hij indiende bij de Koning en dat in 
het derde stuk van deel I uitgebreid behandeld wordt, gaf hij met een opsomming van een aantal 
door  hem  voltooide  of  ontworpen  bouwwerken aan welke werken blijkbaar  door  hem  gezien 
werden als belangrijk  in zijn Rotterdamse oeuvre. Interessant genoeg noemde hij als voltooide 
werken  naast  de  'capitale'  R.K.  St.Dominicuskerk  en  het  stadhuis  niet  bijvoorbeeld  de 
korenbeurs, maar  een waaghuis  (1828),  een houten  en  een  ijzeren brug. Van de bouwwerken 
die  alleen  nog maar  op  papier bestonden noemde hij  het  plan voor  een gasthuis,  een manege 
(1838), 'eene tekening voor ijzeren plantenkassen in den Botanischen tuin' (1838) en 'een geheel 
toestel  van  teekeningen  voor  een  te  bouwen  Rijks  Entrepot,  geheel  buiten  last  en  uit  eigen 
beweging en begeerte vervaardigd, om daarmede  in der tijd Land en Stad te kunnen dienen.' 96 

(Deel III, Afb. 2931) 
In  de  inventaris  die  Adams  moest  maken  van  de  Fabricage  van  de  stad  Rotterdam 

voordat hij als stadsarchitect werd ontslagen, werden door hem zijn eigen tekeningen onder een 
aparte  rubriek  opgenomen.  Uit  deze  lijst  met  werken  valt  goed  op  te  maken  wat  het 
stadsarchitectschap met betrekking tot de ontwerptaak eigenlijk inhield. Adams maakte voor de 
meest  uiteenlopende  projecten  ontwerpplannen.  Zo  worden  door  elkaar  heen  tekeningen 
genoemd  voor  een Delftsche  schuit,  een  school  in  de Oppert,  gebouwen  op  de  begraafplaats 
Crooswijk,  de  Zalmhaven,  een  losplaats  in  de  Boompjes,  een  secreet  achter  de  Grote  Kerk, 
peilingen  in  de  Maas,  een  nieuwe  zaal  in  het  gasthuis,  veranderingen  van  het  dolhuis,  een 
nieuwe  heischouw,  de  Beursbrug,  de  kazerne  in  de  Baan,  een  jachthuis,  de  brug  aan  het 

95 GAR, OSA, Fabricage, Stukken van algemene aard, inv.nr. 4609, Notulen van de Fabricage van 14 
april 1827 tot 30 april 1828: vergadering van 1 augustus 1827, fol. 77. 
96 op.cit. (noot 73), Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift, 36.
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Kwakernaat,  het  carillon  van de Beurstoren,  een  noodkerk, veranderingen aan het  paleis  van 
justitie, een baggerpraam, een kast op het stadhuis en een juk van de Kleine Draaibrug. (Deel 
III, Afb. 32) Letterlijk alles dat in opdracht van de stad gebouwd diende te worden, werd door 
Adams ontworpen. In de notulen van de Fabricage zijn uiteindelijk alle door Adams ingediende 
tekeningen en  schetstekeningen  te vinden. Hier werden ook  tekeningen genoemd die niet  in de 
inventaris werden  opgenomen. Dit waren  bijvoorbeeld    plannen  voor  een  zeetijdingshuisje  of 
voor  commissarishuisjes  van  de  verschillende  veren.  Juist  in  deze  laatste  ontwerpen  zijn 
typische  (neo)classicistische  elementen  als  een  fries  met  triglyfen  en metopen,  toscaanse  of 
dorische zuilen en pilasters, booglijsten met sluitsteen, cordonlijsten, oculi, voluten gebruikt als 
vensteromlijsting,  rondboogvensters  en  voluutvormige  consoles  uit  Adams'  architectuur  in  al 
hun  eenvoud  waar  te  nemen.  Zij  zijn  daarom  kenmerkend  voor  zijn  nauwgezette  neo 
classicistische stijl van bouwen die in elk gebouw ongeacht de functie terugkomt. 97 

1.16a Stadsarchitect Adams: het bouwkundeonderwijs te Rotterdam en andere 
nevenactiviteiten 

In 1773 werd het  tekengenootschap ‘Hierdoor  tot Hooger’  te Rotterdam opgericht door 
kunstenaars en liefhebbers van schilder, teken, graveer en bouwkunst. In mei 1781 werd het 
genootschap een publieke academie. Met zekerheid bekend is dat Adams in elk geval een keer 
zitting had in de Commissie ter beoordeling van inzendingen voor een prijsvraag in het vak der 
bouwkunst, die op voorstel van een aantal werkende leden door het genootschap uitgeschreven 
was. Vanaf dat het genootschap een publieke academie werd, werden er leerlingen aangenomen 
en conrectoren aangesteld. De leerlingen werden ingedeeld in drie klassen en konden meedingen 
naar  ereprijzen.  Tegen  de  eeuwwisseling werd  het  onderwijs wel  uitgebreid met  lessen  in  de 
bouw en doorzichtkunde, maar de nadruk bleef liggen op het picturale onderwijs. Rond 1806 
kwam er meer belangstelling voor het bouwkundeonderwijs, dat nu ook practischer werd. Voor 
de  lessen werd onder andere gebruik gemaakt van bouwkundige  leerboeken als het ordenboek 
van S. Bosboom uit 1657 en verschillende werken van J. van Straaten als bijvoorbeeld het boek 
De Vignola der ambachtslieden, dat in 1825 voor het eerst verscheen. 98 

Adams werd, waarschijnlijk vanaf het moment dat hij in 1827 stadsarchitect werd, ere 
lid van het genootschap ‘Hierdoor tot Hooger’. Of Adams als erelid of lid van verdienste ook 
weleens bijvoorbeeld  een gastcollege gaf op het  genootschap  is  niet  duidelijk. Bekend  is wel 
dat  in de  jaren van 1837  tot 1838 het aantal leerlingen in het handtekenen, boetseren en in de 
bouwkunde  toenam  en  dat  er  vier  onderwijzers  voor  het  handtekenen  en  zelfs  vijf  voor  de 
bouwkunde moesten komen. Naast Adams zaten ook de architecten J. Cramer en G.N. Itz in de 
beoordelingscommissie. Het onderwerp van de prijsvraag was 'een gebouw voor een academie 
van  beeldende  kunsten,  '  waarvoor  een  premie  van ƒ100,  werd  uitgeloofd.  Het  ingezonden 
werk  van  H.  Springer  (18051867)  werd  bekroond  en  het  accesit  viel  te  beurt  aan  Isaac 
Warnsinck  (18111857).  Op  voorstel  van  het  bestuur  werden  vervolgens  de  beoordelaars 
Cramer  en  Itz,  net  als  die  van  vorige  prijsvragen,  tot  leden  van  verdienste  benoemd.  Het 
tekengenootschap maakte gebruik van de  localen boven het Stads Boterhuis, dat door Adams 
ontworpen en gebouwd was en in 1837  in gereedschap was gebracht.  In het Gemeentearchief 
van  Rotterdam  bevinden  zich  verschillende  ontwerptekeningen  van  Adams  voor  het  nieuwe 
boterhuis,  alsmede  een  tekening  van  de  hand  van  Adams'  zoon  Gijsbertus  Louis  van  de 
voorgevel van het nieuwe gebouw. 99 Uit een inventaris die de secretaris L.F. Temminck maakte 
van  de  bezittingen  en  leermiddelen  van  het  genootschap  blijkt  dat  voor  het  bouwkundig 

97  op.cit.  (noot  94),  GAR,  OSA,  Fabricage,  inv.nr.  4650,  Inventaris  van  de  fabricage  der  stad 
Rotterdam  zooals  dezelve  is  opgemaakt  den  31  augustus  1838  door  den Stads Architect  P. Adams. 
Deze  inventarislijst van Adams’  tekeningen is integraal opgenomen als Bijlage IIa. Zie ook: deel II, 
hoofdstuk 2.11c ‘De Zuinige wijze van Bouwen’: Adams’ Commissarishuisjesvoor het Veer. 
98 Lottman (1983), 246248, 251252, 254. 
99 Zie voor Adams’ Boterhuisontwerpen: Deel II, hoofdstuk 2.11d Doelmatigheid en minkostbaarheid: 
Adams’ Boterhuis.
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onderwijs  verschillende  voorbeeldtekeningen  van  onder  andere  de  Toskaansche,  Ionische, 
Corintische,  Grieksche  Dorische  en  Romeinsche  Dorische  orde,  balustrades,  deuren  en 
mezzanini, metselverbanden, portiken en rustiken van Adams gebruikt werden. Of Adams deze 
tekeningen speciaal voor het onderwijs aan het genootschap vervaardigd had, is niet duidelijk. 
Het  zou  ook  kunnen  dat  het  tekeningen  zijn  die Adams  in  zijn  periode  als  docent  aan  de  's 
Gravenhaagsche Teekenacademie al voor zijn lessen gebruikte. Temminck had zich in 1838 tot 
deze  Haagse  academie  gewend  met  het  verzoek  om  een  opgave  van  hun  leerboeken  en 
voorbeeldtekeningen  betreffende  de  bouwkunst  te  geven  zodat  het  onderwijs  aan  het 
genootschap zich  in dezelfde richting kon gaan ontwikkelen. Het  is daarom goed mogelijk dat 
hij zo tekeningen van Adams voor het genootschap in handen heeft gekregen. 100 

Thomas Romein, de  latere neoclassicistische  stadsarchitect  van Leeuwarden, kwam in 
1830  speciaal  van  Friesland  naar  Rotterdam  om  zijn  opleiding  tot  architect  aan  het 
tekengenootschap  'Hierdoor  tot Hooger'  te vervolmaken. Het  tekengenootschap moet  indertijd 
op  het  gebied  van  bouwkundeonderwijs  een  erg  goede  naam  hebben  gehad.  Thomas Romein 
kreeg er  in 1832 een prijs en keerde  in 1833  terug naar Leeuwarden met  'zilveren ereblijken'. 
Het  is  goed  mogelijk  dat  deze  architect  in  zijn  werk  later  terug  in  Friesland  invloeden  van 
Adams'  werk  verwerkt  heeft.  Of  hij  ook  werkelijk  bij  Adams  zelf  praktijkervaring  heeft 
opgedaan is niet bekend. In Rotterdam kon Romein in elk geval kennis nemen van het nieuwste 
en modernste,  dat  op het  gebied van de bouwkunst bestond,  enerzijds door  de gebouwen van 
Adams aldaar, bijvoorbeeld het recent vernieuwde raadhuis, de in 1829 verbouwde korenbeurs 
en  de,  toen  nog  volop  in  constructie  zijnde,  R.K.  St.Dominicuskerk,  en  anderzijds  door  de 
bestudering  van  de  verschillende  nieuw  verschenen  handboeken  en  plaatwerken,  die  op 
bouwkundig gebied waren uitgekomen. 101 

In  1822 werd  er  een  stadstekenschool voor de bouwkunde  in Rotterdam opgericht. De 
school  werd  allereerst  boven  de  Oostpoort  en  later  boven  de Delftsche  poort  gehuisvest. De 
school  stond  van  1824  tot  1827  onder  leiding  van  de  stadstimmerman  Thomas  Braacx. 
Verreweg  het  grootste  deel  van  de  leerlingen  aan  deze  school  was  timmerman  van  beroep. 
Adams had hier een soort beoordelingstaak bij de afronding van de opleiding door  leerlingen. 
Zo  werden  op  voordracht  van  hem  en  de  onderwijzer  van  de  school  op  25  augustus  1827 
bijvoorbeeld onder andere aan A. Schoomeijer  in de vierde klasse een zilveren passer, aan H. 
Hoedt, L. van den Heuvel en C. Verheul in de derde klasse een doosje met tekengereedschappen 
en aan C. Haakveld  in de eerste klasse een loffelijk getuigschrift  'ter beloning voor betoonden 
IJver en Lust, en verdere aanmoediging, in het bouwkundig tekenen' toegekend. 102 

Adams  was  ook  lid  van  het  Bataafsch  Genootschap  van  proefondervindelijke 
wijsbegeerte te Rotterdam en verder  'van verschillende andere Genootschappen'. Deze 'andere' 
genootschappen vond hij blijkbaar minder belangrijk dan het Bataafsch Genootschap, waarvan 
hij de naam uitgeschreven voluit opschreef in bijvoorbeeld zijn request. Dit genootschap werd 
op 3 juni 1769 opgericht. Het stadsbestuur van Rotterdam stelde een locaal in het beursgebouw 
beschikbaar  voor  het  genootschap.  In  1787  vond  de  eerste  cursus  plaats  die  door  het 
genootschap  georganiseerd  werd.  Het  belangrijkste  instrument  om  haar  doelstelling  van  het 
leveren van een bijdrage aan de ontplooiing van de wetenschap en de techniek te bereiken was 
waarschijnlijk  het  uitschrijven  van  wetenschappelijke  prijsvragen.  Via  andere  leden  van  dit 
genootschap  kan  Adams  zijn  theoretische  en  praktische  kennis  op  het  gebied  van  de 
bouwkunde, en wellicht ook op dat van een andere wetenschap, verbreed hebben. De architect 
en  auteur  Carl  Friedrich  von  Wiebeking  was  bijvoorbeeld  ook  lid  van  het  Bataafsch 
Genootschap. Wiebeking had in zijn overzichtswerk over de burgerlijke bouwkunde geschreven 
over de kazerne bij de vestingwerken te Ieper waaraan ook Adams had meegewerkt. 103 

100 Lottman (1983), 253254, 258, 267268; Bakker, 59, 79. 
101 Boschma, 446447; Yedema, 18. 
102 op.cit. (noot 95), vergadering van 15 augustus 1827, fol. 87; Lottman, 253254. 
103  op.cit. (noot 96); Den Hertog, 4. Wiebeking, Theoretischpractische Bürgerliche Baukunde durch 
Geschichte  und  Beschreibung  der  Merkwürdigsten  Baudenkmale  und  ihre  genauen  abbildungen
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bereichert,  Band  III,  München  1825,  436.  Zie  over  het  genootschap  ook:  Twee  honderd  jaar 
bevordering van de proefondervindelijke wetenschappen, 17691969, 1969 [z.n.]. 
>  Steven  Hoogendijk  beschreef  in  zijn  testament  dat  een  stichting  tot  bevordering  van  de 
proefondervindelijke  wijsbegeerte  na  zijn  dood  het  vruchtgebruik  van  zijn  vermogen  zou  krijgen. 
'Certos  feret  Experientia  Fructus',  de  ondervinding  zal  ons  zekere  vruchten  geven,  zo  moest  de 
zinspreuk van de stichting luiden.
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Derde Stuk 

HET REQUEST VAN ADAMS 

1.17 Een gedwongen ontslag uit de stadsdienst 

Adams werd in 1838 oneervol ontslagen uit de stadsdienst. Dit gedwongen ontslag werd 
door Adams niet geaccepteerd en tot bij de Koning uitgevochten. Het lijvig request dat Adams 
schreef aan Koning Willem I en op 27 oktober 1838 indiende, geeft een uniek inzicht in Adams’ 
denken  over  zichzelf,  zijn  vak,  zijn  gerealiseerde  en  niet  gerealiseerde  werken,  en  zijn 
werkomgeving. Uniek, omdat er van Adams’ hand vrijwel geen andere teksten voorhanden zijn 
en  uniek, omdat  het  request heel  erg vanuit  de persoon geschreven  is. De soms zeer openlijk 
verontwaardigde en zich beklagende, Adams  toont zo een kijkje  in de 19 de  eeuwse organisatie 
van  de  stadsdienst  met  haar  politiek  gekonkel,  roddel  en  achterklap,  partijdigheid, 
onpartijdigheid  en  onervarenheid.  Het  persoonlijke  karakter  van  iemand,  diens  sociale  en 
professionele netwerk of het ontbreken ervan, blijkt soms van doorslaggevender invloed te zijn 
op  de  loop  van  zijn  carrière  dan  de  vaktechnische  prestaties  van  diezelfde  persoon.  Helaas 
blijven  gegevens,  feiten  en  toevalligheden,  als  deze  vaak  onbekend  voor  de  (architectuur) 
historicus. Zelfs  het  tipje van de  sluier dat Adams  in zijn request oplicht  is niet verbijsterend 
spectaculair, maar brengt wel enigszins zijn leven tot leven. 

In literatuur waarin aandacht besteed werd aan Adams' ontslag in 1838 uit de stadsdienst 
wordt met name benadrukt dat er een slechte verhouding bestond tussen de stadsarchitect en de 
Commissie  van  beheer.  Zo  gaf Moquette  aan  dat Adams  al  vrij  snel  na  zijn  aanstelling met 
allerlei eisen gekomen was en moeilijkheden had met aannemers van verschillende werken. Een 
voorbeeld hiervan was dat er op 29 juli 1829 voor het eerst een bijna algemene staking plaats 
had onder werklieden,  in dit  geval baggerlieden. Het  gewone  tuchtmiddel van schorsing werd 
door Adams  toen niet voldoende geacht. Alle dienstweigeraars werden ontslagen. Adams was, 
volgens  Moquette,  niet  vrij  te  pleiten  van  grote  zelfingenomenheid  en  liet  zich  ook  veel 
voorstaan op zijn vroegere professoraat te Delft. Ook in een later boekwerk uit 1955 schreef de 
auteur dat  het  niet  boterde  tussen het  gemeentebestuur  en de  stadsarchitect  en dat Rotterdam 
ook  niet  zo  gauw  geïmponeerd  bleek  te  zijn  door  geleerdheid  en  bij  zijn  dienaren  liever 
practische bekwaamheden zag. Adams zou zijn architectschap als een meer zelfstandige positie 
hebben voorgesteld en zou zich daarin zo teleurgesteld hebben gevoeld dat het wel tot botsingen 
moest komen. 104 

De  ontslagprocedure  van  Adams  startte  met  een  bij  de  gemeenteraad  gedeponeerde 
klacht van de kant van gemeenteraadslid J.J. Tavenraat, die tevens lid was van de Commissie 
van beheer over de gebouwen en  stadswerken. Op 26 april  1838  schreef Tavenraat een brief 
waarin hij  ijverde voor het ontslag van P. Adams uit de stadsdienst. Na, zoals hijzelf schreef, 
lang  geaarzeld  te  hebben,  besloot  hij  de  raad  'kennis  te  brengen  van  de wangedragingen van 
eenen  aan  deze  Achtbare  vergadering  ondergeschikte  amptenaar'.  Adams  had,  volgens  hem, 
door  'verregaande  blijken  van  onkunde',  van  niet  de  juiste  opvolging  van  de  bevelen  van  de 
commissie  van  beheer  en  door  een  slordige  regeling  tot  uitgaven  van  stadspenningen,  het 
vertrouwen bij hem verbeurd. Dat juist Tavenraat de eerste aanzet tot Adams' ontslag leverde, 
was niet zo verwonderlijk aangezien zij wel vaker meningsverschillen hadden. Dit blijkt ook uit 
het  volgende  incident.  Adams  stuurde  op  23  mei  1838  een  rapport  naar  de  Commissie  van 
beheer  over  een  noodzakelijke  herstelling  en  een mogelijke  verbreding  van  de  Spanjaardbrug 
over  de  Haringvliet,  die  op  dat  moment  te  nauw  was  voor  het  lossen  en  laden  van  grote 
schepen. Adams was van mening dat er van het oude werk, behalve het grootste gedeelte van 
het ijzerwerk, niets bewaard kon blijven en dat er het beste een nieuwe brug kon komen. Deze 
kon dan gemaakt worden naar de nieuwe 'tot eene proef gemaakte brug (de Stokkenbrug) over 
de  Zalmhaven,  die  Adams  naar  zijn  eigen  zeggen  geconstrueerd  had.  In  zijn  reactie  op  dit 

104 Moquette, 131132; Nieuwenhuis, 11.
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rapport  gaf Tavenraat,  hierbij  gesteund door medecommissielid W.H. Vogel,  aan dat  hij  het 
eens was met het voorstel van de burgemeester om het rapport van Adams aan te nemen en om 
te werken  tot een rapport van de Commissie van beheer aan de Burgemeester en Wethouders, 
maar dat  hij  het  niet  eens was met dat wat hij met potlood  in het  rapport  tussen haakjes had 
gezet  –dat  waren  de  woorden  dat  Adams  het  ontwerp  voor  de  brug  over  de Zalmhaven  had 
gemaakt–,  omdat  dit  'in  alles,  geen  waarheid  is'.  Vrij  fijntjes werd  hier Adams  in  feite  voor 
leugenaar uitgemaakt en of het ontwerp nu door Adams of juist door de Commissie van beheer 
zelf vervaardigd was, zoals in een artikel uit 1983 over een nieuw verbindingskanaal tussen de 
Zalmhaven en de Maas geconcludeerd werd, is eigenlijk niet duidelijk. 105 (Deel III, Afb. 33) 

In  de  gemeenteraadvergadering  van  25 mei  1838 werd  het  voorstel  van Tavenraat  om 
Adams  te  ontslaan  behandeld.  Het  stuk  werd  in  handen  gesteld  van  'eener  personeele 
Commissie', die werd voorgezeten door burgemeester M.C. Bichon van IJsselmonde en verder 
bestond  uit  J.J.  Tavenraat,  S.P.  Havelaar,  mr.F.  Frets,  B.  Rouffaer,  J.  van  der Wallen  van 
Vollenhoven. Zij  had de opdracht  gekregen de gemeenteraad  in de volgende vergadering over 
dit voorstel van advies te dienen. Dat dezelfde J.J. Tavenraat, die het voorstel gemaakt had, in 
deze  adviescommissie  zat,  is  op  zijn minst  opmerkelijk  te noemen.  In de vergadering van 13 
juni  1838  bracht  de  commissie  haar vernietigende  rapport  over Adams uit. Zij  stelden hierin 
voor Adams voortaan als ongeschikt voor de stadsdienst te verklaren. Voor de commissie was 
het een onbetwistbare zaak dat de stadsarchitect in verschillende gevallen bewijzen had gegeven 
van onkunde en van zorgeloosheid. Ook had zij het over de 'achterlijkheid en onbescheidenheid' 
van  de  stadsarchitect  jegens  enkele  leden  van  de  Commissie  van  beheer,  waaronder 
hoogstwaarschijnlijk de heren Tavenraat  en Vogel. Met  name het  incident omtrent het maken 
van  de  nieuwe  brug  over  de  Zalmhaven  leverde,  volgens  de  commissie,  bewijzen  op  van 
'eigenzinnigheid zoo wel als van onkunde bij den StadsArchitect'. Het model van deze brug zou 
aan de architect zijn gegeven en door hem verwisseld zijn met een ander model van zijn eigen 
hand. In plaats van de brug naar het oorspronkelijke model te maken, volgde de architect 'zijn 
eigen zin en zoo hij meende zijne betere wetenschap' en bewerkte het plan, waardoor de brug 
niet  bleek  open  ten  kunnen,  toen  zij  eenmaal gereed was. Naar de mening van de  commissie 
diende een stadsarchitect als 'ondergeschikte bediende' te worden beschouwd, 'die nog iets meer 
en nog iets anders dan kunde' behoorde te bezitten en zich niet aan het gezag dat over hem was 
aangesteld  diende  te  onttrekken.  Iets  wat  Adams  volgens  de  commissie  wel  deed.  De 
gemeenteraad  verenigde  zich  met  het  voorstel  Adams  ongeschikt  te  verklaren  en  de 
burgemeester Bichon Van IJsselmonde, die de vergadering voorzat, stelde vervolgens voor 'om 
in  dat  geval  tot  eene  provisioneele  schorsing  in  de  ambtsbezigheden  van  den  StadsArchitect 
over  te gaan'. Deze schorsing werd bij meerderheid van stemmen verworpen en besloten werd 
Adams  te  ontslaan.  In  de  vergadering  van  20  juni  1838  werd  een  nader  rapport  van  de 
commissie  ingediend waarin werd geadviseerd omtrent  de wijze waarop het  ontslag diende  te 
geschieden.  Besloten  werd  de  aanstelling  van  Adams  in  te  trekken  op  de  laatste  dag  van 
augustus en hem tot aan eind december van dat jaar zijn volle tractement uit te betalen. 106 

Tillema  gaf  aan  dat  uit  de  motivering  van  de  ingestelde  personele  commissie  voor 
Adams' ontslag bleek 'dat Adams een recalcitrant man moet zijn geweest, node bereid het over 
hem  gestelde  gezag  te  erkennen.' De  hoofdzaak  voor  de motivatie  leek  echt  te  vinden  in  een 
'incompatibilité d'humeurs' van raad en architect. 107 

In de vergadering van 16 november 1838 meldde de voorzitter dat bij de Burgemeester 
en  Wethouders  een  'zeker  volumineus  request  van  den  Heer  Adams'  was  binnengekomen. 
Aangegeven wordt  dat  in  dit  request,  dat  aan  de Koning  geadresseerd was, Adams  bezwaar 

105 GAR, NSA/AZ, inv.nr. 26: Resolutiën van den Raad, 1838, bijlagen, brief van J.J. Tavenraat aan 
de gemeenteraad, gedateerd op 26 april 1838; op.cit. (noot 94), GAR, OSA, Fabricage, inv.nr. 4650, 
fol. 321326, een rapport van P. Adams van 23 mei 1838 en de reactie van de burgemeester en de heer 
Tavenraat hierop; Van Tilborgh, 131. 
106 GAR, NSA/AZ, inv.nr. 26: Resolutiën van den Raad, 1838, vergaderingen van 25 mei 1838, 35 
36, 13 juni 1838, 4249 en 20 juni 1838, 52. 
107 Tillema, 332.
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aantekende  tegen  zijn  gegeven  demissie  en  andere  handelingen  van  de  stedelijke  regering  en 
tevens  verzocht  om  eerherstel  en  andere  geldelijke  dedommagementen  en  teruggave  van 
sommige kaarten en plannen. Moquette heeft het in zijn artikel over een 'lijvig rekest' dat door 
'den beleedigden architect, die alles toeschreef aan een kabaal tegen zijn persoon', bij de Koning 
was ingediend, maar niet mocht baten. 108 

In de receptieliteratuur is tot nu toe over dit request alleen op basis van het commentaar 
uit de verschillende raadsvergaderingen geschreven. Hierdoor werd een vrij eenzijdig beeld van 
de  persoon  Adams  geschapen.  Adams  kwam  daardoor  alleen  naar  voren  kwam  als  een  erg 
lastige  en  te  zelfstandig  opererende man. De  inhoud  van  het  request  zelf werd  nergens  in de 
literatuur beschreven. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien ook ikzelf met erg veel moeite het 
inderdaad  lijvige  verzoekschrift  kon  localiseren  tussen  verbalen  van  het Binnenlands Bestuur 
van Binnenlandse Zaken uit het jaar 1841, drie jaar na dato, op welk departement de zaak van 
Adams behandeld werd. Uit  de  inhoud van dit  request komt een heel andere man naar voren. 
Een bescheiden man, die zich vol overtuiging en enthousiasme van zijn baan als stadsarchitect 
kweet. Een man, die oprecht  verslagen en  teleurgesteld, zich wendde  tot de enige persoon die 
hem  nog  in  het  gelijk  kon  doen  stellen:  de Koning. Het  request  geeft  daarom  een waardevol 
tegenwicht  aan  de  aantijgingen  van  de  kant  van  het  stadsbestuur  van  Rotterdam.  Adams 
ontzenuwde  hierin  verschillende,  aan  zijn  adres  gerichte,  beschuldigingen.  Deze 
ontboezemingen en tegenwerpingen van Adams kunnen, net als een aantal beschuldigingen van 
de  kant  van  het  stadsbestuur  overigens,  echter  niet  goed  bewezen  worden.  Wie  toentertijd 
werkelijk de waarheid  sprak en wie  loog,  is niet helemaal goed  te achterhalen. Een feit  is dat 
Adams  en  het  stadsbestuur  op  sommige  punten  lijnrecht  tegenover  elkaar  stonden  in  hun 
beweringen. Toch valt,  naar mijn mening, uit  al deze rapporten en requesten af  te  leiden, dat 
een  langlopend  persoonlijk  conflict  tussen  Adams,  Tavenraat  en  Vogel  de  achterliggende 
grondreden moet zijn geweest van het ontslag. 

1.18 Het request van Adams: een onderzoek naar de gang van zaken rond het ontslag 109 

In het request dat Adams op 27 oktober 1838 indiende bij Koning Willem I verhaalde de 
architect  uitgebreid  van  de  wijze  waarop  hij  met  het  stadsbestuur  van Rotterdam  in  contact 
kwam en op 26 april 1827 in het ambt van stadsarchitect aangesteld was. Hij benadrukte in een 
begeleidend briefje bij het request het feit dat hem het ambt door de stedelijke regering 'uit eigen 
keus, en zonder verzoek van zijne zijde, was aangeboden.' Dit gegeven vormde een belangrijk 
punt in Adams' pogingen zijn vermeende ongeschiktheid voor de stadsdienst te ontkrachten. 'Op 
mijne vraag', zo schreef Adams,  'waarin toch de oorzaak en het motif van dat ontslag bestond 
en welke redenen zulks zouden kunnen billijken, was het antwoord dat ik ongeschikt voor dien 
post  was.  Ongeschikt!  Maar  hoe  was  ik  uitgenoodigd,  hoe  had  men  mij  geengageerd?! 
Ongeschikt? ....' Verderop in zijn request vestigde Adams nogmaals aandacht op het feit dat hij 
door  de  toenmalige  gemeenteraad  gekozen was  voor  het  ambt  van  stadsarchitect  en  niet  had 
hoeven solliciteren. Hij stelde hier in vragende vorm aan de orde of hij niet honorabel ontslagen 
had moeten worden. Zou men, zo redeneerde hij hier, een ambtenaar zijn baan ontnemen zonder 
zijn  toestand  in  aanmerking  te  nemen?  Zichzelf  bedoelende,  vervolgde  hij:  'Zou men  dit  een 
ambtenaar doen, die nimmer had gesolliciteerd,  zoo als  tegenwoordig,  door  ieder  en om alles 
gedaan wordt, en dus gedaan moet worden? Zou men zeg ik, dit met een Ambtenaar doen die 
men uit  's Rijks Militaire dienst had geinviteerd en doen overkomen.' Uit dit  laatste blijkt dat 
Adams  zich  inderdaad ook veel  liet  voorstaan op zijn professoraat. Ook uit  een  later  request 

108 GAR, NSA/AZ,  inv.nr. 26: Resolutiën van den Raad, 1838, vergadering van 16 november 1838, 
86; Moquette, 132. Dedommagementen: schadevergoeding, schadeloosstelling, compensatie. 
109  Het  gehele  request  van  Pieter  Adams  is  opgenomen  als  BIJLAGE    I.  Het  nog  niet  eerder  voor 
wetenschappelijk  onderzoek  gebruikte  request  van  Adams  vormt,  mijns  inziens,  een  op 
architectuurhistorisch en sociaalhistorisch gebied een dusdanige interessante bron van informatie dat 
de integrale opname ervan in deze scriptie mij geen overbodigheid leek en ook de toegankelijkheid tot 
het request aanzienlijk vergroot.
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van 20 juli 1839, dat hij bij de koning indiende met betrekking tot zijn zaak, blijkt dit maar al te 
goed:  (...)  'daar  de minste  Schepeling  een Regtbank vindt,  zal  daarentegen de Hoofd Ambte 
naar, de Kunstenaar, de onbesproken man, een Lid van het Koninklijk Instituut, een voormalig 
RijksAmbtenaar,  geene  Regten  vinden?  Voorwaar  zijn  Regter  is  de  Koning.'  Zelfs  indien 
Adams dit honorabel ontslag en een financiële schadeloosstelling waarvoor hij ijverde, bekwam, 
dan nog was er, volgens hem, geen compensatie geleverd voor de hoon, die hem 'door de wereld 
is aangedaan, en aan het nadeel, 't welk iemand altoos lijdt wanneer hij ongeschikt is verklaard. 
Want  't zij men dit uit zijne onbekwaamheid,  't zij uit zijn hart,  't zij uit zijn gedrag of Zeden 
verklaart:  ........  hij  is  geschandvlekt.'  Echter,  zoals  Van  Tilborgh  in  zijn  artikel  over  de 
Zalmhaven  concludeerde,  na  zijn  vertrek  uit  Rotterdam  ontwierp  Adams  onder meer  nog  de 
Winkel van Sinkel aan de Oude Gracht te Utrecht, waaruit, volgens hem, bleek dat Adams door 
zijn ontslag in het geheel niet zodanig gedupeerd was dat geen enkele opdrachtgever zich meer 
voor  hem  interesseerde. Dat  er  al  in  1837  begonnen was  aan de bouw van het,  door Adams 
ontworpen,  winkelpaleis,  geeft  aan  dat  deze  redenering  niet  echt  hard  te  maken  valt.  In  de 
nabijheid  van  Utrecht  had  Adams  rond  diezelfde  tijd  nog  een  opdracht  gekregen:  de 
buitenplaats  Kraaijbeek  bij  DriebergenRijsenburg,  een  buitenplaats  die  opdrachtgeefster 
Margaretha de Jong stichtte als beleggingsobject. De buitenplaats werd aangelegd temidden van 
een Engelse landschapstuin, net als de buitenplaats Vredenoord zo’n tien jaar eerder. Misschien 
kende Margaretha  de  Jong  Vredenoord  wel.  Maar  ook  de  architect  Adrianus  Tollus  (1783 
1847) kan Adams bij Margaretha de Jong hebben aanbevolen. Leeftijdgenoot Tollus was ook 
altijd  verbonden  geweest  aan  het  bestuur  van  de  Academie  van  Beeldende  Kunsten  te  ’s 
Gravenhage  en  zal  Adams  zeker  gekend  hebben.  Hij  was  een  belangrijk  architect  in  de 
omgeving van DriebergenRijsenburg  en verrichtte veel werk voor Margaretha de  Jong en de 
familie  van  haar  man  Van  Oosthuyse,  de  meest  invloedrijke  opdrachtgever  en  landeigenaar 
aldaar. Maar ook hier gold dat de opdracht voor de buitenplaats al vergeven was aan Adams 
voordat  hij  oneervol  ontslagen  werd  uit  de  stadsdienst  en  zijn  reputatie  nog  niet  beschadigd 
was.  Toch  was  misschien  ook  hier  het  onvermijdelijke  negatieve  effect  van  zijn  ontslag 
voelbaar.  Adams  diende  zijn  declaratie  namelijk  in  1838/1839  in,  terwijl  in  die  periode  de 
affaire  rondom zijn ontslag  losbarstte. Pas  in 1845 (!) werd hij uitbetaald en voor maar 75% 
van  het  oorspronkelijke  bedrag. 110  Na  Adams’  ontslag  in  1838  zijn  feitelijk  slechts  twee 
projecten  van  zijn  hand  met  zekerheid  bekend:  een  ontwerp  voor  de  nieuwbouw  van  een 
woonhuis voor de branderij "De Papegaai" aan de Oude Delft te Delft, dat uit 1840 dateert, en 
een onuitgevoerd project  van 1843 voor hetgeen de  eventueel  af  te breken Oudekerkstoren  te 
Delft  moest  gaan  vervangen.  Beide  opdrachten  kwamen  van  ‘mecenas’  mr.  Hendrik  van 
Berckel,  die ook Adams al  in 1826 zijn buitenhuis had  laten ontwerpen en met hem bevriend 
was.  Mijns  inziens  had  Adams  wel  degelijk  gelijk  toen  hij  stelde  dat  het  hem  toegedichte 
predikaat  'ongeschikt'  een  smet  op  zijn  reputatie  veroorzaakt  had en  zou blijven veroorzaken 
voor het verder verloop van zijn carrière. 111 (Deel III, Afb. 34) 

Adams  deed  in  zijn  request  uitgebreid  uit  de  doeken  dat  de  communicatie  tussen  twee 
leden van de Commissie van beheer, Tavenraat en Vogel en hemzelf, al vanaf het moment dat 
zij  in  de  commissie  zaten  vrij  slecht  was.  Hoewel  de  één,  zo  schreef  Adams,  'als  blaauw 
linnenverwer, van beroep, zoo min als de ander, als vellenplooter [een handelaar in vellen], uit 
zijn vak van bemoeijing practicale kennis van bouw of timmerkunde [had] opgedaan', was dit 
voor hemzelf in eerste instantie geen reden om hen minder oplettendheid te bewijzen dan hij hun 
voorgangers  had  betoond. Maar,  zo  vervolgde  hij,  de  heer  Tavenraat  legde,  'ondanks dezelfs 
onbekendheid  met  de  zaken  der  fabricagie,  zoo  veel  aanmatiging  en  pretensie  van  kunde  of 
hooge schranderheid' aan de dag, dat zowel hij als de heer Vogel door al hun bemoeienissen 'de 

110  Fred  Gaasbeek,  Saskia  van  GinkelMeester  (eind  red.),  Monumenteninventarisatie  Provincie 
Utrecht; DriebergenRijsenburg: Geschiedenis en Architectuur, Zeist 1996, 25, 43, 200201. 
111 NA, BiZa, eerste afdeling, Binnenlands Bestuur, Verbalen, inv.nr. 2514, 24 maart14 april 1841: 
10 april 1841, No.8, Request van P. Adams aan de Koning, exh. 27 october 1838, No.16, Memorie en 
Verzoekschrift, 3536, 46 en 56; begeleidende brief van 24 october 1838; Request van Adams aan de 
Koning, No. 8, 20 juli 1839; Van Tilborgh, 132.



44 

gewone vergaderingen van de Commissie voor een architect die zijn metier verstaat, verdrietig 
maakten.'  Adams  gaf  toe  de  nodige  en  onontbeerlijke  vrijheid  te  vorderen  die,  volgens  hem, 
nodig was voor iemand met zo'n ambt, wilde men 'zijne handen niet verlammen' en hem slechts 
als een  'werktuig van allerlei, dikwijls goed bedoelende, maar meestal onkundige en capricieuse 
ja  soms  ook  wel  zeer  bevooroordeelde  deliberatien  te  gebruiken.  Misschien  is  dat  regt',  zo 
vervolgde  hij,  'is  die  noodzakelijkheid  door  de  Heeren,  die  in  een  administrativen  zin  mijne 
superieuren  waren,  doch  die  dit  ook  in  eenen  artificieelen  wilden  zijn  mij  tot  eene  fout 
aangerekend.  Tavenraat  zat  volgens  Adams  ook  achter  een  soort  hardnekkige  roddel,  'dat 
Burgemeester  en  Wethouders  zoo  veel  bouwden  en  aanbouwden  om,  althans  door  den 
Architect'.  Hiermee  kwam  Adams,  volgens  hem,  bij  andere  leden  van  de  raad  in  een  slecht 
daglicht  te  staan.  Volgens  de  architect  bejegende  men  hem  liever  als  Baas  dan  als 
Bouwkundige. Dit had Tavenraat hem ook eens ronduit verklaard door  te zeggen ‘(...) dat hij 
mij niet anders, dan als een Domestique beschouwde.’ Uit deze opmerking blijkt ook weer dat 
een  persoonlijk  conflict  zeer  goed  een van de belangrijkste  redenen voor het  ontslag kan zijn 
geweest. Dat het hele  stadsbestuur, en niet alleen Tavenraat of Vogel, Adams duidelijk liever 
zag als  een  ondergeschikte  dan  als  een  zelfstandig werkend  persoon, werd  in het  commissie 
rapport  aangegeven.  Over  de  toestand  rond  de  ijzeren  brug  aan  de  Zalmhaven  liet  Adams 
overigens in zijn request een heel ander licht schijnen. De brug was, zo schreef hij, geen nieuwe 
uitvinding  van  hem,  maar  was  wel  door  hem  aanmerkelijk  veranderd.  Toen  de  brug  na 
voltooiing  niet  goed geballast  en niet  goed beweegbaar was,  begaf Adams zich  terstond naar 
Deventer waar het mechaniek gemaakt was, om daar advies te krijgen over mogelijke middelen 
ter herstel.  In hun  rapport  van 29  februari  1840 –een reactie op Adams' request– gaf de nog 
steeds bestaande personele commissie aan dat zij het geen pas had gevonden dat Adams de zaak 
niet eerst met de Commissie van beheer besproken had en men had zich toen 'opnieuw door de 
ondervinding  in  het  gevoelen  versterkt,  dat  de  StadsArchitect,  hoe  smaakvol  ook  sommige 
zijner  plannen  waren  en  hoe  fraaij  zijne  teekeningen  die  voordroegen,  in  het  daarstellen  en 
uitvoeren van het voorgedragene steeds ongelukkiglijk slaagde en weinig solide kunde aan den 
dag  legde,  waarvan  trouwens  de  door  hem  alhier  [te  Rotterdam]  gemaakte  werken  de 
onwrikbare bewijzen met zich brengen.' Adams meldde vervolgens dat Tavenraat en Vogel  in 
deze  situatie  een mooie  gelegenheid  hadden  gezien  om  hem  'verschillende  kwellingen'  aan  te 
doen.  'En,  zo  schreef  hij,    'even  als  had  de  Heer  De  vogel  de  grootste  kennis  van  zulke 
constructien, en ware hij kundiger dan Adams, zoo liet hij in zijn tuin, over een sloot een plank 
of  kippebrug maken,  naar  het model  der  brug, waarnaar  ieder moest  komen  zien,  zoodat  hij 
voor  de  Mechanicus  werd  uitgeroepen.'  In  een  request  uit  1841  noemde  Adams  zichzelf 
uiteindelijk onomwonden 'een eerlijk, onschuldig slagtoffer van persoonlijken haat.' 112 

Een  punt  waarbij  Adams  en  het  stadsbestuur  lijnrecht  tegenover  elkaar  stonden  in  de 
slepende  zaak  over  het wel  of  niet  terechte  ontslag  van Adams,  is wel  het  volgende: Adams 
schreef  de  Koning  dat  hij  geen  enkele  beschuldiging  ten  aanzien  van  zijn  persoon  had 
ontvangen, nog tot een verhoor was toegelaten geweest en daardoor van zijn ambt beroofd was 
zonder  dat  hij  zich  had  kunnen  verdedigen  en  zonder  dat  hij  gelegenheid  had  gehad  zich  bij 
Gedeputeerde  Staten  te  vervoegen  om  hun  benodigde  goedkeuring  van  het  besluit  hem  te 
ontslaan te voorkomen. Adams schreef in zijn request dat de burgemeester hem 'op zekeren dag 
in de maand mei'  terloops had gezegd dat men bij  de  raad  iets  tegen hem wilde ondernemen. 
Zelf was  hij  zich  van  geen  kwaad  bewust  en  sloeg de mededeling dan ook  in de wind. Toch 
kreeg hij  later op 30 mei 1838 een vertrouwelijk billet van de burgemeester waarin hem werd 
gezegd dat hij inderdaad groot gevaar liep zijn betrekking als stadsarchitect te verliezen. In het 
billet  ried de burgemeester hem het  nemen van zijn ontslag noch aan noch af. Het  billet was 
vertrouwelijk  geschreven  en  gaf  zeker  niet  de  indruk  dat  het  namens  de  gemeenteraad  werd 

112  op.cit.  (noot 111), Adams' hoofdrequest, 1719, 2224, 37 en  een  later  request van Adams van 1 
maart  1841, No.  62; NA, BiZa, eerste afdeling Binnenlands Bestuur,  inv.nr. 2496, verbalen van 18 
maart tot 6 april 1840: 21 maart 1840, No. 13: extract uit de Resolutie van den Stedelijken Raad van 
Rotterdam van 29 februari 1840. Hierin is het rapport van de personele commissie, in wier handen het 
advies gesteld was wegens de zaak van de gewezen stadsarchitect Adams.
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medegedeeld, zoals de bedoeling had moeten zijn volgens een in de vergadering van de raad van 
25 mei 1838 gemaakte opmerking. Adams wist dat blijkbaar niet. Op het vertrouwelijke billet 
schreef Adams,  volgens  eigen zeggen,  een brief, waarin hij  zijn gevoel van verontwaardiging 
onder  woorden  bracht  en  de  verwachting  uitdrukte  dat  men  hem  de  tegen  hem  ingebrachte 
beschuldigingen aan hem zou doen toekomen, zodat hij zich zou kunnen verantwoorden. Deze 
brief,  die was gedateerd op 1  juni 1838, nam Adams  in  zijn geheel op  in het  request. Op de 
brief verkreeg hij vervolgens geen antwoord. Verderop  in zijn request, waar Adams nogmaals 
verhaalde  van  zijn  antwoord  op  het  billet  van  de  burgemeester,  staat  hierbij  in  potlood  een 
vraagteken genoteerd. Het  is  heel goed mogelijk dat deze door  leden van de commissie uit de 
gemeenteraad van Rotterdam die over Adams' ontslag adviseerden, is neergezet, daar zij in hun 
rapporten van mening waren dat Adams geen antwoord had ingezonden bij het stadsbestuur. Ze 
ontkenden  dit  antwoord  niet  expliciet,  maar  gaven  wèl  aan  dat  Adams,  nadat  hij  via  een 
vertrouwelijke  mededeling  kennis  had  gekregen  van  de  situatie,  deze  'zonder  gevolg'  had 
gelaten, zodat hij, volgens hen, zelf als het ware zich zelven voor ongeschikt verklaard had en 
de oorzaak beschouwd kan worden van alles waarover hij zich in zijn request beklaagde. In hun 
latere rapport van 29 februari 1840, waarin hen van de kant van de Koning speciaal gevraagd 
werd  een  nader  onderzoek  te  laten  plaats  hebben  waarbij  elk  bezwaar  van  Adams  en  de 
eventuele weerlegging hiervan specifiek aan bod zou komen, kon Adams'  'antwoord' uiteraard 
niet  meer  ontkend  worden.  Opgemerkt  werd  dat  dit  antwoord  op  het  vertrouwelijk  billet 
'kennelijk  niet  is  de  stijl  of  de  schrijfwijze  van  den  toenmaligen  Architect,  maar  van  den 
Regtsgeleerde  die  hem  toen  reeds  hulp  en  raad  verleende.'  Hoewel  Adams  in  zijn  brief  op 
sommige  plaatsen  een  enigszins  deftige  vorm  van  taalgebruik  hanteerde,  valt  hier,  mijns 
inziens,  niet  meteen  uit  te  concluderen  dat  een  ander  de  brief  (naderhand)  geschreven  had. 
Formeel  taalgebruik bij een ernstige aangelegenheid  is niet zo vreemd. Geenszins was Adams 
overigens, volgens hen, buiten gelegenheid geweest om zich te verantwoorden. Hij werd voor de 
leden van de commissie van beheer op het raadhuis geroepen, waar hem de punten van bezwaar 
werden meegedeeld. Hij werd  toen uitgenodigd om zich  zelf  hierover  te verantwoorden, maar 
hieraan  had  hij  volgens  het  rapport  'echter  niet  willen  of  kunnen  voldoen,  want  het  alstoen 
mondeling door hem aangeroerde had geene de minste waarde.'  'Schriftelijk heeft hij zich niet 
verder  aangemeld,  en  toen  eindelijk  het  duidelijk  was  te  voorzien  dat  hij  zijn  post  zoude 
verliezen,  is  hem  nog  schriftelijk  en  vertrouwelijk  voorgesteld,  of  hij  ook  raadzaam  zoude 
oordeelen  zijne demissie  te nemen, welk vertrouwelijk billet hij heeft goed kunnen vinden, als 
een punt van verwijt bij zijn request aan Zijne Majesteit over te leggen.' 113 

Uit  dit  laatste  blijkt  dat  Adams  voordat  hij  het  billet  van  de  burgemeester  ontving 
gelegenheid had gehad zich  zowel mondeling als  schriftelijk  te verantwoorden. Er  is eigenlijk 
geen reden voor het stadsbestuur om dit te verzinnen en het is mogelijk dat Adams dit uit zijn 
beschouwing  van  het  gebeurde  heeft  gelaten  om  zijn  slachtofferrol meer  kracht  bij  te  zetten. 
Toch blijft het een feit dat de ontkenning van Adams' antwoord en later het auteurschap hiervan 
ook niet helemaal kan kloppen. 

Doordat  het  stadsbestuur  in  de  verschillende  rapporten  in  feite  steeds  benadrukte  dat 
Adams zich niet wilde verdedigen en verantwoorden, en met name deze stukken en rapporten 
van stadswege goed toegankelijk bleven voor onderzoekers, is ook in de literatuur door de jaren 
heen dit beeld bewaard gebleven. Zo schreef Tillema over Adams' reactie op het ontslag: 'Wat 
doet  Adams?  Tracht  hij  in  persoonlijke  contacten  zich  te  rechtvaardigen,  eventuele 
misverstanden uit de weg te ruimen? Niets daarvan. Als een Multatuli avant la lettre wendt hij 
zich om rechts en eerherstel rechtstreekt tot de Koning, niet één maar driemaal.' Adams' eigen 
request nuanceert dit nu wel enigszins. 114 

113  op.cit.  (noot  111), Adams'  hoofdrequest,  2532,  39;  begeleidende  brief  van  24  october 1838 van 
Adams; GAR, NSA/AZ, inv.nr. 26: Resolutiën van den Raad, 1838, vergadering van 25 mei 1838, 49 
en  vergadering  van  21  december  1838,  98.  Hierin  is  een  Commissierapport  op  het  request  van 
Adams opgenomen en een resolutie om hetzelve als een advies van de vergadering aan de Gouverneur 
van ZuidHolland te zenden; op.cit. (noot 112), Commissierapport van 29 februari 1840, 8 en 10. 
114 Tillema, 332.
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Het  is  duidelijk  dat Adams' waarheid  niet  altijd ook  de waarheid van het  stadsbestuur 
was. Uit  het  volgende geval blijkt  dit  bijvoorbeeld in negatieve zin voor de architect. Hoewel 
Adams  de  post  van  stadsarchitect  aannam  met  inbegrip  van  de  opbouw  van  het  stadhuis, 
schreef hij in zijn request dat hij de bediening aannam, zonder afstand te doen van de aanspraak 
die  hij  op  honorair  zou hebben verkregen voor de vervaardiging van de geleverde  tekeningen 
voor het stadhuis en gedane werkzaamheden vóór zijn aanstelling. De stad was hem de betaling 
steeds schuldig gebleven, ook al had hij hiervoor herhaalde aanvragen ingediend. Adams eiste 
dan  ook  dat  de  stedelijke  regering  gelast  moest  worden  hem  een  som  van ƒ1000,  voor  die 
stadhuistekeningen te geven. In een nader commissierapport met betrekking tot Adams' request 
van  12  april  1839  merkte  het  stadsbestuur  op  dat  nadrukkelijk  bepaald  was  dat  deze 
werkzaamheden  aan  het  stadhuis  zonder  enige  rekening  en  onder  zijn  'gewoon  niet 
onaanzienlijk'  tractement van ƒ3000, begrepen zouden zijn. Uiteindelijk werd hem echter wel 
degelijk 'en wel op eene kiesche wijze' een tegemoetkoming van ƒ500, hiervoor toegekend. Dit 
werd bevestigd  in  een  resolutie van de vergadering van Burgemeester  en Wethouders van 10 
december 1827:  (...)  'Is  goedgevonden en verstaan om aan den Heer Adams voornoemd, mits 
deze  toe  te  leggen eene somma van vijf honderd Guldens als een blijk van erkentenis voor de 
door ZEd. in deze belangrijke zaak aan de Stad bewezen diensten.' In hun rapport vervolgen de 
commissieleden  dat  buitengewone  werkzaamheden  ook  later  niet  zonder  buitengewone 
beloning bleven.  'En, benadrukten zij,  'hoe menigmalen is hem niet de gelegenheid gegeven om 
door buitenwerken elders voor anderen ook extra verdiensten te genieten. Hiervan gewaagt die 
Heer niet!' 115 

1.18a Het request van Adams: de afwikkeling van de zaak Adams 

Koning  Willem  I  werd  in  de  zaak  van  Adams  geadviseerd  door  de  Minister  van 
Binnenlandse Zaken H.M. Baron de Kock, de Raad van State, Gedeputeerde Staten van Zuid 
Holland, de, door het stadsbestuur van Rotterdam speciaal hiervoor samengestelde, commissie 
en de Gouverneur van ZuidHolland. De Minister van Binnenlandse Zaken was de spil  in dit 
geheel.  In  een  rapport  van 19 december 1839 concludeerde deze minister aan de Gouverneur 
van  ZuidHolland  dat,  ofschoon  Adams  zich  steeds  in  zijn  requesten  beklaagde  dat  hij 
onverhoord was veroordeeld, hij  toch van mening was dat men aan de 'stellige verklaring' van 
de  Stedelijke  Regering  hierover  geloof  moest  hechten  en  dat  het  daarom  aan  Adams  zelf  te 
wijten was dat hij de aangeboden gelegenheid om zich tegen de hem ten laste gelegde bezwaren 
te  verdedigen  geen  gebruik  had  gemaakt.  Hij  vond  verder  dat  Adams  misschien  wel  in 
verschillende  zaken  enige  onachtzaamheid  en  zorgeloosheid  had  betoond,  maar  dat  van 
oneerlijkheid geen bewijs was, en dat zijn handelwijze wel aanleiding gegeven kon hebben om 
hem  te  corrigeren  en  desnoods  enige  tijd  te  schorsen,  maar  niet  om  hem  te  ontslaan.  De 
bijzonderheid dat Adams, volgens de minister, niet onverhoord was afgezet, veranderde de zaak 
enigszins  en  hij  adviseerde  daarom  om  Adams  geen  pensioen  in  de  vorm  van  een  jaarlijkse 
schadeloosstelling  te  verlenen,  zoals  de  architect  gevraagd  had,  maar  wel  zijn  ontslag  als 
stadsarchitect  'met  der  daad,  eervol  te  doen  verklaren', met  teruggave  van zijn  tekeningen en 
plannen die nog bij het stadsbestuur berustten. 116 

Ook de Raad van State was  in zijn rapport van dezelfde maand als dat van de minister 
van  mening  dat  er  vrij  overhaast  gehandeld  was.  De  Gedeputeerde  Staten  hadden  de 
goedkeuring  van  de  resolutie  van  het  Rotterdams  stadsbestuur,  waarin  Adams'  ontslag 
voorgesteld werd, niet als een 'loutere formaliteit' moeten opvatten. De omstandigheid dat deze 
resolutie  in  de  gemeenteraad  eenparig  genomen was, mocht  niet  voldoende  reden voor Gede 

115 op.cit. (noot 111), Adams' hoofdrequest, 14, 5354; GAR, NSA/AZ, inv.nr. 27: Resolutiën van den 
Raad, vergadering van 12 april 1839, nader commissierapport, 3132; GAR, NSA/AZ, inv.nr. 869, 
Resolutiën van Burgemeester en Wethouders, vergadering van 10 december 1839, 211. 
116 NA, Kabinet des Konings, inv.nr. 24, verbalen 5 tot 8 april 1841: 7 april 1841, No. 15, rapport van 
de Minister  van Binnenlandse Zaken  aan  de Gouverneur van ZuidHolland, gedateerd 19 december 
1839.
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puteerde  Staten  zijn  geweest  'om  dezelve  zoo  overhaastig  te  bekrachtigen,  zonder  eenige 
meerdere  inlichtingen  in  te  winnen.'  De  hoofdaanleiding  van  het  ontslag  van  Adams  zag  de 
Raad  van  State  in  het  feit  dat  er  aan  de  ene  kant  'welligt wat  ver  gedrevene  pretensien  van 
personen',  die voor het  eerst  aan de macht waren,  speelden en  aan de  andere kant een  'te ver 
gedrevene  gevoeligheid  van  een  gewezen  Rijks  Ambtenaar,  die  zijne  schatting  van  eenen 
minderen maatschappelijke stand dan een professor in het vak (...) thans blootgesteld [zag] aan 
bouwkundige beoordeeling' door een 'blaauwlinnenverwer' en een vellenplooter', waarbij hij de 
'meerdere  bekwaamheid'  niet  vermeende  te  erkennen. Hoewel  de Raad  van  State  van mening 
was  dat  eerbied  voor  superieuren  onbetwistbaar  was,  concludeerde  de  raad  echter  wel  dat, 
aangezien  er  eigenlijk  niets  speciaals  met  betrekking  tot  dit  punt  in  de  verscheidene  stukken 
vermeld stond, zij ook geen 'op goede gronden steundend gevoelen' erover kon uiten. 117 

Ook in de gemeenteraad van Rotterdam waren er leden die, na het in de vergadering van 
20 juni 1838 genomen eenparige besluit om Adams ongeschikt te verklaren voor de dienst der 
stad,  toch  eigenlijk  van  mening  waren  dat  daarop  voorlopig  misschien  niet  anders  dan  een 
schorsing had moeten volgen. Adams voerde ook in zijn request aan dat hem verteld was dat hij 
was 'weggejaagd' met 14 stemmen tegen 12. Dit had, volgens hem, niet gebeurd als de commis 
sie, die over zijn ontslag moest adviseren, 'niet iemand in haar midden had geteld, wiens invloed 
en  wiens  vermogen  eene  betere  zaak  waardig  zouden  geweest  zijn,  dan  het  humeur  van  den 
Heer  Tavenraat,  (die  medegecommitteerde  was)  een  triumf  te  bezorgen.'  De  commissie 
reageerde hierop  in hun  rapport met de woorden dat de verklaring van de ongeschiktheid van 
Adams er een van eenparigheid was, in tegenstelling tot het door Adams opgeroepen beeld dat 
deze verklaring bij meerderheid van 14 tegen 12 stemmen in zijn nadeel zou zijn beslist. 118 

In  een  anoniem  request  van  22  maart  1841  aan  de  koning,  werd  om  eerherstel  van 
Adams gevraagd. De stellers, die duidelijk  ingezetenen Rotterdam moeten zijn geweest, gaven 
een  zeer  positief  beeld  van  deze  'verdienstelijke  Bouwkunstenaar'.  Van  diens  ijver,  trouw  en 
kunde  getuigden,  volgens  de  stellers,  het  raadhuis,  dat  door  de  architect  '  uit  een  spelonk 
herschapen'  was,  'de  Roomsche  Stijgers  Kerk  en  meer  andere  gebouwen  door  Kunst 
Zamengewrocht; getuige daarvan de prachtige Eluminatien  in 1832', welke voor de feestelijke 
komst  van  de Koning  zelf  naar Rotterdam waren  ingericht.  'Deze waardige man',  zo  besloot 
men  dit  request,  'welke  Zooveel  goeds  in  deze  Stad  en  in  Nederland  voor  de Kunst  Stichte, 
welke Zooveele verdienstelijke mannen,  in de Kunst en in 't Militaire Vak vormde, dragen wij 
Uwe Majesteit  met  nadruk  en  belangstelling  op,  en  het  zal  eene  paerel  aan Uwer Majesteits 
Kroon te meer zijn, deze verongelijkte en verdrukte, recht te verschaffen (...)' 119 

De Minister  van  Binnenlandse Zaken De Kock  stelde  het  stadsbestuur  van Rotterdam 
voor om een verklaring af  te geven waarin aan het besluit van 20  juni 1838, waarbij Adams' 
aanstelling  werd  ingetrokken,  'niets  onteerends  voor  dien  Heer  moet  geacht  worden  te  zijn 
opgesloten'.  De,  voor  de  zaak  van  Adams  aangestelde,  commissie  adviseerde  de  raad  deze 
verklaring niet af te geven daar 'de vroegere verklaring van ongeschiktheid (...) niets geregtelijk 
onteerends [bevat, maar dat] het echter niet te ontkennen valt dat hierin ook niet veel vereerends 
is gelegen, en het daarop gevolgd ontslag, in de ware beteekenis des woords niet als een eervol 
ontslag  is  te  beschouwen.'  Deze  harde  conclusie  paste  bij  de  eerdere  uitlatingen  van  de 
commissie. Het  'lasterschrift' van Adams werd door de commissieleden al eerder afgedaan als 
een kunstig opstel,  'waarin de levensgeschiedenis van een onderdrukt man met kleur en gevoel' 
werd verteld. De Kock schreef  in een rapport aan de Koning uiteindelijk dat het Rotterdamse 
stadsbestuur op het gedane ontslag niet wilde en ook onmogelijk kon terugkomen, aangezien de 

117  NA, BiZa,  eerste  afdeling  Binnenlands  Bestuur,  inv.nr.  2491,  verbalen  van  10  december  tot  31 
december 1839: 13 december 1839, No.3, rapport van de Raad van State aan de Koning, gedateerd 29 
november 1839, 1215, 2122. 
118  GAR, NSA/AZ,  inv.nr.26, Resolutiën  van  den Raad,  1838,  vergadering  van  21  december  1838, 
commissierapport op het request van Adams, 94, 97; op.cit. (noot 114), Adams' hoofdrequest, 43. 
119 NA, BiZa, eerste afdeling Binnenlands Bestuur,  inv.nr. 2514, verbalen van 24 maart tot 14 april 
1841:  10  april  1841,  No.8,  een  anoniem  request  van  ingezetenen  van  de  stad  Rotterdam  aan  de 
Koning, gedateerd op 22 maart 1841.
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opvolger van Adams, de architect W.N. Rose (18011877),  inmiddels alweer een aantal jaren 
ervoor benoemd was. Hij wilde het liefste bij zijn voorstel blijven dan op z'n minst namens de 
Koning kenbaar te doen maken aan Adams dat er niets onterends in het besluit hem te ontslaan 
gezien  moest  worden,  daar  er,  volgens  hem,  geen  twijfel  omtrent  de  eerlijkheid  van  Adams 
bestond. De Koning besloot echter anders. 120 

De Koning besloot in antwoord op Adams' herhaalde requesten dat, hij de wijze waarop 
Adams’  zaak  door  het  Stedelijk  Bestuur  van  Rotterdam  behandeld  was,  'niet  heeft  kunnen 
goedkeuren, aangezien het onderzoek, hetwelk, ingevolge Koninklijke Last had plaatsgevonden, 
geene  bezwaren  had  aan  het  licht  gebragt, welke  eene  zóó  strenge  behandeling,  als  hem  (...) 
[was] wedervaren, zoude kunnen regtvaardigen; dat Hoogstdezelve evenwel ook geene  termen 
had gevonden, om in des adressants belang, anders dan door deze verklaring, tusschen beiden te 
komen'. Met  betrekking  tot  de door Adams' verzochte  teruggave van verschillende  tekeningen 
verwees de Koning hem naar de Burgemeester en Wethouders. De Minister schreef vervolgens, 
namens de Koning, aan de Gedeputeerde Staten van ZuidHolland dat zij zoveel mogelijk in het 
vervolg besluiten van Stedelijke Besturen, waarbij ontzetting uit een bediening werd bepaald en 
hun goedkeuring werd gevraagd, steeds met de meeste zorg dienden te onderzoeken of er geen 
termen bestonden om,  alvorens de betreffende ambtenaar  te ontslaan, deze voor een bepaalde 
termijn  eerst  te  doen  schorsen.  Deze  berisping  van  de  Gedeputeerde  Staten  vormt,  mijns 
inziens, een perfecte  illustratie van het gezegde dat men pas als het kalf verdronken is, de put 
dempt. 121 

1.19 Het leven van Adams na Rotterdam 

Adams  keerde  met  zijn  vrouw  en  jongste  zoon  terug  naar  Delft  in  het  jaar  van  zijn 
ontslag. Zijn beide dochters waren inmiddels getrouwd en zijn zoon Pieter was ook het huis uit. 
De  jongste  zoon,  Gijsbertus  Louis,  was  inmiddels,  net  als  zijn  vader,  architect  van  beroep 
geworden. 122 

Zoals ook uit een laatste brief van Adams aan de Koning, waarin hij hem bedankt voor 
het feit dat hij de wijze waarop zijn zaak door het Stedelijke Bestuur van Rotterdam behandeld 
was  niet  goedkeurde,  blijkt,  was  de  architect  inderdaad  goed  bevriend  met  zijn  voormalige 
opdrachtgever en mecenas de heer Van Berckel, die op dat moment inmiddels burgemeester van 
Delft  was.  Via  laatstgenoemde  had  Adams  de  kennisgeving  van Minister  Van  Binnenlandse 
Zaken  omtrent  het  eindbesluit  van  de  Koning  ontvangen.  Zijn  laatste  twee  opdrachten  kreeg 
Adams dan ook van Van Berckel. Na 2½ jaar lijden zorgde de beslissing van de Koning in zijn 
voordeel bij Adams voor grote voldoening. Ook verheugde hij zich 'aan zijne talrijke vrienden' 
te kunnen tonen dat de koninklijke macht een weldaad was in de persoon van een vorst, die de 
rechten en vrijheden van zijn  landgenoten handhaafde tegen 'elke aanranding of beschadiging.' 
Vrienden had Adams blijkbaar niet  verloren  tijdens de  slopende zaak rond zijn ontslag. Toch 
ijverde  Adams  ook  in  deze  dankbetuiging  aan  de  Koning  nog  voor méér  gerechtigheid. Nog 
steeds bleef hij hopen op een financiële schadeloosstelling in de vorm van een jaarlijkse toelage. 
Op dit laatste request van Adams werd van hogerhand echter niet meer ingegaan. 123 

120 NA, Kabinet des Konings,  inv.nr. 24, verbalen 5 tot 8 april 1841: 7 april, No.15, rapport van de 
Minister van Binnenlandse Zaken aan de augustus 1839, 97. Koning, gedateerd 29 maart 1841; GAR, 
NSA/AZ, inv.nr. 26, Resolutiën van den Raad, 1838, vergadering van 21 december 1838, commissie 
rapport, 95, 97; GAR, NSA/AZ, inv.nr. 27, Resolutiën van den Raad, 1839, vergadering van 21 juli 
1839, 8485 en vergadering van 5 augustus 1839, 97. 
121 NA, BiZa, eerste afdeling Binnenlands Bestuur, inv.nr. 2514, verbalen 24 maart tot 14 april 1841: 
7 april 1841, No.15, eindbeslissing  in Adams' zaak in de vorm van een machtiging aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken. 
122 GAD, BR, reg.17b, fol.80, Volkstelling van 1839. 
123 NA, BiZa, eerste afdeling Binnenlands Bestuur, inv,nr, 2518, verbalen van 1 juni tot 18 juni 1841: 
10 juni 1841, No.12, dankbetuiging van Adams aan de Koning van 27 mei 1841.
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Op 12 januari 1841 besloten Burgemeester en Wethouders van Delft dat een onderzoek 
naar  scheuren  in  de Oude Kerkstoren gewenst was. Er werd gedelibereerd over  een mogelijk 
herstel of eventuele afbraak en uiteindelijk ook over de vraag wat er in de plaats van de toren, 
wanneer besloten werd deze te slopen, zou moeten komen. Een, uit de gemeenteraad samenge 
stelde,  commissie  legde  de  raad  vervolgens  twee  plannen  voor  een  'nagenoeg  nieuwe  toren' 
voor: het ene was van de architect A. Roodenburg en het andere van P. Adams. Beide plannen 
leverden, volgens hen, 'weinig behagelijks' op. Adams diende hierop nog een tweede ontwerp in, 
dat  op  'eene  eenvoudige wijze  en kleinere  schaal' was uitgevoerd  en  een  'gothische gevel met 
eenen  kleineren  ijzeren  toren'  voorstelde. De  commissie  stelde  dat  het  herstel  van de  toren  te 
kostbaar was voor de stedelijke financiën en dat het, volgens haar, ook geen wezenlijk nut had 
voor de ingezetenen van Delft. Daarom adviseerde zij aan de raad dan ook dit laatste plan van 
Adams aan  te nemen, met weglating van de daarbij voorgestelde  ijzeren  toren. De commissie 
vond Adams' ontwerp ook goed passen bij de gotische bouw van de kerk. Op 21 januari 1843 
besloot  de  gemeenteraad  inderdaad  tot  sloop  van  de  toren.  Naar  Adams'  ontwerp  zou  dan 
hetgeen wat de toren moest vervangen, gebouwd worden. (Deel III, Afb. 35) In juni 1844 kwam 
men echter op deze resolutie terug met het resultaat dat de toren behouden bleef en het ontwerp 
van Adams terzijde werd gelegd. De architect kreeg in mei 1846 nog wel ƒ530, toegekend voor 
het opmeten en het maken van de projecten voor de verbouwing van de Oude Kerkstoren. 124 

Een maand  later,  op  20  juni  1846,  stierf  Adams  aan  verstoppingen  te  'sGravenhage. 
Hier  bleek  hij  zich  kort  tevoren gevestigd  te hebben aan de Anthonie Burgwal. Hij was  toen 
inmiddels  echt  gestopt met werken, aangezien bij de overlijdensakte werd aangetekend dat hij 
'zonder beroep' was. 125 

1.20 Postuum toch erkenning? 

De  tekening  en  plannen  van  Adams’  entrepotdokontwerpen  die  de  architect  na  veel 
inspanningen had  teruggekregen van het stadsbestuur van Rotterdam, werden een  jaar na zijn 
dood, tezamen met een andere tekeningen, geveild te ‘sGravenhage. Deze veiling was ook het 
toenmalige stadsbestuur van Rotterdam ter ore gekomen. Uit een missive aan de Fabricage van 
de  stadsbaas  Thomas  Braacx,  die  nog  onder  Adams  gewerkt  had,  blijkt  dat  hij  zich  in  ’s 
Gravenhage naar de voorbeschouwing van de veiling had begeven. Hij maakte melding van het 
feit dat de Heer W.O. van Stockum, een boekverkoper, ‘eene verkooping van Boeken, Plaaten 
en Bouwkundige Teekeningen’  zou houden op 21  januari 1847. Een week   voor de verkoop, 
had Braacx bij de voorbeschouwing de tekeningen op waarde geschat voor de stad Rotterdam. 
Hoogstwaarschijnlijk  was  hij  naar  de  veiling  gestuurd  door  het  stadsbestuur  om  juist  die 
specifieke tekeningen van Adams, maar ook andere tekeningen van zijn hand, die wel en niet in 
opdracht  van  de  stad  vervaardigd  waren  geweest,  te  bemachtigen.  Een  exemplaar  van  de 
catalogus,  met  verscheidene aantekeningen  van Braacx  in  potlood  erbij  gekrabbeld,  is  in  het 
Gemeentearchief van Rotterdam aanwezig. Hieruit valt duidelijk op te maken welke tekeningen 
en voor welk bedrag Braacx voor de stad aankocht op de veiling. Deze aangekochte tekeningen 
zijn nog steeds in het bezit van het Gemeentearchief. Hoewel de informatie van Braacx redelijk 
summier  is,  is zij wel zeker  interessant en verhelderend. Zo schreef hij bij veilingnummer 43: 
‘No.  43  Is  een  uitgebreide  verzameling  van  teekeningen, waaronder  verschillende  plans  zijn, 
onder  anderen  teekeningen  van  het  staddssschool  a/h Vasteland Lombardstr  enz.’,  en  gaf  hij 
aan dat hij deze gekocht had voor ƒ70, omdat het ‘van teveel belang was’. Hij had blijkbaar al 
de  tekeningen  die  ter  veiling  kwamen  uitgebreid  bekeken  en  geconcludeerd  dat  dit  meestal 
tekeningen en plans waren van de hand van de stadsarchitect [waarmee Adams bedoeld werd], 
waaronder  ook  al  de  tekeningen  van  het  Raadhuis  ‘gelegen  in  3  stadskisten’.  No.  34  werd 
eveneens  aangekocht  voor ƒ26,  omdat  dit  ‘al  de  teekeningen  v/h  Raadhuis  v/d  Gevel  a/d 

124 GAD, Notulen van de Gemeenteraad (18341843), inv.nr. 4, vergadering 13 augustus 1842, No.12; 
Tillema, 340; Van Swighem (1967), 562, 564565, 567. 
125 Tillema, 341; GAG, BR, Overlijden, Fiche 329.
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Kaasmarkt,  alsmede  alle  plattegronden,  en  tekeningen  v/d  vestibule  en  de betimmeringen v/d 
verschillende  kamers  en  plafonds’,  waren.  Tekeningen  van  de  begraafplaats,  de  planten  en 
bloemenkast voor de Botanische tuin, de korenbeurs en een van de entrepotdokplannen werden 
ook aangekocht voor de stad. Eén tekening van de gevel van het Raadhuis a/d Kaasmarkt werd 
overigens  verkocht  aan  de  architect  Roodenburg.  Deze  tekening  was,  volgens Braacx,  ‘voor 
den  stad  van  geen  belang’.  De,  in  hoofdstuk  1.15  en  1.19  al  genoemde,  neoclassicistische 
architect  Roodenburg  kende  Adams  goed  uit  Delft  en  was  waarschijnlijk  als  collega  in  zijn 
werk  geïnteresseerd.  Een  tekening  van  de RK kerk  a/d Hoogstraat  en v/d kerk  te Overschie, 
beide ontworpen door Adams, maar niet in opdracht van de stad, werden waarschijnlijk om die 
reden  niet  aangekocht.  Bij  deze  tekeningen  had  Braacx  wel  geschreven  dat  ze  ‘zeer  netjes’ 
waren. 

Uit de aankopen die Braacx voor de stad deed, blijkt wel dat het stadsbestuur ofwel de 
ontwerptekeningen  van  Adams  gewoon  ‘compleet’  wilde  hebben  ofwel  dat  zij  het  werk  van 
Adams toch (weer) meer waardeerde dan dat zij tijdens de affaire rondom zijn oneervol ontslag 
gedaan had en wellicht hem zo postuum erkende. 126 

Het  oneervol  ontslag  en  roemloosheid  van  zijn  einde  ten  spijt,  verkreeg  Adams  in  de 
nadagen van zijn actieve ontwerpcarrière waarschijnlijk ook de hoogste lof die hem ten deel had 
kunnen  vallen  door  een  criticus.  In  de  Nieuwe  Amsterdamsche  Courant  van  8  mei  1839 
verscheen  een  zeer  positieve  bespreking  van  Adams’  ontwerp  voor  de Winkel  van  Sinkel  te 
Utrecht, die enkele dagen ervoor geopend werd. ‘Elk aanschouwer, die eenig gevoel voor kunst 
heeft, geraakt in verrukking, bij het zien van zulk een meesterstuk van architectuur ; welk eene 
grootheid  en  harmonie  in  het  geheel.’  (...)  ‘De  Heer  Adams’  zo  schreef  men  hier,  ‘vroeger 
architect der Stad Rotterdam, heeft hier een meesterstuk geleverd, dat zijnen naam onsterfelijk 
maakt ; men vergelijke dezen groote meester in zijn vak met eene Pieneman en Kruseman in het 
hunne,  want  van  de  architecten  in  ons  vaderland  zouden  wij  er  geen  naast  hem  kunnen 
stellen.’ 127 (Deel III, Afb. 3637) 

Zo kwam de naam Pieneman zowel aan het begin als aan het einde van Adams’ carrière 
voor in een directe opgetekende opmerking van derden over Adams. Waar in de beginjaren van 
Adams’  carrière  nog  gerept werd  van  een  onmogelijke, maar  ook  onnodige,  vergelijking met 
Pieneman, werd hij  in de nadagen van zijn carrière dan  toch gelijkgesteld met de grootse, als 
niet te evenaren beschouwde, persoon Pieneman, zij het dan wel op zijn eigen vakgebied en niet 
op dat van de schilder. Dit moet Adams als muziek in de oren hebben geklonken! 128 

126 GAR, OSA, inv.nr. 4975: Missive van de Stadsbaas Braacx 1847. 
127 Nieuwe Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad No. 2342 wo. 8 mei 1839 (onder kopje 
Binnenland). 
128 Zie ook: hoofdstuk 1.4 en specifiek noot 26 voor Pieneman.
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DEEL   I I 

EEN ZUINIGE WIJZE VAN BOUWEN IN DE 
TRADITIE VAN HET CLASSICISME
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Eerste Stuk 

EN STILE GREC 

2 Inleiding op deel II 

Adams was geen schrijver maar een bouwer. Gepubliceerde teksten van zijn hand zijn er 
niet. Hoewel Adams  lid was van een aantal belangrijke verenigingen,  is zijn aanwezigheid en 
eventuele  invloed  aldaar  niet  voelbaar,  aangezien  hij  geen  stukken  inzond  en  er  ook  geen 
lezingen,  zo  hij  die  al  gehouden  heeft,  van  zijn  hand  zijn  gepubliceerd.  Als  docent  aan  de 
Artillerie en Genieschool te Delft, de School voor Burgerlijke Bouwkunde te ‘sGravenhage en 
de  ‘sGravenhaagsche  Teekenacademie  droeg  hij  uiteraard  zijn  ideeën wel  uit, maar  college 
aantekeningen zijn er helaas niet (meer). Toch is in deel I, uit de hoofdstukken die gewijd zijn 
aan deze scholen, genoeg gebleken dat er wel degelijk bruikbare informatie over Adams’ ideeën 
met  betrekking  tot  de  architectuur  valt  samen  te  stellen  uit  de,  her  en  der  over  archieven  en 
literatuur  verspreide,  (schamele)  gegevens. Hoewel  hier  in  deel  I,  binnen de grenzen van een 
chronologisch biografisch overzicht, wel aandacht aan besteed is, zal dit tweede deel specifiek 
gaan over de stijl van Adams, het neoclassicisme, en zijn ideeën hierover. 

Inzicht krijgen in deze ideeën is niet alleen mogelijk via eigen teksten van Adams, maar 
ook  via  teksten  van  anderen.  In  het  geval  van  Adams  kan  het  Theoretisch  en  Practisch 
Bouwkundig  Handboek  van  W.C.  Brade  (17911858),  waarvan  de  eerste  druk  in  1827 
verscheen,  goed  van  dienst  zijn. 129  Willem  Christiaan  Brade  was,  toen  hij  dit  vierdelige 
boekwerk schreef, een oud kapiteiningenieur en was, net als Adams, docent in de bouwkunde 
geweest aan de Artillerie en Genieschool te Delft. 

Voordat ik met behulp van dit handboek inzicht in Adams’ ideeën en werk zal geven, wil 
ik eerst stilstaan bij het concept stijl en het concept neoclassicisme. Dit is van belang aangezien 
ik  van  mening  ben  dat  Adams  en  gelijkgezinden  als,  reeds  in  deel  I  genoemde,  tijdgenoten 
Reijers, Zocher en De Greef, een heel andere invulling aan deze begrippen gaven dan wij dat nu 
plegen te doen. 

Verder besteed  ik ook  in deel  II aandacht aan de architect J.N.L. Durand (17601834), 
de ‘godfather’ van het Franse neoclassicisme, en diens rationalistische architectuurtheoretische 
ideeën. Brade  volgde  in  zijn  handboek Durands  ideeën  op  de voet.  In diens ontwerpen én de 
gebouwen  van  Adams  en  in  die  van  vele  andere  architecten  van  dezelfde  generatie  zijn 
overduidelijk invloeden van Durand te constateren. 

2.1 De algemene benadering van het concept stijl 

Het  concept  stijl  kan  op  verschillende  manieren  benaderd  worden.  Vanuit  een 
architectuurhistorisch oogpunt beschouwd, werd en wordt het over het algemeen gehanteerd als 
een middel  om  karakteristieke  overeenkomsten  tussen  verschillende  kunstwerken,  gemaakt  in 
bijvoorbeeld dezelfde tijd, op dezelfde plaats, of door dezelfde kunstenaar of groep kunstenaars, 
aan te duiden. Het concept stijl voorziet op deze manier de kunstgeschiedenis van een structuur. 
Hoewel er andere structuren mogelijk zijn –een biografie van een kunstenaar zoals  ik die van 
Adams  in  deel  I  gegeven  heb  bijvoorbeeld–  is  een  structuur  door middel  van  stijl  de meest 
veelomvattende.  Zo’n  structuur  is  namelijk  de  enige  die,  als  er  (te)  weinig  documentatie 
voorhanden is, gebouwd kan worden op basis van kunstwerken alleen. Niet alleen kunstwerken, 
maar  ook  bijvoorbeeld  handboeken  geschreven  door  de  te  onderzoeken  kunstenaar  óf  diens 
geestesverwanten waarin de stijl tot uitdrukking komt, kunnen, mijns inziens, eveneens goed als 
basis dienen. 

129  W.C.  Brade,  Theoretisch  en  Practisch  Handboek,  ten  dienste  van  Ingenieurs,  Architecten, 
Opzigters,  Timmerlieden,  Metselaars  en  verdere  Bouwkundigen,  ‘sGravenhage  18271834  (eerste 
druk, 4 delen); ‘sGravenhage 18421844 (tweede verbeterde en vermeerderde druk).
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Een  eerste  systematische  indeling  van  bouwstijlen  werd  in  de  loop  van  de  19de  eeuw 
gevormd.  Het  indelen  in  stijlen  ontstond  vooral  uit  de  behoefte  kunstgeschiedschrijving  te 
plegen,  wat  zonder  een  classificatiesysteem  eigenlijk  maar  moeilijk  was.  De  kunsthistoricus 
James S. Ackerman constateerde in zijn artikel ‘A Theory of Style’ uit 1962 dat stijl in de vorm 
van  een  structuur  zowel  voor  de  kunstenaar  als  voor  diens  publiek  een  bescherming  vormt 
tegen chaos. 130 Het voordeel van de ordening was en is meteen ook het nadeel. Een ordening in 
stijlen  zal  zich  nooit  geheel  kunnen  onttrekken  aan  de  willekeur  die  haar  eigen  is.  De 
kunsthistoricus  die  een  te  grove  indeling  hanteert,  zal  vanzelf  teveel  werken  insluiten  en  zo 
voorbij  schieten  aan het  doel  een bruikbare ordening  te  creëren. De voorstander van een zeer 
fijne  indeling  zal  uiteindelijk moeten  beseffen  dat  er  altijd  werken  zullen  blijven  bestaan  die 
zelfs  niet  onder  een  fijnmazig  net  van  (eventuele  nieuw  verzonnen)  bouwstijlen  en 
bouwstijlvarianten te vangen zijn. 131 

Naast het probleem van het vinden van een evenwicht in de indeling in stijlen speelt ook 
het  probleem  van  de  chronologische  en geografische grenzen, voor  een ordening heel handig, 
maar in de praktijk meestal niet hanteerbaar. De vraag waar een nieuwe stijl precies begint en 
een oude eindigt, is nog steeds een intrigerend kunsthistorisch dilemma. Het is verleidelijk om in 
een bepaald werk of in het werk van een bepaalde kunstenaar een vernieuwing te constateren en 
om die kunstenaar van dat werk dan vervolgens onvoorwaardelijk te kunnen bestempelen als de 
initiator  van  een  nieuwe  stijl. Het  is  echter  gebleken  dat met  het  ontstaan van nieuwe  stijlen 
oude stijlen niet per definitie ophielden te bestaan. Soms floreerden ‘oude’ stijlen nog steeds ‘op 
het  platteland’  terwijl  ze  reeds  waren  afgedankt  door  aanhangers  van  een  nieuwe  stijl  in  de 
grote stad. Vaak bleven oude en nieuwe stijlen gewoon naast elkaar bestaan en soms ook deden 
meerdere nieuwe stijlen, onderling sterk van elkaar verschillend, tegelijk hun opgang in een en 
dezelfde stad of regio. 

De  behoefte  om  een  vernieuwing  binnen  een  stijl  of  het  begin  van  een  nieuwe  stijl  te 
lokaliseren  en  om chronologische  en geografische grenzen aan  te brengen  in de ordening van 
stijlen, is mogelijk een gevolg van het feit dat verandering in stijl heel lang beschouwd werd als 
zijnde  evolutionair  van  aard.  Alle  belangrijke  stijltheorieën  definieerden  een  voorbeschikt 
evolutionair model, waarbij een eerdere fase van een stijl voorbestemd was te ontwikkelen tot 
een latere fase. Als dit het geval zou zijn, zo concludeerde Ackerman in zijn artikel, dan zou op 
elk  stadium  in  een  ontwikkelingsproces  van  een  stijl  een  andere  kracht  dan  de  wil  van  de 
kunstenaar alleen werkzaam moeten zijn. Als het inderdaad de bestemming van een stijl is om 
zich zo  te ontwikkelen zoals hij zich ontwikkeld heeft, dan zijn kunstwerken die deze evolutie 
bevorderd  hebben  ‘bestemmingvervullend’  en  kunstwerken  die  dat  niet  hebben  gedaan 
‘bestemmingontkennend’.  De  implicatie  dat  eerstgenoemde  kunstwerken  superieur  zijn,  valt 
hierbij eigenlijk niet te vermijden. In boeken over de stijlgeschiedenis lijkt het dan ook dat het de 
hoofdfunctie van een kunstwerk is om bij te dragen aan de kunstwerken die op het betreffende 
werk  volgen.  Uit  deze  redenering  valt  te  concluderen  dat  de  grootte  van  zo’n  bijdrage  de 
belangrijkheid van een kunstwerk bepaalt. 132 

Het zou, naar mijn mening, goed zijn als kunsthistorici eens konden afstappen van deze 
klassieke,  cyclischevolutionaire  benadering  van  het  concept  stijl.  Op  die  manier  zouden 
namelijk ook stijltheorieën geaccepteerd kunnen worden, waarbij stijlen in elkaar overlopen, of 
elkaar  overlappen  en  zelfs  naast  elkaar  bestaan.  Zo  zou  het  bestaande  probleem  van  het 
vaststellen van grenzen vanzelf minder nijpend worden en zouden kunstwerken en kunstenaars 
op  hun  eigen  merites,  en  niet  alleen  binnen  het  keurslijf  van  een  stijl,  beoordeeld  kunnen 
worden. 133 

130 Ackerman, 227228. 
131 Blijdenstein (1994), Inleiding. 
132 Ackerman, 230231: (...)’if it is the destiny of styles to evolve as they did, then those works of art 
which promoted that evolution are destinyfulfilling and those which did not are destinydenying.’ 
133  Ackerman,  236237.  Ackerman  ijvert  hier  sterk  voor  een  acceptatie  van  stijltheorieën,  die  niet 
cyclischevolutionair van aard zijn.
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Als stijlvernieuwing niet meer het allerbelangrijkste kenmerk van een groot kunstwerk of 
kunstenaar  hoeft  te  zijn,  dan  kan  dat  inderdaad  betekenen  dat  ook  in  vergetelheid  geraakte 
kunstenaars of architecten opeens wél (weer) gewaardeerd kunnen gaan worden. Een architect 
als  Adams  bijvoorbeeld  zou  dan  misschien  niet  zo  gemakkelijk  afgedaan  worden  met  het 
epitheton ‘mainstream neoclassicist’. 

2.2. Het concept stijl begrepen in een vroegnegentiende eeuwse context 

Met  de  algemene  benadering  van  het  concept  stijl  als  classificatiemiddel,  zoals  het 
hiervoor  besproken  is,  kunnen  stijlen  gedefinieerd  worden  op  basis  van  formele  kenmerken. 
Deze  algemene  benadering  staat  los  van  de  vroegnegentiende  eeuwse  benadering  van  het 
concept.  Het  besef  dat  in  de  eerste  helft  van  de  negentiende  eeuw  er  nog  geen  eenduidige 
betekenis aan het begrip stijl werd gegeven in de architectuurtheorie, komt niet altijd tot uiting 
in  architectuurhistorische  en  architectuurtheoretische  studies.  Architectuurhistorica  en   
theoretica Caroline  van Eck besteedde  in  haar  artikel  ‘Par  le  style on  atteint  au  sublime’ uit 
1993 aandacht aan de dubbelzinnigheid in de betekenis van het begrip stijl in die tijd. Enerzijds, 
zo gaf zij aan, behield het stijlbegrip zijn  traditionele connotaties en verwees het naar de enig 
aanvaardbare manier van bouwen, die onveranderlijk, universeel en alom geldig was, namelijk 
de  classicistische  stijl.  Anderzijds  kreeg  het  begrip  stijl  nu  ook  de  betekenis  van  de  formele 
uitdrukking  van  veranderlijke,  historisch  bepaalde  en  geografisch  beperkte  omstandigheden, 
zoals het klimaat, de beschikbaarheid van bepaalde materialen en de volksaard. 134 

Hoewel deze twee opvattingen uiteraard onverzoenbaar waren, aangezien de eerste alleen 
een keuzemogelijkheid  zag  tussen architectuur  en nonarchitectuur  en de  laatste  alleen  tussen 
verschillende  bouwstijlen,  konden  zij  toch een  tijdlang naast  elkaar blijven bestaan,  totdat  de 
tweede opvatting rond de jaren veertig van de negentiende eeuw definitief de overhand kreeg. 

Het begrip stijl, zoals begrepen in de eerste opvatting, deed pas in de tweede helft van de 
achttiende  eeuw zijn  intrede  in de  architectuurtheorie. Tot  diep  in de achttiende eeuw werden 
verschillende manieren van bouwen wel beschreven in termen van zuilenordes, maar hier werd 
niet het begrip stijl aan gekoppeld. Pas in het theoretisch geschrift, Livre d’Architecture, dat de 
Franse architect Gabriel Germain Boffrand (16671754) in 1745 schreef, werd het woord ‘stijl’ 
in verband gebracht met de bouwkunst. Boffrand begreep stijl in de bouwkunst duidelijk op een 
retorische  manier.  Een  gebouw  moest,  volgens  hem,  met  zijn  ordening,  structuur  en 
ornamentatie –kortom met de hele compositie– zijn bestemming uitdrukken en zo verkondigen 
aan  de  beschouwer. Net  als  in  de  dichtkunst waren  er,  zo  zei  hij,  verschillende  genres  in  de 
bouwkunst  te  onderscheiden  en  de  stijl  van  het  ene  genre  paste  niet  bij  het  andere. Op  deze 
manier was Boffrand  in feite van mening dat de (zuilen)ordes van de architectuur die door de 
Grieken en de Romeinen gebruikt werden de stijlen van de verschillende genres vormden. 135 

De Franse architect Jacques François Blondel (17051774) was vervolgens de eerste die 
in diens boekwerk, Cours d’Architecture,  in de Franse architectuurtheorie een kleine dertigtal 
jaren na Boffrand de term stijl direct toepaste op de architectuur. Ook hij begreep het concept 
stijl retorisch. ‘Onder stijl’, zo schreef hij, ‘verstaat men het ware genre dat men moet kiezen, in 
relatie tot het motief dat de aanleiding was voor het gebouw. De stijl in de ordonnantie van de 
façades, en in de versiering van de vertrekken, is eigenlijk de poëzie van de architectuur, alleen 
hij draagt ertoe bij dat alle composities van een architect werkelijk interessant zijn (...)’. 136 

134 Van Eck, 7273. 
135 Van Eck, 7374. Lefaivre, 274276: op deze pagina’s zijn een aantal deelteksten uit het boek van 
Boffrand opgenomen. 
Boffrand, Gabriel Germain, Livre d’Architecture, Parijs 1745. 
136 Van Eck, 75  (Het citaat van Blondel  is afkomstig uit het artikel van C. van Eck); Lefaivre, 332 
339: op deze pagina’s zijn deelteksten uit Blondels boek opgenomen. Een korte inleiding op werk van 
J.F. Blondel is daar te vinden op pagina 282. 
Blondel,  Jacques  François,  Cours  d’Architecture,  ou  traité  de  la  décoration,  distribution  et 
construction des bâtiments, Parijs 17711777 (6 delen).
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Zowel  Boffrand  als  Blondel  zagen  het  concept  stijl  als  een  regulerend  en  eenheid 
brengend begrip. De keuze voor een bepaalde stijl impliceerde een specifieke gevelordonnantie, 
ornamentkeuze  en  structurering  van  het  geheel.  Door  de  stijlkeuze  stond  het  effect  wat  een 
bepaald bouwwerk op een beschouwer moest hebben niet alleen vast, maar werd het bouwsel 
ook in één oogopslag begrepen. Door de retorisering van het stijlbegrip kwam er meer nadruk te 
liggen  op  het  uitdrukken  van  de  functie  van  een  gebouw  en  het  effect  hiervan  op  de 
beschouwer, dan op het proportioneel goed gebruiken van de zuilenordes zoals dat in vroegere 
tijden gebruikelijk was geweest. Dit betekende echter niet dat de zuilenordes bij hen niet meer 
de stijlregulerende basis vormden voor alle architectuur. 137 

Aan  het  eind  van  de  achttiende  en  het  begin  van  de  negentiende  eeuw  vond  er  in 
geschriften van verschillende auteurs een omslag plaats van deze retorische stijlopvatting naar 
de  hierboven  al  genoemde  tweede  opvatting,  waarbij  veranderlijke  aspecten  als  de  tijd,  het 
klimaat,  de  volksaard  en  het  karakter,  ofwel  de  individualiteit  van  een  bouwwerk,  centraal 
stonden. Antoine Chrysostôme Quatremère de Quincy (17551849) en Heinrich Hübsch (1795 
1863)  waren  twee  vertegenwoordigers  van  deze  tweede  opvatting.  Eerstgenoemde  was 
archeoloog, beeldhouwer en oudheidkundige en droeg in de periode rond 1800 in verschillende 
geschreven werken de nieuwe stijlgedachte uit. Doordat Quatremère de Quincy het begrip stijl 
identificeerde  met  karakter,  kon  het,  volgens  hem,  niet  langer  meer  gelijk  zijn  aan  het 
onveranderlijke,  universele  classicisme,  dat  op  het  systeem  van  de  zuilenorden  gestoeld was. 
Het  concept  stijl  moest  daarentegen  voortdurend  in  beweging  blijven,  zodat  het  steeds  in 
overeenstemming was met de tijd, de plaats en het klimaat. 138 

Heinrich  Hübsch  was  een  Duitse  architect  en,  net  als  Quatremère  de  Quincy,  een 
tijdgenoot van Adams. Hübsch schreef in 1828 een pamflet, waarin de vraag, in welke stijl men 
zou moeten bouwen, centraal stond. 139 

2.3 Hübsch’ antineoclassicisme 

Direct  in de  eerste  alinea van zijn werk schetste Hübsch op een enigszins denigrerende 
wijze hoe hij de heersende situatie zag zoals die was onder collegaarchitecten uit zijn tijd die 
(nog) in de ban waren van het classicisme: 

Hoewel bijna iedereen de ontoereikendheid met betrekking tot het bevredigen van hedendaagse 
behoeften van deze stijl onderkent en teleurgesteld is met de gebouwen die recentelijk erin zijn 
opgetrokken,  blijven  bijna  alle  architecten  hem  toch  trouw.  De  meeste  van  hen  geloven 
werkelijk dat de schoonheid van architectonische vormen iets absoluuts is, wat voor eeuwig en 
onder  iedere  omstandigheid  onveranderd  kan  blijven,  en  dat  alleen  de  klassieke  stijl  deze 
vormen  toont  in  de  meest  ideale  perfectie.  Vele  architecten  die  het  ondoelmatige  van  het 
gebruik van de klassieke stijl wel volledig inzien, blijven er desalniettemin hoe oneerlijk ook in 
volharden  uit  ijdelheid,  omdat  zij  al  eerder  verschillende  bouwwerken  in  deze  stijl  hebben 
neergezet (6364). 

Niet  alle  collegaarchitecten  waren  dan  misschien  deze  mening  toegedaan,  zo  ging  Hübsch 
verder, maar ook degenen, die wél de doelloosheid herkenden in het geredeneer over het wel of 
niet bruikbaar zijn van de klassieke stijl voor de eigen tijd, beschouwden het ontdekken van een 

137 Van Eck, 76. 
138  Van  Eck,  7880:  Quatremère  de  Quincy  schreef  onder  andere  een  artikel  over  stijl  dat  in  de 
Encyclopédie méthodique (1788, 1825) verscheen.; Lefaivre, 372378: Uit de gedeelten van een werk 
van Quatremère  de Quincy  die  hier  zijn  opgenomen  (De  ‘l Architecture Egyptienne,  geschreven  in 
1785,  uitgegeven  in  1803)  blijkt  dat  door  hem  de  architectuur  van  de Klassieken  zeker  niet  als  de 
enige echte beschouwd. 
139 Hübsch, Heinrich, In welchem Style sollen wir bauen?, 1828. Het werk van Hübsch heb ik 
geraadpleegd in een recente Engelse vertaling (Heinrich Hübsch, ‘In What Style Should We Build?, 
in: W. Hermann (red.), ‘Introduction’, In What Style Should We  Build? The German debate on 
Architctural Style), Santa Monica 1992, 62101).
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‘passende’  bouwstijl  door  reflectie  als  onmogelijk.  [Daarom  bleven]  (...)  ‘zij  bouwen  in  de 
klassieke stijl, waarbij ze tenminste de zegen [hadden] (...) van een verouderde autoriteit’. 140 

Het stellen van de vraag naar een eigen stijl, dat wil zeggen een nieuwe stijl, werd, vooral 
vanaf  het  moment  dat  Hübsch  dat  deed,  door  de  hele  negentiende  eeuw  heen  steeds  vaker 
gedaan. Het lastige was dat men over het algemeen niet zomaar een stijl wilde die logischerwijs 
ontstaan  was  uit  de  tijdgeest,  het  klimaat,  de  beschikbare  bouwmaterialen  en  de  technische 
mogelijkheden  van  de  tijd. Hübsch’  idee van een nieuwe  stijl was dat  deze  tegelijkertijd  toch 
ook een soort universele geldigheid diende te hebben als de stijl van de Grieken en de Romeinen 
dat  had gehad. Deze paradox van constante  evolutie  en universele geldigheid bleef binnen de 
negentiende eeuwse zoektocht naar een eigen stijl steeds een probleem. 

Hübsch zag de rondboogstijl als het antwoord op de, door hem in de titel van zijn werk 
gestelde, vraag:  ‘In welchem Style sollen wir bauen?’. Hij had een onwrikbaar geloof  in deze 
Romaanse  bouwstijl  van  de  WestEuropese  landen.  ‘Iedereen’,  zo  concludeerde  hij  in  zijn 
pamflet, ‘zal zich onmiddellijk realiseren dat de nieuwe stijl de Rundbogenstil het dichtst moet 
naderen  –dat  het,  feitelijk,  in  essentie  de  Rundbogenstil  is,  zoals  die  zich  zou  hebben 
geëvolueerd had hij zich vrijelijk en spontaan, ongehinderd door alle nadelige overblijfselen van 
de  klassieke  stijl,  kunnen  ontwikkelen’. 141  De  enige  echte  vrijheid  die  Hübsch  zich 
daadwerkelijk  schonk,  was  dat  hij  afstand  nam  van  de  klassieke  stijl,  maar  hij  beperkte  die 
nieuwverworven  vrijheid  aanzienlijk  door  toch  voor  één  bepaalde  stijl,  de  rondboogstijl,  te 
kiezen. Deze ‘nieuwe’ stijl kon, volgens hem, wel vrijelijk evolueren en altijd beantwoorden aan 
elke redelijke eis. De architect zou zich met deze stijl ook niet zo hulpeloos voelen zoals hij dat 
met  de beperkte middelen van de Griekse  architectuur altijd had gedaan. Hübsch besloot zijn 
pamflet  voor  een nieuwe, veranderlijke  stijl  en  tegen de oude, klassieke,  absolute  stijl met de 
volgende woorden: 

In elk geval zullen gebouwen waarvan de basiselementen op een logische wijze ontworpen zijn 
hoger reiken in de rangorde van kunstwerken, zelfs met de ongelukkigst gekozen ornamenten, 
dan de meest exacte imitaties van de klassieke architectuur (100). 

Hiermee onderstreepte hij nogmaals zijn antineoclassicistische gevoelens. 
Hübsch was er absoluut van overtuigd dat het neoclassicisme niet de juiste stijl was voor 

de tijd waarin hij leefde. In zijn geschrift drong hij er op aan vooral ook afstand te nemen van 
het universele karakter van het classicisme. De stijl waarin gebouwd werd moest van de eigen 
tijd zijn, veranderlijk dus, net als de  tijd dat zelf was. Maar het belangrijkste was nog dat de 
stijl moest passen bij het land waar hij gebruikt werd en de cultuur daarvan. Daarom besteedde 
Hübsch  in  substantiële mate  aandacht  aan  de  onbruikbaarheid  van  de  klassieke  stijl  voor  de 
WestEuropese  landen met  betrekking  tot  functie, materiaal  en  klimaat. Ook  betoogde  hij  in 
felle bewoordingen dat hedendaagse architecten die meenden in de klassieke stijl te bouwen dat 
ook nog eens niet  goed deden. Hübsch beschreef de Griekse bouwkunst uitgebreid om aan  te 
geven  hoe  er  gebouwd  zou  moeten  worden  wanneer  er  een  hedendaagse  poging  werd 
ondernomen  de  Griekse  stijl  te  imiteren.  Hierbij  benadrukte  hij  dat  de  Griekse  architectuur 
uitmuntte in eenvoud van compositie, een consistente, gelijkmatige uitwerking van alle vormen 
en een afgewogen matigheid in het gebruik van ornamenten. Het principe van de Griekse kunst 
was, zo onderstreepte Hübsch, waarheid in de volle betekenis van het woord. 142 

Aangezien van alle delen van een gebouw de zuil zelf schoonheid belichaamde, werd de 
zuil, volgens Hübsch, door architecten van zijn tijd veel te kwistig gebruikt. Zuilen werden door 
hen zo belangrijk gevonden, dat  zij  ze  zo groot mogelijk maakten  in het  geloof dat  dit  alleen 
maar een nog  indrukwekkender effect kon hebben op de beschouwer, terwijl dit juist hierdoor 
meestal niet het geval was. Een portiek in de Griekse stijl werd door hen die bouwden volgens 
de  klassieke  traditie  gezien  als  onmisbaar,  terwijl  dit  bouwonderdeel  volstrekt  nutteloos was 

140 Hübsch, 64. 
141 Hübsch, 99. 
142 Hübsch, 77.
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voor de WestEuropese landen en ook nog eens, zo zei Hübsch, vier keer zoveel kostte als een 
net  zo  rijk  gedecoreerde  vestibule  met  booggewelf.  ‘Wanneer  er  enorme  sommen  geld 
gespendeerd worden aan al te uitvoerige zuilen en zware kroonlijsten die rond het hele gebouw 
lopen (omdat de architect het vage gevoel heeft dat dit er goed uit zal zien)[cursivering SZ], 
dan  is  er  natuurlijk  niets  over  voor  het  construeren  van  de  gewelven  in  gebouwen,  die 
vuurbestendig  dienen  te  zijn,  of  uit  steenhouwwerk  gehouwde  hoekblokken  te  gebruiken  om 
hoeken voor schade te behoeden.’ 143 

Met de herontdekking van de beste Griekse monumenten werden de ogen van mensen wel 
geopend voor de absurde bouwsels die met Romeinse monumenten als model neergezet waren. 
Met dit nieuw verworven besef dat toepassen van losse elementen kriskras door elkaar zinloos 
was, besloot men, volgens Hübsch, tot het andere uiterste: architecten probeerden nu in plaats 
van de delen het geheel te imiteren. Hier vergaten zij echter, doordat hun aandacht alleen maar 
uitging naar het verleden, de tegenwoordige tijd in te betrekken. Hübsch was van mening dat dit 
nieuwe gezichtspunt niet te verkiezen was boven het oude. ‘Een gebouw met een schijnfaçade, 
maar  met  een  interieur  dat  zich  volmaakt  voegt  naar  het  gebruik  ervan  zou’,  volgens  hem, 
‘éérder  bewonderaars  vinden  dan  een  gebouw  met  een  zogenaamd  zuivere  façade,  omwille 
waarvan het hele interieur ofwel te hoog ofwel te laag is en waarvan de functie overal verzwakt 
is door Griekse proporties.’ 144 

2.4 Het concept neoclassicisme 

In  de  tweede  helft  van  de  18de  eeuw  kwam  er,  ook door de ontdekking van de  steden 
Herculaneum  (1719)  en  Pompeï  (1748),  een  hernieuwde  oriëntatie  op met  name  de  Griekse 
oudheid. Griekenland werd  vanaf  die  tijd  steeds  grondiger  bestudeerd.  Er  verschenen boeken 
met  zeer  nauwkeurige  tekeningen  van  bijvoorbeeld  James  Stuart  en  Nicholas  Revett, 
Antiquities of Athens, (17621816, in drie delen), die tot de eersten behoorden die Griekenland 
uitgebreid bezochten, van JulienDavid le Roy (17241803), Ruïnes des plus beaux monuments 
de la Grèces (1758), die vier jaar na Stuart en Revett naar Athene ging, en van Robert Wood 
(17161771),  James  Dawkins,  John  Bouverie  en  Giovanni  Battista  Borra,  die  gezamenlijk 
verantwoordelijk waren  voor  de Ruïnes  of  Palmyra  (1753)  en  de Ruïnes  of Balbec  (1757). 
Prenten  van  antieke  overblijfselen  waren  belangrijk  voor  de  ‘thuisblijvers’.  De  gewone 
geïnteresseerde  kreeg  zo  een  beeld  van  de  landen  waar  zijn  ‘geliefde’  Grieken  en  Romeinen 
hadden  geleefd.  De  archeoloog,  beeldend  kunstenaar  of  architect  kon  er  daarentegen  echt 
inspiratie  uit  opdoen  en  er  bruikbare  dingen  van  leren.  De  classicistische  stijl  waarin  men 
traditioneel  al  bouwde,  werd  hierdoor  strenger  en  zuiverder, was  directer  geïnspireerd  op  de 
klassieke oudheid dan ervoor en ook meer ‘en stile Grec’. 

Dit en stile grec of neo grec was een 19 de  eeuwse benaming voor een bepaalde keuze in 
het  ontwerpproces,  die meteen duidelijkheid  schiep omtrent  het  exterieur  en  interieur van een 
gebouw.  Opdrachtgevers  en  gebruikers  van  bestekken  die  door  een  architect  als  Adams 
geschreven waren, begrepen meteen wat er bedoeld werd met die term. Een voorbeeld hiervan is 
een zin uit de beschrijving die Adams gaf bij ontwerpplannen uit 1829 voor een entrepotdok te 
Rotterdam:  ‘Het  Hoofdgebouw  aan  de  landzijde  bevat  een  ruim  Perystile  met  arcades  op 
Colommen  (:en  Stile  Grec:)  waardoor men  toegang  vind  in  eene  groote  van  boven  verlichte 
verkoopzaal (...)’. 145 

Details of hele bouwdelen werden nu vaak ook zeer nauwkeurig gekopieerd naar antieke, 
met  name dus Griekse,  voorbeelden,  als  het Erechtheion of het Parthenon op de Acropolis  in 
Athene,  en  andere bouwwerken waarvan prenten bestonden. Men zocht  naar de  eenvoudigste 
vormen.  In  tegenstelling  tot  een  ornamentering  verspreid  over  gehele  gevels  werden  de 
architectonische  onderdelen  zelf,  als  kroonlijsten,  friezen  en  kapitelen,  steeds  meer  als 

143 Hübsch, 80, 82. 
144 Hübsch, 82. 
145  GAR, OSA,  Inv.nr.    5080,  Stukken  betreffende  plannen  tot  uitbreiding  van  de  stad, 18291851, 
Beschrijving van de EntrepotDok plannen uit 1829, 6.



58 

‘ornament’ gerekend. De invloed van de klassieke architectuur viel met name op in de portico’s, 
die voor alle mogelijke gebouwen geplaatst werden. Deze portalen kunnen  in feite beschouwd 
worden  als  de  essentie  van  de  neoclassicistische  stijl,  aangezien  hiervoor  het  belangrijkste 
Griekse bouwelement –een Griekse tempelfaçade– in het geheel als vorm werd overgenomen. 146 

2.5 Een Frans georiënteerd neoclassicisme voor de Nederlanden 

Uit  deel  I  is  al  bij  het  hoofdstuk  over  het  Koninklijk  Nederlandsch  Instituut  van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam gebleken dat de Nederlanden 
als gevolg van de overheersing door Napoleon en diens broer Lodewijk Napoleon aan het begin 
van  de  19de  eeuw   met  betrekking  tot  de  beeldende  kunsten  sterk  op  Frankrijk  georiënteerd 
waren. 147 Door  jonge architecten,  als  Jan de Greef, Zeger Reijers en Jan David Zocher  jr.,  te 
laten scholen in Parijs (en later ook in Rome) in de ateliers van de beroemde neoclassicistische 
bouwmeesters Ch. Percier en P.F.L. Fontaine én door een Franse architect, als J.Th. Thibault, 
naar  de  Nederlanden  toe  te  halen,  stimuleerde  koning  Lodewijk  Napoleon  de  Nederlandse 
(beginnende)  bouwmeesters  sterk  in  de  Franse  classicistische  richting.  De  verspreiding  van 
verschillende boekwerken gewijd aan de klassieke oudheid en leerboeken van met name Franse 
architecten  als  Percier  en  Fontaine  en  Durand  in  de  Nederlanden  maakte  dat  Nederlandse 
architecten niet anders konden dan de algemene neoclassicistische lijn die in Europa heerste te 
volgen, maar dan duidelijk Frans getint. 

Pieter  Adams  was  één  van  die  architecten.  Geheel  in  de  lijn  van  hier  bovengenoemde 
bouwmeesters  als Boffrand, Blondel  en Durand  kon  hij  de  klassieke  architectuur niet  anders 
beschouwen als  dé  basis  en moest  hij  haar wel  zien  als  de  universeel  gelegitimeerde  en  enig 
mogelijke inspiratiebron voor alle andere, nog  te realiseren, architectuur. Hoewel de suggestie 
gewekt lijkt te kunnen worden dat Hübsch’ pamflet na de publicatie ervan in 1828 korte metten 
maakte  met  het  neoclassicisme  en  het  aloude  immanente  –dat  wil  zeggen  onveranderlijke– 
stijlbegrip  om  plaats  te maken  voor  een  contingent  –dat wil  zeggen  veranderlijk–  stijlbegrip, 
werd zijn gedachtegoed in de Nederlanden eigenlijk pas opgepikt rond de jaren ’40 van de 19de 
eeuw door een veelal jongere generatie dan die van Adams. De classicistische vormentaal bleef 
in eerste instantie en zeker op de bestaande opleidingen het enige instrument van ordening van 
te  ontwerpen  bouwwerken.  Echter,  net  als  dat  oude  stijlen  volgens  James  Ackerman  (zie 
hoofdstuk 2.1) niet per definitie ophielden te bestaan als er nieuwe stijlen ontstonden, zo bleven 
ook  die  twee  verschillende  stijlbegrippen  in  de  eerste  helft  van  de  19de  eeuw  naast  elkaar 
bestaan. Omdat dezelfde term op twee totaal verschillende manieren ingevuld werd, ontstonden 
er soms ook conflicten die wel onoplosbaar móesten blijven, daar er niet op één golflengte kon 
worden gediscussieerd. Deze problematiek heeft een aanwijsbaar effect gehad op de waardering 
van  traditioneel  ingestelde  architecten  als  Adams,  die  vasthielden  aan  de  absolute 
(classicistische) stijlgedachte. Zij werden door een jongere generatie architecten –die het begrip 
stijl  niet  in  termen  van  de  zuilenordes  interpreteerden,  maar  het  classicisme  in  zijn  geheel 
slechts  als  één  mogelijke  stijl  beschouwden–  niet  begrepen  en  om  die  reden  afgedaan  als 
imitators, terwijl zij zichzelf als initiators zagen. Op deze problematiek kom ik uitgebreid terug 
in hoofdstuk 2.14. 

De  tegengestelde  stijlgedachten  van  de  Franse  architect  Durand  en  de  jongere  Duitse 
architect Hübsch, die  ten opzichte van elkaar 35  jaar  in  leeftijd verschilden, vormen hier een 
goede illustratie van. Aangezien de ideeën van beide architecten, zoals hiervoor al aangegeven, 
navolging  kregen  in  de Nederlanden,  eerstgenoemde met  name  in de  eerste helft  van de 19de 

146 Lunsingh Scheurleer, 67, 7173, 75 en 77. 
147 Ook door het niet onbelangrijke feit dat er in de hele 18de eeuw al een oriëntatie op het late Franse 
classicisme was geweest, bleef de invloed van Franse architectuur met de Franse overheersing in het 
begin van de 19de eeuw gehandhaafd. Franse hugenoten vluchtten na de herroeping van het Edict van 
Nantes in 1685 massaal naar de republiek der Nederlanden. De architecten onder hen introduceerden 
zo de, naar koning Lodewijk XIV, Lodewijk XV en Lodewijk XVI genoemde, ‘Lodewijkstijlen’, die 
in de 18de eeuw in de Nederlanden floreerden. (Blijdenstein, 1994, 4647)
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eeuw  en  laatstgenoemde  zo  ruwweg  vanaf  1840,  was  het  niet  meer  dan  logisch  dat  er  een 
botsing tussen navolgers van hen zou ontstaan, die in die tijd zelf moeilijk begrijpbaar moet zijn 
geweest.  Zowel  Durand  als  Hübsch  zagen  in  dat  de  nieuwe  eeuw  een  andere,  nieuwe 
bouwkunst eiste, die soberder, eenvoudiger en functioneler was. Beiden verwerkten deze eisen 
echter  op  een  geheel  verschillende  manier.  Durand  bleef  de  klassieke  vormtraditie  trouw  en 
perfectioneerde  deze  Vitruviaanse  architectuurtheorie  naar  zijn  idee  eigenlijk  door  haar  te 
reduceren  tot  geometrische  vorm  en  proportieschema’s,  dat  wil  zeggen,  tot  een 
ontwerptechniek.  Dit  in  tegenstelling  tot  Hübsch  die,  zoals  in  hoofdstuk  2.3  al  aan  de  orde 
geweest  is,  juist brak met het Vitruvianisme door niet een ontwerptechniek te ambiëren, maar 
een  nationale  en  ‘eigentijdse’  stijl  (de  rondboogstijl)  te  introduceren,  die  zijn  basis  had  in de 
Romaanse  architectuur.  Verwarrend  lijkt  het  soms  te  zijn  dat  ook Durand  in  zijn  ontwerpen 
veelvuldig  gebruik maakte  van  rondboogvensters. Alleen  deze  ‘rondboogstijl’  sloot weer  wel 
aan bij het classicisme. Bij onderzoek naar architecten die rondboogvensters gebruikten, moet 
dus vooral ook naar andere kenmerkende elementen gekeken worden om te kunnen concluderen 
of  het  om  bijvoorbeeld  een  navolger  van  Durand  óf  Hübsch  gaat.  Een  eventueel 
generatiegenootschap van de  architect met  hetzij Durand hetzij Hübsch kan bij deze bepaling 
een  niet  onbelangrijk  hulpmiddel  zijn.  Concluderend  beschouwde  Durand  op  een  typisch 
Vitruviaanse wijze het begrip stijl als een immanente eigenschap van architectuur. Het bestaan 
van objectieve wetten –deze universalistische pretentie van het classicisme– werd door Hübsch 
juist  op  een  antiVitruviaanse  wijze  ontkend.  Hij  stelde  het  begrip  stijl  daarom  voor  als  een 
contingente,  veranderlijke  eigenschap  van  architectuur  die  uitdrukking  gaf  aan  specifieke 
omstandigheden van plaats en tijd. 148 

2.6 Een begrip van Durands rationalistische architectuurtheoretische ideeën 

Reeds  in  deel  I  is  er  met  betrekking  tot  Adams’  ontwerp  voor  een  bedelaarswerkhuis 
aandacht besteed aan de architect Jean Nicolas Louis Durand (17601834). Durand initieerde 
met  zijn  ideeën  omtrent  de  rationalisering  van  het  ontwerpproces  een  nieuwe,  aan  duidelijke 
regels gebonden, richting in de architectuur, die succesvol bleek en door vele architecten in de 
eerste helft van de 19de eeuw en later werd nagevolgd. 149 

Durand bracht met zijn,  in  leerboeken, uiteengevouwde opvattingen de architectuur op 
een ander rationalistisch plan dan zijn leermeester EtienneLouis Boullée (17181799) dat had 
gedaan. Laatstgenoemde hanteerde ook een gedegen rationalistische ontwerpmethode en ging in 
verschillende  ontwerpen  bijvoorbeeld  uit  van  de  herhaling,  vergroting  en  verkleining  van  een 
standaardgeometrische  vorm  als  het  vierkant.  Waar  Boullée  echter  op  het  theoretische  vlak 
bleef en het ene na het andere visionaire ontwerp creëerde, stond Durand met beide benen op de 
grond en was zijn architectonische visie juist geheel praktisch gericht. 

De traktaten van Durand werden ten behoeve van het architectuuronderwijs aan de Ecole 
Polytechnique  uitgegeven  in  de  periode  17991805.  Later,  in  1821,  verscheen  de  Partie 
Graphique des Cours d'Architecture (…) waarin de  lessen van Durand nog eens in samengevatte 
vorm  werden  weergegeven.  In  het  eerste  deel  van  Les  Préçis  des  Leçons  d'Architecture  (…) 
maakte Durand duidelijk dat het, volgens hem,  in de architectuur draaide om het nut, dat wil 
zeggen de functie, van elk gebouw voor de toekomstige gebruiker(s): 

148 Van der Woud, 19, 35, 38, 4546. 
149  Publikaties  van  de  hand  van  Durand:  Recueil  et  Parallèle  des  Edifices  en  tout  genre,  anciens  et 
Moderne,  remarquables  par  leur  beauté,  par  leur  grandeur  ou  par  leur  singularité,  et  dessinés  sur  une 
même échelle (17991801); Les Préçis des Leçons d'Architecture, données à l'Ecole Royale Polytechnique 
par  J.N.L.  Durand  (1802'05);  Partie  Graphique  des  Cours  d'Architecture  faits  à  l'école  Royale 
Polytechnique, depuis sa réorganisation (1821). 
Over Durand zie onder andere: Szambien; Middleton/ Watkin; Van  Zeijl; Lefaivre/ Tzonis, 398408; 
Germann, 237255.
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Of men nu zijn verstand raadpleegt of de monumenten bestudeert, het is overduidelijk dat het 
doel  van  de  architectuur  nooit  geweest kan zijn  te behagen, en dat het wezen ervan nooit de 
versiering  geweest  kan  zijn.  Persoonlijk  en  algemeen  nut,  het  geluk  en  het  behoud  van  de 
mensen en de samenleving zijn, zoals we al eerder gezien hebben, het doel van de architectuur 
(vol.1, 18). 

In  de Partie Graphique  (…)  verkondigde hij met minder omhaal van woorden en  al op de derde 
pagina dat ‘l’utilité’ (het nut) –in één woord bedoelende het grootste algemene en persoonlijke nut– 
het  enige  doel  van  de  architectuur  moest  zijn. 150  In  die  ‘Préçis  de  Préçis’,  zoals  de  Partie 
Graphique (…) wel getypeerd is, kwam Durand duidelijk meteen ter zake. Voor een direct en bondig 
begrip van diens ideeën lijkt het daarom niet meer dan logisch om juist met name naar dit werk te 
kijken, aangevuld met enige opmerkingen uit Les Préçis (...) zelf. 151 

Durand meende dat men op de meest passende en meest  zuinige wijze  zoveel mogelijk 
voordelen  diende  te  verwezenlijken  in  een  gebouw  om  tot  een  goed  architectonisch  werk  te 
komen. Gepastheid,  ofwel  ‘goede  smaak’,  en  spaarzaamheid waren daarom, volgens hem, dé 
middelen waarvan  de  architectuur  zich  van  nature wel moest  bedienen. De grootst mogelijke 
spaarzaamheid  kon  bereikt  worden  door  een  bouwwerk  zo  symmetrisch,  gelijkmatig  en 
eenvoudig als maar realiseerbaar was, neer te zetten. Wat betreft symmetrie en gelijkmatigheid 
konden de cirkel en de bol beschouwd worden als de meest ideale geometrische figuren daar zij 
het  maximale  uit  de  ruimte  respectievelijk  het  volume  dat  zij  omsloten,  haalden.  Durand 
begreep ook wel dat deze figuren in de architectuurpraktijk niet altijd erg handig waren en zag 
daarom het gebruik maken van het vierkant of de kubus in het ontwerp als een goed alternatief. 
Architectuur  viel,  zo  stelde  Durand,  te  herleiden  tot  het  oplossen  van  de  twee  volgende 
problemen:  in het  geval van particuliere gebouwen het met  een gegeven  som geld maken van 
een zo geschikt mogelijk bouwwerk, en in het geval van openbare bouwwerken het maken van 
een  gebouw  waarvan  de  eigenschappen  reeds  gegeven  zijn  met  zo  min  mogelijk  kosten. 
Spaarzaamheid  in  de  architectuur  vormde,  volgens  hem,  zeker  geen  belemmering  voor 
schoonheid,  maar  was  juist  de  meest  vruchtbare  bron  ervan.  Soberheid  in  bouwwerken, 
noodzakelijk  uit  spaarzaamheid  geboren,  leverden  bijvoorbeeld  de  Griekse  architectuur  niet 
minder  bewondering  op.  Hoewel  pracht  en  praal,  afwisseling,  indruk  en  karakter  van  een 
bouwwerk  ongetwijfeld  ook  schoonheden  zijn  en  genoegens  opwekken,  hoeven  wij  ze,  zo 
verkondigde Durand, niet zo vurig na te streven. Indien een gebouw namelijk zo ingericht zou 
worden als overeenkwam met de functie die het diende te krijgen dan zou het vanzelf al genoeg 
verschillen  van  andere  bouwwerken  met  andere  bestemmingen  en  dientengevolge  een  eigen 
karakter  bezitten. Het  bouwwerk  vertoonde  dan  op  een natuurlijke wijze afwisseling door de 
verschillend geconstrueerde onderdelen. Wanneer het op de meest economische, dat wil zeggen 
meest  eenvoudige,  wijze  gebouwd  werd,  zou  het  ook  juist  het  grootst  en  het  mooist  lijken, 
omdat  in  één  oogopslag  een  zo  groot mogelijk  aantal  onderwerpen  te  zien waren. Versiering 
van afzonderlijke onderdelen was dus niet alleen onnodig, maar deed ook nog afbreuk aan de 
schoonheid van het gebouw in kwestie. Concluderend was het, volgens Durand, onmogelijk dat 
een, aan de functie goed beantwoordend architectonisch werk, niet zou behagen. 152 

2.6a Het belang van aanleg en praktische oefening 

Durand was  van mening  dat  er  wel  enige  aanleg  aanwezig moest  zijn,  wilde men  het 
beroep van architect goed kunnen uitoefenen. Alles wat onderwijs in de architectuur, zoals hij 

150  Van  Zeyl,  23;  Middleton/  Watkin,  29;  Lefaivre/  Tzonis,  400  (de  vertaling  van  het  citaat  van 
Durand is afkomstig uit het boek van L. Lefaivre en A. Tzonis. De auteurs geven in hun verzameling 
verkorte  weergaven  van  tractaten  helaas  geen  paginanummering  bij  hun  vertalingen  in  het 
Nederlands. Elk door hen opgenomen document  is hierdoor slechts een chronologische verzameling 
citaten); Durand (1821), 3. 
151 Van Zeyl, 87. 
152 Durand (1821), 34; Lefaivre/ Tzonis, 399401; Van Zeyl, 92; Middleton/ Watkin, 29.
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die  bijvoorbeeld  gaf,  eigenlijk kon uithalen, was prikkelen  en  aanmoedigen. Daarentegen kon 
ook het hebben van de nodige verbeelding niet zonder een goede instructie. Het beste onderwijs 
stelde  kortom  niets  voor  zonder  een  bij  de  leerling  aantoonbare  aanwezigheid  van  aanleg, 
verbeeldingskracht en ijver, en zonder praktische oefening. Architectuur was, volgens Durand, 
ook niet de kunst van het vervaardigen van een zeker aantal projecten. Het was de kunst van het 
maken  van  alle  mogelijke  bouwprojecten,  hetzij  openbaar,  hetzij  particulier,  onder  alle 
omstandigheden die zich konden voordoen, want alle projecten behoorden immers tot het gebied 
van  de  architectuur.  Maar  het  bestuderen  en/  of  kopiëren  van  alle  mogelijke  projecten  was 
uiteraard ondoenlijk en de intentie dit toch te doen kon beschouwd worden als een incomplete, 
inferieure  en  zelfs  ‘desastreuze’  methode  om  zich  te  bekwamen  in  de  architectuur.  Durand 
stelde  dat  het  belachelijk  was  te  pretenderen  de  architectuur  te  kennen  na  het  kopiëren, 
samenstellen en bestuderen van enkele projecten, aangezien de architectuur een kunst was die 
alles behelsde. Nu zag Durand ook wel  in dat het een belangrijke zaak was voor architecten, 
civiele  en militaire  ingenieurs,  leerlingen  van  de  Ecole  Polytechnique  die  dit wilden worden, 
beeldhouwers,  schilders  –kortom  een  ieder  die  bouwwerken  of  monumenten  moest  kunnen 
construeren  of  representeren–  om  alles  wat  het  meest  interessant  was  op  het  gebied  van  de 
architectuur in alle landen en alle tijden te bestuderen en te kennen. Om die reden stelde hij een 
boekwerk  samen  –Recueil  et  Parallèle  des  Edifices  en  tout  genre,  anciens  et  Moderne, 
remarquables par leur beauté, par leur grandeur ou par leur singularité, et dessinés sur une 
même échelle (17991801) genaamd– dat een verzameling bevatte van alleen die objecten die, 
volgens  hem,  essentieel  waren  om  te  kennen  en  die  ook  nog  eens  op  een  en  dezelfde  schaal 
waren weergegeven. Het werk was  in korte tijd door te nemen en zorgde ervoor dat men door 
alle genres en alle tijden heen elk bouwkundig detail leerde kennen dat het waard was te leren 
kennen. Uit het feit dat Durand na enkele jaren dit Recueil et Parallèle (…) zonder het er eerder 
steeds  bijgebonden  architectuurhistorische  en,  theoretische  essay  van  Legrand,  uitgaf,  zou 
kunnen  worden  afgeleid  dat  hij  de  helderheid  van  de  tekening  verkoos  boven  een  verheven 
theorie. 153 

2.6b Systematisering van het ontwerpproces 

Veel oefenen en een strakke ontwerpmethode zorgden ervoor dat men bij het maken van 
een ontwerp het geheel niet uit het oog kon verliezen. Durand beschouwde het als een noodzaak 
om tijdens het ontwerpproces van het geheel uit te gaan en van daaruit de verschillende delen en 
de details  te ontwikkelen. De drie  soorten  tekeningen –de plattegrond, doorsnede en opstand– 
die  van  belang  waren  om  een  compleet  genoeg  beeld  te  geven  van  een  gebouw,  dienden 
ontwikkeld  te worden  op één blad met  behulp van een constructief  raster. Als  eenheid moest 
dan de asafstand (‘l entr’axe) tussen twee zuilen worden gehanteerd. Met behulp van dit raster 
en  deze  constructieve  eenheid  die  Durand  als  maat  koos,  bracht  hij  een  belangrijke 
systematisering aan in  het ontwerpproces. 154 

De voorstelling van bouwdelen op plattegrondsystemen die naar zo’n raster opgebouwd 
waren, noemde Durand een ‘formule graphique’. Met deze grafische formules initieerde hij een 
didactisch werkzame manier van voorstellen. Op de derde  en de  zestiende plaat  uit  de Partie 
Graphique  (…)  zijn  voorbeelden  te  zien  van  twee  grafische  formules  à  la  Durand.  Hieruit  valt 
onmiddellijk op te merken dat Durand de tekening zo eenvoudig mogelijk wilde houden, opdat in 
één  oogopslag  duidelijk  afleesbaar  was  hoe  een  geprojecteerd  bouwwerk  in  elkaar  zat.  De 
ontwerptekening diende geheel in overeenstemming te zijn met de ideeën die de architect wilde 
uitdrukken en moest  vooral  net  zo  eenvoudig  zijn  als  het  bouwwerk dat  ernaar verwezenlijkt 
zou  worden.  Op  de  derde  plaat  –een  grafische  formule  voor  gewelfde  openbare  gebouwen, 
waarvan de delen bedoeld zijn voor diverse doeleinden– illustreerde Durand in een paar stappen 
zijn  compositiemethode. Hij  begon met  de  plattegrond, meestal  in de vorm van een vierkant, 

153  Durand  (1821),  2324,  27,  3032.  Achterin  de  Partie Graphique  (…)  had Durand  in  een  drietal 
pagina’s reclame gemaakt voor zijn eerder verschenen werk Recueil et Parallèle (…).; Van Zeyl, 73. 
154 Durand (1821), 5 en 12; Germann, 239, 250251; Van Zeyl, 9394.



62 

transformeerde  dit  tot  het  hier  bovengenoemde  constructieve  raster,  gaf  hierin  de  hoofd  en 
zijassen  aan  (die  verschillende  ruimtes  met  elkaar  moesten  verbinden)  en  de  muren,  zuilen, 
deur  en  vensteropeningen.  Tot  de  doorsnede  en  de  opstand  kwam  men  door  het  raster  in 
verticale zin te projecteren. Daar het raster in gestippelde vorm bij de doorsnede in de plaat is 
weergegeven,  is  hierdoor  ook  het  gebruik  van  de  entr’axe  –Durands  constructieve  eenheid– 
waar te nemen. 155 

Bij  deze  constructieve  eenheid  en  het  hierop  gebaseerde  systematische  ontwerpproces 
lag, volgens Van Zeyl –auteur van een aan Durands traktaten gewijd proefschrift uit 1990–, het 
fundamentele  onderscheid  met  de  renaissancistische  architectuur  als  die  van  de  architect 
Palladio (15081580). Waar het bij Durand ging om een modulair raster waarop het materiaal 
geordend werd,  kwamen  bij  Palladio  de  vertrekmaten –de maat  tussen  de wanden  en  niet  de 
hart  op  hartmaten–  naar  voren  als  een  ideëel  proportionele  en  ruimtelijke  orde. Bij Durand 
werden deze onderverdelingen bepaald door de dispositie ten aanzien van de constructie en het 
gebruik dat uiteraard naar het gebouw zelf verwees, terwijl het bij Palladio om een orde ging, 
die naar de ideale mens verwees. 156 

2.6c Verbreking met het vitruvianisme 

Durands  theorie  vormde  het  eindpunt  van  de  traditie  van  het  vitruvianisme  –waarin 
proportionele  schoonheid  voor  op  stond–  én  het  begin  van  een  geheel  nieuwe,  functionele  en 
meer methodische, benadering van de architectuur. Hierbij bleef overigens wel de continuïteit 
van  de  canon  van  de  classicistische  architectuur  –weliswaar  soms  in  sterk  vereenvoudigde 
vorm– gewaarborgd. Deze voortzetting van de aloude classicistische vormentaal door Durand 
was  het  gevolg  van  zijn  functionele  en methodische  beoordeling  van  de  geschiedenis  van  de 
architectuur. Durand was namelijk van mening dat de architectuur uit de Griekse oudheid het 
meest aan de eisen van doelmatigheid voldeed. Daarom kon dan ook op basis van een analyse 
van met name deze –maar ook andere– architectuur een nieuw ontwerp gevonden worden, door 
de  elementen,  ontdaan  van  hun  historische  referenties,  opnieuw  te  combineren.  Durand 
rechtvaardigde  in  zijn Les Préçis des Leçons d'Architecture  (…) en Partie Graphique (…) het 
blijven  gebruiken  van  de  klassieke  vormentaal  overigens  ook  nog  op  een  andere  manier. 
Vormen en verhoudingen konden zijns inziens verdeeld worden in een drietal klassen, waarvan 
de  eerste  betrekking  had  op  vormen  en  verhoudingen  die  voortkomen  uit  de  aard  van  de 
materialen en de functie van datgene waarin ze verwerkt worden. Hoewel Durand alleen deze 
klasse wezenlijk belangrijk vond, was hij van mening dat die vormen en verhoudingen toch niet 
zo streng bepaald waren door de aard der dingen dat men niets mocht weglaten of toevoegen. 
Daarom had hij er niets op  tegen dat ook de tweede categorie: ‘die [vormen en verhoudingen] 
welke door gewoonte in zekere zin noodzakelijk zijn geworden, zoals de vormen en proporties 
van  de  klassieke  bouwwerken’[cursivering  SZ],    hiertoe  gerekend  kon  worden.  Durand 
beschouwde  de  verschillende  klassen  samen  als  een  soort  gestapeld  bouwwerk,  waarbij  de 
basale,  functionele  vormen  alléén  te  onbepaald waren  en  daarom beperkt werden door op de 
classicistische vormelementen berustende gewoonten, welke op hun beurt geselecteerd werden 
op  grond  van  hun  mate  van  eenvoud.  Vormen  en  proporties  die  vanwege  hun  eenvoud  en 
duidelijkheid de voorkeur hebben, omdat ze gemakkelijk te bevatten zijn, vormden dan ook die 
derde en laatste onmisbare categorie. 157 

Concluderend  rekende  Durand  in  zijn  theorie  af  met  de  klassieke  traditie  zoals  deze 
oorspronkelijk door Vitruvius al in de laatste decennia voor Christus was ontwikkeld. In plaats 
van deze  traditie  te blijven verdedigen of  totaal  af  te wijzen,  trachtte hij  haar eigenlijk, zoals 
ook de auteurs Van Zeyl en Germann in hun boekwerken aangaven, te overwinnen. Hoewel de 
bouwwerken van de Grieken en de Romeinen steeds de rechtvaardiging vormden en het gebruik 

155 Germann, 238, 251 en 254; Middleton/ Watkin, 29. 
156 Van Zeyl, 9394. 
157 Germann, 247 en 250; Lefaivre/ Tszonis, 405 en 406; Van Zeyl, 5, 91 en 44.
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van  classicistische  vormelementen  op  zijn  minst  gezegd  gestimuleerd  werd,  bleven  eenvoud, 
noodzaak en spaarzaamheid altijd de maatstaf bij Durand. Architectuur was bij hem allereerst 
een  zaak  van  materiële  ordening,  in  tegenstelling  tot  de  klassieke  traditie,  waarbij  de 
verschillende orden, de proporties,  de hoofdrol  speelden. Zo waardeerde Durand bijvoorbeeld 
de Dorische kolom gewoon vanwege de  eenvoud en omdat  deze het goedkoopst bleek  te zijn. 
Waar  Palladio  de  ideale  rangorde  en  schoonheid  als  vertrekpunt  nam,  koos Durand met  zijn 
materiële spaarzaamheid voor een economische start.  In zijn strikt functionele benadering van 
architectuur had Durand overigens  zeker niet  alleen  een  ‘utiliteit  pur  sang’, maar veeleer een 
‘grand  utilité’  voor  ogen.  Hij  trachtte  de  traditie  van  het  functionele  bouwen,  waar  ook  de 
antieke oudheid in thuis was, voort te zetten. Hierbij werd de classicistische vormentaal in feite 
gezuiverd  van  door  de  loop  der  eeuwen  verkregen  overbodige  elementen  en  werd  zij 
nadrukkelijk  alleen  gecontinueerd  voor  zover  haar  vormentaal  overeenkwam  met  een 
functioneel beginsel. Dat  schoonheid voor Durand samen viel met  het nuttige was een begrip 
dat, volgens hem, ook de kunst van de Grieken en Romeinen tot ‘moderne’ architectuur maakte. 
Durand  veroorloofde  zich  voorbeelden  van  classicistische  voorgangers  als  Serlio,  Alberti  en 
Philibert de  l’Orme –die zich ook al  tegen het ornament verzet had– te vereenvoudigen, zodat 
hij zich in díe lijn op moderniteit kon beroepen. 158 

158 Germann, 241; Van Zeyl, 57, 16, 19, 9091, 9495 en 97.
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Tweede Stuk 

BRADE’s HANDBOEK EN ADAMS 

2.7 Brade’s handboek als substituut 

Om het werk van Adams te doorgronden, en de ideeën die hij ongetwijfeld moet hebben 
gehad ten aanzien van de architectuurtheorie te kunnen benoemen, is een goede leiddraad bijna 
onmisbaar. Met  de  voorgaande hoofdstukken  in het  achterhoofd  is  het  duidelijk dat  het werk 
van  de  architect  Adams  geplaatst  moet  worden  in  de  Franse  neoclassicistische  traditie.  De 
denkbeelden  van  de  belangrijkste  exponent  hiervan, Durand,  heb  ik  om  die  reden  behandeld. 
Om  echter  Adams  en  zijn  werk  in  die  specifieke  neoclassicistische  traditie  echt  goed  te 
begrijpen,  is  begrip  van  het  gedachtegoed  van  de  Franse  architect  Durand  alléén  –ook  al  is 
duidelijk  dat  laatstgenoemde  niet  anders  dan  een  grote  inspirator  van  Adams  moet  zijn 
geweest– niet  voldoende. Hoewel contextueel uitermate geschikt,  leken mij de geschriften van 
Durand niet ‘dichtbij’ genoeg. Wat in het geval van Adams vooral mist, zijn geschriften van de 
hand van de architect zelf die gericht de architectuurtheorie en/ of geschiedenis tot onderwerp 
hebben.  Een  alternatief  hiervoor  is,  mijns  inziens,  voorhanden.  Inzicht  krijgen  in  het 
gedachtegoed van Adams  is –zoals aangegeven  in de inleiding behorende bij deel II– namelijk 
ook mogelijk  via  teksten  van  anderen. Na  bestudering  van  verschillende  teksten  van  anderen 
heb  ik  er  voor  gekozen  om me  zoveel  mogelijk  te  beperken  tot  één werk  van  één  specifieke 
auteur.  Teksten  van  bijvoorbeeld Antoine Desgodetz  (16531728) 159 ,    JeanBaptiste Rondelet 
(17341829) 160 en Johannes van Straaten (17811858) 161  kwamen niet in aanmerking hiervoor, 
ook  al  verdedigden  zij  zeker  bij Adams’ werk  en werkzaamheden passende  standpunten. Het 
doel  van  bijvoorbeeld  Van  Straatens  plaatwerk  Afbeeldingen  van  antieke  en  moderne 

159  Lefaivre/  Tzonis,  214218:  Antoine  Desgodetz  schreef  het    handboek,  Les  édifices  antiques  de 
Rome  (1682).  Hij  studeerde  af  aan  de Académie  Royale  d’Architecture,  die  in  1671  te  Parijs  door 
Colbert opgericht werd. Binnen het streven van Colbert om kennis van de architectuur systematisch te 
verzamelen,  werd  Desgodetz  naar  Rome  gestuurd  om  wetenschappelijk  nauwkeurige  metingen  te 
verrichten  van  de  grote  Romeinse  monumenten.  Zijn  werk  bleef  tot  in  de  19de  eeuw  het 
standaardwerk  in  heel  Europa.  Ook  in Adams’ werk  zijn  duidelijk  verwijzingen  te  vinden  naar  de 
Romeinse architectuur. Het weelderig gedecoreerde  interieur van de StDominicuskerk te Rotterdam 
is  hier  een  voorbeeld  van. Of Adams  zijn  inspiratie  opgedaan  heeft  in Rome  zelf,  zijn  voorbeelden 
haalde  uit  plaatwerken  van  bijvoorbeeld  Desgodetz,  of  tenslotte  deze  kreeg  gedirigeerd  door  zijn 
opdrachtgevers is niet meer te achterhalen. 
160  Lottman  (1984/ 85), 32:  JeanBaptiste Rondelet gaf  sedert 1799  les aan de Académie des Beaux 
Arts te Parijs. Zijn Traité théorique et pratique de l’Art de Bâtir (18021817) was het eerste boek over 
het  systematisch  onderzoek  van  bouwmaterialen  en  de  constructie  ervan.  Rondelet  stelde  dat  het 
wezenlijk doel van de bouwkunst is, goede en op het doel gerichte bouwwerken te ontwerpen door het 
met bekwaamheid en op economisch verantwoorde wijze verwerken van juiste hoeveelheden daartoe 
uitgezochte materialen. Architectuur was, volgens hem, een wetenschap waarvan het de essentie was 
bouwwerken op te richten, die ‘in de meest fraaie vorm’ alle benodigde functies in zich verenigden. 
161 Krabbe, 5665: Johannes van Straaten  publiceerde onder andere het plaatwerk Afbeeldingen van 
antieke  en  moderne  bouwkundige  voorwerpen,  ontleend  van Grieksche,  romeinsche  en Oostersche 
tempels,  paleizen,  schouwburgen,  badstooven  en  andere  nog  voorhande  gebouwen,  of  derzelver 
gedeelten en ruïnen, benevens eener beschrijving van derzelver bestemming en inrigting, zoowel van 
de  bijzondere  delen  als  der  geheelen,  en  de  noodige  aanwijzing  ter  algemeene  en  bijzondere 
toepassing  op  de  hedendaagsche  bouwkunde,  bijzonder  geschikt  voor  timmerlieden,  beeldhouwers, 
stucadoors,  schilders  en  alle beoefenaars en  liefhebbers der bouwkunde  (18281832). Van Straaten 
was de  initiatiefnemer van de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde, die ook Adams voor 
een  prijsvraagontwerp  had  bekroond  en waaraan  uitgebreid  aandacht wordt  gegeven    in  deel  I. Het 
Franse academische ideaal verspreiden, was het doel van de maatschappij en Van Straaten deed hier 
met dit werk aan mee.
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bouwkundige voorwerpen    (…) was, het met goede smaak en een gezond oordeel presenteren 
van theoretische idealen. Hierbij lag de nadruk, zoals de titel al aangaf, op afbeeldingen en niet 
op  tekstuele  bespiegelingen. De  theoretische  idealen waarop Van Straaten hier doelde, waren 
het verspreiden van voorbeelden van schone bouwkunst uit de Griekse en Romeinse oudheid en 
de  eigen  tijd. De  afbeeldingen waren  ontleend  aan  buitenlandse  plaatwerken,  zoals  van de  al 
eerder  genoemde  Desgodetz.  Toch  wilde  hij  niet  alleen  zijn  idealen  ‘presenteren’  en  de 
toepassing  ervan  op  papier  laten  zien,  ook  wilde  hij  architecten  tonen  dat  de  praktische 
uitvoering van die idealen mogelijk was. 162 Omdat ‘tekstuele bespiegelingen’ met betrekking tot 
een  beter  inzicht  in Adams’  architectonische  ideeënwereld  juist met  name van belang zijn,  is 
niet  gekozen  voor  deze  geestesverwant  van  Adams.  Toch  moest  het  werk  waar  dan  aan 
gerefereerd  zou worden eigenlijk wel van een geestesverwant,  tijdgenoot  en Nederlander zijn. 
Want met zoveel mogelijk overeenkomsten zou een zo betrouwbaar mogelijk beeld geschapen 
kunnen worden van Adams’ architectonische ideeën en drijfveren. 

Waarom in dit geval  het Theoretisch en Practisch Bouwkundig Handboek van Willem 
Christiaan Brade (17911858) nou juist zo nuttig zou kunnen zijn, hangt samen met het feit dat 
het  leven  en  werk  van  de  architecten  Adams  en Brade  opvallende  overeenkomsten  vertonen. 
Vandaar  dat  Brade’s  handboek  als  substituut  kan  dienen  voor  het  werk  dat  Adams  nooit 
geschreven heeft, maar dat voor een beter begrip van Adams’ werk eigenlijk onmisbaar is. 163 

2.8 Overeenkomsten in leven en werk tussen Adams en Brade 

De belangrijkste overeenkomst tussen beide architecten is dat zowel Brade als Adams – 
hoewel  niet  tegelijkertijd–  lesgaven  aan  de Artillerie  en Genieschool  te Delft. Hun voorkeur 
voor  de  strakke  neoclassicistische,  voornamelijk  op  de  Griekse  oudheid  georiënteerde, 
ontwerpleer van Durand was bij beide evident. Onder de leiding van beide architecten werden 
cadetten  opgeleid  tot  architect,  ingenieur  of  genieofficier.  Zij  kwamen  later  in  dienst van het 
leger  of  gingen werken  in  de  burgermaatschappij.  In  de  colleges  aan deze  cadetten, waarvan 
helaas  geen  aantekeningen  overgeleverd  zijn,  zullen  eventuele  theoretische  inzichten  in  de 
architectuur en de praktische oefening in de uitvoering de voorliefde van Brade en Adams voor 
de (Griekse) neoclassicistische bouwstijl hebben onderstreept. 

Adams was  in Delft aangesteld als onderwijzer in het burgerlijke en krijgsbouwkundige 
Vak  der  Genie,  waarbij  hij  ook  de  eerste  verantwoordelijke  was  voor  de  lessen  in  de 
handtekenkunst. De onderwijstaken van Brade lagen meer verschoven naar de wiskundige kant 
van de bouwkunde, aangezien hij aan de Artillerie en Genieschool aangesteld was geweest als 
‘Instructeur voor de Wis en Bouwkunde’. 164 

Uit  het  feit  echter  dat  Brade  naast  zijn  beroep  als  bouwkundige  tevens 
landschapsschilder  was  en  ook  aan  tentoonstellingen  op  dat  vlak  meedeed,  kan  wel 
geconstateerd worden dat hij ook waarde hechtte aan goed onderwijs in de tekentechnieken van 
de  cadetten.  Brade  vermeldde  ook  niet  voor  niets  in  zijn  sollicitatiebrief  op  de  post  van 
stadsarchitect te Amsterdam dat hij ‘eene Elève’ was geweest van de beroemde kunstenaar J.W. 
Pieneman. 165  Deze  laatste  was  namelijk  verbonden  geweest  aan  de  militaire  scholen  te 

162 Krabbe, 6163. 
163  W.C.  Brade,  Theoretisch  en  Practisch  Handboek,  ten  dienste  van  Ingenieurs,  Architecten, 
Opzigters,  Timmerlieden,  Metselaars  en  verdere  Bouwkundigen,  ‘sGravenhage  18271834  (eerste 
druk,  4  delen);  ‘sGravenhage  18421844  (tweede  verbeterde  en  vermeerderde  druk).  Ik  heb  in  de 
bibliotheek  van  de  Technische Universiteit  Delft  de  delen  van  dit  handboek  bestudeerd  en  speciaal 
gekeken  naar  stijlopvattingen  en  andere  ideeën  over  het  ontwerpen  van  architectuur  en  de 
bouwpraktijk, die, mijns  inziens, gekoppeld kunnen worden aan Adams en zijn werk, en die ook de 
ideeën van laatstgenoemde kunnen verwoorden. 
164 GAA, Archief 5179  (Commissie over Publieke Werken),  inv.nr. 38, volgnr. 159: Sollicitatiebrief 
van W.C.  Brade  van  25 maart  1820  naar  de  toen,  door  het  overlijden  van Abraham van  der Hart, 
vacante plaats van stadsarchitect te Amsterdam. 
165  idem.
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Amersfoort en ’sGravenhage  –de voorlopers van de Artillerie en Genieschool te Delft– in de 
periode  18071810  en  Brade  had  onder  andere  op  de  Haagse  school  onderwijs  genoten. 166 
Pieneman  was  overigens  ook  nog  Brades  naaste  collega  geweest  aan  de  Artillerie  en 
Genieschool  als  professor  in de  schilder  en handtekenkunsten. Een post die Pieter Adams er 
later  in 1820 bij kreeg,  toen hij de  lessen  in de architectuur van Jan de Greef –die daarnaast 
ook  officieel  de  post  van  hoogleraar  in het  tekenen van Pieneman had zullen overnemen– op 
zich nam. 

Bij Souverein Besluit van 24 februari 1814 werd  te Delft de Artillerie en Genieschool 
opgericht.  Theorie  en  praktijk  zouden  van meet  af  aan  in het  lesprogramma aan bod komen. 
Waarschijnlijk  bestond  daarom  ook  het  onderwijzend  personeel  al  in  de  eerste  jaren  van  de 
school  direct  uit  militaire  én  burgerlijke  ambtenaren.  Eerste  luitenant  ingenieur W.C.  Brade 
was één van de militaire ambtenaren, die direct in die beginperiode werd aangesteld als docent 
voor de Genie. 167 Luitenant Generaal J.H. Voet, die commandant werd van de nieuwe militaire 
school  te  Delft,  was  hiervoor  onder  andere  ook  commandant  en  chef  geweest  van  de  door 
koning  Lodewijk  Napoleon  opgerichte  school  te  ’sGravenhage.  Voet  zou  in  het  bezit  zijn 
geweest  van  ‘eene  rijke  ervaring  op  het  gebied  van  onderwijs’  en  ‘eene  grondige 
menschenkennis’  hebben  gehad. 168  Het  is  mogelijk  dat  Voet  Brade  aanstelde  aan  de  nieuwe 
school,  omdat  hij  van  hem  al  een  goede  indruk  had  toen hij  nog  student was  aan de Haagse 
school. 

Boeken, kaarten, plans, tekeningen en meubelen, die van de vroegere militaire school nog 
voorhanden waren, werden naar Delft overgebracht. Ze vormden de basis voor de bibliotheek, 
die natuurlijk verder uitgebreid en aangevuld werd. Brade en de andere docenten gebruikten dus 
veelal  ook  de  materialen  waarmee  zijzelf  vroeger  onderwezen  waren  geweest.  Het 
wetenschappelijk onderwijs was in die eerste jaren bijna geheel wiskundig van aard en omvatte 
het  rekenen,  de  stelkunde,  de  vlakke  en  bolvormige  driehoeksmeting,  de  hogere,  en 
beschrijvende  meetkunde,  de  differentiaal  en  integraalrekening,  de  werktuigbouwkunde,  de 
evenwichtsleer  van  de  vaste  en  vloeibare  lichamen  (toen  hydraulische  en  fysische 
wetenschappen genaamd), de wis en natuurkundige aardrijkskunde en het hand, en rechtlijnig 
tekenen.  Later  werden  ook  enige  levende  talen  en  geschiedenis  aan  het  leerplan  toegevoegd. 
Toch werd er niet echt een bepaald leerplan gevolgd. De leraren hadden veel vrijheden, met als 
gevolg  dat  iedere  docent  eigenlijk  zijn  eigen  leerwijze  bezigde,  die  hem  voor  zijn  doel  het 
gunstigst toescheen. Die leerwijze was natuurlijk vooral afhankelijk van de gaven en het oordeel 
van de docenten zelf. De cadetten kregen zo vooral veel mee van de persoonlijke voorkeuren die 
hun  docenten  hadden  op  hun  vakgebied.  Er  werden  natuurlijk  naast  eigen  dictaten  van  de 
docenten ook leerboeken gebruikt. Dat waren bijvoorbeeld de wiskundige werken van Jacob de 
Gelder, die professor was aan de Artillerie en Genieschool in de hogere wiskunde en daaraan 
verwante  wetenschappen  als  astronomie,  hydraulica  en  natuurkunde  en  de  mechanische  en 
geodesische  wetenschappen.  Voor  het  wetenschappelijk  onderwijs  van  de  artillerie, 
vestingbouw  en  waterstaat  werden  gedeeltelijk  Duitse  en  Franse  werken  genomen.  Het 
praktische onderwijs besloeg het hele gebied van de artillerie en de genie en liep van bediening 
van  het  geschut  en  het  aanmaken  en  opleggen  van  batterijen  tot  het  maken  van  plannen, 
bestekken en begrotingen, dat wil zeggen onderricht in de burgerlijke bouwkunst toegepast op 
militaire  inrichtingen,  en  de  veldverschansing,  vestingbouw,  artillerie  en 
pontonnierwetenschappen.  In  zijn  handboek maakte Brade  gebruik  van  boekwerken  van  veel 
verschillende  auteurs.  Het  is  niet  meer  dan  logisch  dat  in  de  lijst  van  auteurs,  die  samen  te 
stellen valt aan de hand van het handboek, ook werken voorkomen –zowel Franse, Duitse als 
Nederlandse–  die  door  Brade  en  andere  docenten  gebruikt  zijn  voor  het  onderwijs  aan  de 
cadetten te Delft. Dit waren bijvoorbeeld het vijfdelige Traité théorique et pratique de l’Art de 

166 Over Pieneman zie ook deel I, hoofdstuk 1.4; Janssen, 279. 
167  Janssen, 269, 272, 275279, 288290; Krabbe, 95100. In het hoofdstuk ‘De opleidingen in Delft 
en Breda’ wordt overigens uitgebreid aandacht besteed aan Brade en aan zijn handboek, en  Kuypers, 
deel 4, 3233. 
168 Kuypers, deel 4, 2627.
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Bâtir  (18021817)  van  J.B. Rondelet,  de Nouvelles  inventions pour bien bâtir  à petits  frais 
(1561, heruitgegeven  in o.a.1576. Brade noemt het  jaartal  1578) van Philibert  de  l’Orme, de 
Theoretischepractische  Wasserbaukunst  (18111817)  en  de  Theoretischpractische 
buergerliche Baukunde (...) (18211826) van C.F. von Wiebeking, maar ook de Verhandeling 
over  de  Metselary  in  vestingwerken  (1755)  van  Cornelis  Redelykheid  of  de  Proefkundige 
beschouwing van den aard van het timmerhout (1775) van C.R.T. Kraijenhoff, sinds 1814 de 
bevelhebber van het Corps Ingenieurs en Inspecteur Generaal der Fortificatiën. 169 

Uit Brades sollicitatiebrief van 1820 blijkt dat hij al na twee jaar zijn onderwijstaak aan 
de Artillerie  en Genieschool moest beëindigen, omdat hij geplaatst werd ‘bij het Construeren 
van de nieuwe vestingen in Brabant in het jaar 1816 te Doornik’. 170 

Het  feit  dat  Brade  en  Adams  beide  als  architect  bij  de  bevestiging  van  de  nieuwe 
zuidelijke  verdedigingslinie  gewerkt  hebben,  vormt  de  tweede  overeenkomst  in  het  leven  en 
werk van deze mannen. De uiteindelijk nederlaag van Napoleon in de slag bij Waterloo op 18 
juni  1815  betekende  voor  de,  vanaf  die  tijd met  elkaar  verenigde,  Noordelijke  en  Zuidelijke 
Nederlanden dat er bij de voorbereiding van de  landsverdediging rekening gehouden diende  te 
worden  met  een  eventuele  nieuwe  Franse  aanval.  De  bouw  van  een  nieuw  zuidelijk  frontier 
bestaande uit een stelsel van (nieuwe of te herstellen) vestingen langs de grens met Frankrijk en 
een tweede verdedigingslinie in de lijn Maastricht, Antwerpen en Oostende, werd gezien als één 
van de middelen om een dergelijke aanval te kunnen weerstaan. Op 15 januari 1816 diende dan 
ook  Inspecteur  Generaal  der  Fortificatiën  C.R.T.  Kraijenhoff  diens  Memorie  wegens  de 
organisatie der Zuidelijke Frontieren van het Rijk door middel van grensvestingen  in bij de 
Soevereine Vorst.  In dit  stuk werd de  staat  van elke vesting uitgebreid besproken en werd er 
aangegeven waar er herstellingen plaats moesten hebben en waar er nieuw bevestigd diende te 
worden.  In  de  zomer  van  1816 waren  de  werkzaamheden  van  de  nieuwe  bevestiging  overal 
begonnen, waarschijnlijk naar aanleiding van Kraijenhoffs memorie. Het immense project van 
de nieuwe bevestiging in de Zuidelijke Nederlanden werd gefinancierd met geld dat opgebracht 
was  door  Nederland,  Engeland  én  Frankrijk,  dat  aan  de  geallieerden  een  bedrag  had moeten 
betalen ter vergoeding van de oorlogskosten. 171 

Brade  werd  weggeroepen  naar  de  Zuidelijke  Nederlanden,  omdat  de  aanleg  van  de 
vestingwerken  in  de  Zuidelijke  Nederlanden  nu  alle  aandacht  van  het  Korps  opeiste.  Dit 
betekende  dan ook dat  een benoeming van een andere  officier  als  docent  voor de praktische 
genievakken  te  Delft  voorlopig  onmogelijk  bleek. Met  uiteindelijk  resultaat  dat  men  daarom 
maar een bekwaam kandidaat zocht in de burgerlijke sfeer in plaats van de militaire. Zo kon het 
zijn dat Adams, die dan tenminste ook nog werkzaam was geweest in de vestingbouw, te Delft 
ten tonele verscheen terwijl Brade daar juist vandaan verdween. 172 

Tussen Adams  en Brade was  het  niet  zozeer  een  ‘wisseling van de wacht’. Ze hebben 
beiden ook voor een bepaalde tijd in dezelfde periode gewerkt aan het zuidelijk frontier, waarbij 
zij  niet  ver  van  elkaar  vandaan  gestationeerd waren. Brade  had  gedurende  de  jaren 1816  tot 
1818  de  directie  over  de  werkzaamheden  bij  de  vesting  van  Doornik,  waar  hij  de  nieuwe 
kazernes,  een  gebouw  voor  de  gouverneur  en  de  officieren  van  het  garnizoen,  een  groot 
kruidmagazijn  en  verdere  militaire  bouwwerken  ontwierp. 173  Aangezien  alle  werkzaamheden 
aan  de  vestingen  in  de  Zuidelijke  Nederlanden  begonnen  in  de  zomer  van  1816  is  het 
aannemelijk dat Adams, die in Ieper werkte onder Majoor Ingenieur Willem Lobrij, al vanaf die 
beginperiode daar  aangesteld  is  geweest. Maar vanaf  augustus het  jaar  erop  is ook mogelijk, 
aangezien Lobrij toen –zoals al aangegeven in deel I– bevorderd was tot majoor ingenieur en in 
die  functie  belast  was  met  het  toezicht  over  de  werkzaamheden,  waarbij  Adams  hem 
assisteerde. Ook in de vesting te Ieper werden grote veranderingen aangebracht door middel van 
herstelwerkzaamheden en nieuwbouw. Brade werd in 1818 bevorderd tot kapitein en werd toen 

169 Kuypers, deel 4, 2830; Janssen, 276. 
170 op.cit. (noot 164). 
171 Meygaard, 9496. 
172 Janssen, 289. 
173 op.cit. (noot 164).
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vanuit Doornik  geplaatst  bij  de nieuwe werken  te Oostende,  alwaar hij werkzaam  is  geweest 
‘tot het jaar 1819 als wanneer hij den dienst heeft gequiteerd’. 174 

Ieper, Doornik en Oostende lagen natuurlijk niet ver van elkaar vandaan, maar het is niet 
zeker of dit ook betekende dat Adams en Brade elkaar gekend hebben. Omdat ze toevallig onder 
dezelfde werkgever dezelfde soort werkzaamheden uitoefenden –maar dan wel in verschillende 
functies en op verschillende locaties– is het wél mogelijk, maar niet vanzelfsprekend. 

2.9 ‘Theoretisch en Practisch Bouwkundig Handboek, ten dienste van Ingenieurs, 
Architecten, Opzigters, Timmerlieden, Metselaars en verdere bouwkundigen, door W.C. 

Brade, Oud KapiteinIngenieur’ 

Het eerste deel van het handboek van Brade verscheen in 1827 en het laatste in 1834. In 
1842 werd het hele handboek vervolgens herdrukt en van dit feit maakte Brade trots gewag in 
de eerste alinea van de voorrede: 

Dat  in  ons Vaderland  een Bouwkundig werk,  in  den  tijd  van  14  jaren  geheel  is uitverkocht, 
was tot nog toe eene ongehoorde zaak; het is alzoo onnoodig van de gunstige ontvangst van dit 
werk door het publiek meerder te zeggen. 

Het  boek  kwam  tot  stand  naar  aanleiding  van  een  prijsvraag  die  de  Maatschappij  tot 
Aanmoediging  der  Bouwkunde  in  1820  had  uitgeschreven. 175  De  inzenders  moesten  een 
antwoord zien  te geven op de vraag hoe een  leerboek van bouwkunde eruit diende te zien. Of 
Brade  toen ook meedong  is  niet  bekend. C.P. Krabbe die  in zijn recente proefschrift, over de 
bevordering van de bouwkunst  in Nederland aan het  eind van de 18 de  en door de gehele 19 de 
eeuw heen, ook  stilstond bij het handboek van Brade,  is van mening dat Brades werk niet op 
instigatie van die Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde geschreven was. 176 

174 op.cit. (noot 164). 
175 Over de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde, zie deel I, hoofdstuk 1.6. 
176 Krabbe, 96 en 294 (noot 407). Dit lijkt aannemelijk, maar het kan juist ook zo zijn dat Brade wel 
door  iemand die belangrijk  in die maatschappij was, hiertoe werd aangezet. Brade gaf namelijk zelf 
aan  in  zijn  voorrede  dat  hij  ‘op  vereerende  aansporing  van  den  Oprigter  en  Voorzitter  der 
Bouwkundige Academie  te  ’s  Hage’  de  taak  van  het  schrijven  van  dit  handboek  had  ondernomen. 
Wellicht  bedoelde hij met die persoon de architect A.J. Noordendorp  (17801833)? De  laatste  stond 
namelijk  –hoewel  niet  als  enige  aan  het hoofd van de Tweede Afdeling van de  ’s Gravenhaagsche 
TeekenAkademie. Die  tweede afdeling was de oorspronkelijke School voor Burgerlijke Bouwkunde 
en daar was A.J. Noordendorp ook al directielid van geweest. Uit de literatuur (R. van Eijnden en A. 
van  der  Willigen,  Geschiedenis  der  Vaderlandsche  Schilderkunst,  sedert  de  helft  der  XVIII  eeuw, 
Haarlem 1820, Deel III, 503) weten we ook nog dat er een J. Noordendorp in het bestuur had gezeten 
van de Maatschappij tot Aanmoediging der Bouwkunde. Hier kan A.J. Noordendorp mee bedoeld zijn. 
Maar er ‘bestond’ ook nog een J.S. Noordendorp, die onder andere af en toe in dienst van familielid 
(?) A.J. Noordendorp als Meester Metselaar werkte (zie: C.A. Kalmeijer, ‘de Zuil van Eik en Duinen’, 
Jaarboek  voor  de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe  (1978),  117141)  en  ook  nog  naast A.J. 
Noordendorp  directielid  van  de  School  voor  Burgerlijke  Bouwkunde  was  geweest.  Toch    lijkt  het 
waarschijnlijker  dat  hier  wel  A.J.  en  niet  J.S.  Noordendorp  bedoeld  werd,  aangezien  A.J. 
Noordendorp als architect met een tweetal andere bestuursleden van de maatschappij de architecten 
J. de Greef en  Z. Reijers persoonlijk bekend was en zelfs met hen gewerkt had. Als dit het geval is, 
dan is het dus misschien inderdaad niet zo dat Brade op aansporing van de gehele maatschappij zijn 
boek schreef, maar dan toch zeker wel op instigatie van een belangrijk iemand uit dat bestuur. 
Aangezien  Pieter  Adams  hoofddocent was  van  de  School  voor  Burgerlijke  Bouwkunde  en  speciaal 
voor die post in 1820 gevraagd was door het bestuur (misschien naar aanleiding van het feit dat hij in 
datzelfde  jaar  een  prijsvraagontwerp  had  gewonnen  bij  de  Maatschappij  tot  Aanmoediging  der 
Bouwkunde?, zie deel I, hoofdstuk 1.6), en later óók docent werd aan de ’s Gravenhaagsche Teeken 
Akademie,  is  het  zelfs  mogelijk  dat,  indien  A.J.  Noordendorp  Brade  zou  hebben  aangespoord  het 
handboek  te  schrijven, Adams Brade  (mocht Adams via hun gezamenlijke achtergrond bij het leger
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In zijn voorrede gaf Brade duidelijk aan dat hij voor zijn handboek het werk van vele en, 
volgens hemzelf de voornaamste, schrijvers over het bouwkundig vak had geraadpleegd en van 
hen  het  belangrijkste  had  opgenomen.  Hiertoe  rekende  hij  onder  andere  Rondelet,  Durand, 
Belidor, Gauthey, Philibert de  l’Orme, Manger, Wiebeking, Gilly, Offerhaus en vele anderen, 
zoals  uit  het  notenapparaat  blijkt.  Zo  hadden  diegenen  die  zich  in  de  bouwkunde  wilden 
bekwamen  aan  zijn  handboek  een  goede  handleiding  en  hoefden  zij  niet  persé  de  dure 
handboeken van voornoemde architecten aan te schaffen. 

De eerste twee delen van het handboek waren bouwtechnisch van aard en handelden over 
de verschillende bouwmaterialen en de praktische toepassing ervan. Het derde deel was gewijd 
aan ‘de Grieksche en Romeinsche orden’ en had dus de esthetische kant van de bouwkunst als 
onderwerp. Het werk van de architect Durand vormde hier uiteraard de grootste inspiratiebron. 
Het vierde deel ging over de spoorwegen en de tweede druk bevatte ook nog een vijfde deel dat 
de waterbouwkunde als onderwerp had. 177 

In  omvang was  het  derde  deel  het  dunste van  allemaal, maar  dat  hoeft, mijns  inziens, 
zeker  niet  te  betekenen  dat  Brade  de  bouwkunstige  kant  de  onbelangrijkste  vond  van  het 
bouwkundig  vak. Oók  in  de  eerste  twee  delen  gaf Brade  voortdurend  aan  dat  de Grieken de 
bouwkunst  ‘tot  den  hoogsten  trap  van  volmaaktheid’  hadden  gebracht  en  steeds  weer 
benadrukte hij  het  feit  dat  diezelfde Grieken de  ‘eerste meesters  in den goeden smaak’ waren 
geweest en dat hun bouwwerken die ‘edele eenvoudigheid’ en die regelmatigheid in zich hadden 
die goede architectuur kenmerkten. Het Griekse classicisme, het neogrec, was ook voor hem, 
net  als  voor  vele  van  zijn  tijdgenoten,  de  enige  mogelijke  bouwwijze  en  de  verschillende 
zuilenorden bepaalden daarin de ‘stijl’ die men ‘koos’. 178 

Ook uit bestekken van Adams sprak bijvoorbeeld die vanzelfsprekendheid van de ‘keuze’ 
voor het Griekse classicisme. Zo werd in het uit 1834 daterende bestek voor de nieuwbouw van 
de katholieke St.Josefskerk  te Delft met betrekking  tot het stukadoorswerk benadrukt dat het 
noodzakelijk diende  te zijn dat de voor het werk aan te stellen aannemer bekend stond als een 
goed ornamentist, die met de goede stijl [cursivering SZ] bekend was. 179 

De zuilenorden beheersten zo dus elk bouwwerk en nadat de funderingen gelegd waren, 
diende de architect het geheel in die verhoudingen te schikken die pasten bij het karakter en de 
functie  van  het  bouwwerk.  Eigenlijk  de  enige  keuze die men  had –het  bepalen  van  de  orde– 
werd dus ook min of meer gedicteerd door de functie van het gebouw zelf. Zonder een goede 
uitvoering  van  het  bouwtechnische  gedeelte  kon  het  gebouw  nooit  wat  worden  en  net  als 
Durand was Brade dan ook van mening dat het in de architectuur draaide om het nut, de functie 
waaraan een bouwwerk diende te beantwoorden. Uit Krabbes bespreking van het handboek van 
Brade  lijkt het wel alsof Brade in tegenstelling tot diens grote voorbeeld Durand veel meer op 
de  bouwtechnische  kant  van  de  bouwkunde  gericht  was.  Naar  mijn  mening  streefde  Brade 
echter op een zelfde wijze naar doelmatigheid en zuinigheid en zo naar ultieme architectonische 
schoonheid  als Durand dat  deed. Voor beiden was  spaarzaamheid  zelfs  een noodzaak om tot 
een  goed,  evenwichtig  en  schoon  gebouw  te  komen  en  niet  alleen  maar  een  middel  om  het 
financiële plaatje  rond  te krijgen. Dit  laatste lijkt Krabbe met betrekking tot Brades handboek 
en  de  invloed  ervan  in  de  Nederlanden  juist  wel  te  suggereren.  Dat  Brade  in  zijn 
voorbeeldplaten  van  gebouwen,  voornamelijk ontwerpen van Durand, de kapconstructie vaak 

bekend  zijn  geweest met  de  persoon Brade  of met  diens werk) misschien  zelfs  had  aanbevolen  bij 
Noordendorp. 
Bij gebrek aan voldoende gegevens hieromtrent blijft dit echter slechts een mogelijke interpretatie van 
de loop van de geschiedenis die door mij niet gestaafd kan worden met feitelijke gegevens. 
177 Deze  laatste  twee delen zijn voor dit onderzoek met betrekking  tot de neoclassicistische stijl van 
Brade en Adams niet direct van belang en worden dan ook buiten beschouwing gelaten. 
178 Brade, Handboek (...) Eerste Deel, 4 en 9. 
179  GAD, Bestek  en Voorwaarden, waarna  kerkmeesters  der Roomsch Katholijke kerk, bezijden het 
Marktveld, te Delft, voornemens zijn, aan den Minst Inschrijvende, te besteden: den Opbouw van een 
Nieuw  Gedeelte  aan  het  voorschreve  KerkGebouw,  volgens  Plan  en  Standteekening,  benevens 
deszelfs Doorsnede en eenige Details, 11, Stucadoorswerk, Art. 35.
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wijzigde  (een  feit  dat  Krabbe  benadrukte),  vormt,  mijns  inziens,  niet  een  illustratie  van  een 
enigszins  eenzijdige  bouwtechnische  benadering  van  de  bouwkunde.  Eigenlijk  betekende  het 
juist dat Brade de theorie van Durand zelf ook nog eens verscherpte en verbeterde, aangezien 
hij hier een kapconstructie à la Philibert de l’Orme –bekend om onder andere de zuinigheid in 
bouwmaterialen  en  bouwtijd–  in  plaatste.  Dit  leverde  een  nog  doelmatiger  en  daardoor  als 
vanzelf  nog  ‘schoner’  ontwerp  op.  Zelf  had  Brade  deze  kapconstructie  ook  al  ten  uitvoer 
gebracht in 1817 in een hospitaal van de vesting te Doornik. 180 

2.10 Bouwkunde als hoogste kunstvorm 

‘Van alle kunsten en wetenschappen, die het menschdom niet alleen tot roem, maar nog 
meer  tot  onmiddellijk  nut  verstrekt  hebben, bekleedt  voorzeker,’  zo begon Brade de  inleiding 
van het eerste deel van zijn handboek, ‘de Bouwkunde de eerste plaats.’ 

De  bouwkunde  had,  vervolgde  hij,  het  doel  gebouwen  van  allerlei  aard  op  de  meest 
doelmatige  en minkostbare wijs  te  ontwerpen  en  uit  te  voeren.  In  die  zin had de bouwkunde 
eigenlijk ook de beoefening van alle andere kunsten en wetenschappen mogelijk gemaakt en kon 
zij daarom beschouwd worden als de kunst met de meeste voordelen en de kunst waaraan ‘het 
menschelijk  geslacht  haar  behoud,  de  maatschappij  haar  bestaan  en  de  kunsten  en 
wetenschappen  hunne  geboorte  en  ontwikkeling  te  danken’  hadden. 181  Aangezien  de Grieken, 
volgens Brade, óók de bouwkunde zagen als de hoogste kunstvorm kan Brades voorliefde voor 
de architectuur uit de Griekse oudheid om die reden eenvoudig verklaard worden. Hoewel het 
natuurlijk in de tijdgeest lag dat de Griekse classicistische architectuur als voorbeeld genomen 
werd  en  er  van  een  eigen  keuze  dus  bijna  geen  sprake  kon  zijn,  nam Brade wel  degelijk  de 
moeite  die  architectuur  als  basis  te  rechtvaardigen. 182  Daar  hij,  Adams  en  andere  neo 
classicisten  naast  Griekse  voorbeelden  eveneens  soms  uit  de  Romeinse  classicistische 
architectuur hun  inspiratie haalden, gaf Brade ook duidelijk aan dat de Romeinen ‘den smaak 
der Grieken beminden’ en dat Rome een ‘getrouwe navolger van Griekenland’ werd. Romeinse 
classicistische  architectuur  als  voorbeeld  nemen,  werd  door  Brade  om  die  reden  ook  als 
gerechtvaardigd gezien. Brade benadrukte hierbij ook dat alles wat niet op basis van de Griekse 
architectuur  gebouwd  werd,  niet  aan  de  ‘goede  smaak’  voldeed  en  geen  echte,  zuivere 
architectuur,  maar  een  ‘bastaard  bouwkunde’  moest  zijn.  Zo  overheerste  er  een  bastaard 
bouwkunde  in  de  vorm  van  ‘een  gedrochtelijk  mengsel  van  Grieksche  en  Gothische 
Architectuur, die weldra geheel in de laatste verbasterde,’ volgens Brade, in de dertien eeuwen, 
beginnende  bij  de  tweede  eeuw  en  eindigende  bij  de  vijftiende  eeuw  van  de  Christelijke 
jaartelling. 183 

2.11 De ‘hoofdgrondbeginselen’ der Bouwkunde: Doelmatigheid en Minkostbaarheid 

Vele  bouwkundigen  trachten  de  schoonheid  van  gebouwen  in  de  decoratie  te  zoeken;  doch, 
naarmate zij deze trachten te versieren, ontsieren zij dezelve. 
De ware schoonheid van een gebouw bestaat in het voldoen aan deszelfs doelmatigheid en de 
grondregels,  uit  deze  en  uit  de  minkostbaarheid  afgeleid.  Wanneer  een  gebouw  aan  deze 
voldoet,  zal  het  zeker  dien  graad  van  schoonheid  bezitten,  waar  het  vatbaar  voor  is;  eenige 
andere versiering dan beeldhouwwerk, aan diegene welke zulks vereischen, bij te voegen, kan 
niet  anders  dan hinderlijk zijn aan derzelver  schoonheid; en zelfs nog zijn deze versieringen 
nimmer onmisbaar in de Bouwkunde, maar moeten steeds als nevenzaken aangemerkt worden. 
(Brade, Handboek, Derde Deel, 32) 

180 Brade, Handboek (...) Tweede Deel, 160167; Krabbe, 96100. 
Op Philibert de l’Orme en diens kapconstructie wordt in hoofdstuk 2.12a dieper ingegaan. 
181 Brade, Handboek (...) Eerste Deel, 1. 
182  Zoals  Brades  lovende  woorden  met  betrekking  tot  de  Grieken  in  het  vorige  hoofdstuk  (2.9)  al 
aangaven. 
183 Brade, Handboek, Eerste Deel, 6 en 7.
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Doelmatigheid  en  minkostbaarheid  werden  door  Brade  gezien  als  de 
‘hoofdgrondbeginselen’ van de bouwkunde. Om doelmatig te zijn diende een gebouw hecht en 
sterk, gezond en gemakkelijk te zijn. Het eerste kon bereikt worden door degelijke, met overleg 
gekozen,  bouwstoffen  te  gebruiken  en  onder  andere  een  goede  fundering  aan  te  leggen. 
Gezondheid  in  een gebouw kon gerealiseerd worden met behulp van een goede  luchtcirculatie 
en door vochtigheid te voorkomen en een ‘makkelijk’ gebouw ontstond vanzelf als men de delen 
in  een  goede  verhouding  tot  het  geheel  en  hun  bestemming  bracht.  Uit  de  grondregel 
minkostbaarheid  vloeiden, volgens Brade,  als  vanzelf nieuwe grondregels voort,  namelijk die 
van de symmetrie, de regelmatigheid en de eenvoudigheid. Brade volgde hier duidelijk Durands 
woorden op de voet. 184 De minkostbaarheid van Brade en de spaarzaamheid van Durand leidde 
tot de praktische keuze van het vierkant in het bouwontwerp. Het feit dat Brade nog vermeldde 
dat  deze grondregels ook steeds bij  de gebouwen ‘der Ouden’  in acht genomen werden, en er 
ook nog maar weer eens aan toevoegde dat die gebouwen het meest de bewondering verdienden, 
is  wederom  een  bevestiging  van  Brades  duidelijke  voorkeur  voor  de  Griekse  classicistische 
architectuur. 185 
Brade was  van mening  dat men ware  schoonheid  in  de  bouwkunde wel  kon  aanvoelen maar 
moeilijk kon beschrijven.Vervolgens probeerde hij dit laatste toch: 

[Ware  schoonheid]  is  ‘(...)  eene  vereeniging,  waar  alles  in  overeenstemming  is,  en  die 
zamenloopt  tot eenheid en  regelmatigheid der gedaanten; een eenvoudige opslag van het oog 
op  twee  gebouwen, waarvan het eene  regelmatig en het ander onregelmatig  is, moet ons van 
deze waarheid overtuigen (...)’. (Brade, Handboek, Derde Deel, 32) 

Ook in dit verband haalde hij de Grieken weer aan. Zij waren het namelijk die ‘ons hiervan de 
schoonste voorbeelden  ter navolging  [hadden] opgeleverd’. Net  als Durand benadrukte Brade 
dat  de Grieken vrijwel nooit  hadden getracht  te  ‘behagen’ door  architectonische versieringen, 
‘maar wel door het voldoen aan de voormelde grondregels’. Daar de Romeinen, ‘toen zij tot den 
grootsten  graad  van  weelde  gekomen  waren’,  zich  niet  aan  deze  grondregels  hielden,  maar 
‘hunne  gebouwen met  lijstwerk  en  andere  versieringen’  overlaadden,  was,  zo  besloot Brade, 
‘hunnen bouworde niet  schooner  [cursivering SZ] dan die der Grieken geworden’. Het belang 
van  de  regels  voor  Brade  kan  niet  beter  uitgedrukt  worden  dan  met  deze  beoordeling  en 
enigszins lichte veroordeling van de Romeinse architectuur ten opzichte van die van de Grieken. 
Net  als  zijn grote voorbeeld beweerde Brade  tenslotte dat een aan ‘het algemeen en bijzonder 
nut, het geluk, en het behoud der  leden van de maatschappij’ voldoend bouwwerk niet anders 
dan behagen kon. 186 

2.11a ‘De Zuinige Wijze van Bouwen’ 

Pieter  Adams  was  het  er,  net  als  zijn  collegaarchitect  Brade  en  hun  beider  grote 
voorbeeld  Durand,  over  eens  dat  een  zuivere  classicistische  architectuur  een  zuinige 
architectuur diende te zijn. Uit het voorgaande blijkt ook wel dat volgens Brade en Durand het 
één  automatisch  uit  het  andere  volgde.  De  benadrukking  van  dit  zuinigheidsaspect  uit  de 
neoclassicistische  theorie  kwam  uiteraard  goed  van  pas  in  de  communicatie  met  een 
(toekomstige)  opdrachtgever.  Toch  dient men  de  over  het  algemeen  zo negatief beladen  term 
van kostenbesparing, mijns  inziens,  in verband met  dit  sobere neoclassicisme absoluut vanuit 
een  andere  dan  het  normaalgesproken  gehanteerde  perspectief  te  zien.  Noodgedwongen 
kostenbesparing  kon  juist  een  positief  effect  hebben  op  elk  architectonisch  ontwerp  in  de 
Griekse classicistische stijl. Het continu schaven aan een iets te kostbaar ontwerp en het wikken 
en wegen van het belang van bepaalde ornamenten, zorgde ervoor dat een goed architect in feite 

184 Zie ook hoofdstuk 2.6 met betrekking tot de ideeën van Durand. 
185 Brade, Handboek, Derde Deel, 3133. 
186  Ibidem.
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zijn ontwerp als vanzelf steeds verder zuiverde van overbodige elementen en zo uiteindelijk tot 
een  essentie  kwam  die  de  theorie  en  de  praktijk  van  een  zuivere  classicistische  architectuur 
samenbracht. Niet elke architect was natuurlijk hier toe in staat, maar het feit blijft dat juist de 
kostenbesparende elementen de architectonische stijl die Adams en tijdgenoten nastreefden een 
extra impuls konden geven. Zo kon er dan gewoonweg niet toegegeven worden aan de volgens 
neoclassicistische architecten absoluut verwerpelijke, maar soms aanwezige drang te ‘behagen’ 
met  behulp  van  een  veelheid  aan  architectonische  versieringen.  Om  wel  in  de  beoogde 
neoclassicistische  of  stile  grecsfeer  te  blijven,  diende  een  ontwerp  ook  weer  niet  door 
zuinigheid  zodanig  uitgekleed  te worden  dat  er  slechts  een  functioneel  bouwwerkje overbleef 
met een enkel verdwaald classicistisch element hier en daar. Toch diende de architect zelfs met 
een  te  laag  budget  de  kunst  te  verstaan  de  theorie  ten  allen  tijde om  te  zetten  in de praktijk, 
want  de  perfectie  van  de  kunst  van  het  bouwen  was  –zoals  de  door  Brade  veel  geciteerde 
Rondelet  benadrukte  op  de  eerste  pagina  van  diens  traktaat–  afhankelijk  van  hun 
samenvoeging. 187 

Adams was er in elk geval zelf van overtuigd dat hij de kunst verstond om zuinig, maar 
zuiver  te  bouwen.  In  zijn  brief  van  1827  aan  de  burgemeester  en  wethouders  van  de  stad 
Rotterdam met betrekking tot het aannemen van de post van stadsarchitect aldaar gebruikte hij 
het  zuinigheidsaspect  dan  ook  als  een  van  de  redenen  om  zijn  toekomstige  honorarium 
aanzienlijk te verhogen. Indien dit voorstel van salarisverhoging van hem werd ingewilligd, dan 
was  hij,  zo  vervolgde  Adams,  ‘(…)  bereid  de  Post  met  alle  Lust  te  aanvaarden,  met  de 
verzeekering dat de Zuinige Wijze van Bouwen [cursivering SZ] die mij door de menigvuldige 
uitgevoerde werken is ijge geworden, Stads uitgave merklijk zal doen verminderen.’ 188 

Een  zuinige wijze  van  bouwen  is  dan  ook  in  een aantal  van de ontwerpen van Adams 
duidelijk afleesbaar, met name in steeds verder vereenvoudigde verschillende tekeningen die hij 
voor een zelfde nieuwbouw of verbouwingsproject vervaardigde. Soms refereerde Adams ook 
in een overgeleverde beschrijving of memorie behorend bij een plan aan zijn zuinige bouwwijze. 
Ook  in  vergaderingen  van  de  fabricage  benadrukte  hij  eveneens  de  minkostbaarheid  in  de 
rapportage over verschillende uit  te voeren of uitgevoerde projecten die uiteraard vaak bittere 
noodzaak was. Zo  legde hij bijvoorbeeld  in de fabricagevergadering van 26 oktober 1831 een 
tekening en een kostenbegroting over voor herstelwerkzaamheden aan de Kralingsche Veerdam. 
Hiervoor achtte hij een som van ƒ1231,80 nodig om ‘dezelve zoodanig te herstellen, dat er in 
verscheiden  Jaren,  geene  reparatie  aan  behoeft  gedaan  te  worden.’  Deze  stukken  werden 
vervolgens  rondgezonden  aan  de  verschillende  commissieleden,  die  het  waarschijnlijk  wat  te 
kostbaar  vonden,  aangezien  Adams  iets  meer  dan  een  week  later  al  een  volgend  rapport 
indiende  waarin  hij  de  Kralingsche  Veerdam  voor  een  bedrag  van  ƒ600,  ‘min  kostbaar 
[cursivering  SZ]  en  slechts  met  kleine  herstellingen  staande  [dacht]  te  [kunnen]  houden’. 
Vervolgens werd Adams nog eens een week later inderdaad geautoriseerd tot het herstel van de 
Kralingsche Veerdam volgens deze laatste opgave. 189 

En zo werd hem in een andere vergadering twee jaar later ook nadrukkelijk verzocht om 
zo  spoedig mogelijk  op  te  geven wat  de  kosten  gingen  bedragen  ‘(...)  om  het  gebouw  op  de 
begraafplaats [Crooswijk] verder, zoo min kostbaar mogelijk af te maken [cursivering SZ].’ 190 

Verder  schreef  Adams  in  juni  1837  een  brief  aan  burgemeester  M.C.  Bichon  van 
IJsselmonde, die handelde over ‘het werk aan de Zalmhaven’, dat hij dit project begroot had op 
ƒ16.000,, ‘met inbegrip der ijzere valbrug [,de latere Stokkenbrug,] met deszelfs mechanisme 
enz enz’(  ...),  [en dat dit door hem] ‘(...) zoo naauwkeurig doenlijk gecalculeerd , dus uit den 

187 Rondelet, Tome Premier, 1; Rondelet, JeanBaptiste, Traité théorique et pratique de l’Art de Bâtir 
, Parijs, (18021817) (5 delen). 
188 GAR, Oud Stadsarchief (OSA), Fabricage, inv.nr. 4732, Stukken betreffende den Stads Architect 
P. Adams: brief van Adams aan Burgemeester en Wethouders van de stad Rotterdam, gedateerd op 25 
april 1827. 
189 GAR, OSA, invnr. 4614, Notulen Fabricage, 2 July 1831 tot 28 Jan 1832, fol. 56, Vergadering 26 
oct. 1831; fol. 60, Vergadering 5 nov. 1831 en fol. 62, Vergadering 12 november1831. 
190 GAR, OSA, invnr. 4621, Notulen Fabricage, 1833, fol. 141, Vergadering 4 mei 1833.
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aart der Zaak zeer schraaltjes’ [cursivering SZ] [was]. Het liefst had Adams de begroting op 
ƒ20.000,  willen  zetten  om  zodoende meer  financiële  ruimte  te  hebben,  maar met  ƒ16.000, 
dacht  hij  het  ook  wel  voor  elkaar  te  krijgen.  Ook  stelde  Adams  ‘een  schouwtje  in  de 
Zalmhaven’  voor  ten  dienste  van  het  voetgangersverkeer  tijdens  de  werkzaamheden  om 
zodoende de vele onkosten van het maken van een noodbrug bespaard te blijven. 191 

Het eerste waar Adams ook onmiddellijk de nadruk op legde in zijn beschrijving van zijn 
grootse, en door de uitgebreidheid ervan toch als vanzelf zeer kostbare, entrepotdokplannen uit 
1829,  is wel dat  hij  ‘(...)  zoo veel mogelijk getracht  [heeft  ze] op  de geschikste  en  zuinigste 
Wijze in te deelen (...).’ 192 

Een laatste voorbeeld is misschien nog wel sprekender voor het door de jaren heen altijd 
noodzakelijk gebleken passen en meten en wikken en wegen  in de begrotingen van de stad. In 
april  1834  legde  Adams  een  berekening  over  die  betrekking  had  op  de  betimmering  van  de 
Burgemeester & Wethouders Kamer in het door hem gebouwde stadhuis, die van mahoniehout 
of geverfd wit  hout  diende  te worden vervaardigd. Als  tot mahoniehout overgegaan werd zou 
dit  een  vermeerdering  van  de  onkosten  betekenen  met  ƒ300,.  In  de  berekening  werden  ook 
voorstellen  gedaan  over  het  ofwel  parketten  van  de  vloeren  van  de  B&W  kamer  en  de 
antichambre, ofwel het aldaar  leggen van  tapijten. Dit  laatste zou uiteraard goedkoper zijn en 
een mindering van de kosten met ƒ500, opleveren. 193 

Uit al deze voorbeelden, en vooral ook uit het laatste wat banalere voorbeeld, blijkt wel 
hoezeer  het  zuinigheidsaspect,  de  doelmatigheid  en  de  minkostbaarheid,  een  rode  draad 
vormden  in  de  praktische  werkzaamheden  van  een  stadsarchitect  als  Adams.  Juist  die 
zuinigheid die wonderwel goed aansloot  bij  de neoclassicistische visie die de architect en zijn 
tijdgenoten hadden op de architectuurpraktijk, vormde in feite eigenlijk haar bestaansrecht. Dat 
aan  een  ontwerp  niets  te  kort  werd  gedaan,  ondanks  de  zuinige  aanpak  –en  misschien  wel 
dankzij de zuinige aanpak–, blijkt nogmaals uit Adams’ toelichting op zijn entrepotdokplannen 
uit 1829 en wel specifiek uit de beschrijving van een onderdeel van het hoofdgebouw, waarin 
naast  andere  voorzieningen  ook  ‘(...)  een  Lucrative  woning  voor  den Entreposeur  [diende  te 
komen],  dewelke  op  eene  eenvouwdige  Wijze  is  ingerigt,  met  behoud  echter  om  aan  de 
vertrekken enz, die toepasselijke Architectonique Stijl toe te voegen, die er voor noodzakelijk 
is [cursivering SZ].’ 194 

2.11b ‘De Zuinige Wijze van Bouwen’: Adams’ verbouwingsplan van de Gereformeerde 
Kerk in het Armhuis 

Adams droeg  in zijn, uit 1831 daterende, beschrijving van een verbouwingsplan van de 
Gereformeerde kerk in het Armhuis te Rotterdam drie mogelijke ontwerpen aan, waarvan er één 
duidelijk minder kostbaar was dan de overige  twee.Toch was  er  aan  alle ontwerpen evenveel 
zorg  besteed  en  probeerde  Adams  de  opdrachtgever  ook  niet  van  één  specifiek  ontwerp  te 
overtuigen. Het  zuinigheidsaspect,  oftewel de minkostbaarheid  van Brade, werd door Adams 
net  zo  serieus  genomen  als  de  doelmatigheid,  het  andere  hoofdgrondbeginsel  van  de 
bouwkunde. Hoewel  het  goedkopere  ontwerp  eenvoudiger  van  opzet  is,  straalt  het  toch  in  al 
haar eenvoud een zekere evenwichtigheid uit. De plannen zijn alledrie anders, maar bezitten een 
gelijkwaardige regelmatigheid, symmetrie en doelmatigheid. 195 

191  GAR, OSA,  invnr.  4940, aantekeningen uit de Resoluties van de Vroedschap en andere stukken 
betreffende het onderhoud van de Zalmhaven, 1837, brief van Adams aan burgemeester M.C. Bichon 
van IJsselmonde, Rotterdam, 4 juni 1837. 
192  GAR,  OSA,  invnr.  5080,  Stukken  betreffende  plannen  tot  uitbreiding  van  de  stad,  18291851, 
‘Beschrijving van de entrepotdok plannen uit 1829’, 1. Deze plannen worden verderop in hoofdstuk 
2.12c uitgebreider besproken. 
193 GAR, OSA, invnr. 4622, Notulen Fabricage, 1834, fol. 120, Vergadering 12 april 1834. 
194 op.cit. (noot 192), 6. 
195  GAR,  Topografische  Atlas,  PW,    K  en  T  van  Gemeentewerken,  volgnr.  1836:  ‘Ophelderende 
Beschrijving  betrekkelijk de Verbouwing van de Gereformeerde Kerk, in het Armhuis, toegepast op
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De kerkzaal, gesitueerd op de eerste verdieping in het Armhuis, bood aan weerszijden in 
de lengte uitzicht op twee binnenplaatsen. In alledrie de ontwerpen had Adams ervoor gezorgd 
dat  de kroonlijst  van de gevels  ‘in proportie  en hoogte gelijk’  [zou komen  te  staan met]  (…) 
‘het  hooger gedeelte der binnenplaatsen, waarop  tevens  ter wederzijden een Attiek (…)’ door 
hem gedacht was. Dit moet uiteraard een harmonieuzer en wellicht meer regelmatiger beeld aan 
het  gebouwencomplex  hebben  gegeven.  De  attiek  vormde  niet  alleen  een  juiste,  binnen  het 
neoclassicistische  idioom passende,  afsluiting van de gevels, maar diende ook een functioneel 
doel.  In  de  eerste  twee,  kostbaardere,  ontwerpen  vormden  zij  ‘(…)  ieder  afzonderlijk  een 
Corridor of Gang(…)’, die op de zolder in verbinding stond met de slaapzaal van de vrouwen 
‘(…) en tot  frissche, luchtige Slaapzalen of tot een ander einde zouden kunnen ingerigt worden 
(…)’. In het goedkopere derde ontwerp breidden de attieken met gebruik ook van de oude kap 
de ruimte boven de kerkzaal zodanig uit dat deze in elk geval vermeerderd werd met ‘eene fixe 
Slaapzaal’. 196 

Zowel  in het  eerste als  het  tweede ontwerp werd er een essentiële verbreding van de al 
bestaande kerkzaal geprojecteerd. Om de zaal te verbreden diende zij ‘op draagbare kolommen 
buitenwaards’  gebouwd  te  worden.  Deze  ‘houten  Dorische  Kolommen  op  Steenen  Neuten’ 
vormden zo op de begane grond twee gaanderijen aan de binnenplaatsen. Adams gaf deze beide 
plannen  en  ook  het  derde  een geheel  eigen  identiteit. De drie ontwerpen kunnen dan ook niet 
gezien worden als afgeleiden van elkaar. 

De plannen hadden alledrie hun voor en nadelen, maar Adams zorgde er wel voor dat 
nadelige punten van het ene plan in feite weer gecompenseerd werden door bepaalde voordelige 
punten ten opzichte van de beide andere plannen, bijvoorbeeld in de vorm van originele details. 
Ondanks deze betrekkelijk objectieve presentatie van de verschillende ontwerpen,  liet hij  toch 
zijn  voorkeur  voor  het  eerste  plan  wel  enigszins  doorschemeren  in  zijn  ‘Ophelderende 
Beschrijving’.  (Deel  III,  Afb.  38)  In  dit  plan  voorzag  Adams  de  kerkzaal  met  een  halfrond 
kerkgewelf. Doorsnede C van het eerste plan toont de omtrek van dit doorlopende kerkgewelf, 
dat  diende  te  rusten  op  ‘eenvoudige  gecomposeerde  Kolommen,  naar  de  Ionische  proportie’. 
Deze  kolommen  ‘en de  accessoire partij  der kerkgangen’,  zouden, volgens Adams,  ‘zeer veel 
toebrengen  tot  de  goede  ordonnantie  en  kracht  van  eenen  dergelijke  Kerkzaal,  dewijl  een 
Horizontaal  Vlak  blafon,  geensins  dat  verheven  aanzien  heeft,  en  ook  niet  geduld  wordt 
[cursivering  SZ],  tenware  gebrek  aan  hoogte,  het  overwelven  volstrekt  onmogelijk maakt.’ 
Adams gaf hier duidelijk  te kennen minder gecharmeerd  te zijn van een vlak plafond dan van 
een  gewelfd  plafond.  Toch  voorzag  hij  het  tweede  plan  van  zo’n  vlakke  zoldering  ‘zonder 
koepeling’,  zoals  aangegeven  in  doorsnede  A  van  het  tweede  plan.  Het  minder  verheven 
karakter van het vlakke plafond vormde dan wel een nadeel, maar het aanwezige voordeel ervan 
werd  door  Adams  meteen  onderkend:  de  verdieping  boven  de  kerk  zou  zo  een  zeer  ruime 
slaapzaal vormen. Dit in tegenstelling tot in het eerste plan, waar, door de aanwezigheid van het 
halfronde gewelf, boven de kerkzaal alleen ruimte overbleef ter weerszijden van het gewelf. 

Opstand  E  laat  zien  dat  de  drie  –in  het  exterieur  enigszins  eenvoudig  ogende– 
rondboogvensters  in  het  interieur  geflankeerd  werden  door  de  zuilen  en  kolommen  die  het 
gewelf  moesten  dragen,  waardoor  een  dynamische  ritmiek  werd  verkregen.  Adams  liet  zich, 
zoals  het  een  neoclassicist  betaamde,  in  deze  ontwerpen  niet  verleiden  tot  veel  extra 
ornamenterende  elementen.  Zelfs  in  het  door  het  halfronde  gewelf  meer  ‘verheven’  eerste 
ontwerp werd door hem eenvoud op prijs gesteld. Niet alleen de zuilen dienden eenvoudig van 
compositie  te  zijn, maar uiteindelijk werd ook de gehele kerkzaal door hem van binnen  ‘zeer 
eenvouwdig’ geconcipieerd. De zaal diende ‘(...) zonder eenige Sieraden  (als, slechts met Vier 
toepasselijke Versen of Inschrijvingen op de friesen:) zuiver wit gestukadoord [te worden], om 
hierdoor een gevoelig en treffend aanzien te doen verwekken.’ 197 

de  bijgaande Teekeningen  [volgnrs.  18321835],  vervaardigt  op  last  van  de Edele Achtbare Heeren 
Reepmaker C.S.’, opgesteld door Pieter Adams op 2 maart 1831. 
196  Ibidem. 
197  Ibidem.
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Brade was er, net als Adams, van overtuigd dat ‘de ware architectonische versiering van 
zalen,  zoo  wel  als  die  van  uitwendige  deelen  van  gebouwen’  ontstond  uit  hun  dispositie  en 
samenstelling.  Een  eventuele  bijdrage  hiertoe  was  eigenlijk  alleen  mogelijk  in  de  vorm  van 
schilderswerk,  beeldhouwwerk  of  opschriften,  zoals  in  het  geval  van  Adams’  kerkzaal.  De 
doelmatigheid  kon  dit,  volgens  Brade,  dikwijls  vereisen.  Nutteloze  decoratieve  elementen 
zouden  deze  alleen  maar  vernietigen.  Adams  heeft  het  in  deze  ontwerpen  dan  ook  over 
toepasselijke verzen of inscripties. Opschriften dus die het doel of de functie van de zaal –dat 
wil zeggen het houden van Gereformeerde kerkdiensten– zouden verduidelijken en bevestigen. 
In zijn handboek drukte Brade de architect op het hart om vooral goed het toekomstige gebruik 
en  de  doelmatigheid  van  een  te  ontwerpen  gebouw  te  bestuderen  en  te  ‘(...)  trachten 
doordrongen  te  worden  van  den  geest,  waarin  hetzelve  moet  zamengesteld  zijn  (...).’  Men 
diende te onderzoeken op welke van de verschillende hoedanigheden, die men kon aantreffen in 
onderscheidene  gebouwen,  men  bijzonder  de  aandacht  moest  vestigen.  Zo  was  dat,  volgens 
Brade,  bijvoorbeeld  de  stevigheid  bij  een  vuurbaken,  de  gezondheid  bij  een  hospitaal,  de 
gemakkelijkheid bij een burgerhuis, de zekerheid bij een gevangenis, de netheid bij markten en 
vleeshallen, de stilte bij plaatsen bestemd voor studie en de aangenaamheid en vrolijkheid bij, 
aan het vermaak toegewijde, gebouwen. Een gevoelig en treffend aanzien was, volgens Adams, 
een essentiële hoedanigheid van een Gereformeerde kerkzaal. Het witte stuc en de eenvoudige 
entourage hielpen dan ook om dit aanzien te verwerven. 198 

In het  tweede project had Adams zich de opstand, naar eigen zeggen, ‘nagenoeg gelijk’ 
voorgesteld  als  in  het  eerste  plan.  Toch  oogt  deze opstand  iets majestueuzer dan die van het 
eerste plan omdat hier de eenvoudige rondboogvensters vervangen zijn door vensters voorzien 
van het serlianamotief. (Deel III, Afb. 39, A en B) Adams noemde deze vensters, waarvan de 
middelste opening bekroond werd met  een, op de bovendorpels van de flankerende openingen 
rustende, halfcirkelvormige boog,  ‘dubbelde Lichtkozijnen’ of ‘Drielichten’. De opstand kreeg 
zo  een  strakker  aanzien  doordat  de  vensters  nu  dezelfde  breedte  kregen  als  de 
segmentboogvormige vensters van de attiek. Adams beschouwde het feit dat er nu meer helder 
daglicht zou binnenkomen als een duidelijk voordeel. 199 

Het  belangrijkste  voordeel  van  het  derde  en  goedkopere  ontwerp  was  dat  het  voor 
ongeveer de helft van de kosten gerealiseerd kon worden. Toch kreeg ook de opstand hier weer 
een ‘eigen’ gezicht, waardoor ook dit plan aantrekkelijk bleef voor de opdrachtgever. (Deel III, 
Afb. 39, C, D en E) Adams benadrukte hier –in tegenstelling tot in de beide andere plannen– de 
middelste  travee,  die  op  de  verdieping  een  variant  op  het  serlianamotief  kreeg  en  bekroond 
werd  in  het  attiek met  een even breed  segmentboogvormig venster. De beide  andere  traveeën 
kregen eenvoudige rondboogvensters, met  in de attiek halfcirkelvormige vensters van dezelfde 
breedte.  Hij  was  van  mening  dat  ‘(...)  dit  ontwerp  (:  het  nieuwe  muurwerk  en  kozijnen 
erbijgesteld:) voor een somma van ƒ 4500 à ƒ 5000, met glans [cursivering SZ] [zou] kunnen 
afgebouwd worden (...)’. 200 

198 Brade, Handboek, Derde Deel, 37 en 40. 
199 Deze ‘Drielichten’ vonden hun oorsprong in de Romeinse badhuizen of thermenbouw en werden 
daarom  wel  ‘thermenvenster’  genoemd.  In  het  neoclassicisme  raakte  dit  Romeinse  motief  weer 
ongekend populair en werd het door veel vooraanstaande neoclassicistische architecten gebruikt. Ook 
Durand  besteedde  in  zijn  Recueil  et  Parallèle  (…)  op  veel  platen  (platen  3136)  aandacht  aan  de 
Romeinse  thermen waarin veelvuldig het motief van het thermenvenster is terug te vinden. Bij deze 
thermen  van  bijvoorbeeld  Caracalla,  Titus,  Diocletianus  of  Constantijn  hebben  de  thermenvensters 
een verticale vijfdeling. Een halfcirkelvomig venster met verticale driedeling is onder andere terug te 
vinden in de opstand van het Paleis van keizer Diocletianus (284305) te Split, waarvan Durand een 
plattegrond en drie opstanden geeft op plaat 43. Direct onder dit ‘thermenvenster’ is in opstand B ook 
het  serlianamotief  toegepast.  Precies  eenzelfde  combinatie  van  thermenvenster  en  eronder  een 
serlianamotief  stelde  ook  Adams  voor  bij  het  tweede  project  van  het  verbouwingsplan  van  de 
Gereformeerde kerk in het Armhuis. 
200 op.cit. (noot 189).
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2.11c ‘De Zuinige Wijze van Bouwen’: Adams’ Commissarishuisjes voor het Veer 

Er was één bepaald type gebouw waarbij Adams’ zuinige bouwwijze heel duidelijk naar 
voren kwam, aangezien dit type –het wachthuisje of tolhuisje– de eenvoudigste eenvoud die in 
de  neoclassicistische  stijl  mogelijk  was  eigenlijk  voorschreef.  Deze  wacht  of  tolhuisjes 
vormden  daardoor  in  feite  de  essentie  van  eenvoud  in  stijl  en  functionaliteit.  Steden  als 
Amsterdam en Rotterdam bezaten vaste beurtvaartdiensten op allerlei  andere  steden. Elk van 
die diensten had een vaste  laad en losplaats en op die plaats een kantoortje. Hoewel dit soort 
gebouwtjes  zo  goedkoop  mogelijk  geconcipieerd  werd,  zagen  ze  er  niet  zelden  uit  als  een 
‘tempel in het klein’. Het meest eenvoudige en in hiërarchisch opzicht ook nog ‘lage’ bouwtype 
kwam hierdoor soms paradoxaal genoeg  juist heel dicht bij het ‘heiligste der heiligen’ van het 
neoclassicisme: de klassieke tempel. 

In  tegenstelling  tot  de,  in  deel  I  al  eerder  genoemde,  Amsterdamse  stadsarchitect 
Abraham  van  der Hart,  die  in  zijn  ambt werkzaam was  van  het  einde van de 18 de  tot  in het 
begin  van  de  19 de  eeuw,  zag  de  generatie  architecten  na  hem –waaronder Adams–  ook  deze 
wachthuisjes als een onderdeel van de architectuur die dezelfde neoclassicistische behandeling 
verdiende. Voor Van der Hart   betekende het hiërarchische karakter van de ordenarchitectuur 
eigenlijk niet alleen dat er een duidelijk onderscheid diende te zijn tussen de aankleding van een 
paleis of burgerhuis –dit is namelijk ook aanwijsbaar aanwezig in de bouwwerken van Adams’ 
generatie–,  maar  óók  dat  het  voor  bepaalde  gebouwen  beneden  de maatstaf  voldoende  was, 
wanneer ze alleen beantwoordden aan simpele eisen van fatsoen en functionaliteit. Het ‘kleine 
werk’, de wachthuisjes en commissarishuisjes, kreeg bij hem, conform de 18 de  eeuwse traditie, 
een andere behandeling dan het grotere werk. In het begin van de 19 de eeuw, toen inmiddels elk 
bouwtype  wel  doordrongen  was  van  het  neoclassicisme  en  tuitgevels  stilistisch  gezien  vrij 
ouderwets  genoemd  konden worden,  bouwde Van  der  Hart  nog  steeds wachthuisjes met  een 
zadeldakje  tussen  twee  klokgeveltjes,  voorzien  van  enkele  schuiframen  met  een  kleine 
roedeverdeling.  De  Franse  neoclassicistische  architect  ClaudeNicolas  Ledoux  (17361806) 
demonstreerde  daarentegen  al  in  diezelfde  periode  dat  Van  der  Hart  nog  stilistisch  gezien 
‘ouderwetse’  wachthuisjes  ontwierp,  een  toentertijd  nog  afwijkende,  maar  avantgardistisch 
gebleken, manier van behandeling. Deze ging uit van de gedachte dat alle onderdelen van een 
ideale  stad,  óók  de  nietige  gebouwtjes  en  utiliteitsgebouwen,  in  de  sfeer  van  architecturale 
stilering –en dat wilde zeggen een neoclassicistische stilering– betrokken dienden te worden. 201 

Een architect als Pieter Adams was, ondanks het feit dat zijn wacht, tol en veerhuisjes 
vele malen eenvoudiger van opzet waren dan de Parijse tolhuizen ofwel barrières, van Ledoux, 
toch zó doordrongen van de neoclassicistische idealen dat hij ze ook in deze bouwwerkjes niet 
verloochende. Ook Durand gaf overigens  in  zijn Precis des Lecons  (…)  geen hierarchie naar 
gebouwtype aan. Voor hem was het eveneens niet van belang dat een paleis of een kerk anders 
geordonneerd diende te worden dan bijvoorbeeld een wachthuisje. 202 

En  ook  in  het  plaatwerk  van  Johannes  van  Straaten,  de  al  eerder genoemde  tijdgenoot 
van Adams, tonen een aantal platen portieken van verschillende tempels uit de Griekse oudheid. 
Zoals  al  eerder  vermeld,  benadrukte  Van  Straaten  dat  deze  ‘ideale’  architectonische 
voorbeelden  in  zijn boek niet  alleen  een presentatiedoeleind hadden, maar ook direct  ingepast 
konden worden in de hedendaagse 19 de  eeuwse ontwerpopdrachten. Hoewel in de verschillende 
ontwerpen die Adams maakte in de jaren ’20 en ’30 van commissarishuisjes voor het veer deze 
portieken  zeker  niet  gekopieerd  werden  –Adams  gebruikte  bijvoorbeeld  zelden  losstaande 
zuilen–  is  er  toch  wel  degelijk  sprake  van  een  soortgelijk  streven  naar  eenvoud  in  de 
detaillering. Van  Straaten  nam  díe  portieken en gebouwen op die het  beste  aansloten bij  zijn 
ideeën omtrent een sober en zuiver classicisme. In het commentaar bij figuur 4 van plaat I –een 
‘Portiek van een Tempel te Athene’– schreef Van Straaten dan ook: ‘Dit portiek A, rustende op 
vier  Dorische  gecaneleerde  kolommen,  heeft  veel  schoons  in  zijne  proportie,  en  is  een  zeer 

201 Swigchem (1965), 8485 en 260. 
202 Krabbe, 94.
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aanbevelenswaardig  model  [cursivering  SZ]  voor  een  raadhuis,  vorstelijk  landverblijf, 
schouwburg,  e.d.g.’ 203  (Deel  III,  Afb.40)  Van  Straaten  spoorde  zo  op  een  actieve  wijze 
medearchitecten aan (onderdelen van) tempels en andere gebouwen uit de klassieke oudheid te 
gebruiken voor moderne bouwtypen. Deze ‘modellen’ werden vooral geselecteerd op basis van 
de al eerder genoemde aanwezige soberheid en zuiverheid. 

Griekse  tempels en portieken waren geschikte modellen voor alle bouwwerken, dus niet 
alleen  voor  de  grotere  en  wat  voornamere  ontwerpopdrachten,  maar  ook  voor  de  kleinere 
werken  als  bijvoorbeeld  wachthuizen,  tolhuisjes  en  veerhuisjes.  Jhr.C.M.  Storm  van  ’s 
Gravesande,  een  leerling van Adams aan de Artillerie  en Genieschool  te Delft,  gaf ongeveer 
tien  jaar na Van Straaten in het door hem geschreven bouwkundige leerboek ook aan dat men 
voor ‘zeer smalle gebouwen (...) den eenvoudigsten Griekschen tempelvorm [kon] aanwenden, 
hetzij die in antis, hetzij met een porticus van vier kolommen (...)’. 204 

Dat Adams niet persé de platen van Van Straaten, maar wellicht wel die van anderen, als 
basismodel voor zijn commissarishuisjes nam, doet er niet veel  toe. Feit is dat er wel degelijk 
overeenkomsten  zijn  aan  te  wijzen  en  dat  die  het  vermelden  waard  zijn  om  zo  enigszins  de 
tijdgeest, waarin het classicisme zo sterk een stempel zette op de ontwerppraktijk, te begrijpen. 
Zo vertonen bijvoorbeeld de opstanden van het portiek te Athene op Plaat I van Van Straaten 
en die van het commissarishuisje voor het Keulsche Veer van Adams zekere overeenkomsten. 
(Deel  III,  Afb.41)  Uit  de  plattegrond  van  het  commissarishuisje  blijkt  dan  wel  dat  er  geen 
losstaande  zuilen  zijn  gebruikt  zoals  bij  het  klassieke  portaal  en  dat  de  pilasters  ook  niet  in 
tweevoud zijn geprojecteerd, maar deze flankeren wél op een zelfde wijze een ingangspartij die 
ruim in het midden geplaatst  is. Ook de dakbekroningen vertonen –mits zij beide in het platte 
vlak bekeken worden– duidelijke overeenkomsten. Verder gaf Adams het fries in dit ontwerp en 
in andere ontwerpen soms wel en soms geen (concentrische) elementen als metopen mee. Ook in 
een  kleine  opdracht  als  dit  liet  Adams  de  opdrachtgever  (het  stadsbestuur)  klaarblijkelijk  de 
keuze tussen een iets soberder en iets minder sober uitgewerkte zijgevelbekleding. Maar dat de 
zijgevels  van  elkaar  verschillen,  kan  ook  eenvoudiger verklaard worden door bijvoorbeeld de 
mindere mate aan belangrijkheid van een dergelijk ontwerp.Waarschijnlijk dienden er in de fries 
van de links geprojecteerde zijgevel nog metopen te komen, maar in andere ontwerpen kan het 
zeker zonder metopen bedoeld zijn geweest. In dit laatste geval is er dan ook weer een mogelijk 
voorbeeld  te  vinden  bij  Van  Straaten,  namelijk  de  fries  van  het  portiek  ‘van  den  Kleinen 
Tempel’ te Paestum. (Deel III, Afb.42) De sobere en toch stijlvolle detaillering van dit portiek 
sloot ook uitstekend aan bij Adams’ Zuinige wijze van Bouwen. 

Een  wat  groter  opgezet  en  rijker  gedecoreerd  commissarishuisje  was  dat  voor  het 
Amsterdamsche  buitenveer  op  de Spaansche Kade. Adams maakte  een ontwerptekening voor 
dit gebouwtje op 28 mei 1835 en werd twee dagen later in een vergadering van de fabricage tot 
de  bouw  ervan  geautoriseerd.  205  (Deel  III,  Afb.43)  De  ontwerptekening  laat  een 
neoclassicistische voorgevel zien die, wat eisen van het neoclassicisme betreft, helemaal ‘af’ is. 
De strakke,  symmetrisch opgezette en uitgebalanceerde voorgevel wordt gekenmerkt door een 
opvallende middenpartij met een serliana die is opgebouwd uit een deurpartij geflankeerd door 
losstaande zuilen van de Grieks Dorische orde, vensters met  ronde  togen en Grieks Dorische 
pilasters. De deurpartij  is voorzien van een geprofileerde rondboogomlijsting (een rondgaande 
chambranle)  met  een  sluitsteen  in  het  midden.  Bij  de  (Grieks)  Dorische  orde  was  het 
gebruikelijk  om  aan  deuren  alleen  een  rondgaande  chambranle  te  geven  en  niet  ook  nog 
daarboven  een  deklijst  of  fries.  Boven  de  beide  vensters  zijn  concentrische  elementjes  ter 
versiering van het muurvlak aangebracht. Met deze, in de tekening aangeduide, cirkels werden 
mogelijk  rozetten bedoeld. Een ééntraps bordes verleent de middenpartij extra cachet alsmede 
de beide Grieks Dorische pilasters  die op de hoeken van het geheel het hoofdgestel schragen. 
Dit hoofdgestel wordt nog geaccentueerd door middel van een, over de gehele breedte lopend, 

203 Van Straaten (18281832), 2. 
204 Storm van ‘s Gravesande, 605. Jhr.C.M. Storm van ’s Gravesande schreef in 1843 dit bouwkundig 
leerboek  ten behoeve van de cadetten van de Genie. 
205 GAR, OSA, inv.nr. 4623, 1835, Notulen Fabricage, fol.184, Vergadering 30 mei 1835.
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plat  vlak of plint,  dat  als een soort  ‘alternatief  fronton’ boven de dakrand uitsteekt. De beide 
schoorstenen zijn precies ter hoogte van de hoeken van dit ‘platte vlak’ geplaatst. Hoeklisenen, 
bestaande  uit  naar  binnen  toe  gepunte  blokken,  bekrachtigen  de  symmetrische  opzet  van  de 
gevel. De zo verkregen ‘kartelrand’ geeft de strenge gevel toch ook een enigszins frivool accent 
mee  wat  nog  versterkt  wordt  wanneer  de  gepunte  blokken  als  pijlpunten,  wijzend  op  de 
middenpartij, begrepen worden. Uit de plattegrond valt af te leiden dat aan de achtergevel ook 
het serlianamotief gebruikt is. De sterke regelmatigheid die de gevel kenmerkt strekt zich niet 
uit tot de inwendige distributie van het bouwwerkje wat de doelmatigheid juist bevordert. Storm 
van ’s Gravesande meende in diens bouwkundige leerboek dan ook dat het doortrekken van de 
symmetrie  tot  in het gebouw zelf  (...)  ‘in zeer vele  ,  ja bijna  in de meeste gevallen (...) echter 
noodeloos  [is],  daar men het  gebouw  toch nimmer  in het werkdadige  zóó overziet  als met de 
teekening van den platten grond het geval is, ja het geeft soms aanleiding tot eene ondoelmatige 
verdeeling der vertrekken (...).’ 206 

Andere ontwerpen voor  commissarishuisjes van de verschillende veren waren vaak wat 
eenvoudiger van opzet, maar elk gebouwtje, hoe klein ook, werd op zijn minst versierd met een 
of  ander  classicistisch  ornamentje.  Dat  is  bijvoorbeeld  in  het  geval  van  het  uit  één  kamer 
bestaande commissarishuisje voor het veer op Hellevoetssluis een eenvoudig fries met trigliefen 
én  metopen  en  een  zeer  sober  aangezette  kroonlijst.  Eenvoudige,  horizontaal  geheel  rondom 
lopende  groeven  in  het  pleisterwerk  verlenen  dit  huisje  een  krachtige  uitstraling  en  een 
uitsparing van het  veld  rond de deurpartij,  die ook de kroonlijst onderbreekt, accentueert nog 
eens de verder eenvoudig gebleven deurpartij. Toch werd Adams in de vergadering van 30 mei 
1835,  waarin  hij  geautoriseerd  werd  dit  en  andere  commissarishuisjes  te  maken,  zelfs  nog 
gevraagd dit  ‘V:huisje meer  te vereenvoudigen’. 207  (Deel  III, Afb.44) Een  iets  ruimer opgezet 
commissarishuisje voor het veer op Maintz (waarvan de bouw in dezelfde vergadering nog voor 
een  jaar werd uitgesteld) kreeg van Adams een zelfde behandeling van het pleisterwerk, maar 
de  ingangspartij  kreeg  wel  extra  aandacht.  (Deel  III,  Afb.45)  Aan  weerszijden  van  de  deur 
toegevoegde smalle vensters zorgden voor een soort variant op het serlianamotief en een door 
consoles gedragen hoofdgestel werd op de hoeken geaccentueerd met acroteria, terwijl het fries 
een  versiering  in  de  vorm  van  een  opschrift  meekreeg.  Ook  hier  bestond  de  ‘ware 
architectonische versiering’ voornamelijk uit de dispositie van de onderdelen van het gebouw. 
Zo  werd  bijvoorbeeld  de  schoorsteen  door  Adams  exact  ter  hoogte  van  het  midden  van  de 
ingangspartij  geplaatst  en was de gevel verder  in het algemeen symmetrisch opgezet en breed 
horizontaal  georiënteerd.  Ook  in  het  ontwerp  voor  een  nieuw  commissarishuisje  van  het 
Bossche  veer  (dat men  besloot  aan  te  besteden  op  18  juli  1837) werd de  ingangspartij  extra 
benadrukt door twee vensters ter weerszijden van de deur. (Deel III, Afb.46) Beide kregen een 
bekroning in de vorm van een, in de breedte geprojecteerde, voluut die de kroonlijst van de deur 
leek  te  schragen.  Een  doorlopende  kordonlijst  ondersteunde  vervolgens  beide  vensters  die  ter 
hoogte van de bovenste tweederde van de deur gesitueerd waren. 208 

Uit  deze  ontwerpen  blijkt  wel  dat  Adams  uit  doelmatigheid,  minkostbaarheid  én 
stijlbewustheid  zelfs  deze  ‘kleine’  gebouwen  zo  goed  mogelijk  ‘het  karakter  van  eene  edele 
eenvoudigheid’ [cursivering SZ], volgens Van Straaten hét kenmerk van portieken van Griekse 
tempels, meegaf. 209 

2.11d Doelmatigheid en minkostbaarheid: Adams’ Boterhuis 

206 Storm van ’s Gravesande, 624. 
207  Ibidem. 
208 GAR, OSA, inv.nr. 4625, 1837, Notulen Fabricage, fol. 209, Vergadering 8 juli 1837. 
209 Van Straaten (18281832), 3.
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In een vergadering van de fabricage van 6 maart 1830 adviseerde Pieter Adams dat het 
oude  Boterhuis,  dat  van  1664  dateerde,  afgebroken  diende  te  worden  ‘tot  voorkoming  van 
ongelukken’. 210 

Het  stadsbestuur  legde  vervolgens  blijkbaar  het  advies  van Adams  een  tijd  naast  zich 
neer,  aangezien  er  pas  weer  in  juli  1835  in  fabricagevergaderingen  over  het  oude Boterhuis 
gesproken werd. Er werden toen serieus vragen gesteld over de wijze waarop dit oude gebouw 
geamoveerd  diende  te  worden.  Hierbij  werd  de  architect  om  advies  gevraagd.  Omdat  het 
Boterhuis  de  plek  was  waar  het  gewicht  van  boter,  voordat  deze  verhandeld mocht worden, 
werd  gecontroleerd  en waar de  stedelijke belasting over boter geheven werd, diende men van 
stadswege ook te voorzien in een tijdelijk lokaal, ‘een Loots’, om de botermarkt in te houden. 211 
In augustus het jaar daarop was men al bezig met behangen en het plafonneren van de bindlaag 
van het nieuwe Boterhuis. Hieruit valt te concluderen dat men direct na de sloop van het oude 
Boterhuis begonnen was met de bouwwerkzaamheden van het nieuwe Boterhuis, die niet veel 
langer dan een jaar in beslag zouden nemen. 212 

Tussen maart 1830 en  juli 1835 moet Adams zijn  tekeningen, die verder niet gedateerd 
zijn,  voor  het  nieuwe  Boterhuis  hebben  vervaardigd.  Het  is  waarschijnlijker  dat  de  datering 
dichter bij  1835  ligt dan bij 1830, aangezien er pas  in 1835 echt actief  iets werd gedaan met 
Adams’ advies. 

Adams vervaardigde  twee verschillende ontwerpen voor het nieuwe Boterhuis, waarvan 
uiteindelijk  het meest  sobere  en  strakke  neoclassicistische  ontwerp werd uitgevoerd. Door de 
ligging van het gebouw had het feitelijk twee voorgevels, of beter gezegd, twee hoofdgevels: de 
echte voorgevel lag aan een plein –aan de noordzijde van de Nieuwemarkt– en de zogenaamde 
achtergevel  lag  aan de Prinsenstraat, een winkelstraat, die  in het begin van de 17 de  eeuw was 
aangelegd  en  met  haar  13  meter  breedte  royaal  van  opzet  was. 213  Vooral  in  het  eerste,  niet 
uitgevoerde,  project  van  Adams  wedijverden  beide  gevels  bijna met  elkaar  om  de  ‘titel’  van 
voornaamste gevel van het Boterhuis. Van enige echte gelijkvormigheid is bij de onuitgevoerde 
ontwerpen eigenlijk geen sprake, behalve dan dat de basisvormen, logischerwijs voortvloeiend 
uit de constructieve opzet van het gebouw, een zelfde indeling van de verdiepingen, met name 
herkenbaar in de attiek, dicteren. 

De  voorgevel  van  dit  onuitgevoerde  ontwerp  is  vijf  traveeën  breed,  heeft  naast  een 
begane grond, een eerste, en een tweede verdieping en boven de kroonlijst een attiek, en wordt 
aan  weerszijden  afgesloten  door  hoeklisenen,  die  aan  de  horizontaal  gelede,  verder  vlak 
gehouden gevelwand, tezamen met de, van rusticabanden voorziene, middenpartij een verticaal 
accent verlenen. (Deel III, Afb.47) De middentravee heeft een dominerende rol en wordt vanaf 
de verdieping behandeld als risaliet die ook in de attiek tot uitdrukking komt in de vorm van een 
dakvenster. Dit  venster  steekt,  afwijkend  van  de  andere mezzaninovensters  die de vorm van 
een  liggende  rechthoek  hebben,  met  haar,  door  sluitsteen,  voluten  en  lijstwerk  geprofileerde, 
rondboogomlijsting  omhoog  en  wordt  geflankeerd  door  eenvoudige,  ongeprofileerde 
vleugelstukken. De begane grond  is voorzien van vijf deurpartijen, waarvan de middelste drie 
dubbele deuren met halfronde togen identiek zijn en geflankeerd worden door enkele deuren met 
door  consoles  ondersteunde  halfronde  bovenlichten,  voorzien  van  een  profilering  en  in  de 
aanzetten voluten. Vanaf de boogaanzetten is de begane grond van rusticabanden voorzien. Een 
lijst  scheidt  de  begane  grond  van  de  eerste  verdieping. De  vensters  van  de  eerste  verdieping 
rusten op een stenen band, ofwel kordonlijst. Het venster in de middentravee is van een bredere 
omlijsting  voorzien  dan  de  andere  vensters  en  wordt  bekroond  met  een  door  consoles 
ondersteund  fronton.  Een kordonlijst  scheidt  de  eerste verdieping van de  tweede. De vensters 
van  de  tweede  verdieping  zijn  gelijk  aan  die  van  de  eerste  verdieping,  behalve  dan  dat  ze  in 

210 GAR, OSA, invnr. 4612, Notulen Fabricage 4 november 182928 juli 1830, fol.37, Vergadering 6 
maart 1830. 
211  GAR,  OSA,  inv.nr.  4623,  1835,  Notulen  Fabricage,  fol.  219,  Vergadering    1  juli  1835  en  fol. 
226A+B Vergadering 11 juli 1835. 
212 GAR, OSA, Invnr. 4624, 1836, Notulen Fabricage, fol. 271, Vergadering 27 augustus 1836. 
213 Feringa, fotobeschrijving bij nr. 69/70, 73, 74, 137 en 138.
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plaats van drie,  twee  ruiten  in de hoogte hebben. Het middelste venster  is door een kroonlijst 
ook hier weer extra benadrukt. 

Al met  al  kan  dit  gevelontwerp beschouwd worden als  een vrij  ouderwetse benadering 
van  het  klassieke  idioom,  met  uitzondering  dan  van  de  begane  grond,  die  met  zijn  sobere 
aanpak en halfcirkelvormige elementen meer typisch neoclassicistisch van aard was. 

In  het  ontwerp  van  de  achtergevel  kunnen  wel  elementen  van  de  voorgevel  worden 
teruggevonden,  maar  deze  zijn  vaak  net  op  een  andere  manier  benaderd.  (Deel  III,  Afb.48) 
Deze  gevel  kreeg    in  het  geheel  van Adams  een  iets minder  traditionele  aanpak. De  sterkere 
horizontale  geleding,  die  door  het  weglaten  van  een  middenrisaliet  verkregen  werd,  paste 
uiteraard  veel  beter  binnen  de neoclassicistische vormentaal. Hier  zijn  alleen de verdiepingen 
voorzien van hoeklisenen, die met  hun alternerende smalle en brede blokken een dynamischer 
uiterlijk  hebben  dan  in  de  voorgevel. De  scheiding  tussen de  eerste,  en  tweede verdieping  is 
middels een groter blok met cirkelvormig ornament in de beide hoeklisenen en drie rechthoekige 
vlakken versierd met  inscripties veel  speelser  aangeduid. Tafels met opschriften konden  in de 
neoclassicistische vormentaal, zoals ik al eerder aangaf bij de bespreking van de Gereformeerde 
kerk  in  het Armhuis,  als  een  legitieme,  lees:  doelmatige,  ‘versiering’ beschouwd worden. De 
begane grond werd geleed door dezelfde drie dubbele deurpartijen als in de voorgevel alleen dan 
met twee eenvoudige enkele deuren om en om geplaatst. De laatsten kregen een los rechthoekig 
bovenlicht in de wederom van rusticabanden voorziene bovenpartij, die met een lijst ter hoogte 
van de aanzetten van de togen ingeleid werd. Een lijst scheidde wederom de begane grond van 
de  eerste  verdieping  en  de  vensters  van  deze  verdieping  rustten  eveneens weer  op  een  brede 
stenen  band.  Zowel  het  middelste  venster  van  de  eerste  verdieping  als  dat  van  de  tweede 
verdieping  werd  slechts  extra  benadrukt  door  een met  consoles  ondersteunde  kroonlijst.  Het 
dakvenster in de middentravee was in opzet hetzelfde als aan de voorgevel maar kreeg een soort 
Frans balkonnetje ter hoogte van de aanzetten van de boogomlijsting. De kroonlijst van de gevel 
werd voorzien van een tandlijst. 

Concluderend doen deze voor en achtergevel eigenlijk eerder denken aan twee varianten 
voor een zelfde gevel, daar zij zo duidelijk niet op een gelijkvormige manier zijn aangepakt. 214 
Het  is  daarom  ook  heel  waarschijnlijk  dat  Adams  in  de  beide  gevelontwerpen  slechts  heeft 
willen experimenteren binnen het  idioom van het neoclassicisme om zo  tot de  juiste, en meest 
doelmatige, vormelementen te komen voor een Boterhuis. Hij heeft op een vrije manier als het 
ware gegoocheld met verschillende mogelijke neoclassicistische elementen en slechts een aantal 
hiervan ook daadwerkelijk goedgevonden voor gebruik in de uiteindelijk uitgevoerde ontwerpen. 
Dat  geldt  onder  andere  voor  het  dakkozijn  in  de  achtergevel,  dat  in  het  uitgevoerde  ontwerp 
voor de achtergevel terugkomt, alsmede voor de vensterbehandeling met kroonlijst en consoles 
van  de  middelste  travee  van  diezelfde  achtergevel,  die  terugkomt  in  zowel  de  voor,  als 
achtergevel  van  het  uitgevoerde  ontwerp.  Ook  bleef  het  idee  van  de  attiek  in  de  uitgevoerde 
ontwerpen gehandhaafd en werden de dubbele deuren met halfronde togen uit het onuitgevoerde 
voorgevelontwerp door Adams zelfs als zo geslaagd beschouwd dat de architect uiteindelijk de 
hele begane grondverdieping van deze deurpartijen voorzag. 

Voor  de  uitgevoerde  ontwerpen  van  de  voor,  en  achtergevel  van  het  Boterhuis  heeft 
Adams heel duidelijk een veel strengere gelijkvormigheid in acht genomen. (Deel III, Afb.49 en 
50)  Beide  gevelontwerpen  pasten  veel  beter  bij  elkaar  dan  de  onuitgevoerde  ontwerpen  dat 
deden. Ze zijn soberder en eenvoudiger van opzet en worden beiden gekenmerkt door een sterke 
horizontale  geleding,  die  met  name  door  de  brede  ‘steenen  band’,  de  kordonlijst,  tussen  de 
eerste  en  tweede  verdieping  tot  uitdrukking  komt.  Er  zijn  geen  hoeklisenen  of  tafels  met 
opschriften.  Alles  is  sober  en  strak  gehouden.  De  vijf  identieke  deurpartijen  die  de  begane 
grondverdieping  van  de  voorgevel  bepalen  en  waar  een  repeterende  werking  van  uitgaat, 
benadrukken nog eens de gelijkvormigheid en regelmatigheid. De begane grondverdieping van 

214  Dàt  zij  voor,  en  achtergevel  zijn,  staat  onomstotelijk  vast,  aangezien  volgnummer  1560  in  de 
‘Inventaris  PW  Kaarten  en  Technische  Tekeningen  gemeentewerken,  deel  I,  nrs.  1  t/m  4579’ 
(aanwezig  in  de  atlas  van  het    GAR)  wordt  aangeduid  met  ‘voorgevel’  van  het  Boterhuis  en 
volgnummer 1561 met ‘achtergevel’ van ditzelfde gebouw.
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de achtergevel  is,  in  tegenstelling  tot de drie  in het onuitgevoerde ontwerp, bepaald door  twee 
dubbele  deurpartijen  met  ditmaal  segmentvormige  bovenlichten  in  de  van  rusticabanden 
voorziene bovenpartij en drie,  in plaats van  twee, enkele deuren met elk een bovenlicht direct 
boven de deur. 

De  regelmatige  indeling  van  de  begane  grondpartij  van  de  voorgevel  roept  enige 
gelijkenis  op  met  twee  werken  van  de  architect  Abraham  van  der  Hart,  wiens  sobere 
classicisme van rond de eeuwwisseling in verband met het Algemeen BedelaarsWerkhuis van 
Adams in Deel I al aan de orde is geweest. Of Adams de twee gebouwen in kwestie, de Franse 
en de Hoogduitse Schouwburg  (respectievelijk 1785 en 1790), wel of niet gezien heeft en als 
inspiratiebron  heeft  genomen,  is  niet  te  zeggen.  (Deel  III,  Afb.53a)  Feit  is  dat  de  begane 
grondindeling  van  de  beide  schouwburgvoorgevels  en  die  van  het  Boterhuis  een  sterke 
gelijkenis vertonen. Net als Adams koos ook Van der Hart voor een rechte gevelafsluiting, al 
dan niet met een attiek, maar in elk geval met een dakvenster. In de beide werken van Abraham 
van  der  Hart  werd  eveneens  de  horizontaliteit  sterk  benadrukt, maar,  net  als  in  zijn Nieuwe 
Werkhuis, werden ook hier  geen kordonlijsten gebruikt om de woonlagen aan te geven. Beide 
ontwerpen hebben wél lijsten ter (visuele) ondersteuning van de vensterpartijen, maar de drang 
tot  nog  verder  doorgevoerde  regelmaat  in  de  vorm  van  kordonlijsten  die  de  gevel  óók  nog 
horizontaal  doorsnijden  ter  accentuering  van  scheidingen  tussen  verschillende  verdiepingen, 
was waarschijnlijk één die pas in zwang kwam bij de generatie architecten van Adams. 215 

Het  aanduiden  van  de  verdiepingen door middel van kordonlijsten werd door  Jhr.C.M. 
Storm  van  ’s  Gravesande  specifiek  vermeld  als  een  versieringswijze  van  de  gevel  in  diens 
bouwkundige leerboek. 

Eene  versiering  die  aan  verre  de  meeste  gebouwen  wordt  aangewend  is  eene  kroon  of 
gevellijst,  onafhankelijk  of  zij  al  of  niet  tot  goot  dient;  verder  kan  men  de  gevel  van  een 
gebouw op verschillende wijzen afdeelen en versieren door lijstwerken of door platten banden, 
die  hetzij  tot  doorgaande  ondersteuning  van  de  vensterkozijnen,  hetzij  tot  aanwijzing  der 
verdiepingen  kunnen  dienen,  of  wel  als  een  tweede  kroonlijst  een  lager  gedeelte  van  het 
gebouw  schijnen  te  beschutten,  enz.  Al  zulke  lijstwerken  behooren  tot  de  eerste  klasse  van 
versieringen,  zij maken  een wezenlijk  deel  van  de  constructie  uit,  terwijl  de  ornamenten  die 
men nu verder dáárop aanbrengt als bijwerken beschouwd kunnen worden (600). 

Gelijkvormigheid  in  de  indeling  van  beide  Boterhuisgevels  werd  geacht  hen  kracht  te 
verlenen.  Naast  het  lijstwerk  van  de  gevels,  de  identieke  deurpartijen  en  vensters  (met 
uitzondering dan van enige nadruk op de vensters in de middentravee) is ook te zien op een foto 
uit  1917  van  de  voorgevel  van  het  Boterhuis  dat  de kroonlijst  onder de  attiek doorgetrokken 
werd over de gevels van de beide gebouwen ernaast. Het is heel waarschijnlijk dat dit al door 
Adams  zo  bedacht  was  om  zo  ook  in  de  directe  omgeving  van  het  Boterhuis  enige 
gelijkvormigheid  te  creëren  in  een  verder  geheel  divers  gelede  gevelwand.  Andere 
neoclassicistische  architecten benadrukten ook herhaaldelijk dat  gelijkvormigheid  in een gevel 
van groot  belang was. Zo ook Van Straaten, die  in zijn Afbeeldingen (...) met betrekking  tot 
drie  gevels  van  winkelhuizen  schreef:  ‘echter  dient  men  hierbij  wel  voornamelijk  de  gepaste 
gelijkvormigheid der deuren, kozijnen, ramen enz. in acht te nemen, waarvan wij, bij deze drie 
gebouwen, een geschikt denkbeeld hebben getracht te geven’. 216 (Deel III, Afb.5154) 

De jongste zoon van Adams, Gijsbertus Louis, vervaardigde een bijna exacte kopie van 
de  uitgevoerde  voorgeveltekening  van  het  Boterhuis  van  Adams.  (Deel  III,  Afb.55)  In  deze 
tekening  valt  op  dat  er  wat  verbeterd  is  aan  de  consoles  die  de  kroonlijsten  steunen  van  de 
vensters op de eerste en tweede verdieping. Gijsbertus had deze in eerste instantie blijkbaar niet 
lang genoeg gemaakt.Toen er  in 1835  in de fabricagevergaderingen serieus over de sloop van 
het oude en de bouw van een nieuw Boterhuis gesproken werd, was Gijsbertus 17 jaar oud. Dat 

215 Van Swigchem (1965), 88, 94 en 101, afbeeldingen 29, 31 en 35. 
216 Van Straaten (18281832), 24 (Beschrijving van Plaat XXXI).
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Gijsbertus bij  zijn vader  toen  in de  leer moet zijn geweest, net als Pieter Adams dat zelf heel 
waarschijnlijk  was  bij  zijn  eigen  vader,  is  bijna  een  vanzelfsprekendheid.  Deze  bewaard 
gebleven tekening van de hand van Gijsbertus is ook een goed voorbeeld én bewijs van het feit 
dat  Adams  een  groot  belang  hechtte  aan  het  natekenen  van  voorbeelden  door  aspirant 
architecten. Er valt eveneens uit af te leiden dat Adams de nieuwbouwopdracht en het ontwerp 
van het Boterhuis belangrijk genoeg vond voor het onderricht  in het bouwkundig  tekenen van 
zijn eigen zoon. 217 

Uit deel I is al wel gebleken dat Adams als docent op de verschillende opleidingen waar 
hij  werkte  graag  gebruik  maakte  van  voorbeeldtekeningen  in  zijn  lessen.  Zowel  platen  van 
gebouwen  van  ‘beroemde’  architecten,  als  de  van  zijn  eigen  hand  bekend  zijnde  platen  van 
verschillende  orden  en  andere  bouwkundige  onderdelen  –bijvoorbeeld  details  van 
kapverbindingen–  moeten  door  hem  aan  zijn  leerlingen  zijn  voorgelegd.  Het  natekenen  van 
voorbeelden  stond  in  die  tijd  algemeen  bekend  als  zijnde  een goede  leerschool voor  aspirant 
architecten  en  timmerlieden.  Ook  Brade  spoorde  in  zijn  handboek  ‘de  beoefenaars  der 
bouwkunde’ aan om bijvoorbeeld platen uit de Parallèle des édifices anciens et modernes van 
Durand  te  raadplegen.  Zo  beschouwde  hij  een  gebouw  van  de  architect  ClaudeNicholas 
Ledoux van een gevangenis te Aix als ‘een der beste moderne gevangenhuizen (...) hetwelk tot 
model  verstrekt  heeft  voor  andere  steden’,  en  dat  ook  te  vinden  was  in  het  voornoemde 
plaatwerk van Durand. Brade was ervan overtuigd dat hij in zijn handboek van een aantal van 
de voornaamste soorten gebouwen voorbeelden ter bestudering had gegeven die als handleiding 
konden  dienen  in  de  ontwerppraktijk. 218  Storm  van  ’s  Gravesande  onderschreef  eveneens  de 
belangrijkheid van het natekenen in zijn leerboek, maar plaatste er echter ook een kanttekening 
bij. Hij was allereerst absoluut van mening dat een juiste keuze van bijvoorbeeld de lijstwerken 
aan  gebouwen  niet  door  regels  bepaald  kon  worden,  maar  afhing  van  de  smaak  van  de 
bouwmeester, die deze slechts kon cultiveren ‘(...) door veel oefening en het vlijtig bestuderen 
van  goede  voorbeelden  (...)’.  Hij  beschouwde  de  boeken  Nouveau  Parallèle  des  ordres  d’ 
Architecture des Grecs,  des Romains  et  des auteurs modernes  (Parijs  1819), Vergleichende 
Darstelling  Griechischer  Bauordnungen  (Potsdam  18321839)  en  Antiquities  of  Athens 
(17621816) van respectievelijk Charles Pierre Joseph Normand (17651840), J.M. Mauch en 
James  Stuart  17131788)  en  Nicholas  Revett  (17201804),  als  bijzonder  geschikt  en 
aanbevelingswaardig  ten gebruike bij het onderwijs in de Schoone Bouwkunst. Het bestuderen 
en onderling vergelijken van (ontwerp)tekeningen van gebouwen alléén was volgens hem echter 
niet afdoende. De projectie van een gevel gaf, zelfs wanneer deze in goed perspectief gebracht 
was  en  geschaduwd,  nooit  een  werkelijk  volkomen  beeld  van  een  bouwwerk  en  daarom 
beschouwde  Storm  van  ’s  Gravesande  het  als  noodzakelijk  om  voor  het  verkrijgen  van  een 
grondige kennis van de schoone bouwkunst vele beroemde gebouwen in natura te zien. 219 

2.12 Adams’ Entrepotdokplannen 220 

Na in hoofdstuk 2.11a al even aangestipt te hebben hoezeer het zuinigheidsaspect ook in 
Adams’  onuitgevoerde  entrepotdokplannen  een  rol  speelde,  zal  ik hier  nader  ingaan  op deze 
ontwerpen en op de doelmatigheid en minkostbaarheid die hierin door Adams op verschillenden 
manieren werd betracht. De opmerking van Adams dat hij deze tekeningen ‘geheel buiten last 
en uit eigen beweging en begeerte [had] vervaardigd, om daarmede in der tijd Land en stad te 
kunnen  dienen  [cursivering  SZ]’,  toont  aan  hoe  belangrijk  deze  entrepotdokplannen  voor 

217 Vier jaar later werd bij Gijsbertus in de Volkstelling van 1839 te Delft al vermeld dat hij architect 
van beroep was. Zie deel I, hoofdstuk 1.20 (noot 122). 
218 Brade, Handboek, Derde Deel, 59 en 75. 
219 Storm van ’s Gravesande, 602 en 625. 
220 Het woord entrepot, een samentrekking van entredépôt (tussendepot) geeft zelf al het doel van een 
entrepotdok  aan:  het  opslaan  van goederen waarvan de definitieve bestemming nog niet vasstaat en 
waarvoor geen invoerrechten of accijnzen betaald hoeven te worden. Deze zijn alleen verschuldigd bij 
het in consumptie brengen van de koopwaar.
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Adams,  zowel  beroepsmatig  als  persoonlijk,  waren.  Met  dit  in  het  achterhoofd  en  de 
begeleidende memorie van de plannen in ogenschouw nemend, kan men niet anders concluderen 
dan dat het Adams ook bittere ernst was met zuinigheid, doelmatigheid en minkostbaarheid in 
die plannen die (nog) niet aan de gebruikelijke strakke budgettaire eisen waren onderworpen. 221 

De havens van Rotterdam waren  in de 19de eeuw allang niet meer  toereikend voor het 
scheepvaartverkeer.  Door  het  toegenomen  aantal  schepen  waren  ze  te  klein  geworden  en 
bovendien slibden ze voortdurend dicht door het verlandingsproces van de rivier de Maas. Met 
een,  in  de  jaren  ’30  aangeschafte,  baggermachine  konden  de  havens  wel  weer  behoorlijk  op 
diepte gebracht worden. Voor die tijd en overigens ook erna bleven de havens in elk geval voor 
de  zeeschepen  ongeschikt.  Deze  schepen  bleven  in  de  praktijk  op  stroom  liggen  of maakten 
gebruik  van  de kade  aan de Boompjes. Uitbreiding van de havencapaciteit was dan ook echt 
noodzakelijk geworden. Naast plannen voor die noodzakelijke uitbreiding van de havens aan de 
westzijde van de stad in het zogenaamde Nieuwe Werk, waren er óók plannen om eveneens op 
die  plek  een  entrepotdok  te  vestigen.  De wet  van  31 maart  1828, waarin  bepalingen waren 
opgenomen  betreffende  een  vrije  in  en  weder  uitvoer  (uit  en  naar  zee)  door  middel  van 
tijdelijke  opslag  in  een  publiek  entrepot,  had  er  voor  gezorgd  dat  ook  Rotterdam  op  een 
enigszins  dwingende  manier  in  de  vestiging  van  een  entrepot  diende  te  voorzien.  Zowel 
Antwerpen als Amsterdam hadden het belang dat hierin voor de handel lag ingezien en tot dit 
doel  een  ruim  entrepotdok  laten  inrichten  dat  direct  aan  het  scheepvaartwater  lag.  In 
Amsterdam  was  de  neoclassicistische  stadsarchitect  Jan  de  Greef  verantwoordelijk  geweest 
voor het ontwerp van het entrepot (18271830) aldaar. Het poortgebouw dat het terrein van dit 
entrepot ontsloot, had hij ontworpen in de strakke sobere neoclassicistische vormentaal die ook 
Adams hanteerde. Hoewel de Kamer van Koophandel  te Rotterdam in juni 1828 aandrong op 
het  stichten  van  een  algemeen  entrepot  in  Rotterdam,  zag  het  stedelijk  bestuur  over  het 
algemeen weinig heil in de transitohandel en beschouwde het als financieel bezwaarlijk voor de 
stadskas, aangezien de vereiste gebouwen en inrichtingen waarschijnlijk van stadswege dienden 
te  worden  geleverd  en  onderhouden. Men  vreesde  ook  voor waardevermindering  van  de  vele 
particuliere pakhuizen bij de komst van een entrepotdok. Adams vervaardigde in oktober 1829 
een hele reeks entrepotdokplannen, aangezien hij hiertoe in augustus opdracht had gekregen, en 
diende  deze  bij  de  gemeente  in.  De  voortvarendheid  van  Adams  in  het  ontwerpen  van  deze 
entrepots  bracht  het  realisatieproces  ervan  op  een  hoger  plan  dan  de  gemeente  eigenlijk  had 
voorzien.  De  ontwerpen  werden  daarom  feitelijk  ter  zijde  geschoven  en  het  gemeentebestuur 
trachtte nog in dezelfde maand  op verschillende manieren het aanleggen van een entrepot uit te 
stellen  dan  wel  af  te  stellen.  Zo werd  een  verzoek  om  het  voormalige  gebouw  van  de Oost 
Indische Compagnie, het OostIndisch Huis, provisioneel tot entrepot te kunnen inrichten door 
de  Koning  bij  KB  van  29  oktober  1829  ingewilligd.  Mede  hierdoor,  maar  óók  door  het 
uitbarsten van de opstand in de Zuidelijke Nederlanden in 1830 (die zou leiden tot het ontstaan 
van de nieuwe staat België), zag het gemeentebestuur nog kans het leveren en onderhouden van 
de  voor  een  entrepot  noodzakelijke  gebouwen  en  inrichtingen  een  halve  eeuw  uit  te  stellen. 
Gedurende de verdere regering van Koning Willem I  lukte het hen de uitvoering er van op de 
lange baan te schuiven door eindeloos nieuwe plannen aan te bieden en te blijven ‘redekavelen’ 
over de plaats waar de gewenste  instelling zou moeten komen. Adams maakte tussen 1829 en 
1836 zo’n vijftien plannen voor  entrepots die op  zeer verschillende plekken  in de stad –maar 
voornamelijk rond het Oost  Indisch Huis en de Scheepmakershaven– waren geprojecteerd. De 
ontwerpen  die  hij  met  gedrevenheid  had  vervaardigd,  werden  door  de  onwil  van  het 
gemeentebestuur  eigenlijk  gereduceerd  tot  schijnprojecten.  Uiteindelijk werd  pas  in  1882  de, 
door  de  Rotterdamsche  HandelsVereeniging,  op  Feyenoord  in  1879  gegraven  entrepothaven 
met  pakhuizen  (‘De  Vijf  Werelddelen’),  loodsen  en  opslagterreinen,  eenvoudig  door  de 
gemeente overgenomen. 222 

221 zie deel I, hoofdstuk 1.16. 
222 Van Dijk, 13; Het honderdjarig (…), 2934; Van Ravesteyn, 2933. Het vinden van oplossingen 
voor het probleem van het dichtslibben van de havens kon stadsarchitect Adams tot zijn taak rekenen. 
Zo had hij bijvoorbeeld op 2 februari 1834 een kaart vervaardigd van de Haringvliet ‘dienende om aan



84 

Op  16  oktober  1829  schreef  Adams  de  begeleidende  memorie  van  zijn  eerste 
entrepotdokplannen.  Deze memorie  had  betrekking  op  een  vijftal  tekeningen waarvan  er  vier 
ontwerptekeningen  waren  tot  het  maken  van  een  entrepot  aan  respectievelijk  het  Tweede 
Nieuwe Werk, het Westeinde van de Boompjes, in de Haringvliet en bij de Glas en Bierhaven. 
Eén was  een opstandtekening van het  ontworpen entrepot  aan het Tweede Nieuwe Werk, dat 
ook (deels) gebruikt kon worden ‘als een Leydraad’ voor de architectonische ordonnantie van 
de  andere  ontworpen  entrepots.  In  de  inleiding  gaf  Adams,  voordat  hij  overging  tot  de 
bespreking van de verschillende plannen, expliciet aan dat de ontwerpen ook door deskundigen 
uit  de  handel  beoordeeld  dienden  te worden,  aangezien  hijzelf  vond  dat  hij  niet  goed  genoeg 
bekend was met de financiële aspecten van een  typisch  tot de koophandel behorend fenomeen 
als een entrepot. Dat was voor hem ‘te ver van de bouwkunde verwijderd’. Hoewel Adams om 
die  reden  waarschijnlijk  ook  niet  precies  de  maten  aangaf  van  de  verschillende 
gebouwonderdelen, was hij wel al heel precies in de aanduiding van het te gebruiken materiaal. 
Zo  dienden  alle  pakhuizen  bijvoorbeeld  gemetseld  te  worden  ‘(...)  met  beste  graauwe 
waapmoppen,  en  de  kordons  of  horizontale  chaines,  met  IJsselklinkers  geoctrooyeerd  uit  de 
fabriek  van  Mijnlieff;  –dit  alles  naar  den  eisch  deugdzaam  te  bewerken,  met  wel  geleschte 
steenkalk, broëlsche tras, en scherprivier zand.’ 223 (Deel III, Afb.56) 

Hoewel  de  auteur  Van  Dijk  het,  in  zijn  boek  over  het  19de  eeuwse  Rotterdam  met 
betrekking  tot  de  entrepotdokplannen  van  Adams,  had  over  ‘(...)    eerder  –naar  toenmalige 
maatstaven–  fraaie  dan practische ontwerpen  (...)’,  getuigt  de uitgebreide memorie  juist  door 
haar preciesheid van een uiterst  praktische  fraaiheid. De ontworpen pakhuizen en gebouwen, 
uiteraard  ‘en  stile grec’ opgetrokken, vormen een geheel, maar voldoen  tegelijkertijd  aan alle 
mogelijke eisen van zuinigheid, doelmatigheid, eenvoud en vooral ook: nut. Zo schreef Adams 
in zijn memorie met betrekking tot de pakhuizen en gebouwen: 

Wat  al  verder  de  geheele  ordonnantie  van  dit  groot  werk  betreft,  heb  ik,  zoo  veel  mijn 
vermogen toelaat, geschikt in dien geest, en zoo als ik (behoudens wijzer oordeel:) vermeen dat 
een Entrepôtdok dient ingericht te zijn. Niets is met Cieraden gevuld, het zijn klompen hout en 
steen, die op een gepaste en sterke wijze van bouwing, en eene ongedwongen bouwtrant zijn te 
saam gebracht [cursivering SZ] (...) (9) 

Op  een  praktische  wijze  gaf  Adams  ook  aan  dat  er  altijd  bezuinigd  kon  worden  op  de 
verschillende  onderdelen  van  dit  entrepodokproject,  maar  dat  men  daarbij  wel  in  gedachten 
diende  te  houden  dat  sommige  bezuinigingen  vooraf  konden  betekenen  dat  iets  op  den  duur 
bijvoorbeeld in het onderhoud zeer kostbaar kon worden. Zo gaf hij aan dat het veel goedkopere 

te wijzen hoeveel diepte gronds moe[s]t worden uitgebaggerd om dezelven te brengen op 3.00 onder 
Rottepeil.’  Zie:  GAR,  Topografische  Atlas,  Eerste  bijlage  van  den  Inventaris  van  het  Archief  der 
Gemeente Rotterdam, Hoofdafdeling  II Regering, Onderafdeling I Kaarten, Plannen en teekeningen, 
Eerste Verzameling, in chronologische volgorde, Eerste Stuk: Portefeuille II (18001849) E, nr. 114. 
Over de architect Jan de Greef en zijn Amsterdamse oeuvre, zie: De Moor, 2026. 
>In  de  literatuur  waar  de  entrepotdokplannen  van  Adams  genoemd  worden,  wordt  bijna  altijd  de 
aanduiding ‘schijnprojecten’ (voor het eerst gebruikt door Van Ravesteyn) gebezigd. Uit de tekst van 
Van  Ravesteyn  blijkt  dat  de  ontwerpen  met  name  door  de  onwil  van  het  gemeentebestuur  om  een 
entrepot aan te leggen, feitelijk schijnprojecten waren. Toch is die aanduiding van schijnprojecten bij 
Van Ravesteyn meestal  door latere auteurs geïnterpreteerd als zouden de ontwerpen ook door Adams 
zelf  eigenlijk  niet  realistisch  bedoeld  zijn  geweest.  Hoewel Adams  in  zijn  enthousiasme  voor  deze 
plannen de tekeningen bijzonder fraai en de memorie al bijzonder uitgebreid gemaakt had, werd geen 
van  de  plannen  nog  verder  specifieker  gedetailleerd,  aangezien  hij  uiteindelijk  niet  hiertoe  de 
opdracht kreeg van de gemeente. 
223  GAR,  OSA,  invnr.  5080,  Stukken  betreffende  plannen  tot  uitbreiding  van  de  stad,  18291851, 
‘Beschrijving  van  de  entrepotdok  plannen  uit  1829’,  23  en  17; GAR Topografische Atlas, Eerste 
bijlage (...) Portefeuille II E, nr. 107111 (entrepotdokplannen van oktober 1829).
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alternatief  van  een  paalwerk  en  houten  dek  in  plaats  van  een  bestrating  met  keien  voor  de 
losplaats inderdaad later toch zeer kostbaar zou uitvallen. 224 

Adams benadrukte op meerdere plekken  in deze memorie dat een combinatie tussen het 
praktische  en  zuinige  met  het  fraaie,  dat  wil  zeggen:  neoclassicistische,  voor  hem  een 
vanzelfsprekendheid  én  mogelijkheid  was.  Zo  waren  door  hem  aan  beide  kanten  van  de 
sluiskolk ‘(...)  in eene ruime en zuivere Stijl (: bij wijze van Portiques:) (...)[cursivering SZ]’ 
bureaux ingericht voor werknemers van het entrepot (‘bedienaars en Commiesen’), door middel 
van  een  draaibrug  met  elkaar  verbonden.  De  portieken  van  de  beide  gevels  waren  zo 
geprojecteerd dat tussen de –aan weerskanten doorlopende– muren, zuilen stonden opgesteld: in 
feite  een  afgeleide  van  de  Griekse  tempelvorm  in  antis.  Naast  deze  keuze  voor  de,  volgens 
Adams,  juiste  en waardige  toepassing  van  de  neoclassicistische  vormentaal  voor  deze  gevels 
aan de sluiskolk,  liet hij ook twee vuurtorens (‘ Phares’) de façade aan de buitenzijde naar de 
rivier toe, ‘decoreeren’. Hierbij gaf hij nadrukkelijk aan dat de vuurtorens ‘(...) tevens een zeer 
nuttig  doel  hebben,  om  bij  den  nacht  en  Stormweder  de  Schepelingen  ten  bake  te  strekken 
(...)[cursivering  SZ]’. 225  Ter  hoogte  van  dezelfde  plek  als  deze  vuurtorens  werden  aan  de 
binnenzijde  van  het  dok  voor  de  bureaus  ijzeren  kranen  geprojecteerd.  Over  de  voor  de 
neoclassicistische  stijl  noodzakelijke  en  gebruikelijke  symmetrische  en  regelmatige  indeling 
verhaalde Adams nog eens extra in de memorie, dat deze tevens een praktisch nut diende: ‘(…) 
zelfs  de  Simetrieke  verdeeling  der  deuren  op  de  beganen  grond  [aan  de  rivierzijde],  hebben 
hunne  strekking,  om  ingeval van brand,  terstond met  de Spuiten op vlotten gereed  te kunnen 
zijn (…).’ 226 Met dit soort opmerkingen leek het alsof Adams op alle mogelijke vlakken graag 
de  stilistische  ‘keuze’  voor  een  neoclassicistische  gevelindeling  en  aanpak  van  het 
entrepotdokplan op het praktische vlak wilde rechtvaardigen, om als het ware de opdrachtgever 
te kennen te geven dat dit de enige zuinige én zuivere ontwerpmethode was. 

De  aandacht  voor  brandveiligheid,  stevigheid  en  dergelijke  in  Adams’ 
entrepotdokplannen strekte zich uiteraard ook uit tot de vloeren, ‘bevloerd met vure deelen’, en 
de bindtlagen van de pakhuizen, die  ‘hecht  en  sterk’ bevestigd dienden  te worden met  ijzeren 
ankers. 227 

2.12a Kappen à la Philibert de l’Orme 

Op  de  derde  verdieping  ofwel  de  zolder  dienden  ‘alle  de  daken  der  pakhuizen  met 
dakstoelen  a  la  Philibert  de  Lorme  [cursivering  SZ],  ieder op  zich  zelven  (…)’ gebouwd  te 
worden, ‘(…) om ingeval van brand zoo veel voorzorg te kunnen gebruiken als mogelijk is, dat 
het in de vlam staande pakhuis, het nevenstaande niet gemaklijk aan doet (…)’. 228 Adams gaf in 
zijn memorie geen verdere uitleg bij de vermelding van deze kapconstructie van Philibert de l’ 
Orme.  Hieruit  kan  geconcludeerd  worden  dat  dit  een  type  kap  was  die  algemeen  bekend 
verondersteld werd in die tijd en die, in elk geval volgens Adams, blijkbaar geen verdere uitleg 
behoefte. Ook collegaarchitect  Jan de Greef volstond blijkbaar met  zijn beschrijving van het 
ontwerp van een exercitie loods voor een kazerne met de summiere aanduiding: ‘a la Philibert 
de  l’Orme’.  229  (Deel  III,  Afb.57)  Brade  maakte  in  zijn  handboek  ook  gebruik  van  een 

224  Van Dijk,  2; GAR, OSA,  invnr.  5080,  Stukken  betreffende  plannen  tot  uitbreiding  van  de  stad, 
18291851, ‘Beschrijving van de entrepotdok plannen uit 1829’, 8 en 9. 
225  GAR,  OSA,  invnr.  5080,  Stukken  betreffende  plannen  tot  uitbreiding  van  de  stad,  18291851, 
‘Beschrijving van de entrepotdok plannen uit 1829’, 8 en 9. 
226  Idem, 9. 
227  Idem, 5. 
228  Idem, 5 en 6. 
229 De Moor, 22; GAA, Archief 5361, Ingekomen minuten of afschriften van uitgaande stukken 1812 
1834,  inv.nr. 20  (1823). Een  rapport van Jan de Greef, Directeur van Stadswerken  en Gebouwen  te 
Amsterdam, gedateerd 15081823. Het ging niet om een bouwloods, zoals auteur De Moor schreef in 
diens  artikel,  maar  om  het  inrichten  van  een  exercitiezaal  in  de  Kazerne  Oranje  Nassau  bij  de 
Muiderpoort.  Jan de Greef ging hier onder andere in tegen de stelling dat de kazerne ongezond zou
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belangrijk  boek  van  Philibert  de  l  ‘Orme:  Nouvelles  inventions  pour  bien  bastir  et  à  petits 
fraiz,  trouvées  nagueres  par  Philibert  de  l’Orme,  Lyonnois,  Architecte,  Conseiller  et 
Ausmonier  ordinaire  du  feu  Roi  Henri,  et  Abbé  de  St.  EloylesNoyon,  à  Paris  (1561),  en 
besteedde uitvoerig aandacht aan diens kapconstructie. Deze had hij zelf ook in tenminste een 
van  zijn  bouwwerken,  het  militair  hospitaal  te  Doornik  (1817),  ten  uitvoer  gebracht.  Brade 
meldde  in  zijn  boek  dat  onder  andere  ook  aan  de Artillerie  en Genieschool  te Delft  gebruik 
gemaakt  was  van  de  kapconstructie  van  Philibert  de  l’Orme,  alhoewel  bij  een  geringere 
bespanning  dan  de  buitenlandse  voorbeelden  die  hij  gaf.  Zo  werd  Adams  in  de  dagelijkse 
praktijk van het lesgeven aan die school (18201827) geconfronteerd met deze kapconstructie, 
maar naar alle waarschijnlijkheid was hij al vertrouwd met de praktische toepassing ervan in de 
vesting te Ieper, waar hij wellicht net zoals Brade te Doornik de betreffende kapconstructie juist 
bij de vestingwerken al had toegepast. Brade beschouwde Philibert de l’ Orme (15141570) als 
een belangrijk architect en was van mening dat zowel De l’Orme als Pierre Lescot (ca.1510/15 
1578)  en  Jean  Goujon  (ca.1510ca.1568)  ‘met  regt  waardige  mededingers’  van  hun 
leeftijdgenoten  Leonardo  da  Vinci  en  Raphael  waren.  ‘Philibert  de  l’Orme was’,  zo  schreef 
Brade,  ‘een  der  beroemdschte  Fransche  Bouwmeesters  der  16de  eeuw,  welke  in  Italië  den 
goeden smaak van Architectuur [,de Griekse Bouwkunst,] bestudeerde, en een der eerste, welke 
de Gothische  uit  Frankrijk  verbande.’ 230 Ditzelfde  had  JacquesFrançois Blondel  al  eerder  in 
ongeveer dezelfde bewoordingen in zijn Cours d’architecture (1777) geschreven over Philibert 
de l’Orme. 231 

Omdat Brade er, net als Adams, op uit was om zo doelmatig en minkostbaar mogelijk te 
ontwerpen  en  te  bouwen,  was  het  niet  meer  dan  logisch  dat  hij  het  ‘succesverhaal’  van  de 
uitvinding  van  De  l’Orme’s  zeer  ‘minkostbare’  kapconstructie  uitgebreid  in  zijn  handboek 

zijn  door  een  lage  ligging  en  tocht  en  beschouwde  geprojecteerde  sloopwerkzaamheden  als 
bedenkelijk  voor  de  ‘hegtheid  en  sterkte  van  dat  gedeelte  van  het  gebouw’.  Aan  het  slot  van  deze 
opmerkingen  op  de  bedenkingen en voorstellen omtrent de  inrichting van een exercitiezaal, meldde 
Jan  de Greef ook dat hij (…) ‘eene project teekening van een Exercitie loots geconstrueerd [had] a la 
Philibert de  l’ orme welke  ter opgegevene grootte zal kunnen worden geplaatst op de grond van het 
Bolwerk (…)’. 
230  Brade,  Handboek  (…), Eerste Deel,  9. Brade, Handboek  (…), Tweede Deel,  160  en  165. Brade 
spelde  Goujons  naam  als  Goyon.  Pierre  Lescot  was  een  Franse  architect  van  wie  in  de  literatuur 
verondersteld  wordt  dat  hij  verantwoordelijk  was  voor  het  introduceren  van  de  classicistische 
Italiaanse  architectuurstijl  in  de  laatgotische  Franse  architectuur.  Ook  van  hem werd  gezegd  (door 
onder andere Henri Sauval in 1724) dat hij de eerste architect was die de Franse gotische architectuur 
in  de  ban  gedaan  had  en  het  classicisme geïntroduceerd  had. Lescot was  architect  en  adviseur  van 
diverse Franse koningen, waaronder François I. Hij heeft met name veel voor het Louvre ontworpen 
en  gebouwd.  In  veel  van  zijn  werken  werkte  hij  samen  met  Jean  Goujon,  die  met  zijn 
beeldhouwwerken  de  gebouwen  van  Lescot  complementeerde.  Jean Goujon was  zowel  beeldhouwer 
als architect. Hij werkte als architect en als beeldhouwer vaak samen met de eerder genoemde Lescot 
(Louvre,  15551562)  en  ook  met  Philibert  de  L’Orme  (Chateau  d’Anet,  15531559).  Hij  was  met 
name  verantwoordelijk  voor  het  sculpturale  werk  en  de  integratie  hiervan  in  de  architectuur.  De 
manier waarop  hij  beide  professies  combineerde was  uniek  voor  die  tijd. Voor  een  korte  biografie, 
literatuur  en  een  overzicht  van  werken  van  Lescot  en  Goujon,  zie:  Adolf  K.  Placzek,  Macmillan 
Encyclopdia of Architects, Volume 2, London 1982, 233 en 690693. Voor Philibert de l’Orme, zie: 
Placzek, Volume 1, 542556; JeanMarie Pérouse de Montclos, Philibert De l’Orme. Architecte du roi 
(15141570),  Paris  2000  (met  een  uitgebreide,  geïllustreerde  catalogus  van  zijn  oeuvre);  Philippe 
Potié, Philibert de l’Orme. Figures de la pensée constructive (Editions Parenthèses) Marseille 1996; 
Anthony  Blunt,  Philibert  de  L’Orme.  Studies  in  Architecture.  Volume  1,  London  1958;  Lefaivre, 
Liane en Alexander Tzonis, 122128 en 132139. 
> De boeken van Philibert de l’Orme, Nouvelles inventions pour bien bastir et à petits fraiz, trouvées 
nagueres par Philibert de l’Orme, Lyonnois, Architecte, Conseiller et Ausmonier ordinaire du feu Roi 
Henri,  et Abbé  de  St. EloylesNoyon, à Paris  (1561) en  Le premier  tôme de  l’architecture  (1567), 
werden in 1568 bijeengebonden in één boek en dit gebundelde boek werd door Brade gebruikt. 
231 Blondel: ‘un des architectes qui a le plus contribué à banner de France le goût gothique’. Pérouse 
de Montclos, 216 en noot 473.
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opnam.  Zo  schreef  hij  dat  Philibert  de  l’Orme  in  de  voorrede  van  een,  in  1561  uitgekomen, 
geschrift  gemeld  had  ‘(…)  dat  hij,  door  de  bezorgdheid,  van  waar  men  op  den  duur  in 
Frankrijk  zulk  lang  en  zwaar  bouwhout  verkrijgen  zoude,  als  men  bij  de  gewone wijze  van 
bouwen benoodigd had, op het denkbeeld gekomen was eene bouwwijze te vinden, waarbij men 
zich  alleen van kleine stukken hout konde bedienen, en alzoo geene zware boomen benoodigd 
had. [Toen] (…) hij met deze uitvinding tot stand gekomen was, had hij bij het slot la Muette 
en andere plaatsen daarmede proeven genomen, welke voortreffelijk uitgevallen waren.’ 232 ‘Van 
de  geschiedenis  dezer  algemeen  nuttige  uitvinding  is  hoogstmerkwaardig  de  vergetelheid’, 
verzuchtte Brade verderop, ‘waartoe zij zoo lang veroordeeld geweest is, daar, sedert Philibert 
de  l’Orme zelven gebouwde daken,  tot  op den  tijd van het  bouwen der korenbeurs  (Halle au 
bled) te Parijs [,ontworpen door de architecten Legrand en Molinos in 1782,] weinig of geene 
constructiën  van  dien  aard  bekend  zijn,  ja  zelfs,  geene melding  daarvan  bij  de  voornaamste 
Fransche Schrijvers over de Bouwkunde, zoo als Blondel, Platte, Laugier, Joussi enz., gemaakt 
is.’ 233 

Dat een uitvinding als deze pas herontdekt werd in een tijd waarin de meeste architecten, 
maar ook vaak hun opdrachtgevers, doelmatigheid, minkostbaarheid, eenvoud en symmetrie als 
(praktische)  hoofgrondbeginselen  zagen  van  de  bouwkunde,  lijkt  niet  onlogisch.  Philibert  de 
l’Orme –ook wel Delorme of De Lorme– had voordat hij in 1547 de architect –surintendant des 
bâtiments– van koning Hendrik  II werd, ook gewerkt als militair architect, net als Adams en 
Brade dat waren ongeveer  twee en halve  eeuw  later. Zijn wapenfeiten op dit gebied, alsmede 
zijn verschillende ‘uitvindingen’ werden door De l’Orme uitgebreid opgenomen in diverse eigen 
geschriften.  Spaarzaamheid  en  vernieuwing  kunnen  aangemerkt  worden  als  belangrijke 
beginselen  in  De  l’Orme’s  werk.  Over  de  speciaal  door  hem  ontwikkelde  kap  –charpente  à 
petitsbois–  schreef  Philibert  de  l’Orme,  dat  ‘(…)  voor  vertrekken  met  een  breedte  vanaf 
vierentwintig voet, tot dertig, veertig, vijftig voet of zoveel als men wil, (…) deze manier zeer 
nuttig  en  zeer winstgevend  [was]  en  dat  deze  vinding  als  oplossing  diende  voor  die  gevallen 
waarin men  geen  geschikt  hout  kon  vinden  voor  het maken  van  de  gebruikelijke  gebinten. 234 
(Deel III, Afb.58) 

De dakstoelen van Philibert de l’Orme werden door Brade als volgt omschreven: 

De  dakstoelen  volgens  Philibert  de  l’Orme  bestaan  in  halve  cirkelbogen,  of  wel,  in  twee 
gedeelten daarvan, in den vorm van een Gothisch gewelf zamenloopende, en zamengesteld uit 
planken van 1½ à 2 el lengte, welke, door middel van treknagels of schroefbouten, twee dubbel 
in het verband op elkander bevestigd worden, zoodanig, dat de voegen van de eene zich op het 
midden van de andere bevinden; moetende daarbij zorg gedragen worden, dat de voornoemde 
voegen steeds op het middelpunt, waaruit de boog getrokken is, aanloopen. (162) 

Door  middel  van  regels  werden  deze  dakstoelen,  oorspronkelijk  op  1  el  afstand  van  elkaar 
geplaatst,  aan  elkaar  verbonden.  Later  plaatste men  de dakstoelen verder van elkaar om nog 
meer  hout  uit  te  sparen  en  werden  ze  door  middel  van  gordingen,  zoals  bij  gewone 
kapgebindten, aan elkaar verbonden. (Deel III, Afb.5961) Brade somde als voordelen van deze 
kapconstructie ten opzichte van andere kapconstructies op: 

1.  Er  was  een  aanzienlijk  mindere  hoeveelheid  hout  vereist.  Volgens  Brade  was  er  nog 
minder dan een derde van het hout van een normale kap nodig voor deze kap van Philibert 
de  l’Orme.  Ook  was  er  alleen  hout  van  geringe  afmetingen  nodig,  waardoor  er  ook  uit 
‘gebrekkige  boomen’,  die,  volgens  hem,  nog  wel  goede  stukken  hout  hadden  van  zo’n 
geringe lengte, gezaagd kon worden. 

232 Brade, Handboek (…), Tweede Deel, 160. 
233  Idem. 
234 Lefaivre, Liane en Alexander Tzonis, 123.
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2.  Zij  leverde  een  geheel  vrije  en  onbelemmerde  ruimte  op,  ‘(…)  welke  tot  berging  van 
allerlei  goederen,  ja  zelfs  tot woning van menschen zeer geschikt  [is]  (…), wanneer men 
dezelve van binnen laat beschieten.’ 

3.  Het  gevaar  van  brand  werd  sterk  verminderd.  Zo  kwamen  de  schoorstenen,  volgens 
Brade, minder in aanraking met hout, was de kap makkelijker te blussen dan een normale, 
met veel hout, opgevulde kap en aangezien het lichter hout betrof, zou het ook minder snel 
door  de  zolder  heen  vallen  tijdens  een  brand  en  werd  tenslotte  het  gevaar  voor 
aanbelendende  gebouwen  ook  gereduceerd  door  een  geringere  hoeveelheid  aan  brandend 
hout. 

4.  Ze was lichter en oefende een minder zijdelingse druk uit. 
5.  Doordat zij lichter was, waren er ook minder zware muren vereist om dezelve te dragen. 
6.  Ze  was  bijzonder  geschikt  voor  ronde  koepelgebouwen,  ‘(…)  en  tot  bedekking  van 

zoodanige,  die  eene  groote  wijdte  hebben  en  veel  ruimte  vereischen,  zoo  als  kerken, 
danszalen, enz. 9…)’. 

7.  Men  bespaarde  veel  tijd  en  arbeidskosten.  De  kap  was  zeer  gemakkelijk  naar  gegeven 
mallen te construëren. 235 

Adams lichtte met betrekking tot zijn voorkeur voor de dakstoelen à la Philibert de l’Orme in de 
zolders  van  de  pakhuizen  uit  zijn  entrepotdokplan  met  name  het  (derde)  punt  van  het 
verminderde  brandgevaar  toe.  Toch  mag  het  duidelijk  zijn  dat  alle  door  Brade  opgesomde 
voordelen, een even grote rol speelden in Adams’ afwegingen en pogingen om tot een zo zuinig 
en doelmatig mogelijk project te komen. Feitelijk was de kap van Philibert de l’Orme een soort 
samenvatting  of  essentie  van  alles  wat  het  neoclassicisme  van  Adams,  Brade  en  collega 
architecten,  met  uitzondering  van  de  ‘aankleding’,  voor  hen  inhield.  De  kap  kon  verder  – 
feitelijk  drie  eeuwen  avant  la  lettre–  als  een  van  de  eerste  manifestaties  van  een 
standaardisatieproces in de bouw gezien worden. De uitvinding of ontdekking van Philibert de 
l’Orme was tegelijk de ontdekking van een nieuwe productiemethode. 236 

Ook Rondelet en Gilly, uit wiens boeken Brade veel gebruikte voor zijn eigen handboek, 
en later ook Jhr.C.M. Storm van ’s Gravesande, besteedden in hun geschreven werken speciale 
aandacht aan deze kappen van Philibert de l’Orme. 237 

2.12b Beschrijving van de pakhuizen en andere gebouwen van het entrepotdok 

Ter  weerszijden  van  de  bouwblokken  van  de  bureaus  strekt  zich  aan  de  zijde  van  de 
rivier een immense rij identieke, streng symmetrisch ingedeelde, pakhuisgevels uit. Risalerende 
blokken van  respectievelijk drie  (direct  ter weerszijden van de bureaus) en vijf grotere (op de 
beide hoeken) pakhuizen wijken qua gevelindeling af. Direct grenzend aan de beide blokken met 
de drie pakhuizen bevindt zich nog een smal gebouw van slechts één travee, dat gezien de maat 
van het complex niet groter kon zijn, maar door het repeterende karakter van de gevelindeling 
niet  opvalt  of uit  de  toon valt. Hierin waren onder  andere de bergplaatsen voor brandspuiten 
bedacht. Naast het feit dat de vier hoekblokken vooruitspringen hebben zij in plaats van de twee 
eenvoudige  vierkante  vensters  per  verdieping  van  de  pakhuizen  van  het  middenblok  (die 
verticaal en horizontaal in één lijn liggen), één groot halfcirkelvormig venster voorzien van een 
verticale  driedeling,  ofwel  een  drielicht,  zoals Adams  zo’n  venster  dus  noemde. 238  (Deel  III, 

235  Idem, 164166. 
236 Potié, 155. 
237 De voordelen welke deze kap had ten opzichte van andere kapconstructies werden overigens niet 
door  iedereen  net  zo  bejubeld  als  door  Brade. Met  name  Storm  van  ’s  Gravesande  plaatste  enkele 
kanttekeningen.  Zie:  Storm  van  ‘s  Gravesande,  301306. Rondelet,  Traité  théorique  et  pratique  de 
l’Art de Bâtir, Paris 18021817. 
238  In  segmentvorm  gebruikte  Adams  dit  typisch  neoclassicistische  motief  ook  in  zijn 
verbouwingsplan  van  de  Gereformeerde  kerk  in  het  Armhuis.  Voor  het  verbouwingsplan  van  de 
Gereformeerde kerk in het Armhuis, zie: hoofdstuk 2.11b. Collegaarchitect van Adams, Jan de Greef,
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Afb.62) Segmentvormige respectievelijk halfcirkelvormige vensters steunend op een kordonlijst 
vormen  de  eerste  verdieping  van  de  naar  de  rivierkant  gekeerde  risalerende  blokken  en  de 
middenblokken.  De  opstand  aan  de  binnenzijde  van  het  dok  heeft  hier  een  variant  op  het 
Serlianamotief, dat feitelijk doorgetrokken wordt naar de drie verdiepingen erboven met een in 
elk pakhuis  identieke  indeling van een hoger  laadraam of deur in het midden, aan weerszijden 
geflankeerd door een eenvoudig vierkant venster. Een identieke en overal even brede kroonlijst 
vormt de strenge afsluiting van alle blokken pakhuizen samen, zowel aan de rivierkant als aan 
het  dok,  en benadrukt  door  haar  continuïteit  nog  eens  extra  de  horizontaliteit  van  het  gehele 
complex.  Met  de  kordonlijsten,  die  over  de  gehele  breedte  lopen,  worden  de  verdiepingen 
aangeduid en wordt eveneens de horizontaliteit benadrukt. De opstand van het entrepotdok ‘aan 
de zijde van de Laan’ werd door Adams aangeduid met: ‘het Kapitaal gedeelte der wegzijde’ en 
vormt onmiskenbaar de voorgevel van het geheel. Ook hier is sprake van een driedeling net als 
bij de andere opstanden: een middenstuk waarin het hoofdgebouw gesitueerd is, ‘tussenstukken’ 
aan  weerszijden  hiervan  en  twee  hoekblokken,  die  het  gehele  front  ‘sluiten’.  De  beide 
‘tussenstukken’  hebben  zelf  ook  weer  een  zelfde  indeling  van  een  middenstuk  (een 
ingangsgebouw  ‘voor  Slepers,  Werklieden,  kortom  voor  al  wat  toegang  verlangd’  tot  het 
entrepotdok  met  elk  twee  woningen  ‘voor  Ambtenaren,  die  voortdurend  ten  dienste  van  den 
Entreposeur  moeten  staan’)  en  twee  flanken.  De  flanken  zijn  direct  verbonden  met  het 
hoofdgebouw en verder met een ‘eind muur’ aan de beide ingangsgebouwen. Deze flanken zijn 
blokken  van  steeds  vijf  kleine  gemetselde  pakhuizen  of  loodsen  die  ook  een  belangrijk  deel 
uitmaken van de beide  zijfronten van het  gehele  entrepotdok  (de opstand van de zijde van de 
Veerdam  en  die  van  de  zijde  van  de  Sluis).  Daar  waren  er  vijftien  en  blok  naast  elkaar 
geprojecteerd. De  blokken worden  gekenmerkt  door  een  soort  zigzag kordonlijst  die de gevel 
horizontaal gezien op een bijna golvende, minder eentonige en in elk geval spannender wijze in 
tweeën deelt dan een ‘normale’ rechte kordonlijst dat zou doen. De zigzag kordonlijst start ter 
hoogte  van  de  horizontale  lijst  die  de  aangrenzende  muur  bekroond  en  die  in  de 
ingangsgebouwen  wordt  doorgetrokken  als  een  kordonlijst  waarop  de  halfcirkelvormige 
vensters van de verdieping én het halfcirkelvormige bovenlicht van de deur rusten. Het strenge 
horizontale karakter van de gevels van het entrepotdok, wordt hier aan de buitenzijden van het 
complex zowel doorgezet (met de horizontale kordonlijsten) als ook doorbroken (met de zigzag 
kordonlijst) op een wat frivole en beweging suggererende manier. 239 (Deel III, Afb.63) 

Het  zigzag  motief  valt  enigszins  te  herleiden  tot  gevelbekroningen  van  verschillende 
Romeinse thermen uit de klassieke oudheid als die van Diocletianus, Titus, Vespasianus, Nero, 
Constantijn  en  met  name  ook  die  van  Antonius  Caracalla.  Van  al  deze  thermen  waren  in 
Durands Recueil et Parallèle (…) platen (platen 3136) terug te vinden. (Deel III, Afb.64 en 65) 
Het  lijkt er op dat Adams de  ingetekende daken achter de zigzag gevelbekroning op de platen 
van deze thermen in het platte vlak heeft getrokken en dit als voorbeeld heeft genomen voor zijn 
ontwerp  aan  de  wegzijde  waar  hij  van  het  dak  gewoon  een  verdieping  heeft  gemaakt.  De 
gevelindeling van de kleine gemetselde pakhuizen of loodsen bestaat beneden uit een kordonlijst 
waarop een halfcirkelvormig venster rust, heeft in het midden een kordonlijst die de bovenzijden 
van  een  driehoek  (als  onderdeel  van  de  zigzag  lijst  van  het  hele  blok)  vormt,  en  toont  in  de 
verdieping  erboven  drie  vensters  waarvan  de middelste  op  de  ‘punt’  van  de  driehoek  ligt  en 
verder ook in één lijn ligt met het halfcirkelvormige venster van de benedenverdieping. Tot slot 
wordt de gevel bekroond met een brede, platte horizontale kroonlijst. De gevelindeling van deze 
kleinere pakhuizen richting het dok  is alleen verschillend  in de begane grondverdieping omdat 
zich hier ook de entrée van deze pakhuizen bevindt. Het halfcirkelvormige venster verwordt hier 

gebruikte  het  Romeinse  motief  van  het  thermenvenster    (met  een  verticale  driedeling)  ook  in  zijn 
verschillende  ontwerpen  voor  een  kathedraal  in  Amsterdam  (18281830)  en  in  een  uitgevoerd 
ontwerp voor de Hervormde Kerk te ’sHertogenbosch, die in 1820/’21 gebouwd werd. Zie: Thomas 
von  der Dunk,  ‘Een  kathedraal voor Amsterdam (vervolg). Het bouwproject voor de kathedraal, De 
Sluitsteen, 4 (1988)1, 317. 
239  GAR,  OSA,  invnr.  5080,  Stukken  betreffende  plannen  tot  uitbreiding  van  de  stad,  18291851, 
‘Beschrijving van de entrepotdok plannen uit 1829’, 7.
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tot het bovenlicht van een deur en is zo als het ware verticaal verlengd. Als onderdeel van een 
soort serlianaopstelling zijn hier ook aan weerszijden van de deur vensters geprojecteerd. 

De  ingangsgebouwen zijn  als  volgt  ingedeeld:  een dubbele deur  in het midden met  aan 
weerszijden  hiervan  op  het  begane  grondniveau  een  zelfde  vierkant  venster  zoals  die  in  de 
diverse  bouwblokken  en  pakhuizen  van  het  entrepotdok  ingetekend  is. De  rode  lijn  van deze 
façade  –de  kordonlijst–  snijdt  de  gevel  van  het  ingangsgebouw  door  ter  hoogte  van  het 
halfcirkelvormige  bovenlicht  van  de  deurpartij,  die  voorzien  is  van  een  geprofileerde 
rondboogomlijsting:  een  rondgaande  chambranle.  Aan  weerszijden  van  dit  bovenlicht  zijn 
halfcirkelvormige  vensters,  die  eveneens  steunen  op  de  kordonlijst.  De  gevel  heeft  een 
driehoekige  bekroning  met  een  eenvoudige  lijst.  De  halfcirkelvormige  vensters  van  de 
verdieping zijn uiteraard minder hoog dan het bovenlicht, aangezien zij zich onder de schuine 
zijden van de driehoek bevinden en het bovenlicht in het midden van de punt. De gevelindeling 
van de ingangsgebouwen doet denken aan de wachthuisjes en commissarisgebouwen die Adams 
voor  het Veer  ontwierp.  In  de  opstand van de beide  zijfronten van het  complex werden door 
Adams overigens echt  twee barrières opgenomen. Deze waren uiteraard noodzakelijk voor het 
functioneren  van  het  entrepot.  Ze  zijn  eenvoudig,  doelmatig  en  symmetrisch  van  opzet  en 
worden  gekenmerkt  door  een  drietal  gekoppelde  rondboogvensters,  die met  elkaar  verbonden 
zijn  door  een  kordonlijst  ter  hoogte  van  hun  boogaanzet.  Deze  kordonlijst  loopt  door  in  de 
deklijst  van  de  muur  die  de  wachthuisjes  verbindt  met  de  pakhuizen.  Boven  het  middelste 
rondboogvenster  is een rond venster, een oeuil de boeuf, aangebracht als decoratief accent en 
om extra licht door te laten. Verder wordt de gevel van het gebouwtje afgesloten met een zelfde 
driehoek als bij bijvoorbeeld de  ingangsgebouwen, bekroond met een schoorstenen op elk van 
de drie toppen (als accent). 

Het  hoofdgebouw vormt niet  alleen het middelpunt  van de gevel aan de wegzijde maar 
ook van het gehele complex en hier heeft Adams dan ook, vanuit een sober, doelmatig en zuiver 
neoclassicistisch oogpunt beschouwd, goed uitgepakt: 

Het Hoofdgebouw  aan  de  landzijde  bevat  een  ruim Perystile met  arcades  op Colommen  (:en 
Stile  Grec:)  waar  door  men  toegang  vind  in  eene  groote  van  boven  verlichte  verkoopzaal, 
omringd  met  Corridons,  en  Vergaderzalen,  voor  Heeren  Administrateuren, Makelaars  enz., 
benevens een Lucrative woning voor den Entreposeur, dewelke op eene eenvouwdige wijze is 
ingerigt, met behoud echter om aan de vertrekken enz., die toepasselijke Architectonique Stijl 
toe te voegen, die er voor noodzakelijk is. (6) 

De arcade bestaat  uit  vijf  openingen met  een rondboogafsluiting, waarvan die aan de uiterste 
zijden de entrée tot de gangen erachter vormen. (Deel III, Afb.66) Achter alle openingen is in de 
muur een deur of  rechthoekig venster geprojecteerd met erboven een oeil de boeuf. De arcade 
wordt  afgesloten  met  een  kroonlijst  en  een  schuin  oplopend  dak  van  waaruit  –exact  in  het 
midden  geplaatst–  een  verdieping  omhoog  rijst  voor  het  bovenlicht  van  de  verkoopzaal.  Dit 
licht  stroomt  binnen  via  een  segmentvormig  venster,  dat  op  de  tekening  niet  verder  verticaal 
geleed  is, en wederom exact  in het midden geprojecteerd  is. Deze verdieping of lantaarn heeft 
een driehoekige, soort frontonachtige afsluiting met een eenvoudige omlijsting, maar zonder een 
horizontale  lijst  of  kroonlijst.  De  gevelindeling  van  het  hoofdgebouw  en  ook  de  plattegrond, 
doen  sterk denken aan een afbeelding van een beursgebouw in Durands platenboek Preçis de 
Leçons  (…)  (plaat 33). Juist dit gebouw –deze plaat van Durand– was een van de gebouwen 
die ook Brade  in  zijn handboek had opgenomen, maar dan met  de houten kapconstructie van 
Philibert  de  l’Orme  er  in  getekend  in  plaats  van de  stenen gewelfconstructie die Durand had 
bedacht.  240  (Deel  III,  Afb.67)  Adams  heeft  de  plaat  van  het  beursgebouw  ofwel  in  het 
platenboek  van  Durand  ofwel  in  Brades  handboek  kunnen  aanschouwen.  Er  zijn  een  paar 
duidelijke  verschillen  aan  te  wijzen  tussen  het  ontwerp  van  het  beursgebouw  en  dat  van  het 

240  In hoofdstuk 2.9, dat handelt over Brades handboek en waarin ook Krabbes opmerkingen rondom 
de zogenaamd meer eenzijdige bouwtechnische benadering van de bouwkunde van Brade door mij ter 
discussie worden gesteld, is hier al kort aandacht aan geschonken.
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hoofdgebouw  van  het  entrepotdok  van  Adams,  maar  over  het  algemeen  genomen  is  de 
basisopzet  van  de  ontwerpen  nagenoeg  gelijk.  Zelfs  de  functie  van  beide  gebouwen  vertoont 
sterke  overeenkomsten  met  een  centrale  verkoopzaal  in  het  entrepotdokgebouw  tegenover 
eveneens  een  ‘Groote  Zaal’  in  het  beursgebouw  en  in  beide  gebouwen  zijn  er  zalen  voor 
makelaars en andere kantoren. Verschillend  is dat het beursgebouw meer bogen heeft waaruit 
de  arcade  is  opgebouwd,  namelijk negen  in plaats van de vijf  in Adams’ ontwerp. Anders  is 
ook, dat het beursgebouw geen ronde vensters boven de deuren of vensters heeft en dat er geen 
schuinoplopend  dak  is,  maar  een  plat  dak,  aan  het  oog  ontrokken  door  een  strak,  breed, 
horizontaal  gericht  muurvlak  boven  de  arcade  en  bekroond  met  een  eenvoudige  lijst.  Het 
oprijzende deel van de Groote Zaal (Grande Salle) in het beursontwerp heeft als gevolg van het 
weglaten  van het  schuinoplopende dak van de  arcade  ten opzichte van Adams’ hoofdgebouw 
nog een extra muurvlak met een kordonlijst, die de horizontaliteit wederom extra benadrukt en 
die  ruimte  laat  voor  een  opschrift:  –Beurs–  respectievelijk  Bourse.  Dit  is  een  opvallend 
verschil, aangezien Adams juist in veel ontwerpen het dak aan het oog onttrekt door middel van 
een  extra muurvlak  of  brede  lijst  Zo  ook  in  de  blokken  pakhuizen  van  het  entrepotdokplan: 
‘(…)  voorts  zijn  alle  de  daken  beschoten,  en met  roode  pannen  gedekt  dewijl  de  dakwerken 
nimmer van buiten kunnen gezien worden (…)’. 241 Ook heeft het segmentvormige venster in het 
beursgebouw  wel  een  ingetekende  verticale  driedeling  en  Adams’  venster  niet,  maar  het  is 
hoogstwaarschijnlijk  dat  ook  Adams  deze  vensterindeling  had  ingetekend  waren  er 
daadwerkelijke serieuze bouwplannen gevolgd op dit entrepotdokplan van hem. De drie toppen 
van  het  beursgebouw  worden  ook  nog  eens  op  een  bijzondere  wijze  geaccentueerd met  drie 
beelden.  Beeldhouwwerken  zijn,  zo  meldde  Brade  in  zijn  handboek,  door  Durand  een 
aanbevolen  vorm  van  versiering,  aangezien  ‘(…)  beeldhouw  en  schilderwerk  (…)  altijd  iets 
voorstelt’.  Brade  zei  onder  andere  verder  over  dit  ontwerp  voor  een  beursgebouw:  ‘Deszelfs 
zamenstelling is eenvoudig, zonder eenige versiering’. 242 

Juist de grootte van dit geprojecteerde project voor een entrepotdokcomplex maakte dat 
met vrij eenvoudige middelen en motieven de architectonische ordonnantie  in het ontwerp van 
Adams  een  zekere  grootsheid mee kon krijgen. De opstanden van het  entrepotdok op die  ene 
opstandtekening laten zien dat alles in dit ontwerp meewerkte de pijlers van het neoclassicisme 
van Adams, Brade en collegaarchitecten: symmetrie, regelmatigheid, gelijkvormigheid, (edele) 
eenvoud,  doelmatigheid  en minkostbaarheid,  te  benadrukken. De  repeterende werking  van  de 
identieke  gevelindeling  van  de  verschillende  bouwblokken  vergrootte  de  gewenste 
gelijkvormigheid  en  regelmatigheid.  Om  een  te  eindeloze  repetitie  te  voorkomen  werd  zij 
doorbroken met  de  al  hiervoor genoemde  risalerende blokken waardoor  zij  feitelijk  juist weer 
extra versterkt werd, aangezien ook die blokken in hun variatie weer repeteren. 

Het  doortrekken  van  kordonlijsten  in willekeurig welke  gevelindeling,  eigenlijk  in  alle, 
zorgde  voor  een  continuïteit  in  de  visuele  beleving  van  de  gevels.  De  eenvoudigheid  en 
regelmatigheid van de repeterende werking werd met die veelheid aan kordonlijsten als het ware 
steeds  weer  opnieuw  gevoed.  Kordonlijsten,  de  meest  gebruikte  en  meest  doelmatige  en 
‘minkostbare’ versiering van een gevel in het neoclassicisme, zijn hier door Adams overvloedig 
gebruikt.  Zij  dienden  hier  de  verdiepingen  van  de  pakhuizen  te  scheiden  en  het  geheel  een 
krachtige en monumentale horizontaliteit te verlenen. Het nut van het ‘versieren’ van een gevel 
met  kordonlijsten was  en  is  dat  deze  de  eentonigheid  van  een  (te)  eenvoudige geordonneerde 
gevel doorbreken. De blinde muur van het blok grote pakhuizen  ter zijde van de Veerdam op 
Adams’  opstandtekening  van  het  entrepotdok  kan  eigenlijk  als  de  culminatie  of  de  uiterste 
consequentie van zuinigheid, doelmatigheid, eenvoud en regelmaat gezien worden: zij is alléén 
maar  geleed  door  kordonlijsten  en  een  afsluitende  kroonlijst,  heeft  verder  geen  vensters, 
openingen  of  andere  decoratieve  elementen,  maar  kan  met  deze  bijzonder  sterke  horizontale 
geleding  toch  zeker  krachtig  genoemd  worden.  Het  belang  van  ‘(...)  platte  banden  of 

241  GAR,  OSA,  invnr.  5080,  Stukken  betreffende  plannen  tot  uitbreiding  van  de  stad,  18291851, 
‘Beschrijving van de entrepotdok plannen uit 1829’, 6. 
242 Brade, Handboek (...) Derde Deel, 8 en 63.
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zoogenoemde  horizontale  kordons  (...)’  om  weinig  of  niet  versierde  gebouwen  enigszins  te 
breken en minder eentonig te maken, werd later ook door Jhr.C.M. Storm van ’s Gravesande in 
diens Bouwkundige leercursus onderkend. 243 

2.12c De andere locaties voor een entrepotdok uit de plannen van 1829 

De  gemeente  Rotterdam  had Adams  in  eerste  instantie  de  volgende  plaatsen  aangewezen  die 
zijzelf eventueel geschikt achtten voor de aanleg van een entrepot: 

1.  De Velden aan den Veerdam of het nieuwe werk. 
2.  De Zalmhaven. 
3.  De hoek van de Leuvehaven, met den Tarwen akker, en een gedeelte der Boompjes. 
4.  De Haringvliet. 

Adams  was  zelf  van mening  dat  de  eerste  locatie,  ter  plaatse  van  de  velden  aan  het  nieuwe 
werk, een zeer geschikte lokatie was. Vandaar dat hij ook een uigebreide algemene beschrijving 
van de pakhuizen en andere gebouwen voor het entrepot bij het ontwerp voor deze specifieke 
lokatie gaf. In de tekening voor dit entrepotontwerp gaf hij met stippellijnen aan hoe, naar zijn 
idee, het hele entrepot ook binnendijks aangelegd kon worden. In het Ambacht van Cool zou dit 
entrepot dan ‘onbelemmerd gebouwd’ kunnen worden. Om het in de polder te bouwen, diende 
er weliswaar  een kanaal naar  toe gegraven  te worden en die kosten dienden er bij opgeteld  te 
worden, maar men  hoefde  dan  onder  andere niet meer  rekening  te houden met  de  rivier. Een 
ontwerp voor  een entrepot  ter plekke van de Zalmhaven –de  tweede  locatie–  leek Adams niet 
doelmatig,  aangezien  het  verplaatsen  van  de  scheepswerven  en  het  onteigenen  van  de 
gebouwen,  de  molens  en  dergelijke,  die  de  kom  omringden  ‘(…)  al  vrij  aanzienlijk  en  zeer 
kostbaar  in den aankoop zoude zijn (…)’ en het ook nog erg moeilijk zou zijn om een andere 
geschikte plaats voor die werven op te zoeken, of aan te wijzen. Hij vervaardigde dan ook geen 
ontwerp voor een entrepot in de Zalmhaven. 244 Over de derde locatie meldde Adams dat het in 
principe niet ondoenlijk was om aldaar een entrepot te maken. Veel pakhuizen aan de overzijde 
van  de  Scheepmakershaven  zouden  na  aankoop  in  dienst  gesteld  kunnen  worden  van  een 
entrepot  en  men  zou  de  zijde  van  de  Boompjes  tot  aan  het  Oost  Indisch  Huis  met  een 
aanzienlijk blok pakhuizen kunnen vermeerderen. Toch vroeg Adams zich in zijn memorie wel 
af of de havenkom eigenlijk wel groot genoeg was. Het leek hem dat er niet genoeg losplaatsen 
zouden zijn en dat de schepen teveel op elkaar gepakt zouden liggen. Een entrepotdok inrichten 
in de Haringvliet, de vierde locatie, leek Adams ook mogelijk. Hij stelde voor om in geval van 
de keuze voor deze  locatie  een gedeelte der panden aan de Haringvliet en de Nieuwehaven  te 
onteigenen, te slopen en te vervangen door  ‘51 Stuks Pakhuizen, verdeeld in twee blokken’ en 
het  Zeekantoor  in  te  richten voor de Bureaux en dergelijke. De Haringvliet was  zijns  inziens 
ruimer en daarom veel beter geschikt als dok dan de Scheepmakershaven. Het enige lastige zou 
zijn dat de pakhuizen aan de Noordzijde hun  los en opslagplaats zouden verliezen, waardoor 
de houders van deze panden genoodzaakt zouden zijn om te laden en lossen in de Nieuwehaven 
en de vracht verder per slede of vrachtwagen naar de pakhuizen dienden te vervoeren. 245 

Adams stelde vervolgens zelf ook nog een alternatieve locatie voor. ‘Bijna ten slotte van 
het werk zijnde’, [zo schreef Adams aan het eind van zijn memorie], ‘deed zich echter nog iets 
voor den geest dwalen’: 

namentlijk  het in verband brengen van de Bier en Glas haven, dit stuk gronds is echter niet 
groot, maar bevat  iets bevalligs voor   een Entrepôt, het woordje Dok, mag er niet bijgevoegd 
worden, want het zijn volgens het  Plan Nº. 5– slechts kanalen, die de dubbelde breedte zouden 

243 Storm van ‘s Gravesande, 603. 
244 GAR, OSA, invnr. 5080, Stukken betreffende plannen  tot uitbreiding van de stad, 18291851, ‘Beschrijving 
van de entrepotdok plannen uit 1829’, 1012. 
245 op.cit.,(noot 244), 13, 1516.
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verkrijgen van ieder der Glas en Bierhaven; maar ingeval men zich, naar de omstandigheid en 
de  moeiten  die  het  kost,  om,  in  Rotterdam  een  Entrepôt  te  stichten,  een  weinig  wilden 
behelpen, geloove ik, dit Plan niet zoo geheel en al te verwerpen is, te meer, omdat men in het 
vervolg  in  de  gelegenheid  is,  hetzelve  naar  Puntzijde  toe  te  vergrooten,  de  onteigening  die 
alhier, zoo wel als op de andere plaatsen zal moeten voorvallen, geloof ik, zal ook nog al wat 
verschil maken, daar en boven zijn er ook nog eenige Pakhuizen geplaatst, die terstond zouden 
kunnen gebruikt worden, mits er geene naauwkeurige ordonnantie noodig is.– (1718) 

2.12d Nieuwe plannen voor een entrepotdok in de jaren ‘30 

Pas na de opstand van de Zuidelijke Nederlanden vervaardigde Adams in opdracht van 
de gemeente Rotterdam weer nieuwe, andere entrepotdokplannen. De regering had namelijk in 
1834  wederom  aangedrongen  op  een  ruim  etablissement  voor  entrepot  en  had  hierbij  nog 
gewezen op de mogelijkheden van Feijenoord, ook met het oog op de algehele vergroting van de 
stad,  die  hier  door  verwezenlijkt  zou  worden.  Tussen  1834  en  1836  maakte  Adams 
verschillende ontwerpen, waarin  soms doorgeborduurd werd op facetten van eerdere plannen, 
maar  waarin  ook  weer  nieuwe  ideeën  werden  uitgewerkt.  Het  eerste  plan  van  deze  ‘reeks 
plannen’ van Adams was een reactie op het  idee van de regering om Feijenoord te gebruiken. 
De  gemeente  Rotterdam  was  zeer  tegen  dit  denkbeeld,  maar  wilde  wel  hun  medewerking 
verlenen aan een ander, minder omvangrijk plan naar de zijde van het Nieuwe Werk, uit hoofde 
van de,  ook door hen erkende, noodzaak van het bouwen van meer woonhuizen en met name 
van meer pakhuizen en van het realiseren van een veilige ligplaats voor grote schepen. Dit plan 
werd door de Regering en door Koning Willem I niet goedgekeurd. De Koning stelde wel dat 
toch echt  in 1835 een begin gemaakt diende te worden met de bouw van een serieus entrepot. 
De gemeenteraad van Rotterdam verklaarde hierop zeer beslist tegen het gehele entrepotstelsel 
te  zijn  en  bleef  alleen  tot  een  algehele  vergroting  en  uitbreiding  der  stad  bereid. Adams  kon 
daarom  niet  anders  dan  de  almaar  veranderende  ideeën  van  de  gemeente  Rotterdam  zo 
nauwkeurig mogelijk  te  vertalen  in  zijn  ontwerpen.  Zo  bleef  hij  in  feite  almaar  schaven  aan 
bestaande plannen en maakte ook steeds weer nieuwe. In augustus 1835 kwam Adams met vier 
projecten A tot en met D, die kort, maar helder beschreven waren en zeer fraai waren getekend 
en met waterverf ingekleurd. (Deel III, Afb.6871) Kennelijk wilde ook Adams graag dat er een 
beslissing  genomen  werd.  Hij  liet  in  zijn  ‘ophelderende  beschrijving’  per  project  nog 
verschillende opties open en gaf aan welke optie welke extra kosten met zich mee zou brengen. 
Soms  ging  het  om  de  keuze  voor  een muur  in plaats van een paalwerk, maar ook  liet  hij  de 
optie open of men er  een vrij  entrepot  van wilde maken of niet, wat politiek gezien uiteraard 
nog  steeds  een  heikel  punt  was.  Het  aardige  is  dat  Adams  in  deze  projecttekeningen  op 
hetzelfde  blad  zowel  de  oude  als  de  nieuwe  situatie  schetste. Bij  project D,  dat  het  gedeelte 
bevatte aan het eerste nieuwe werk tot en met de houtslijken van de heren van Vollenhoven, is 
goed te zien dat Adams, zoals het een neoclassicistische architect betaamde, van een rommelige 
bestaande  situatie graag een overzichtelijk,  symmetrisch  en evenwichtig geheel maakte. Soms 
met een minimum aan middelen. In het geval van project D dienden alle gebouwen aldaar met 
inbegrip van de houtslijken onteigend te worden. De slijken zouden uiteraard gedempt worden, 
zodat  in  de  plaats  van  te  slopen  panden  22  dubbele  of  44  enkele  pakhuizen  met  over  het 
algemeen gelijke maten gerealiseerd konden worden in een driehoekig blok met een driehoekige 
binnenplaats  die  de  basisvorm  van  het  oorspronkelijke  terrein  zou  accentueren.  Dat  de 
pakhuizen op de hoeken niet dezelfde maten konden hebben, kwam omdat Adams de grote vorm 
van  het  geheel  (de  driehoek)  belangrijker  achtte  dan  de  individuele  vorm  van  elk  pakhuis. 
Hoewel er geen opstanden bij getekend waren, kan niet anders geconcludeerd worden dan dat 
Adams hoogstwaarschijnlijk zeer symmetrische en gelijkvormige facades in gedachten had. 246 

246 Van Ravesteyn, 3133; GAR, OSA, invnr. 5080, Stukken betreffende plannen tot uitbreiding van 
de stad, 18291851,  ‘Korte ophelderende beschrijving, voor vier onderscheiden projecten voor het te 
maken Entrepot te Rotterdam’, opgemaakt door Pieter Adams te Rotterdam 12 augustus 1835.
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Weer  een  ander  plan  maakte  Adams  in  1836,  toen  men  tot  het  idee  kwam  dat  het 
complex  van  gebouwen  van  het  OostIndisch  Huis  met  de  belendende  percelen  tot  aan  de 
Pottebakkerssteeg  en  het  wateroppervlak  van  de  Scheepmakershaven  tot  aan  de  Jufferstraat, 
toch wel erg geschikt zou zijn. De ‘ophelderende beschrijving’ van een van die plannen aan de 
Boompjes  en  naast  het  OostIndisch  Huis  voor  een  entrepotdok  was  heel  duidelijk  en 
uitgesproken op het gebied van de maten. Ook de tekening ervan, alsmede de opstandtekening 
van  de  pakhuizen, was  uitgewerkt  als ware  het  een  plan dat  op het  punt  stond uitgevoerd  te 
worden.  (Deel  III,  Afb.72)  Het  complex  werd  gevormd  door  een  rechthoekig  blok  van  30 
pakhuizen,  dat  pal  naast  het  OostIndisch  Huis  gerealiseerd  diende  te  worden.  In  het  Oost 
Indisch Huis dienden dubbele pakhuizen gecombineerd  te worden met de bureaux, die op dat 
moment  al  gevestigd  waren  in  het  hoofdgebouw  van  het  OostIndisch  Huis.  Een  ruime 
binnenplaats verzorgde de  toegankelijkheid van het OostIndisch Huis en diende ook voor het 
opslaan van goederen, die aan de open lucht blootgesteld kunnen worden. Het achtereinde, dat 
aan de havenkom grensde, was volgens het plan gesloten door een enkel pakhuis dat voorheen 
een  andere  functie  had  (slachthuis? > niet  goed  leesbaar, SZ). Volgens het  plan werd de  ene 
helft  van  het  blok  pakhuizen  georiënteerd  aan  de  Boompjes  en  de  andere  helft  aan  de 
havenkom. Alle pakhuizen werden even groot geprojecteerd en waren in het midden van elkaar 
gescheiden door  een binnenplaats die de gehele  lengte van het  complex pakhuizen besloeg en 
die diende voor het verwerken en verpakken van de goederen. Een ronde (open) poort of  ‘des 
verkiezende  drie’,  diende  als  toegang  tot  deze  binnenplaats  achter  de  pakhuizen  en  vormde 
tevens een bijzonder accent in het midden van de frontgevel. Deze frontgevel was door Adams 
krachtig,  maar  eenvoudig  geproportioneerd.  Elk  pakhuis  had  een  begane  grond,  drie 
verdiepingen  en  een  zolder  met  vliering.  Elke  verdieping  werd  aangeduid  met  twee 
rechthoekige,  horizontaal  georienteerde  eenvoudige  vensters.  Symmetrisch  gezien  vanuit  het 
midden waren aan beide zijden de rechterhelft van het tweede respectievelijk het laatste pakhuis 
‘gecrenelleerd’. Ook de begane grondverdiepingen van de  twee pakhuizen  ter weerszijden van 
de  poort  waren  dit.  Hoewel  met  gecreneleerde  muren  vaak  wordt  aangeduid  dat  deze  van 
kantelen voorzien  zijn,  doelde Adams –gezien  zijn opstandstekening– hoogstwaarschijnlijk op 
de algemene betekenis van het woord creneleren: ‘kerven’ en ‘uittanden’. Door deze vorm van 
rustica  verkreeg  de  gevel  een  nog  krachtiger  uiterlijk.  Het  gehele  entrepot  diende  aan  de 
achterkant,  aan  de  Scheepmakershaven,  een vast beheid vlot  te hebben voor het  laden en het 
lossen.  De  achtergevel  van  het  blok  pakhuizen  kon  aldaar  een  doorlopend  geheel  uitmaken, 
volgens  Adams,  en  diende  zowel  aan  die  kant  als  aan  de  binnenplaats  op  dezelfde  wijze 
geordonneerd  te  worden  met  een  standaardpakhuis  indeling:  op  de  begane  grond  een  grote 
halfronde deur met aan weerszijden een gewone deur met een vierkant venster erboven; op alle 
drie  de  verdiepingen  een  groot  rechthoekig  losraam  met  aan  weerszijden  een  klein  vierkant 
venster  en  een zolder met  een enkel  zolderraam  in dezelfde  lijn  als  de  losramen en de entree. 
(Deel  III,  Afb.73)  Het  entrepot  diende  aan  de  zijde  van  de  kade  van  de  Leuvehaven  en  de 
Jufferstraat hoge opgaande muren te hebben, met wijde ingangen en kleine loges, bedoeld voor 
de toezichthebbende personen. Van bestaande pakhuizen, die en aan de Scheepmakershaven en 
aan de zijde van de Leuvehaven hun ingangen hadden, dienden de laatste gedicht te worden of 
‘desnoods  gecrenelleert’.  Hiermee  werd  dan  een  eenheid  en  gelijkvormigheid  gecreeerd  in  de 
ordonnantie  van  het  geheel  aan  gebouwen  aldaar,  alsmede  een  overzichtelijker  en  beter  te 
overzien  entrepotcomplex.  Een  andere  ontwerptekening  van  Adams  uit  1836  toonde  ‘een 
Magazijn  van  57  Pakhuizen  voor  het  Entrepotdok  te  Rotterdam’,  bestaande  uit  een 
hoofdgebouw  met  drie  rondboogpoorten  als  entrée,  bekroond  met  een  fronton  met  oeuilde 
boeuf  en geflankeerd door  twee pilasters. De pakhuizen strekten zich verder naar weerszijden 
per  blok  van  drie  uit,  waarbij  als  repeterend  element  elk  blok  van  elkaar  afgescheiden werd 
door eenzelfde pilaster. Dit laatste plan en ook de andere plannen werden uiteindelijk eveneens 
door de regering en Koning Willem I ter zijde gelegd. 247 

247  GAR,  OSA,  invnr.  5080,  Stukken  betreffende  plannen  tot  uitbreiding  van  de  stad,  18291851, 
‘Ophelderende  beschrijving,  van  een  nieuw  entrepot  en  havenkom  aan  het  einde  der  Boompjes,
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Adams  kreeg  tijdens  het  uitoefenen  van  zijn  functie  als  stadsarchitect  uiteindelijk  niet 
meer  de  mogelijkheid  om  daadwerkelijk  een  entrepotdok  te  bouwen  voor  de  stad.  Ook  door 
Adams’ opvolger Rose en door anderen werden zelfs nog vele plannen gemaakt. Voor Adams 
was  het  kunnen  bouwen  van  een  entrepot  te  Rotterdam waarschijnlijk  de  bekroning  op  zijn 
oeuvre  geweest.  Ondanks  zijn  verwoede  en  vele  pogingen  een  ontwerp  te  maken  dat  de 
goedkeuring  zou  krijgen  van  zowel  de  gemeente  Rotterdam  als  de  regering,  waren  al  zijn 
pogingen hiertoe tevergeefs. Als het ontwerp uit 1829 verwezenlijkt was geweest, zoals Adams 
het zich had voorgesteld, dan had Rotterdam (mits het complex dan niet verwoest was geweest 
tijdens  de  bombardementen  van  de  Tweede  Wereldoorlog)  een  zeer  bijzonder  en  redelijk 
zeldzaam  neoclassicistisch  monument  van  allure  binnen  de  stadsgrenzen  bezeten  en  was 
wellicht de naam van stadsarchitect Adams wat minder onopvallend de geschiedenis ingegaan. 

hetwelk  zoude  kunnen  gebouwd  worden  naast  het  O  I  huis’,  opgemaakt  door  Pieter  Adams  te 
Rotterdam 3 november 1836.
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Derde Stuk 

EEN VRIJ EN STIJLVOL CLASSICISME 

2.13 Het belang der regelen: hun verscherping en in die zin perfectionering van de 
Griekse classicistische bouwkunst 

Verspreid  over  de  vorige  hoofdstukken  is  op  verschillende  punten  gebleken  dat 
neoclassicistische  architecten  over  het  algemeen  er  van  overtuigd  waren  dat  juist  zij  goed 
volgens  de  oude  regels  van  de  Grieken  bouwden  en  ontwierpen.  Adams  was  hier  geen 
uitzondering  op.  De  neoclassicistische  architecten  gingen  echter  nog  veel  verder  dan  dat.  Ze 
waren vaak ook van mening dat zij in hun gerealiseerde bouwwerken en ontwerpen de Griekse 
classicistische  bouwkunst  verscherpten  en  zelfs  verbeterden.  Brade  beweerde  dit  zonder 
omhaal, en waarschijnlijk vol trots ook, in zijn handboek. Hij beschouwde de Grieken als onze 
eerste  meesters  in  de  goede  smaak,  die  in  de  kunsten  de  regels  hadden  ingevoerd.  Hiermee 
impliceerde hij  dat  zij wel de eerste maar niet per definitie de enige meesters hoefden  te zijn. 
Verder besteedde hij uitgebreid aandacht aan het feit dat de Grieken desondanks nog niet echt 
volgens  vaste  regels  bouwden en  zich  eveneens niet  goed hielden aan bepaalde  evenredigheid 
van kolommen.  In dit  verband haalde hij  ook Durand aan, die  in zijn Precis des Lecons (…) 
aangegeven had dat de Grieken zich er, zo die evenredigheid er al was, blijkbaar weinig naar 
geregeld hadden, aangezien deze in de overgebleven bouwwerken niet aangetroffen werd. Brade 
constateerde  en  concludeerde dat er door de Grieken  in elk geval wel al enigszins naar  regels 
werd gewerkt en dat daarom zeker ook door de hedendaagse architect naar regels moest worden 
toegewerkt.  Hij  duidde  de  bouwkunde  van  na  de  zesde  tot  de  vijftiende  eeuw  als  ‘bastaard 
bouwkunde’,  waarbinnen  de  regels  volledig  zoekgeraakt  waren.  Het  was  pas  de  eeuw  van 
Lodewijk XIV, die, volgens hem, aan de bouwkunde haar vorige luister terug had gegeven en 
voornamelijk  in  Parijs  en  omstreken,  ‘die  paleizen  deed  oprigten,  welke met  de  tempels  der 
Grieken, in majesteit en schoonheid konden wedijveren.’ Brade leek hiermee te willen aangeven 
dat er een ontwikkeling plaats had, die een perfectionering van de Griekse Bouwkunst inhield 
en  die,  ingezet  in de  tweede helft  van de 18 de  eeuw,  eigenlijk pas  in  zijn  eigen eeuw, de 19 de 
eeuw werd vervolmaakt en haar culminatie had. Heel expliciet meldde hij dat Durand een goed 
werkbaar stelsel van evenredigheden voor de orden had opgesteld, ontleend aan voorbeelden uit 
de Oudheid, dat notabene ‘als verre boven die der oude Schrijvers verkieslijk’ was en daarom, 
volgens Brade, gevolgd diende te worden. Als voorbeeld van een gebouw dat de schoonheid van 
de  Grieken  deed  herleven,  noemde  Brade  het,  door  de  Franse  architect  Jacques  Germain 
Soufflot  (17131790)  ontworpen,  Pantheon  (17581792)  een  tempel  waardig.  Een  voorbeeld 
van  een  gebouw  dat,  volgens  hem,  juist  niet  voldeed  aan  de  eisen  van  goede  smaak  en 
minkostbaarheid  was  het  Louvre  te  Parijs.  Hoewel  algemeen  geroemd  als  een  der  schoonste 
paleizen  voldeed  het,  volgens  hem,  niet  door  de  aanwezigheid  van  onder  andere  ‘niets 
beteekenende  versierselen’,  ‘een menigte  andere  onnuttige  voorwerpen’  en  het  ontbreken  van 
galerijen waardoor de communicatie van de vertrekken niet praktisch was. 248 

Concluderend hield het werk van Durand, waar Brade zich grotendeels op baseerde, een 
perfectionering van de classicistische architectuur en architectuurtheorie in, met name door de 
reducering van de laatste tot een overzichtelijke ontwerptheorie. Het classicistisch idioom werd 
verscherpt  en verbeterd  en op elk vlak gezuiverd door vooral nog doelmatiger, nog  soberder, 
gelijkmatiger  en  eenvoudiger  te  zijn.  Deze  zuinige  zuiverheid,  die  als  een  frisse  wervelwind 
door  de  verstofte  classicistische  vormentaal  heenging  en  een  eigentijds  –met  de  Grieken 
wedijverend– neoclassicisme met zich meebracht, was alleen niet aan alle architecten besteed. 
De Franse architect Charles Normand verzuchtte dit ook  in de voorrede van zijn  leerboek De 
Vignola der ambachtslieden, dat vertaald werd door Adams’ collegaarchitect Van Straaten: 

248 Brade, Handboek (...) Eerste Deel, 49; Derde deel, 1 en 49.
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Het is hinderlijk te zien hoezeer het grootste gedeelte der gebouwen, die niet door Architecten 
bestuurd worden,  strijdig  zijn met  de  grondregels  der  kunst, en hoezeer deze verlaagd wordt 
onder  de  heerschappij  der  nieuwe  vormen,  die  de  goede  smaak  verwerpt.    Men  waant  de 
zuinigheid  te  betrachten met het verwaarloozen der  regelen; men bereidt de détails,  alvorens 
het plan nog ontworpen is; en dikwijls plaatst men eene versiering aan hetgeen afgemaakt is, 
gelijk men een stuk huisraad in een vertrek plaatst. (VII) (...) De Bouwkunst houdt alsdan op 
eene kunst te zijn; zij is niet meer dan een gemeen ambacht, hetwelk tot de eerste behoeften des 
levens noodzakelijk  is, en bepaalt zich, gelijk bij de wilde volkeren, tot het bouwen van eene 
schuilplaats tegen de guurheid van weer en wind. (X) 249 

Johannes  van  Straaten  zelf  was  in  zijn  ‘Berigt  van  den  Vertaler’  bij  De  Vignola  der 
ambachtslieden  heel wat  optimistischer gestemd. Hij  stelde dat  niet  alleen bij de  theoretische 
architecten sinds enige  jaren smaakverbetering  in de bouwkunst ontwikkeld was, maar dat dit 
zelfs  tot  de  gewone  ambachtslieden  doorgedrongen  was,  die  voorheen,  naar  zijn  mening, 
eigenlijk zelf geen smaak  hadden en slechts volgens regels werkten. 250 

De  gangbare  gedachte  onder  neoclassicistische  architecten,  dat  zij  de  Griekse 
classicistische  bouwkunst  verbeterden  en  door  vereenvoudiging  zelfs  veredelden,  was  Van 
Straaten duidelijk toegedaan. Vol overtuiging en blakend van vertrouwen in de toekomst begon 
hij  voornoemd  ‘Berigt  van  den  Vertaler’  met  de  woorden  dat  de  smaak  in  de  burgelijke 
Bouwkunde  sinds  de  laatste  eeuw  ook  in  ‘ons  Vaderland  merkelijk  verbeterd’  was  en  de 
bouwstijl  tevens vereenvoudigd en veredeld,   en dat men weer ‘de edele verhevenheid van het 
schoone antiek der heerlijke Grieksche modellen’ naderde. 

Vooral  uit  zijn  ontwerpen  en  gebouwen  en minder uit  zijn weinige woorden, blijkt  dat 
ook Adams eveneens actief voorstander was van de verbetering, verscherping en veredeling van 
het Grieks  classicisme  in  een neoclassicisme.  In diverse  eigentijdse kritieken op gebouwen en 
verbouwingen van Adams werd zijn ‘vernieuwing’ en ‘verbetering’ van het Delftse stadhuis als 
zeer positief ervaren. (Deel III, Afb.74) Zo schreef bijvoorbeeld de toen belangrijke auteur A.J. 
van der Aa in 1841 in zijn Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden dat het stadhuis te 
Delft  ‘sedert  het  jaar  1838  op  een  smaakvolle  wijze  vernieuwd’  was.  Adams  had  de 
classicistische  stijl  waarin  het  stadhuis  in  de  17 de  eeuw  opgetrokken  was  naar  neo 
classicistische maatstaven verscherpt en verbeterd. Aan het eind van de 19 de  eeuw begon men 
echter anders tegen Adams’ ‘verbetering’ aan te kijken. Zo schreef C.T.J.L. Rieber al in 1892 
dat Adams het  ‘zware portiek’ voor het  raadhuis  te Delft  ‘(...) geenszins  in overeenstemming 
(...)  met  de  delicate  détails  en  lijnen  van  DE  KEIJZERS  werk  (...)’  had  gebracht.  Twee 
decennia  later werd ook door C.M.A. Gips, de auteur van een artikel over oude gebouwen in 
Delft  in 1918, gemeend dat Adams het  stadhuis verknoeid had. Gips  constateerde  echter óók 
dat  het  ontwerp  van  De  Keyzer  met  name  rond  de middenpartij  in  de  voorgevel  een  aantal 

249 De Vignola der Ambachtslieden, of gemakkelijke wijze om de vijf bouworden te teekenen, deuren, 
vensters en onderscheiden boogen, taflementen en eenvoudige kornissen de gepaste evenredigheden 
te geven, overeenkomstig met de hoogte der gebouwen. Ten gebruike der  timmerlieden, metselaars, 
steenhouwers,  steenzagers,  smits,  loodgieters,  en  alle  degenen  die  betrekking  hebben  tot  de 
bouwkunde; alsmede dienstig voor schilders, behangers, beeldhouwers en stucadoors. Door Charles 
Normand. Uit  het  fransch  vertaald,  verbeterd  en  ten meeste  gebruike  onzer  landgenooten  ingerigt 
door Johannes van Straaten, Amsterdam 1824, VII en X. 
> Charles Pierre Joseph Normand (17651840) was architect, tekenaar en kopergraveur. Hij won twee 
prijzen  voor  een  plan  van  een  galerij  voor  een  paleis  (1791)  en  voor  een  plan  van  een marktplaats 
(1792). De gravures die hij maakte voor het boek Recueil de Décorations intérieures, Paris 1812 van 
de neoclassicistische bouwmeesters Ch. Percier en P.F.L. Fontaine worden gerekend tot zijn bekendste 
werk. 
>  Op  de  Artillerie  en  Genieschool  te  Delft  waar Adams  les  gaf,  werd  in  elk  geval  één werk  van 
Charles  Normand  zeker  gebruikt  als  lesmateriaal,  namelijk:  Nouveau  Parallèle  des  ordres  d’ 
Architecture  des Grecs,  des Romains  et  des  auteurs modernes,  Parijs  1819. Of  de  vertaling  (of het 
origineel) van de Vignola ook gebruikt werd, is niet met zekerheid te zeggen. 
250 op.cit. (noot 249), VI.
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minder  gelukkige  oplossingen  kende,  waardoor  aan  de  strenge  indeling  van  de  voorgevel 
afbreuk gedaan werd: deuromlijstingen stootten tegen het raamwerk, pilasters aan weerszijden 
vervielen  of  verwerden  tot  consoles  en  deuromlijstingen  correspondeerden  niet  met  de 
horizontale indeling van de verdiepingen. Juist dit waren nu de punten waarop Adams getracht 
had  de  voorgevel  te  ‘verbeteren’. Door  de  vensters  en  poort  in  de middenpartij  te vervangen 
door een drielicht was er op de begane grond plaats voor dorische zuilen aan weerszijden ‘(...) 
in  den  geest  der  overige  pilasters  van  deze  verdieping  (...)’  –zoals  terecht  door  Gips 
geconstateerd werd– en ionische pilasters bij de eerste verdieping (ook nog in de assen van de 
dorische  zuilen  op  de  begane  grond  geplaatst).  Deuromlijstingen  werden  door  Adams  in 
overeenstemming  gebracht  met  de  horizontale  indeling.  Hij  liet  de  consoles  boven  de 
voormalige poort vervallen en verving deze door één van de schelpen van de schelpbekroning 
van de uitgebroken vensters in tweeën  te breken en deze helften boven de twee smalle vensters 
van het drielicht aan te brengen. Met deze ingrepen beoogde Adams duidelijk meer samenhang, 
symmetrie  en  gelijkvormigheid  aan  te  brengen:  de  kernwoorden  van  de  neoclassicistische 
‘verbetering’.  De  nadruk  op  de  middenpartij  bleef  bestaan,  maar  de  indeling    werd 
gelijkmatiger. Interessant is, dat Adams niet zonder meer de schelpversiering van De Keyser als 
overbodig,  ondoelmatig  of  niet  meer  passend  ter  zijde  schoof,  maar  juist  opnam  in  zijn 
zogenaamde  veredelingsplan.  Een  goed  voorbeeld  van  de  vrijheid  die Adams  zich  toeëigende 
binnen het neoclassicistisch idioom.Vanuit zijn kijk moet de verbetering van de voorgevel van 
het stadhuis uitermate geslaagd zijn geweest. 251 

Niet  alleen  collegaarchitecten  van  Adams  als  Van  Straaten,  maar  ook  vele  andere 
tijdgenoten waren doordrongen van deze neoclassicistische verbetering en veredelingszin. Het 
belang der regelen was, ondanks moderniseringen en verbeteringen in de classicistische stijl en 
de  pogingen  tot  het  creëren  van  een  geheel  eigen  stijl,  ook  voor  Adams’  leerling  te  Delft, 
architect Jhr.C.M. Storm van ’s Gravesande, uiteindelijk onbetwistbaar. Diegenen die zich tot 
het vak van militair  ingenieur voorbereiden, dienden volgens hem, met het weinige geld dat er 
was  (...)  ‘zooal niet  een  fraai  en versierd  gebouw, dan  tenminste geen misvormd,  smakeloos 
werk te (...) [ontwerpen], waarin alles in strijd (...) [zou zijn] met die regelen, welke algemeen 
als goed zijn aangenomen.’ 252 

Een belangrijk punt voor zowel voor als tegenstanders van een moderne classicistische 
stijl  was  het  probleem  van  een  te  slaafse  navolging  van  de  architectuur  uit  de  klassieke 
Oudheid. Ook Jhr.C.M. Storm van ’s Gravesande besteedde hier in zijn leerboek aandacht aan 
bij  zijn  bespreking  van  het  werk  van  de  Duitse  neoclassicistische  architect  Karl  Friedrich 
Schinkel  (17811841) waar  hij  hoog  van opgaf. Zo was hij  van mening dat Schinkel hoewel 
‘(...)  diep  in  den  geest  der  ouden  doorgedrongen,  wist  (...)  vrij  te  blijven  van  alle  slaafsche 
navolging;  hij  nam  het  schoone  van  de  ouden,  en bepaaldelijk van den Griekschen  stijl  over, 
doch wendde  het  aan  op  eenen  naar  onzen  tijden en  zeden passende wijze  (...). Voorts beval 
Storm van ’s Gravesande de studie van het werk van Schinkel ten sterkste aan ‘(...) aan allen 
die prijs stellen op voortbrengselen van een’zuiveren smaak, en zich niet in de strikken hebben 
laten vangen van de, helaas ook hier te lande, nog maar al te zeer voorhanden kunstbedervers, 
die  VIGNOLA  met  zijne  modullen,  als  het  toppunt  van  het  schoone  in  de  bouwkunst 
beschouwen.’ 253 

251 Van der Aa, ... In de jaren ’60 van 20 ste eeuw werd Adams’ verbouwing als zo mislukt beschouwd 
dat de gevel die door Adams was ‘vernieuwd’, weer teruggerestaureerd werd naar de staat waarin het, 
zoals men dacht, geweest was, toen de architect Hendrik de Keijser het in 1618 ontwierp en bouwde. 
Over  het  stadhuis  van Delft,  zie: C.M.A. Gips,  169:  ‘Door deze negentiendeeeuwse verknoeiing  is 
aan  den oorspronkelijken,  fijngevoelden opzet der middenpartij:  afnemende  reliëfwerking, naarmate 
we den top nadere, onberekenbare schade toegedaan.’, J.A.C. Tillema, 338: ‘(...) niet anders dan een 
misplaatste ingreep (...)’, J. Kruger en H.E. Phaff. 
252 Storm van ’s Gravesande, 598. Voor Storm van ’s Gravesande, zie ook: hoofdstuk 2.11c. 
253 Storm van ’s Gravesande, 595596.
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2.13a ‘Perfectionering’ van het Griekse classicisme: Adams’ verbouwing van de Wester 
Nieuwe Hoofdpoort, ‘de Witte Poort’, en Toren 

Een goed voorbeeld van een project  uit Adams’ oeuvre waarin Adams de  stijl  van een 
bestaand  bouwwerk  ‘perfectioneerde’  is  wel  de  Wester  Nieuwe  Hoofdpoort  en  Toren  te 
Rotterdam. Deze poort was destijds  in een classicistische stijl gebouwd en moest  in het begin 
van de 19 de  eeuw verbouwd worden en een aantal noodzakelijke reparaties ondergaan. In 1828 
had Adams van B & W de opdracht  gekregen het  slag  en uurwerk en  carillon van de Oude 
Stadhuistoren te verplaatsen. Deze toren diende gesloopt te worden omdat de torenspits en het 
muurwerk  sporen  van  verval  vertoonden.  Adams’  plan  was  geweest  om  het  uurwerk  en  het 
carillon te verplaatsen naar de voornoemde Wester Nieuwe Hoofdpoort en Toren. Dan kon deze 
laatste  meteen  de  vereiste  reparaties  ondergaan,  waarbij  eveneens  bepaalde  veranderingen 
zouden  kunnen  worden  doorgevoerd  die  de  architectonische  stijl  van  het  gebouw  zouden 
verbeteren. De opmerking van Adams in zijn brief aan B & W, dat dit ‘(...) gevoeglijk konde 
gepaard  gaan  met  die  verandering  waardoor  de  Architectonische  Stijl  van  het  gebouw  zal 
verbeteren  (...)’  is  het  meest  directe  en  expliciete  wat  Adams  over  verbetering  en 
perfectionering van de  classicistische  stijl  geschreven heeft. Ondanks dat  het  ook wel uit zijn 
ontwerpen af te lezen viel, vormt het een bewijs dat Adams van dit soort veredelingspraktijken 
een voorstander was. 254 Aangezien B & W er uiteindelijk de voorkeur aan gaf het uurwerk en 
carillon  te  plaatsen  op  de  Grote  Beurs,  werd  de  verplaatsing  naar  de  Wester  Nieuwe 
Hoofdpoort  niet  gerealiseerd.  Wel  werden  de  noodzakelijke  reparaties  en  de,  door  Adams 
voorgestelde,  perfectionering  van  de  architectonische  stijl  doorgevoerd.  Adams  legde  een 
tekening  ten behoeve van de verbouwing over  in de vergadering van de Fabricage van 23 juli 
1828.  Naast  deze  tekening  vervaardigde  hij  ook  een  tekening  van  de  oude  situatie.  De 
verschillen  tussen  de  oude  classicistische  voorgevel  en  de  geneoclassiciseerde  voorgevel  zijn 
hierdoor goed aan  te wijzen.  (Deel  III, Afb.75 en 76) Dat zo’n ‘neoclassiciserings’proces een 
perfectionering  van een classicistisch gebouw  inhield  en dat  dit  feitelijk  redelijk  eenvoudig  in 
zijn werk ging en  terug  te  leiden viel  tot een aantal elementaire punten van aanpak, blijkt wel 
uit dit project. Ook hier werd er naar gestreefd, net als bij de neoclassicistische verbetering van 
het Delftse  stadhuis,  om  de voorgevel gelijkmatiger  te doen zijn. Dit werd bereikt  door meer 
nadruk  te  leggen  op  de  horizontaliteit  met  behulp  van  meer  lijstwerk.  Extra  kordonlijsten 
werden door Adams ingetekend om de scheiding tussen de verdiepingen in de zijvleugels en in 
de toren boven de poort aan te geven. Ook verrees er in het verbeterde ontwerp een extra hoge 
lijst boven op de kroonlijst die deze versterkte en eveneens de  daken van de zijvleugels aan het 
zicht onttrok. Met de verwijdering van de, hoewel symmetrisch toch voor een neoclassicistische 
architect als Adams zeker rommelig ogende, daken van de zijvleugels met al hun franje werd de 
zo gewenste horizontaliteit  en gelijkmatigheid nog meer benaderd. Een  fronton met zijn basis 
over de gehele breedte van het bouwdeel boven de poort, in plaats van een fronton dat slechts 
het middendeel besloeg,   maakte dat de middenpartij krachtiger benadrukt werd. Ook werd de 
kroonlijst  nog  één massief  geheel  zonder  onderbrekingen  omdat  Adams  het  plakkaat  met  de 
aanduiding  van  het  jaartal  daar  weghaalde.  Deze  aanduiding  werd  vervolgens  verdeeld  over 
twee  platen:  “anno”  en  “1662”  aan  weerszijden  van  de  poort,  hiermee  de  symmetrie 
versterkend. Door  ze  in  één  lijn  te  brengen met  de  kordonlijst  tussen  de  begane  grond en de 
eerste  verdieping  werden  ze  eveneens  ingepast  in  het  horizontaliteitoffensief.  De  vensters 
werden aan de onderzijde nog eens versterkt met een eenvoudige lijst gesteund op consoles. Ook 
de  klok werd verplaatst  van de  toren naar het midden van het  vergrote  fronton en vervangen 
door een andere klok. 255 (Deel III, Afb.33, 77 en 78) 

255 GAR OSA inv.nr. 4616  (Notulen Fabricage 1828), fol. 135; GAR NSA/AZ, inv nr. 16 (bijlagen, 
brief van Adams aan B & W van 25 september 1828). De andere klok die in het ontwerp ingetekend 
is, kan de klok van het klokkenspel van de Presbyteriaanse kerktoren zijn. Adams had, nu het uurwerk 
en carillon van het stadhuis naar de Beurs zou gaan, namelijk in zijn brief naar B & W geopperd dat 
het klokkenspel van de Wester Nieuwe Hoofdpoort in dat geval dan getransporteerd zou worden naar
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2.14 De paradox van een vrij classicisme volgens de regels 

Met  de  verzuchting  dat  men  vaak  ‘(...)  waant  de  zuinigheid  te  betrachten  met  het 
verwaarloozen  der  regelen’,  verwoordde  Charles  Normand  al  vroeg  in  de  19 de  eeuw  een 
dilemma  waar  meerdere  architecten,  in  de  periode  dat  het  neoclassicisme  floreerde,  mee 
worstelden. 256  Hoe  en  of  er  gebouwd  en  ontworpen  kon  worden  in  de  stijl  van  het  Grieks 
classicisme en hoe deze te verscherpen en verbeteren was, terwijl er tegelijkertijd voldaan werd 
aan de  regels  en hoe deze regels geïnterpreteerd dienden  te worden, waren belangrijke vragen 
die speelden. Discussies rond een wel of niet volgens de juiste regels van het Grieks classicisme 
ontworpen  gebouw  en  of  een  teveel  aan  vrijheid  een ontwerp wel of  juist  niet  onevenwichtig 
maakte,  mondden  vaak  uit  in  een  soort  generatieconflict.  Een  conflict  waarin  het  (Grieks) 
classicisme door de een de rol van de stijl en door de ander de rol van een stijl kreeg toebedeeld 
en men  elkaar  door  die  spraakverwarring  niet meer  begreep.  In  hoofdstuk  2.13  haalde  ik  de 
architect  Storm  van  ’s Gravesande aan, die benadrukte dat  het  navolgen van de  juiste  regels 
zeer belangrijk was,   maar dat deze regels ook weer niet te slaafs gevolgd dienden te worden. 
Hij prees in dit verband een architect van de vorige generatie, Schinkel, een generatiegenoot van 
Adams. In het handboek van Storm van ’s Gravesande is de verandering in interpretatie van de 
term  stijl  en  een  soms  wat  ambivalente  houding  ten  opzichte  van  de  bouwprestaties  van  de 
generatie van Adams  terug  te vinden. Voor Storm van ’s Gravesande waren er duidelijk meer 
opties dan alléén het classicisme. Wel zag hij de studie van de (overblijfselen van de) Griekse 
bouwkunst  en beeldhouwkunst  als  een belangrijk onderdeel van een goede beoefening van de 
bouwkunst: 

(...)  niet  zoozeer  omdat  juist de Grieksche gebouwen  in hun geheel voor onzen  tijd de meest 
gepaste zouden zijn  (het  tegendeel daarvan is dikwerf het geval), doch om daarin de schoone 
verhoudingen  en  bevallige  vormen op  te merken, en om  te zien hoe de Grieken versieringen 
wisten  aan  te  brengen  juist  daar waar  die  pasten,  en  ze weglieten waar  zij  het  doel  zouden 
gemist hebben. 257 

Een  andere  leerling  van  Adams  aan  de  Artillerie  en  Genieschool  te  Delft, W.N. Rose, was 
aanmerkelijk  feller  in  zijn  afzetten  tegen zijn docent  en de vorige generatie. Hij  beschouwde, 
enigszins in lijn met de ideeën van Heinrich Hübsch en diens rondboogstijl, het neoclassicisme 
meer als een stijlkeuze dan als de enige stijl. 258 

Indien  Rose  specifiek  op  een  ontwerp  of  gebouw  van  Adams  was  ingegaan  met  een 
kritiek  die  dit  generatieconflict  en  paradox  van  een  vrij  classicisme  volgens  de  regels  had 
kunnen illustreren dan ware duidelijk dat ik dit hier besproken zou hebben. Helaas is dit niet het 
geval. Om echter toch dit conflict en deze paradox meer inzichtelijk te maken, wil ik refereren 
aan een levendige polemiek tussen Adams’ generatiegenoot architect J.D. Zocher jr. en Rose’s 
generatiegenoot architect  I.S. Warnsinck, die handelde over Zochers,  in 1840 gebouwde en in 
1904 gesloopte, Koopmansbeurs  te Amsterdam. Hieruit komt duidelijk de onmogelijkheid van 
enig  begrip  voor  elkaars  ideeën  over  het  Grieks  classicisme  naar  voren  alsmede  ook  de 
consequentie  hiervan.  De  consequentie  zijnde  dat  met  name  die  oudere  generatie,  door  de 
jongere vaak eenvoudig naapers van het classicisme genoemd, op een meer negatieve wijze in 
de kunstgeschiedschrijving  in de vergetelheid zou wegglijden dan de jongere generatie. 259 

het  stadhuis,  die  van  de  Beurs  naar  de  Presbyteriaanse  kerktoren  en  die  van  deze  laatste  naar  de 
Wester Nieuwe Hoofdpoort. 
256 Voor Charles Normand en het volledige citaat, zie: hoofdstuk 2.13. 
257 Storm van ’s Gravesande, 550. 
258 Voor Heinrich Hübsch  zie: hoofdstuk 2.3. Voor W.N. Rose, zie: Hetty E.M. Berens. Voor Hübsch 
en Rose, zie ook: Auke van der Woud (1993 en 1997). 
259 Over de polemiek omtrent Zochers Koopmansbeurs te Amsterdam, zie onder andere:  A. de Vries, 
‘De  Amsterdamse  beurs  18251840;  prijsvraag  en  polemiek’,  Jaarboek  Amstelodamum  76  (1984),
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Het fundamentele verschil van aanpak tussen de elkaar opvolgende generaties architecten 
in de 19 de eeuw had zijn oorsprong in een wisselende interpretatie van de term stijl: de stijl of 
een stijl. De uitwerking hiervan op de architectuur leek bij de jongere generatie theoretisch 
gezien een poging tot een ‘nieuwe’ bouwkunst op te leveren en praktisch gezien de 
rondboogstijl, en bij de oudere generatie een zogenaamd vrije ‘mengelmoes’ van classicistische 
elementen. In feite was de rondboogstijl geen echte radicale breuk met de basisprincipes van de 
classicistische traditie. Ook hier was de symmetrisch opzet van de plattegrond en 
gevelcompositie een belangrijk uitgangspunt. Zelf zagen de architecten van beide generaties 
echter geen enkele overeenkomst of toenaderingsmogelijkheid in elkaars stijlkeuze. Ze waren 
overtuigd van hun eigen gelijk en daardoor eenvoudigweg niet in staat om elkaars 
uitgangspunten te begrijpen. 

Met betrekking tot de Koopmansbeurs was Warnsinck van mening dat Zocher alleen de 
uiterlijke verschijningsvormen van de classicistische vormentaal over had genomen en die 
slechts op een decoratieve wijze had toegepast in zijn ontwerp. Feitelijk poneerde hij, net als 
Hübsch, dat er niet meer blindelings gebouwd kon worden ‘in denzelfde smaak’ als het 
Parthenon of Erechtheion omdat de hedendaagse bouwwerken een andere bestemming hadden 
en daarmee een ander aanzien en karakter vereisten. Los daarvan nog achtte Warnsinck ook het 
classicistische systeem van zuilen en rechte lijsten minder geschikt voor baksteen, het 
belangrijkste bouwmateriaal in Nederland. Met baksteen konden geen rechte lijsten boven 
vensters worden toegepast, maar wel bijvoorbeeld ronde ontlastingsbogen. Dit maakte de keuze 
van de rondboogstijl logischer. Echter: als er dan toch ontworpen werd in de classicistische stijl 
dan moest het, volgens Warnsinck, wel aan de oude, bestaande strakke regels voldoen. 260 

Dit was nu juist het punt waarop Zocher en Warnsinck zo van mening verschilden. 
Zocher ontwierp architectuur zoals zijn tijdgenoot, de filosoof J.A. Bakker (17961876), haar 
indertijd beschreef in een tijdschrift als Bouwkundige Bijdragen. Bakker ging wel uit van 
basisprincipes in de Griekse architectuur, zoals symmetrie en regelmaat, maar zag het als een 
dwaling om te denken dat de Griekse architecten zélf ook naar vaste proportieregels hadden 
ontworpen. In de basis vertoonden zij dan wel overeenkomsten, maar in de details waren zij 
verschillend en bleven zij ‘vrije scheppingen’ van ‘het schoonheidsgevoel en den bijzonderen 
smaak hunner vervaardigers’. Belangrijker nog dan deze constatering was dat de 
bouwkunstenaar, volgens hem, de vrijheid moest hebben tot een persoonlijke interpretatie. Een 
vrij classicisme, maar wél volgens de (basis)regels. Bakker waarschuwde voor een volslagen 

140159; T. Boersma, C.P. Krabbe,  ‘Geschiedsbeeld en  toekomstvisie. Daniël David Büchler (1787 
1871), de eerste voorzitter   van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst’ in, Berends, G. en 
M.J. Dolfin  (red.),  Jaarboek Monumentenzorg, 1992 Zwolle/ Zeist, 181199; C.P. Krabbe, Ambacht 
Kunst Wetenschap. De  bevordering  van  de  bouwkunst  in Nederland  (17751880), Amsterdam 1997 
(Academisch  Proefschrift  Vrije  Universiteit  Amsterdam),  A.  van  der  Woud,  Onuitsprekelijke 
schoonheid. Waarheid en karakter in de Nederlandse bouwkunst, (oratie VU Amsterdam) Groningen 
1993  en  de  polemische  stukken  zelve:  I. Warnsinck,  Bouwkundige  Aanmerkingen,  op  het  onlangs 
tentoongestelde  model  van  eene  koopmansbeurs,  voor  de  stad  Amsterdam,  Amsterdam  1840  en 
Aanhangsel. Iets over het beursmodel van den Heer Zocher; J.D. Zocher (jr.), Kort antwoord op de 
aanmerkingen  des  heeren  J. Warnsinck,  architect,  lid  van  de Koninklijke Akademie van Beeldende 
Kunsten, op het onlangs  tentoongestelde model van eene koopmansbeurs voor de stad Amsterdam / 
door J.D. Zocher  ; met  twee platen, Amsterdam 1840 en  I. Warnsinck, Beknopte wederlegging van 
het kort antwoord des Heeren J. D. Zocher, Amsterdam 1840 en het artikel in het Handelsblad van 
31 januari 1840, geschreven door Warnsinck, maar ondertekend met Scrutator. 
260 Krabbe, 191192; over Warnsinck en de rondboogstijl, zie: Krabbe, 199207. 
>  Krabbe  wijdde  de  spraakverwarring  tussen  beide  architecten,  die  symbool  staan  voor  beide 
generaties,  in  zijn  proefschrift  na  deze  constatering  vervolgens  aan  als  begripsverwarring  met 
betrekking  tot  de  term  karakter. Het  begrip  karakter  benadert met  de  classicistische  vormentaal  als 
uitgangspunt met als gevolg een hierarchische indeling naar karakter en het begrip karakter benadert 
zonder uit te gaan van de classicistische vormentaal. Zelf leg ik die verwarring bij het begrip stijl, dat, 
zonder  dat  zij  zich  daar  bewust  van  zijn,  door  beide  generaties  zo  anders  ingevuld werd,  zie  ook: 
hoofdstuk 2.1 en 2.2.
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gebrek aan orde of een smakeloze dooreenmenging van stijlen, maar óók voor droge navolging 
en eentonigheid. ‘Doch zoo men geen scheppend genie bezit’, zo schreef hij in Bouwkundige 
Bijdragen, ‘dat in staat is iets nieuws en oorspronkelijks te leveren, zal men, indien men zich 
geheel van de bouwkundige traditie losrukt, niets dan een onzamenhangend mengelmoes van 
verschillende stijlen en fragmenten van orden leveren, die verwonderd zijn zich te zamen in een 
gebouw te ontmoeten.’ De waarschuwing van Bakker was duidelijk: een geniale vrijheid diende 
niet tot regelloosheid te vervallen, want dat zou een gebouw zonder enige eenheid en 
verhoudingen opleveren. 261 

Dat Zocher de regels tot op zekere hoogte verwierp was ongetwijfeld een bewuste keuze, 
aangezien hij er wel toe in staat was om de regels van het classicisme toe te passen. Dit 
bewezen  zijn architectuurontwerpen van voor het beursontwerp wel. Zocher koos voor een 
romantische kunstopvatting en gebruikte het classicistische materiaal zoals het hem persoonlijk 
goeddunkte. Veel meer neoclassicistische architecten, en niet alleen van Nederlandse origine, 
deden dit ook. Ook Adams is hier, mijns inziens, een voorbeeld van. Met, solistisch gezien 
betekenisloze, classicistische fragmenten werd door Zocher in de Koopmansbeurs een nieuwe 
architectonische werkelijkheid geschapen. Warnsinck zag echter geen nieuwe architectonische 
werkelijkheid in die vrije toepassing van classicistische elementen. Hij was van mening dat in 
het beursontwerp een invloed van de ‘Engelsche mode’ terug te vinden was, hiermee doelende 
op de manier waarop in Engeland niet de geest van de Griekse bouwkunst, maar slechts de 
vormen werden nagevolgd, wat volgens hem leidde tot een ‘basterdGrieksch’. Warnsink was 
gedetailleerd in zijn opsommingen over de wel of niet juist gebruikte ornamentiek aan de gevel. 
Zo noemde hij een ‘band van caisson werk’ die rond het gehele gebouw liep, waarvan hij door 
Zocher graag de betekenis verklaard wilde zien, of het gebruik ervan door een klassiek 
voorbeeld gestaafd. Een andere opmerking betrof het fries aan de buitengevel. Warnsinck vond 
dit weinig harmonieus, aangezien het voor een groot deel versierd was met arabesken en 
palmetten, terwijl dit, zijns insziens, niet paste bij de ‘deftige Dorische orde’ en het, naar zijn 
idee, ook beter zou zijn geweest om het fries ‘effen te laten, of voor het meest met triglyfen te 
versieren, maar niet met te veel elegance ademende arabesken.’ 262 

Warnsinck plaatste nog een opmerking, die hij in een noot verder verduidelijkte, waarin 
expliciet de vinger op de wonde van het onvermogen van begrip omtrent het verschil in 
toepassing van de neoclassicisistische stijl tussen beide partijen in deze polemiek omtrent de 
Koopmansbeurs werd gelegd. Warnsinck stelde namelijk voor dat het misschien wel beter was 
geweest om zich niet te bedienen van de Griekse stijl bij deze ontwerpopdracht, maar van de, 
zijns insziens, vrije Bijzantijnse stijl. Los van dat hij deze stijl beter geschikt achtte voor ‘onze 
materialen en ons land’, is de toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord ‘vrije’ in dit verband 
belangrijk. Hieruit valt te concluderen dat Warnsinck de zogenoemde Bijzantijnse stijl zag als 
een stijl met minder regels dan de Griekse, terwijl Zocher, Adams en anderen de Griekse stijl 
zagen als de enige basis en een leidraad met vrijheden voor de bouwkunst in het algemeen. Een 
verzuchting van Zocher in zijn antwoord aan Warnsinck is hiervan illustratief: ’Een enkel 
Ornament en het gebruik van de een of andere Orde, mits dezelve voegzaam zij, maken toch de 
Beurs niet uit?’ 263 

In zijn antwoord op Warnsincks polemische geschrift legde Zocher overigens ook heel 
duidelijk de nadruk op het feit dat Warnsinck van een andere, jongere generatie was. Hij 
omschreef hem op de eerste pagina al als  ‘(...) een jong mensch, die misschien niet enkel uit 
eigene beweging, maar ook door anderen daartoe aangezet (...)’ zijn beursmodel had 
bekritiseerd. Om zich als een ‘bevoegd Criticus’ te gedragen achtte Zocher hem te jong en 
ofschoon hij hem ‘geen kunsttalent wilde ontzeggen’, vond hij wel dat Warnsinck hier dan in 
elk geval nog te weinig blijken van gegeven had. Verderop schreef Zocher: ‘(...) hij gevoelt 
zich, hoe jong dan ook, sterk door theorie. Misschien zal hij in latere jaren leeren inzien, dat 

261 Bakker, (1854) 52, 5354; Bakker, (1856), 98; Bakker, (1856) 374. Over Bakker, zie ook: Krabbe, 
196197. 
262 Warnsinck, Bouwkundige Aanmerkingen, 1920 en 4647. 
263 Warnsinck, 5152; Zocher, Kort Antwoord, 4.



103 

praktijk nog iets anders is; zoo als eene ondervinding van 25 jaren mij zulks geleerd heeft.’ Op 
de laatste pagina van zijn pamflet refereerde Zochter nogmaals aan de jeugdige leeftijd van 
Warnsinck door mede te delen dat hij vooral ook dit antwoord geschreven had met de bedoeling 
dat (...) ‘het publiek, zoude kunnen beslissen, of een jong kunstenaar, die zoo weinig 
ondervinding gedaan heeft en ook niet onpartijdig is, hier de regter zijn kan, om als meester te 
oordeelen zijne bijzondere Opinie, hoezeer hij dezelve in fraaije bewoordingen moge kleeden, 
als algemeene wet voor te schrijven.’ 264 

De reactie van Zocher op Warnsincks beschuldiging de Griekse stijl op de zogenaamde 
Engelse manier slaafs na te volgen, was vurig en ontkennend, maar ging verder niet zozeer in 
op de details over de wel of niet op juiste wijze gebruikte ornamenten aan de buitengevel. Zijn 
model was, volgens Zocher, helemaal niet van ‘Engelsche oorsprong’ en hij beschouwde zich 
als een verklaard ‘vijand van alle slaafsche navolging’ en zag dit laatste ook meer als een 
achteruitgang dan een vooruitgang voor de kunst. 265 Hij voegde hier echter een opmerking aan 
toe die de crux vormt van het gesignaleerde conflict over de interpretatie van het begrip stijl 
door de generatie van Zocher ten opzichte van die van Warnsinck: 

(...) Het zij nogmaals gezegd, dat ik geen vriend van onbepaalde navolging ben; maar in den 
Grieksche stijl werken, is geene slaafsche navolging, is geen copieeren van eenig afzonderlijk 
gebouw (...). 7. 

Het is juist deze opmerking die goed aansluit bij de beschouwingen van de filosoof Bakker over 
de noodzakelijke vrijheid die een bouwkunstenaar diende te hebben en bij de ontwerpwijze van 
Pieter Adams. 

Adams nam met name in de grote belangrijke ontwerpen uit zijn oeuvre, alsmede in de 
kleinere, zijn vrijheid, maar bleef hierbij wèl altijd binnen het idioom van de classicistische 
vormentaal. Zijn ‘Zuinige Wijze van Bouwen’ en zijn streven naar eenvoud en regelmatigheid 
is de rode lijn in zijn oeuvre, maar niet in elk ontwerp werd die zuinigheid op dezelfde wijze 
nagestreefd. Met name in de grootse en belangrijke ontwerpopdrachten, zoals het stadhuis van 
Rotterdam en de Winkel van Sinkel in Utrecht, werd een ander pad ingeslagen en werd er in een 
vrij maar stijlvol classicisme ontworpen. Hoewel er een groter budget beschikbaar was voor 
deze ontwerpopdrachten had een ruimer budget voor de, in hoofdstuk 2.11c besproken, 
tolhuisjes, niet noodzakelijkerwijs ook meer weelderig opgesmukte gebouwtjes opgeleverd. De 
functie van elke ontwerpopdracht werd door de ervaren neoclassicistische architecten Adams 
en Zocher niet uit het oog verloren en juist het functionele karakter van een beursgebouw, 
winkelmagazijn of stadhuis, was van een andere grootheid dan dat van een tolhuisje. Hoewel 
ook een tolhuisje een schakel in de economie vormde, was het maar een kleine, bescheiden 
schakel, terwijl daarentegen een beursgebouw en een winkelmagazijn de triomfen, de publieke 
‘tempels’ vormden van een voortschrijdende economie en als tempels voor de beurshandel en de 
detailhandel, bijna verering waardig, dienden te worden daargesteld. Dat Adams en Zocher deze 
moderne handelstijdsgeest van een juichende economie goed begrepen, lijken hun ontwerpen te 
bewijzen. En het zijn deze ontwerpopdrachten waarbij Adams en Zocher meenden de vrijheid in 
pacht te mogen of zelfs te moeten nemen en feestelijk uit te kunnen pakken. Alle typisch Grieks 
classicistische architectonische onderdelen werden door Pieter Adams in zijn bouwontwerpen 
vrijelijk toegepast. Met bijzondere onderdelen als vensterdrielichten, serlianamotieven en 
vooral ook kariatiden, werden in de grootse ontwerpopdrachten voor het stadhuis van 
Rotterdam, de Winkel van Sinkel en ook het huis op de begraafplaats Crooswijk, vrijelijk 
geschoven. Zelfs dit soort onderdelen hadden geen vaste plek in interieur of gevelopbouw. 
Adams voegde ze in zijn ontwerpen in waar hij wilde. Zolang er, zijns inziens, maar voldaan 
werd aan eisen van symmetrie, regelmaat en horizontaliteit maakte het hem niet uit of een 
vensterdrielicht een kelderruimte van natuurlijk licht voorzag of een zolderruimte en of 

264  Zocher,  Kort  antwoord,  13,  20.  Warnsink  was  ‘niet  onpartijdig’  omdat  hij  zelf  eveneens 
(afgekeurde) ontwerpen voor de Koopmansbeurs gemaakt had. 
265 Zocher, Kort antwoord, 67.
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kariatiden een gevel droegen à la Erechtheion, zoals bij het winkelmagazijn van Sinkel, of aan 
weerszijden van een sjieke deurpartij geposteerd waren in het interieur van het stadhuis van 
Rotterdam of bij de voordeur van het huis te Crooswijk. (Deel III, Afb.79) Een vrij maar 
stijlvol classicisme werd door Adams tot in detail doorgevoerd. Adams testte in zijn 
ontwerptekeningen namelijk ook vrijelijk verschillende gewaden van de kariatiden uit. Aan de 
grootte en precisie van bewaard gebleven tekeningen af te leiden, was dit testen heel serieus en 
niet uit frivoliteit. Zo is er een tekening op groot formaat bewaard gebleven van de deurpartij 
van de grote vestibule, de Rotonde, in het interieur van het stadhuis waar Adams aan 
weerszijden kariatiden bedacht had. Ze dragen allebei een ander gewaad. Het gewaad van de 
linkerdame is losser, bestaat uit meerder lagen, is geknoopt op de borst en heeft meer plooien en 
details dan dat van de rechterdame. Ook de haardracht is anders: losvallend bij de linkerdame 
en in twee strenge symmetrische vlechten gevlochten bij de rechterdame. De rechterdame is 
nagenoeg gelijk gekleed als de kariatiden van de Winkel van Sinkel. (Deel III, Afb.1 en 80) 
Deze wat eenvoudiger, strenger en meer symmetrisch geklede kariatide, symmetrischer ook 
gekleed dan de kariatiden van het Erechtheion zelf met hun door het losse standbeen extra 
geplooide gewaad, werd door Adams ‘hergebruikt’ en geperfectioneerd bij de Winkel van 
Sinkel, maar de linkerdame met het geknoopte gewaad pastte blijkbaar uiteindelijk beter bij de 
rest van de architectonische dispositie van het stadhuis. Ook hier ‘gold’ voor Adams dat de 
gebouwen op eenvoudige wijze hoorden te worden ingericht met dispositie en samenstelling als 
ware architectonische versiering, maar, net als bij zijn Entrepotdokplannen, met uitzondering 
van de vertrekken en onderdelen waar ‘die toepasselijke Architectonique Stijl’ die ervoor 
‘noodzakelijk’ was diende te worden toegepast. De deurpartij naar een belangrijke ruimte in het 
stadhuis, of de voorgevel van een winkelpaleis, vormde zo’n uitzondering. Bijdragen in de vorm 
van beeldhouwwerken, als kariatiden, konden worden toegepast als deze de functie van het 
gebouw of vertrek maar verduidelijkten en benadrukten. Hoewel duidelijk feestelijk uitgepakt 
mocht worden bij deze onderdelen in dit soort ontwerpopdrachten, blijkt uit voornoemde 
tekening dat ook weelderige decoratieve elementen als kariatiden gebruikt mochten worden mits 
zij niet te weelderig, maar precies goed in de compostie pasten. 

Tijdgenoot en collega Kramm zag dat anders: de Winkel van Sinkel was, zijns inziens, 
‘op zichzelf beschouwd van een goede architectuur’(...) ‘doch, Cariatiden, die een gevel 
dragen, is onzin’ en ook vond hij het gehele aanzien van de winkel niet dat van een 
‘Manufactuurwinkel’. (Deel III, Afb.81) Een andere tijdgenoot stak juist de loftrompet uit over 
de Winkel van Sinkel en de kariatiden: ‘(...) De voorgevel wordt ondersteund door 4 
goudgebronsde beelden, en is verder zoo rein [cursivering S.Z] gebouwd en met smaak 
versierd, dat hij niets te wenschen overlaat.’ Het woord rein, zoals hier gebruikt, past perfect 
bij de eenvoud en zuiverheid en de zuinige, doch vrije, wijze van bouwen in de traditie van het 
classicisme die Adams voorstond en die ik in deze scriptie geprobeerd heb beter te duiden in 
zijn tijd en plaats. 266 

266  Zie:  hoofdstuk  2.11b  (noot  198)  en  hoofdstuk  2.12b  (noot  241);  Kramm,  4.  Kramm  had  zelf 
verschillende ontwerpen vervaardigd voor de Winkel van Sinkel te Utrecht. Mogelijk speelde bij hem 
in zijn oordeel over de Winkel van Sinkel van Adams ook mee dat hijzelf gepasseerd was.; Nieuwe 
Amsterdamsche Courant, Algemeen Handelsblad No. 2342 wo. 8 mei 1839 (onder kopje Binnenland).
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Bij de Koning ingediend reqguest van Adams 27 october 1838, No. 16267 
[Memorie en Verzoekschrift] 

Aan Zijne Majesteit 
Sire! 

Hoe verdrietig het ook vallen moge bij den Koning te komen klagen en de moeijelijkhe 
den  van  Hoogst  deszelfs  regering  daardoor  te  vermeerderen,  zoo moest  ik  daartoe  besluiten, 
omdat  er  voor  mij  geen  anderen  weg  open  staat  tot  herstel  van  het  ongelijk,  hetwelk mij  is 
aangedaan. 

Ik moet  klagen  over  de Regering  der  Stad Rotterdam  en  dit maakt mij  de  verpligting, 
waarin  ik mij bevind nog  treuriger; want  ik vraag alzoo herstel  tegen een gevestigd  ligchaam 
van  Bestuur,  't  welk  zoo  veel  aanspraak  kan  doen  gelden,  om  als  zoodanig  geëerd  en 
verschoond  te  worden  al  begingen  sommigen  van  deszelfs  Leden  fouten  die  hen  de  achting, 
waarmede  men  hen  bejegenen  moet  minder  waardig  maken.  Ik  ben  overtuigd,  dat  er  zeer 
belangrijke bezwaren dienen  ingebragt  te worden, wil men hoop hebben wel ontvangen,  [2] 267 
gehoord en met zulk eene Regeering geconfronteerd te worden; Maar wanneer en helaas! zulke 
bezwaren  bestaan  dan  zal  men  onder  de  Regeering  van  Uwe  Majesteit  geene  afwijzing 
behoeven  te duchten, omdat men klaagt  en  aan geen herstel  behoeven  te wanhopen omdat  de 
Edel Achtbaren, waarover men klaagt onregtvaardig waren. 

Want in de Koninklijke waardigheid alleen moet men de bescherming zoeken tegen haar 
onregt. En Uwe Majesteit zal niet gedoogen, dat de leden van eenig Collegie hoe verdienstelijk 
zij  ook  gerekend  mogten  worden,  om  elkanderen  te  believen,  of  om  elkanders  fouten  te 
bedekken, van hunne magt een gebruik zouden maken, waarvan Uwe Majesteit alleen zich, om 
hoge redenen, zou voorbehouden noch verantwoording noch uitleg te geven. 

Gedoog  Sire!  dat  ik  de  behandeling  waarbij  ik  van mijn  ambt  ontzet  en  waarbij  men 
mijne eer en goeden naam aan het kwaad gerucht heeft prijs gegeven, waarbij men mij na eene 
eerlijke  dienst  van  11  Jaren,  eene  grievende  smart  heeft  aangedaan,  zoodanig  ontwikkel,  dat 
Uwe Majesteit mijnen toestand begrijpen, mijn belang en mijn regt beoordeelen kan. 

Hij  die  zich  alzoo  tot Uwe Majesteit wendt  [3]  is  P. Adams,  voormalig Leeraar  in de 
bouwkunde  aan  de Militaire  Academie,  in  dienst  van  Uwe Majesteit,  Architect  van  de  Stad 
Rotterdam, thans zich bevindende te Delft. 

Het  was  in  den  Jare  1826  Sire!  toen  ik, met  goedkeuring  van  allen  die mij  kenden  in 
bijzonder ook van den Generaal Voet, het Leeraarambt in de bouwkunde te Delft bekleedende, 
alwaar ik uit den aard dezer bediening voor mijn leven door Uwe Majesteit was aangesteld, dat 
de  Regeering  der  Stad  Rotterdam  behoefte  had,  om  een  deskundige  voor  eenige  gewigtige 
ondernemingen  die  aangevangen  of  geprojecteerd  waren  te  raadplegen.  Men  had  aldaar 
ondernomen  in de plaats  eener ophaalbrug een grooten  steenen overgang over eene haven, de 
Blaak genaamd, aan de beurs der Stad zamen te stellen, in den aanbouw vanwelk vrij uitvoerig 
en groot werk men te kort schoot, nadat de fundamenten gelegd waren. 

Daar  de  Raad  besloten  had  volgens  hierbijgaand  Afschrift  eener  kennisgeving  van 
Burgemeester en Wethouders /zie bijlage a/ 

a. zie kennisgeving 13 nov. 1826. Bijlage N.1. 

267 Dit nummer en de volgende nummers in de tekst die tussen vierkante haken staan, komen overeen met 
de oorspronkelijke paginanummering van Adams' memorie.
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dat over sommige bedenkingen de Heer P. de Greef, Stads Architect  te  [4] Amsterdam, en P. 
Adams,  professor  in  de  Architectuur  en  waterbouwkunde  aan  de  Artillerie  School  te  Delft 
geraadpleegd zouden worden, werd ik daartoe uitgenodigd /a/ en nam dit met toestemming van 
den Commandant der School aan /b/. 

Toen wij op het terrein kwamen ontdekten wij bij den eersten opslag van het oog, dat de 
reeds  gemaakte  fundamenten  zonder  de  minste  kennis  van  zaken  en  tegen  alle  regelen  der 
bouwkunde waren  zamengesteld,  zijnde  dezelve  onder  anderen  1.50  duimen  hooger gebouwd 
dan  behoorde,  zoodat  wij  dergelijk  werk,  dat  het  ligchaam  aan  eene  bestendige  schudding 
zouden onderhevig maken en het  de noodige vastheid  zou doen missen, niet wilden gedoogen 
maar begeerden, dat de fundeering tot den bodem van den Blaak zou afgezaagd worden. 

Het  zou  te  uitvoerig  wezen  hier  ter  plaatse meerder  bijzonderheden  daarover mede  te 
deelen;  maar  het  moet  hier  gezegd  worden  dat  Burgemeester  en  Wethouders  niet  konden 
besluiten  dit  Advis  te  volgen;  om  den  onaangenamen  dunk  die  zulks  in  de  stad  zou  te weeg 
brengen  ter  gelegenheid  van  een  werk,  waarvan  het  nut  in  bedenking  stond  en  waarvan  de 
voltooijng reikhalzend werd tegemoet gezien. [5] 

Op het verlangen van Hun Ed.Achtb. moesten er eenige middelen beraamd worden, om zulk 
een radicaal herstel te vervangen, en met opoffering van de vaart door de beide boogen, met risico 
van al de gevolgen, werden de best mogelijke middelen beraamd; die echter niet konden beletten, dat 
de  middelste  boog  van  de  brug  in  het  volgend  jaar  harer  zamenstelling,  bij  een  hooger  vloed 
gescheurd werd. 

Onze  pligt met  den wil  van den Regeering zoo goed doenlijk vereenigd hebbende, droeg 
mijne  handelwijze  de  goedkeuring  derzelve  weg,  zoodat  ik  onder  dagteekening  van  den  5 
Februarij 1827 het navolgende schrijven van den Burgemeester ontving /Z. bijl. n.4/ 

"De  ondervinding,  die  wij  onlangs  van  UEdGest.  kunde  en  bereidwilligheid  bij  het  exa 
mineeren  van  het  bestek  van  de  beursbrug,  hebben waargenomen,  doen  ons  veronderstellen, 
dat UEdGest. zich aan eene nieuwe proeve, ter opmaking van een bestek voor ons Stadhuis niet 
zult  willen  onttrekken. Wij  stellen UEdGest.  dus  voor,  om  aanstaande  vrijdag  ten  tien  uure 
eene  Conferentie  ten  raadhuize  onzer  Stad  bij  te  wonen,  als  wanneer  wij  UEdGest  met  de 
verdere inlichtingen deswegens zullen bekend maken." [6] 

Burgemeester  en  Wethouders  der  Stad  Rotterdam  //M.C.  Bichon  van  IJsselmonde.  Ter 
ordonnantie van deszelven// J.A. van Zuijlen van Nijevelt. 

In de daarop gehoudene conferentie ten Raadhuize, kreeg ik tot inlichting dat de teekening 
der platte voorgevel, door den Heer Reijers, Architect te 's Hage gemaakt, voorhanden was, en 
dat men aan het voorste gedeelte op de Hoogstraat was begonnen te bouwen. In dezen toestand 
bestond er echter geen plan en de Regering die begonnen was af te breken en op te bouwen, was 
in dezen  toestand gedwongen een Stadhuis  te bouwen, zonder dat er vooraf berekeningen van 
middelen en een eigentlijk beraden voornemen bestond. 

Hoogst  moeijelijk  was  het  van  het  oude  gebouw  een  nieuw  te  maken,  en  een  goed  nieuw 
gebouw, op de plaats van het oude. Nadat ik de afzonderlijke schetsen en portefeuille met papieren, 
die  daartoe  betrekking  hadden,  had  overzien,  besloot  ik  de  portefeuille  terug  te  geven wegens  de 
menigvuldige  werkzaamheden  die  het  maken  van  een  project  voor  een  dergelijk  scheefhoekig  en 
gedrogtelijk in elkander gestuurd gebouw naar zich zouden moeten slepen, en ik verzocht, dat men 
den bouwmeester [7] die er tot dus verre mede belast mogt wezen, mede wilde laten begaan en hem 
het verdere werk wilde opdragen. 

a. zie 't verzoek van 24 nov. 1826. Bijl. N.2. 
b. zie bijlage dato 27 nov. 1826. Bijl. N.3. 
Deze weigering werd niet aangenomen. Dringend verzocht de Regering mij, dat ik haar toch 

uit de moeijelijke omstandigheid helpen wilde, om eene teekening te leveren voor een gebouw, 't 
welk men had aangevangen, zonder dat daarvan eene behoorlijke en geheele teekening bestond.
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Door  menigvuldige  Eloges 268  en  betuigingen  van  achting  overgehaald,  welwillend  van 
aard  zijnde  en  toen  te  doen  hebbende met  de Heeren Burgemeester Bichon  van  IJsselmonde, 
Blankenheim,  Hoffmann,  van  Vollenhoven  en  Reepmaker  als  wethouders,  die  mij  veel 
genegenheid  betoonden,  liet  ik  mij  overhalen,  en  beloofde  mij  met  eene  teekening  te  zullen 
belasten, indien de Luitenant Generaal Voet mij daartoe deszelfs bewilliging verleende. 

Ik zal hier ter plaatse niets zeggen over den aard van dergelijk gebouw en over de zaken, 
waaraan  ik  hier  gebonden was  en  zal  alleen  van  datgene gewagen, wat  in verband  staat met 
hetgeen mij van de Regeering is bejegend en met hetgeen ik omtrent haar bij Uwe Majesteit te 
vorderen heb. 

Daartoe dient  dan;  dat mijn eerste project verworpen werd, omdat  [8]  ik de kamer van 
Finantie  en  derzelver  Bureau  niet  gedistribueerd  had  op  de  plaats  waar men  haar  begeerde, 
maar  in  het  plan  een  Zaal  van  receptie,  feestviering  of  algemeen  gebruik  had  ingevoerd, 
hoedanig  eene  er  zich  te  Rotterdam,  ten  minste  in  het  Miniatuur,  behoorde  te  bevinden. 
Daarvan  is naderhand het gebrek in het oog gevallen, toen men om den Koning waardiglijk te 
ontvangen, het voorportaal tot zulk eene plaats moest inrigten. 

Men verzocht mij een tweede project te maken, waarbij ik de begeerte der verschillende 
Regeringsleden met een simmetrique distributie zoo goed mogelijk poogde overeen te brengen. 

Hierin slaagde ik beter, zoodat mij verzocht werd, daarop de noodige bestekken te willen 
zamenstellen. 

Met allen spoed, en zonder mijn ambt aan de Militaire School te verwaarloozen, ging ik 
voort met  de  bearbeiding  van  dit  zoo  belangrijke werk.  En  toen  ik daarmede gereed was,  en 
hetzelve,  voorzien van al de  teekeningen aan Burgemeester en Wethouders kwam voorleggen, 
stelden  de  Burgemeester  en Wethouders  mij  voor,  dat  de  Stads  Architect Munro  door  deze 
herhaalde  nieuwe  belangrijke  [9]  zaak  in  eene moeijelijke  positie  geraakte,  en  dat  zijnen  65 
jarigen  ouderdom  eene  verandering  noodzakelijk  maakte  bij  zulke  werken;  dat  eene 
uitnoodiging  in  de  couranten  ter  aanmelding  van  een  onderArchitect  geen  resultaat  had 
opgeleverd, waarom Burgemeester en Wethouders zeiden besloten  te hebben mij den post van 
Stads Architect aan te bieden, gelijk zij zeiden op dat oogenblik te doen. 

Alhoewel  ik deze aanbieding als vereerend voor mij beschouwde had  ik daar  tegen niet 
alleen bedenking, omdat ik 's landsdienst ongaarne verliet, doch vooral omdat ik mij voorstelde, 
dat ik in de betrekking, waarin ik mij als toen bevond, mijne twee zonen een geschikten stand in 
de  Maatschappij  zou  kunnen  bezorgen,  waarop  de  Heer  Wethouder  van  Vollenhoven  mij 
bemoedigde met  te zeggen dat de Regering van Rotterdam gemakkelijk een paar jongens door 
de  wereld  kon  helpen.  Ik  vroeg  ook  of  men  mij,  uit  aanmerking  van  de  vrije  kunst,  die  ik 
uitoefende, geene zwarigheden maken zou in het aannemen van particuliere werken. De Heeren 
antwoordden  hierop,  dat  deze  somtijds  te  groot  zouden  [10]  kunnen  loopen,  maar  dat  er 
binnenkort, bij vb.  twee nieuwe Roomsche kerken in de Stad gebouwd zouden worden, en dat 
het  dan  de  Regering  niet  anders  als  aangenaam  zou  kunnen wezen,  indien  dezelve  door mij 
werden  gebouwd.  Later  evenwel  toen  ik  dit  op  vertrouwen  van  dit  woord  aangenomen  had, 
gedroeg de Burgemeester zich alsof hij daarover niet te vrede was, doch op een daarover toen 
aangeboden  Advies  werdt  zulks  toegestaan.  Door  dergelijke  conditien  aangemoedigd 
raadpleegde  ik daarover met  den Generaal Voet, die mij aanried den post  te accepteeren mits 
niet  minder  dan ƒ3000,  's  jaars  met  de  emolumenten 269  van  de  woning,  vuur  en  licht  die 
daarvoor op het Stads timmerhuis verleend worden, zullende de Generaal voor mijn honorabel 
ontslag zorgen, 't geen gebeurde. 

Zoodra  ik  in de maand April  te kennen gegeven had, dat  ik bereid zou zijn den post op 
deze  voorwaarden  te  aanvaarden,  bekwam  ik  daags daaraan van Mijnheer den Burgemeester 
den navolgenden brief /zie bijl. N.5/ 

Rotterdam 26 April 1827 

268 Lofredes. 
269 Ongeregelde bijkomende verdiensten boven de vaste, aan een ambt verbonden, beloning.
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WelEdele Heer! 

"Ik haast mij UEd te melden, [11] dat de raad heden op mijn voorstel heeft besloten UEd den 
post van Architect dezer Stad aan te bieden op een tractement van Drie Duizend Guldens, de 
woning  aan  Stads  timmerwerf,  vrij  vuur  en  licht;  onder  voorwaarde,  dat  UEd  daarvoor 
uitsluitend  voor  den  dienst  der  Stad  werkzaam  zal  wezen,  en  de  opbouw  van  het  Stadhuis 
onmiddelijk  in  den  post  zelven  zal  begrepen  zijn  alles  overeenkomstig  het  door  UEd 
voorgestelde in Uwe letteren van 25 dezer. Ik wensch dat UED nieuwe werkzaamheden in deze 
lange jaren zullen strekken tot Uwe genoegens en tot voordeel en welzijn dezer Stad. 

De Raad heeft bij meederheid van Stemmen besloten, dat de teekeningen en het 
bestek  tot  aanstaande  dinsdag  1 Mei  ter  visie  en  examinatie  der  Raadsleden  zullen  moeten 
voorleggen, ten einde op dien dag over dit onderwerp bepaald te besluiten. UED gelieve dus na 
de  terugzending  tot  Dinsdagavond  te  wachten,  wanneer  ik  UED  alle  de  stukken  met  de 
beslissing van den Raad zal doen toekomen." 

De Burgemeester der Stad Rotterdam //M.C. Bichon van IJsselmonde [12] 

Op  dezen  brief  aanvaardde  ik  deze  belangrijke  betrekking. Alhoewel  ik  om  eene meer 
formeele  aanstelling  bij  Extract  uit  de  Resolutie  van  den  Raad  vroeg,  mogt  het  mij  niet 
gebeuren,  een  ander  stuk  daarvan  te  bekomen.  Dit  werdt  mij  echter  onverschillig,  daar  de 
overeenkomst  met  der  daad  van  beide  zijde  uitvoering  erlangde;  maar  thans  gewaagde  ik 
daarvan, omdat de behandeling van Burgemeester en Wethouders, die mijne aanstelling hebben 
ingetrokken, immers wat de behoorlijke vorm eener Administratie aangaat, doorgaande blijken 
heeft  gedragen  van  eene  willekeurigheid,  die  aan  onachtzaamheid  gelijk  stond,  waarvan  ik 
nimmer  zou  gewaagd  hebben,  bijaldien 270  ik  niet  op  zulk  eene  onwaardige  en  onbarmhartige 
wijze ware behandeld geworden, als thans het geval is. 

Trouwens, het scheen als of er geene formaliteiten te pas kwamen. Ik aanvaardde den post ook 
zonder Eed, in het vertrouwen op eenen doorlopenden en levenslangen dienst. Ik begreep daarin om 
deze zelfde reden gaarne den opbouw van het Stadhuis, ofschoon het loon hetwelk daarvan aan den 
Architect had behooren uitbetaald te worden, gerekend tegen 5 p Ct op de kosten van begrooting [13] 
of  aanbesteding ƒ11000,  zou  hebben  moeten  bedragen,  die  verdiend  zouden  zijn  geworden, 
gedurende het tijdvak waarin het Stadhuis werdt gebouwd. 

De Regeering ontving blijkens den brief van ZEAchtb. mijne aanvaarding met genoegen 
/Zie bijlage. Zij maakte ook bij al de te verrigten werkzaamheden te Rotterdam in der daad eene 
zeer gunstige dispositie voor hare finantien, en ik heb de levendigste overtuiging van eene goede 
conscientie 271 , dat bij deze schikking het grootste voordeel aan de zijde der Regeering gelegen 
was, daar zij van alle uitgaven voor de Bouwkunde ontheven werd, daar de per Centsgewijze 
voordeelen,  die  vroeger  door  den  Architect  van  de  Aannemers  genoten  werden,  ophielden,  't 
geen  van  belangrijken  invloed  op  de  Contrôle  der  rekeningen  van  alle  aannemingen  met  de 
Regeering wezen moest. 

Ik nam de bediening, met het Stadhuis daaronder begrepen, echter aan, zonder afstand te 
doen  van  de  aanspraak  die  ik  verkregen  had  op  honorair  voor  de  daarvoor  geleverde 
teekeningen  en  gedane  werkzaamheden  vóór  mijne  aanstelling.  [14]  Op  mijne  herhaalde 
aanvragen werd, alhoewel ik daarover expresselijk een Request presenteerde, waarvan copie is 
gevoegd bij dit Adres  /Zie bijlage/  niet  gedisponeerd  en  tot  heden  is de Stad mij daarvoor de 
betaling schuldig gebleven. 

Zoodra ik in dienst trad verzocht ik aan den Burgemeester, in tegenwoordigheid van den 
Heer  Secretaris  van  Oijen,  eene  Instructie,  die  mij  toegezegd  werd.  Ondanks  deze  belofte 
bekwam ik die niet. Een daarover gepresenteerd Request bleef zonder gevolg. De toestand van 
Zaken maakte zulks wel verklaarbaar, doch men zal mij nimmer vermogen te verwijten, dat ik 
noodelooze formaliteiten, bij de menigte werkzaamheden die ik dadelijk te doen vond, vermeld, 
daar ik in alle omstandigheden eene Administratie ontmoette, die van vormen ontslagen scheen 

270  Deftig woord voor ingeval. 
271 Geweten.



116 

en  die  alles  verbaal  en  zoodanig  behandelde  als  men  in  een  huishoudelijk  beheer  waar men 
vertrouwen schenkt en vertrouwd wil wezen gewoon is te doen. 

In  eerlijkheid,  ijver  en  cordaatheid  mijne  geheele  Instructie  opgesloten  rekenende, 
ontwaardde  ik  ook  geenzints,  dat  ik  niet  [15]  zou  voldaan  hebben.  Integendeel,  zoo  wel  de 
aangevangene  als  de  nieuwe werken werden  tot  genoegen en  satisfactie van Burgemeester  en 
Wethouders uitgevoerd, of  zoo als met  de beursbrug,  en de muur van het Marktplein  aan de 
Blaak plaats had, welke werken beide vicieus waren aangelegd, gewijzigd. 

Eene  zaak  was  er  evenwel,  die  iets  aan  dat  genoegen  scheen  te  onttrekken.  De 
boekhouder,  die  niet  au  courant 272  was  met  zijne  werkzaamheden,  had  mij  gerust  laten 
voortwerken, verzekerende, dat er geld genoeg op het Budget van 1827 aangewezen was. Maar 
toen  de  uitgaaf  in 1827 ƒ3000, meer bedroeg, veroorzaakt  dit  eenige  remargues,  die op den 
boekhouder moesten nederkomen, maar die onder eenige leden van den raad heimelijk aan mij 
wierden geweten. 

Een ander Jaar,  toen de boekhouder weder achterlijk met zijne boekhouding was, en bij 
de begrooting de post der bezoldiging van de kleine ambtenaren vergeten had, werd het Budget 
weder met ƒ6  a  7000  overschreden. Doch wat mijne persoonlijke wijze van handelen betrof, 
daaromtrent ontwaardde ik geene sporen van ontevredenheid of aanmerking en ik durf hieraan 
toeschrijven, dat er geene noodzakelijkheid scheen te bestaan [16] om mij van eene Instructie te 
voorzien.

Ik  ben  wel  verpligt  Sire!  alle  de  bijzonderheden  van  mijne  verbindtenis  aan  de  stad 
Rotterdam zoo distinctelijk te doen kennen, opdat Uwe Majesteit juist zoude kunnen oordeelen 
over de wijze, waarop de Regeering, na een  tijdvak van elf  jaren dienst, jegens mij gehandeld 
heeft.  Daartoe  is  het  verder  noodzakelijk,  dat  ik  nog  dingen  onder  Uwer Majesteits  attentie 
brengen moet,  't  geen als  beuzelingen zou aangemerkt moeten worden,  indien  ik daarin  thans 
geen  verband  zag  met  de  drijfveren,  die  behagen  in  mijne  vernedering  en  verder  verderf 
geschept hebben. 

Ik  nam  den  post  eenige  Jaren  met  genoegen  waar,  onder  het  bestuur  van  de  Heeren 
Bichon  van  IJsselmonde,  iemand  van  veel  discernement,  van  den  wethouder  Blankenheijm, 
iemand die van nature regtvaardig en cordaat was, van den wethouder N.J.A.C. Hoffmann, die 
legaal was en goed, van den wethouder van Vollenhoven die bij uitnemendheid verstandig was, 
en  van  den Heer Reepmaker,  een  zeer welwillend Heer. Toen deze bestuurders der  fabricage 
waren, was de post met succes waar te nemen. [17] Maar de Wethouders kamer onderging door 
het  overlijden  van  de Heeren  van Vollenhoven, Blankenheim  en Hoffmann  eene  verandering, 
waardoor  tot  de  Commissie  van  beheer  over  de  gebouwen  en  stadswerken,  anders  gezegd 
fabricagie, de Heeren Tavenraat en De Vogel, als Leden van den Raad, geassumeerd 273 werden. 

Toen  was  de  dienst  minder  aangenaam.  De  één  had,  als  blaauw  linnenverwer,  van 
beroep, zoo min als de ander, als vellenplooter 274 , uit zijn vak van bemoeijing practicale kennis 
van bouw of timmerkunde opgedaan. 

Dit  kon  geene  reden  wezen,  dat  ik  aan  deze  Heeren  dezelfde  oplettendheid  niet  zou 
bewijzen, die ik aan hunne voorgangers had betoond. Maar thans, moet ik zeggen, dat vooral de 
Heer  Tavenraat,  ondanks  dezelfs  onbekendheid  met  de  zaken  der  fabricagie,  zoo  veel 
aanmatiging  en  pretensie  van  kunde  of  hooge  schranderheid  aan  den  dag  leide,  dat  de  beide 
Heeren door allerlei bemoeijingen, vitterijen en suspicieuse manieren de gewone vergaderingen 
van  de  Commissie  voor  een  Architect  die  zijn metier  verstaat,  verdrietig maakten.  [18]  Het 
scheen  dat  deze  Heeren  met  zekere  vooringenomenheid  in  de  Commissie  van  Fabricagie 
gekomen waren, en de hervormers moesten wezen van gebreken en misbruiken, welke sommige 
leden  van  den  raad,  die  van  het  uitvoerend  bestuur  der  stad  geene  wetenschap  hadden, 
vermoedden dat aanwezig waren. 

272 Op de hoogte. 
273 Toegevoegd. 
274  Ofwel  een  leerlooiersknecht  die  de wol  van  de  vachten  scheert,  ofwel  een  handelaar  in  vellen. Deze 
laatste betekenis is qua status beter verenigbaar met de functie van wethouder.
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Dit deed den Heer Tavenraat nog eenmaal als in vertrouwen zeggen, dat er sommige leden van 
den Raad waren die mij verdacht hielden met den Burgemeester gemeene zaak te maken, dat hij het 
mij echter zou heten  liegen,  't geen hij mij nu zeide wanneer ik dit vertelde! Ik zweeg het, doch de 
Burgemeester verweet mij dit  stilzwijgen  later,  toen de Heer Tavenraat hem datzelfde vertrouwen 
geschonken had en zijn Ed Achtb. vernam, dat die Heer mij dit reeds vroeger had gezegd. 

Na het leed 't welk deze Heer mij zoo ondeugend heeft berokkend, ben ik verpligt hiervan 
melding  te maken,  omdat  ik  in  zulke  denkbeelden het  beginsel  en het middel  zoek, waardoor 
men mij heeft willen en kunnen sacrifieeren. 

Zijne  openbaring  hing  namentlijk  zamen  met  die  stille  mompeling  [19]  van 
ontevredenheid, die zoo  ligt velt wint bij de genen wier oogen op eenig bestuur gevestigd zijn, 
waaraan  zij  geen  deel  of  tenminsten geen direct  aandeel hebben,  en waarbij  het  hen  somtijds 
aan aanleiding of kunst ontbreekt, om daarop meerderen invloed uit te oefenen. 

In  dien  toestand  schijnen  zich  wel  eenige  Leden  van  den  Raad  bevonden  te  hebben,  die 
successivelijk  over  het  bouwen  in  de  stad  onvergenoegd  geworden,  of  zich  aansluitende  aan  de 
praatjes  en  betweterij  der menigte  die  de  oorzaken  en  redenen  der  dingen welke  zij  berispen  niet 
kennen,  zich  zelven  diets  maakten 275 ,  dat  Burgemeester  en  Wethouders  zoo  veel  bouwden  en 
aanbouwden om, althans door den Architect. 

De Burgemeester is te hoog geplaatst en een man van te treffelijken stijl en hoffelijkheid, 
zoo dat men dien niet onbescheidentlijk te na kan komen. 

Niet  oneigenaardig  was  het  dat  men  eenige  grieven  tegen  den Architect  zocht;  en  de  Heer 
Tavenraat was een gelukkig persoon, om de irritatie van anderen uit te drukken en dus ook om die bij 
anderen gaande te maken. Daartoe zocht men [20] gelegenheid. Men meende zich aan den Architect 
te  kunnen  ergeren. Het  boterhuis  op  de Nieuwe markt was  afgebouwd en men wilde mij  te  laste 
leggen, dat het te ligt was gebouwd, 't geen blijkbaar zou wezen omdat de verdiepingen door ijzeren 
colommen  onderschraagd waren,  't  geen buiten kennis van de Regering zou plaats hebben gehad. 
Maar de colomnen waren op de teekening geteekend en beschreven in het bestek. Hiermede was deze 
zaak wederlegd. Er waren geene schoorsteenen /zeide men/ in het Boterhuis, deze zouden vergeten 
zijn.  Doch  het  bleek,  dat  de  schoorsteenen  in  den  binnen  en  buitenmuur  gemaskeerd  waren.  De 
bedenking over de bekwaamheid van den bouwmeester leedt schipbreuk; er moest iets anders wezen. 
Omtrent datzelfde boterhuis kwam eene chicane 276  van eenen anderen aard. De aannemer van dat 
gebouw had een grooter aantal ponden Lood /6561 lt/ op het huis gebruikt dan verwacht geworden 
was. 

Alhoewel hij daarvoor de noodige bons overlegde, werd er eene expertise bevolen, zijnde 
het  heimelijk  vermoeden,  dat  de  Architect,  't  zij  uit  onachtzaamheid  of  uit  andere  [21] 
beweegredenen, meerder liet valideren dan verbruikt was. Bij de opneming werd alles in orde en 
in het regt bevonden, en de begrooting was niet overschreden, zoo dat er wat meerder lood was 
gebruikt, terwijl daarentegen, andere dingen minder hadden gekost. 

Hierover opzettelijk Rapport in den raad gedaan zijnde, is het, zoo als ik vernomen heb, 
niet onduidelijk gebleken, dat er zeker welbehagen  in eene andere uitkomst zou gevonden zijn 
geworden, en dat de Burgemeester toen heeft kunnen bespeuren, dat er eene oppositie bestond 
die gaarne een dupe zou gemaakt hebben. Ik durf bijna zeggen, dat er eenige Heeren beschaamd 
zullen geweest zijn. 

Deze  gebeurtenis,  ofschoon  nu  onaangenaam  zijnde,  kon  echter  geene  aanleiding 
hoegenaamd tot beduchtheid voor zijne eer en staat geven, want ik was geregtvaardigd. 

Ik maak er melding van, omdat  ik op mijne eer verklaren moet, dat  ik niet weet, dat er 
over mijne directie immer eenig ander punt in botsing, in commissie is geweest dan dit, waarin 
of  mijne  diligentie  of  mijne  integriteit  zijdelings  betrokken  [22]  waren,  doch  waarin  ik  zoo 
geregtvaardigd werd, en nog twee andere voorvallen, welke ik nu nog vermelden zal, omdat zij 
een  onderwerp  van  altercatien 277  zijn  geweest,  waarvan  men  zich  misschien  almede  heeft 

275 Iemand iets diets maken: wijsmaken, op de mouw spelden. 
276 Kleingeestige aanmerking, last veroorzakende handeling, berustende op kleinzielig nakomen van regels 
en voorschriften, haarkloverij. 
277 Wrijving, woordenwisseling, twist.
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trachten  te bedienen, daar er,  in waarheid gesproken  tegen den Architect, geene verwijten dan 
uit humeur,  in geene bezwaren bestonden, dan dat men den Architect  liever als Baas, dan als 
bouwkundige  bejegende  en dus gaarne wilde ontdekken, dat men  't  zij  opzigtens  zijne weten 
schap,  't  zij  opzigtens  zijn  charakter,  steeds met  een eigentlijken Baas  te doen had  't  geen de 
Heer  Tavenraat  eens  ronduit  verklaarde  door  te  zeggen,  dat  hij  mij  niet  anders,  dan  als  een 
Domestique 278 beschouwde. 

Deze voorvallen bestonden hierin. De Regering had eene brandspuit besteld bij Belder en 
Co te Amsterdam voor ƒ1600,. Bij die brandspuit was slechts een zoodanig gedeelte van 100 
voet  van den  slang begrepen, als daarbij gemeenlijk afgeleverd wordt. Om van den Spuit den 
proef  te  nemen,  behoorde  daaraan  zoo  veel  Ellen  [23]  slang  te  worden  toegevoegd  als 
voldoende  was.  Toen  de  Heeren  Belder  en  Co  mij  induceerden 279 ,  dat  deze  slang  zeker 
daarenboven moest geleverd worden, om in evenredigheid van de gewoone spuiten te Rotterdam 
te  wezen,  beaamde  ik  zulks.  Van  daar,  eene  reproche 280  niet  alleen,  maar  de  Heeren 
suspicieerden eene verbodene verstandhouding. De zaak onderzocht zijnde bleek eerlijk te zijn 
toegegaan.  Indien  de Heeren  door  de Acquisitie  van  den  slang meenden  benadeeld  te wezen, 
bood ik dadelijk aan denzelven voor mijne rekening te nemen. Doch de slang was er noodig, en 
de aanneming mijner offerte zou een onbillijkheid geweest zijn: over zulke vodderijen moet men 
niet haarkloven. 

Ook  van  dit  onbeduidend  voorval meen  ik  niet  dat men  zich  een  bezwaar  kan maken. 
Doch  er  was,  zoo  als  ik  zeide,  nog  een  voorval,  waarover  men  eene  nuttelooze  en  zeer 
onheusche disputatie maakte. 

Buiten de Nieuwe Hoofdpoort aan de zalmhaven moest een ijzeren brug gemaakt worden 
over eene wijdte van 14 Ellen. De brug was geene nieuwe uitvinding, maar was [24] evenwel 
aanmerkelijk door mij veranderd en tot die grootte en toepassing gebragt, zoo als zij nu bestaat. 
Toen de brug in de eerste oogenblikken niet goed geballast en niet goed beweegbaar was, begaf 
ik mij terstond naar Deventer ter plaatse waar de Mechaniet was gemaakt, om daar zoodanige 
verandering te doen maken als doelmatig was, en met weinig onkosten geschieddde. 

Hiervan  den  Burgemeester  vertrouwelijk  kennis  gegeven  hebbende,  vonden  de  Heeren 
Tavenraat & De Vogel daarin eene gelegenheid om mij verschillende kwellingen aan te doen; en 
even als had de Heer De vogel de grootste kennis van zulke constructien, en ware hij kundiger 
dan  Adams,  zoo  liet  hij  in  zijn  tuin,  over  een  sloot  een  plank  of  kippebrug maken,  naar  het 
model  der  brug,  waarnaar  ieder  moest  komen  zien,  zoodat  hij  voor  de  Mechanicus  werd 
uitgeroepen. 

Geen dezer dingen was van dien aard dat  ik daarin iets anders kon zien dan de gewone 
verdrietelijkheden  die  in  alle  omstandigheden  en  betrekkingen  voorvallen:  zij  waren  ook  van 
geen het minste effect op den loop van dienst. 

Ter  gelegenheid  van  Uwer  Majesteits  komst  te  Rotterdam,  had  ik  het  [25]  genoegen 
inrigtingen voor de feestviering in een kort tijdsbestek te mogen ordonneeren. Ten blijke van de 
goedkeuring  van  Burgemeester  en Wethouders,  ontving  ik,  onder  vleijende  betuigingen,  eene 
gratificatie van ƒ300,. Ter naauwernood kon  ik dus mijne ooren gelooven,  toen Mijnheer de 
Burgemeester mij, op zekeren dag in de maand Mei, eens zeide: dat hij vreesde dat men bij den 
raad iets tegen mij zou ondernemen. Ik antwoordde daarop luchtig weg, dat ik niet zou weten, 
waarin  dat  zou  bestaan,  daar  ik mij  van  niets  kwaads  bewust was  en  begerig  zou wezen  te 
vernemen welk bezwaar er tegen mij zou bestaan. De mededeeling van Zijn Ed.Acht. was ook 
zoo  terloops,  dat  ik  alle  aanleiding  had,  haar  in  den  wind  te  slaan.  Doch  den  30  Mei 
daaraanvolgende ontving ik een billet van ZijnEdAchtb van den volgenden inhoud. /Z.Bijl.N.6/ 

Vertrouwelijk 

Mijnheer Adams! 

278 Bediende. 
279 Induceren: brengen tot, overhalen. 
280 Verwijt, beschuldiging, berisping.
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Het doet mij leed UED te moeten melden, dat hetgeen ik UED ll zaturdag voor acht dagen aan 
het timmerhuis zeide, maar al te waar is, en dat UED in der daad groot gevaar loopt om Uwer 
betrekking  aan  deze  plaats  te  zullen  verliezen.  Toen  gaf  ik  UED  /en  dit  doe  ik  nog/  in 
bedenking  [26] om Uwe gedachten ernstig te laten gaan, of het voor UED ook raadzaam kon 
zijn, Uw ontslag al dan niet aan te vragen, op zoodanige wijze als UED dit zoude vermeenen. 
UED  gelieve wel  te  begrijpen,  dat  ik  dit  slechts  aan UED  in  bedenking  gaf, maar  noch  aan 
noch afrade. 

IJsselmonde 30 mei 1838 

/get/  M.C.  Bichon  van  IJsselmonde  /Zie  daarvan  het  autentieke  Afschrift  bij  de  bijlage  sub 
N o .6. 

De  brief  die  ik  daarop  aan  ZED  Achtb  schreef  bevatte  mijn  gevoel  van 
verontwaardiging, mijne gevoelens en mijne verwachting, dat men de beschuldigingen die tegen 
mij ingebragt zouden worden, immers in mijne handen zou stellen en dat, zoo er bezwaren tegen 
mij waren, ik mij zou kunnen verantwoorden. 

Ik ben geregtigd, het vertrouwelijk billet van ZED Achtb. onder Uwer Majesteits oogen 
te  brengen,  omdat  ik  later  vernomen  heb,  dat  het  billet  in  overleg  met  meerderen  was 
geschreven. De Burgemeester  althans heeft  van mijn  antwoord gebruik gemaakt,  't  zij,  om  te 
doen  zien,  dat  hij  pogingen  had  aangewend,  of misschien met  het  edelmoediger doel,  om mij 
[27] tot de geenen te doen spreken, die het belang van de Stad in mijn ongeluk zochten, om de 
Heeren Tavenraat en De Vogel te believen. 

Ik  onderwerp  mijn  antwoord  aan  de  strengste  regtvaardigheid  in  hoeverre  het  juist  en 
bescheiden  is,  en  bid Uwe Majesteit  te overwegen, of  ik  reden had  te mogen verwachten dat 
daaraan voldaan zou worden. Het was van den volgenden inhoud. 

WelEdelGrootAchtb. Heer! 

Toen  UEDAchtb  mij  eenige  dagen  geleden  mededeeldet,  dat  er  eenige  redenen  bestonden 
waarom UED mij in bedenking gaaft mijn ontslag te vragen, uit mijne betrekking tot deze stad, 
kwam mij zulks wel zeer bijzonder voor, maar zeer spoedig had ik dit in den wind geslagen, 
niet  kunnende  begrijpen,  hoe  ik  mij  bij  eenige  mogelijkheid,  immer  in  zulk  eene 
noodzakelijkheid  zou  kunnen  bevinden,  en  denkende,  dat  eene  of  andere  lasterlijke  belaging 
UEDAchtb slechts een oogenblik tot zulk eene zorg voor mij had kunnen voeren. 

Gisteren evenwel UED geeerden billet ontvangende, en zulks herhaald vindende, is het 
nu toch gewis, dat er waarlijk aanhoudende drijfveren bestaan [28] die UEDAchtb noopen mij 
op mijne hoede te roepen. 

Ik kan niet uitdrukken met welk een gevoel van verontwaardiging ik mij nu overtuigd 
moest houden, dat er geheel buiten mij dingen omgaan, die mij in 't gevaar zouden plaatsen, of 
iets schadelijks te zullen ondergaan, of iets schandelijks te moeten doen. 

Bemoedigend was het echter voor mij in de weinige letteren waarmede UEDAchtb mij 
wildet vereeren te zien, dat UEDAchtb mij het nemen van mijn ontslag noch aan noch afraadt. 
Dit vermeerdert mijne persoonlijke consideratie en vertrouwen want  ik zie dus aan het hoofd 
der  zaken  een man  geplaatst,  die  aan  zulk  een maatregel  een  gewicht  hecht waarvan  hij  de 
verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. 

En inderdaad, het zou onverschoonlijk wezen, wanneer een eerlijk man die den leeftijd 
van  meer  dan  60  jaar  bereikt  heeft,  die  altoos  met  eer  en  met  een  goeden  naam  van  zijns 
gelijken  en meerderen  geacht  heeft  geleefd,  die  op  eenige werken van zijn hand kan wijzen, 
wiens werken openbaar zijn, op den wenk dat hij beschuldigers heeft en vijanden, van de plaats 
zou wijken, waarop Uwe Stem hem riep, zonder  [29] vijandschap gezien  te hebben, die hem 
van  zijn  Eer  en  goeden  naam  van  zijn  stand  en  van  zijn  middel  van  bestaan  zou  willen 
berooven. Waarlijk EdelAchtb Heer! al ware het laatste er niet mede gemoeid, ik zou voor het 
eerste meer moeite  opofferen  dan  40  jaren  arbeid mij  veroorzaakten  en  ik  zou  zeer  lafhartig 
handelen, wanneer ik de hand niet aangreep die mij voor den sluipmoord waarschuwde.
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Wat er eigenlijk plaats heeft weet ik niet; maar wat er ook plaats hebbe ik vrees niets. 
Eéne  zaak alleen zou  te duchten wezen; dat  is onregtvaardigheid; want wat  in het verborgen 
handelt moet wel onregtvaardig wezen. 

Evenwel  weet  ik  ééne  zaak,  en  dat  is:  dat  Gij  niet  onregtvaardig  zult  willen  en  niet 
kunnen  handelen.  Ik  weet  ook,  dat  er  een  aantal  Leden  van  den  Raad  zijn,  die  wel  door 
Zijdelingsche  Rapporten  vooringenomen  zouden  kunnen worden, maar  die  toch  niet  in  staat 
zouden  kunnen wezen,  aanklagten  of  beschuldigingen  vrije  baan  te  geven  en  den  genen  die 
gecompromitteerd wordt, niet zouden hooren. 

Als Hoofd van het Stedelijk Bestuur, staat UEDAchtb. aan het Hoofd van zulke Leden: 
en gelijk alle klagten die ter goeder trouw [30] plaats hebben, behooren onderzocht te worden, 
zoo moet elk die beklaagd is gehoord, begrepen en dan gecondemneerd worden. 

Het ééne behoort tot eene goede Administratie, het andere tot het goede regt; en terwijl 
ik het eerste gerust en bedaard tegemoet zie, verwacht ik het andere met oplettenheid. 

Nimmer is er een man, van welke roeping, kunst of bestuur geweest of hij werd onder 
scheidentlijk  beoordeeld  en  er waren  bedenkingen  tegen eene of meerder zijner verrigtingen. 
Dit  wraak  ik  niet.  Ik  ben  daarin  gelijk  van  lot  met  anderen,  en  onderwerp  mij  gaarne  aan 
onderzoek,  want  ik  kan  mijn  gedrag  blootleggen.  Altijd  zal  er  te  bedillen,  te  berispen  te 
verbeteren, te regt te wijzen, te vermanen of te keuren vallen; maar wanneer mijne verrigtingen 
aan bedenkingen onderhevig zijn, dan zal mijne verantwoording mij de eer moeten geven die 
mijne  werken  mij  schenen  te weigeren  of  die  eene  ongegronde  beschuldiging mij  scheen  te 
ontnemen. 

Daar ik geenerlei officieele kennisgeving van eenig bezwaar heb, zal het wel geheel on 
gepast wezen in eenige uitwijding te spreken. [31] Het komt er dus alleen op aan UEDAchtb. te 
verzekeren omtrent het voornemen 't welk ik na de lectuur van UEDAchtb. billet heb opgevat 
en  dit  is:  dat  hoegaarne  ik  ook  ontslagen  zou  wezen  uit  eene  betrekking,  waarin  mij  iets 
dergelijks kan bejegenen, ik noch op zoodanig oogenblik, noch op zoodanige wijze ontslag zou 
vragen,  en  dat  ik,  staat makende op UEDAchtb. onafhankelijken geest, verzekering geef, dat 
UEDAchtb.  noch  door  mijn  vorig,  noch  door  mijn  tegenwoordig,  nóch  door  mijn  volgend 
gedrag beschaamd gemaakt zult worden, wanneer UEDAchtb. voortgaat mij opentlijk, zoowel 
als vertrouwelijk regt en billijkheid en bescherming te doen wedervaren. 

Van eenige gunst spreek ik niet, vóórdat ik mij op schriftelijke klagt schriftelijk verant 
woord zal hebben, maar dit zou mij aangenaam wezen, dat UEDAchtb. mij tenminste eenige 
aanwijzing gaaft over het ware motif van zulk eene gewigtige mededeeling als UEDAchtb mij 
wel wildet doen. 

In afwachting daarvan en onder bijzondere aanbeveling van mijzelve, heb ik de Eer met 
de meeste onderscheiding te zijn. 

Haringvliet  UEDAchtb.onderd  
Dr. /get d /P. 

1 Junij 1838  Adams 

[32]  Op  dezen  brief  ontving  ik  geen  antwoord.  Ik  verklaar  als  eerlijk  man  geen 
denkbeeld  te  hebben  gehad,  dat  er  gebeuren  kon  en  gebeuren  zou wat  ik  daarop  vernam.  In 
plaats toch van eenig antwoord of explicatie te bekomen, liet den Burgemeester mij roepen, en 
deelde mij officieus mede, dat de Raad besloten had mij als Architect te ontslaan. 

Ik erken op dat oogenblik verbaasd te hebben gestaan en overstelpt van hartzeer en aan 
den  Burgemeester  geantwoord  te  hebben,  dat  ik  bij  zulk  eene  vernederende  behandeling  wel 
nimmermeer  in  staat  zou wezen de stad  te dienen, en dat  ik op het oogenblik dat  ik van mijn 
aanzien beroofd was in mijne betrekking als Architect niet zou kunnen fungeren. 

Daar echter het eerste billet vertrouwelijk en deze mededeeling officieus was, verzocht ik eene 
officieele communicatie  of  resolutie  van  't  geen er voorgevallen was, om mij daarna  te gedragen. 
Immers had ik het grootste belang om officieel te weten, wat er tegen mij was aangelegd. 

Maar ofschoon ik deze aanvraag deed, ik ontving zulk eene kennisgeving niet. De Burge 
meester zeide mij dezelve  toe, en, uit medelijden  't welk mijn toestand ZEDAchtb inspireerde, 
voegde  hij  daarbij  dat  hij  zou  trachten  bij  dat  ontslag nog eenige verzachtende bepalingen  te 
[33] doen voegen.
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Mijn voornemen was toen zoodra ik eenig besluit van den Raad ontvangen zou hebben, 
mij of tot de gedeputeerde Staten der Provincie, of tot Uwe Majesteit te wenden. Wat kon ik op 
eene officieuse communicatie op dat oogenblik doen, daar ik geen besef had, dat beschuldiging, 
deliberatie besluit en onherroepelijke beslissing geheel buiten mij zouden omgaan. 

Een oogenblik was  ik van voornemen mij als  in staat van suspensie  te beschouwen, en 
mijne werkzaamheden op te schorten. Doch ik veranderde mijn voornemen, besloten zijnde mij 
tegen zulk eene ongehoorde en onbegrijpelijke handeling met beradenheid te voorzien. 

Geene  kennisgeving  ontvangende,  nam  ik  mij  voor,  mij  tot  de  Heeren  Gedeputeerde 
Staten  te  wenden,  op  het  billet  van  den  Burgemeester  van  den  30  Mei,  en  mijn  gegeven 
antwoord  en  Hun  Ed.Groot.Achtb.  tusschenkomst  in  te  roepen.  Doch  te  's  Hage  komende, 
vernam  ik  dat  de  Raad  eene  resolutie  tot  ontslag  door  Hun  EdGrootAchtb  had  laten 
homologeeren 281 . 

Zoo hadden dan de vertrouwelijke en officieuse kennisgevingen van den Burgemeester, alleen 
gediend, om mij omtrent de ware toedragt der zaak onkundig  te  laten, om de zaak die over mijne 
Existentie besliste, haar volle beslag [34] te doen geven. 

Ter  plaatse waar  ik mijn belang had kunnen doen gelden, waar de voordragt van den Raad 
aanleiding  tot  onderzoek kon gegeven hebben, waar de ramp die men wilde doen overkomen, kan 
afgeweerd worden, was dus geene voorziening mogelijk. Sedert des Burgemeesters billet van 30 Mei 
en mijn antwoord daarop, waren slechts twee dagen verloopen en reeds had men zich de homologatie 
der Gedeputeerde Staten bezorgd! Met welk eenen ijver bewerkte men mijn wil bij hetzelfde collegie! 
't welk gedurende Elf jaren, noch op mijn rekest om betaling voor de teekening van het stadhuis had 
gedisponeerd! 

Ik moest dus de mededeeling afwachten die minder haastig tot mij moest komen. 
Den 2 Julij 1838 ontving ik van den Heer Burgemeester nog de navolgende aanschrijving: 

Rotterdam den 2 Julij 1838 

De ondergeteekende verzoekt den Heer Adams Stads Architect, om heden middag ten 12 uur in 
de vergadering van Burgemeester en Wethouders dezer Stad te willen komen, ten einde aldaar 
de officieele mededeeling te ontvangen der dispositien met goedkeuring der Staten, omtrent het 
voorstel [35] van den Raad ingeleverd, genomen, waarvan de ondergeteekende reeds officieus 
iets  heeft  kennelijk  gemaakt  in  een  particulier  billet,  waarop  echter  geen  antwoord  of  eenig 
mondelinge inlichtingen bekomen zijn. 

De Burgem r . der Stad Rotterdam /get/ M.C. Bichon van IJsselmonde 
Zie de Authentique Copij sub. N o .7 bij de Bijlagen 

Verschenen  zijnde werdt mij mondeling  aangezegd,  dat  ik met Ult. Augustus  zou ophouden 
Architect  te wezen, dat  ik  tot dien  tijd op het Stads Timmerhuis kon blijven en dat ZEDAchtb als 
eene gunst bewerkt had, dat mij het tractement tot de maand December zou betaald worden, daar de 
Raad eigenlijk voornemens was geweest mij zonder deze clausulen te ontslaan. 

Op mijne vraag, waarin toch de oorzaak en het motif van dat ontslag bestond en welke redenen 
zulks zouden kunnen billijken, was het antwoord dat ik ongeschikt voor dien post was. 

Ongeschikt! Maar hoe was ik uitgenoodigd, hoe had men mij geengageerd?! Ongeschikt? 
.... 

En ik had in die stad Een capitale kerk, een stadhuis, een waaghuis, [36] een houten, een 
ijzeren brug, enz. voltooid: de Regeering had van mij op dat oogenblik in handen een plan voor 
een  gasthuis,  een  plan  voor  eene  manège,  eene  tekening  voor  ijzeren  plantenkassen  in  den 
Botanischen tuin en behalven dat, een geheel toestel van teekeningen voor een te bouwen Rijks 
Entrepot,  geheel  buiten  iemands  last  en  uit  eigen  beweging  en  begeerte  vervaardigd,  om 
daarmede in der tijd Land en Stad te kunnen dienen. 

281 Bekrachtigen, goedkeuren, officieel erkennen.
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Ongeschikt! Nadat ik meer dan 50 Jaren eervol had gewerkt, als Professor aan de Genie 
en  Artillerie  School  eervol  ontslag  op  verzoek  had  bekomen!  Ongeschikt,  nadat  ik  als 
Correspondent van het Koninklijk Nederlandsch Instituut als Lid van de Koninklijke Academie 
van  Beeldende  Kunsten;  Lid  van  het  Bataafsch  Genootschap  van  proefondervindelijke 
wijsbegeerte,  en  van  verschillende  andere  Genootschappen  was  aangenomen,  of  door  Uwe 
Majesteit  was  benoemd.  Ongeschikt!  Ik  heb  mijne  verontwaardiging  wel  weerhouden  en  ik 
mogt  toch verontwaardigd zijn. Nimmer heb  ik  eenige vertooning of pretensie op verdiensten 
gemaakt;  aangenaam was  het mij, wanneer mij  eenige  verdiensten werden  [37]  toegekend en 
daaronder was gewisselijk die van waarlijke goedheid van hart te bezitten. Daarbij betoonde ik 
mij steeds eenigzints gevoel van mijnen stand te bezitten, en dat ik de noodige en onontbeerlijke 
vrijheid vorderde, welke men iemand van zulke directie over zoo veel materialen, handwerken, 
grondstoffen  en  te  zamenstelling  van  een  goed  geheel  laten moet,  wil  men  zijne  handen  niet 
verlammen  en  hem  als  een  werktuig  van  allerlei,  dikwijls  goed  bedoelende,  maar  meestal 
onkundige en capricieuse 282 ja soms ook wel zeer bevooroordeelde deliberatien te gebruiken. 

Misschien is dat regt, is die noodzakelijkheid door de Heeren, die in een administrativen 
zin mijne superieuren waren, doch die dit ook  in eenen artificieelen 283 wilden zijn mij tot eene 
fout aangerekend. Misschien heeft hier ook die ellendige afkeer gewerkt die sommige misschien, 
welke zich op eenige onbetaalde diensten verheffen, tegen mij hadden opgewekt. 

Het zij verre, dat ik zou willen beweren zonder gebreken te zijn en ook niet somtijds dwalingen 
of misrekeningen te kunnen begaan. Maar ook daaromtrent zou ik toch nog ongaarn onverhoord en 
onverdedigd [38] geoordeeld worden. Indien in eenig vak, is in het mijne de spreuk toepasselijk, dat 
het bedil 284  zeer gemakkelijk doch de kunst zeer moeijelijk  is, en hoe zou men in zaken van zulke 
hooge aangelegenheid, waarin men tevens zoo afhankelijk is, onfeilbaar kunnen wezen? 

Daar het woord ongeschikt eene dubbelzinnige beteekenis had, vroeg ik eene behoorlijke Acte 
of schriftelijk bewijs van dit ontslag, opdat mij toch zou blijken, wat er eigenlijk gemeend ware en 
waarin de Resolutie bestond. 

Alhoewel mij zulk een stuk werd  toegezegd, heb  ik niet voor op den 11 Augustus ll het stuk 
bekomen, 't welk hierbij als bijlage is gevoegd en 't welk een Extract is uit de Resolutien die reeds 20 
Junij  genomen waren,  toen  er  besloten was  zonder  resumtie 285  de  goedkeuring  van Gedeputeerde 
Staten op mijn ontslag te vragen. 

Eerst  den  11  Augustus  werd  ik  dan  door  een  Extract,  eene  simpele  Resolutie  behelzende, 
onderrigt, dat ik tot Ult o . Augustus op het stads timmerhuis mijn verblijf moest houden. de functie 
tot dien tijd moest blijven waarnemen en mij in dien tijd onledig moest houden, om van alle plannen, 
teekeningen, projecten kaarten enz, enz, in één woord, van [39] het gansche Archief der Commissie 
van beheer eene volledige  lijst en Inventaris  te maken met de noodige Explicatien en bestekken en 
voor Ult o . Augustus in te leveren. 

Dat mij daarentegen, mijn tractement voor het loopende Jaar tot Ult o . December zou uitbetaald 
worden.  Het  eenige  motif  't  welk mij  bekend  gemaakt  werd  was,  dat  de  Raad  om verschillende 
redenen besloten had mijne aanstelling in te trekken. Zoo heeft dan de Regering der Stad Rotterdam 
van het 3 de Lid van Art.69 van het Reglement op de Regering gebruik gemaakt. Men heeft geheel 
onverwacht beschuldigd, 30 Mei vertrouwelijk medegedeeld, dat ik gevaar liep mijn post te verliezen, 
terwijl mij in bedenking gegeven werd, ontslag te vragen, zonder dat mij dit aan of afgeraden werd. 

Men  heeft  mijn  antwoord  daarop  gelezen,  en  men  heeft  de  beschuldigingen  gehoord, 
gedelibereerd,  buiten  wetenschap  van  den  geen  dien  het  betrof,  gerapporteerd!!  zonder  den 
beklaagden  in  de  gelegenheid  gesteld  te  hebben  op  iets  te  antwoorden,  reeds  den  20  Junij 
geconcludeerd,  geene  Resolutie  bekend  gemaakt, maar,  zonder  resumtie,  binnen  [40] weinig, 
den kortst mogelijken  tijd,  goedkeuring van de gedeputeerde staten weten  te bekomen, en den 

282 Grillige. 
283 Kunstige. 
284 Bedillen: aanmerkingen maken op, terechtwijzen, zich bemoeien met. 
285 Een resum(p)tie is een korte samenvatting, in dit verband betreft het een kort samengevatte voorlezing 
van notulen.



123 

belanghebbenden eerst den 11 Aug. een Extract van de  ten zijnen aanzien genomen beslissing 
uitgereikt!reikt!! 

Wanneer er kwestie ware iemand tot de betaling van eenen daalder te condemneren wordt 
er niet  geageerd  zoo als  hier  te werk  is gegaan, waar het  iemands geheele bestaan, zijn rang, 
zijne eer en goeden naam geldt. 

Niemand die het hoorde kon zich iets anders inbeelden, dan dat Adams geen eerlijk man 
moest wezen.  In  elks oogen moest  zulk  een ontslag verdacht zijn. Het was, noch op verzoek, 
noch  op  eenige  bekende  beschuldigingen  gegrond.  Is  het  dan  te  verwonderen  dat  men  de 
ontdekking van slechte dingen vermoedde? 

Niemand der Regeringsleden kon wel roeping of belang hebben zulke vooronderstellingen tegen 
te gaan; want de Heeren zelfs die hunne stem of hunne tegenwoordigheid aan deze Acten weigerden, 
zouden, dunkt mij, verlegen wezen, dat iets dergelijks in eene Raadsvergadering, waarin kundige zoo 
wel als goede mannen zitting hebben [41], kon voorvallen. En zij, die ten behage van een of ander der 
medeleden zulk eene intrigue hielpen bevorderen, weten zelf voor hun gevoelen geen betere reden te 
geven dan dat zij zich verheugen, dat zij een Architect kwijt zijn die zoo bouwt, en gedurende wiens 
verblijf de stad zoo veel geld heeft uitgegeven. Zij berekenen noch het uiterlijk aanzien hunner stad.  
zij weten of denken zelfs niet,  hoeveel  aan de Stad  in  andere opzigten  is gespaard. Zij kennen de 
misbruiken  niet  die  opgehouden  hebben,  zij  zijn  onverschillig  over  het  aantal  van  verbeterde 
bouwlieden, waaraan uit oefening van de kunst teregtwijzing en leiding nuttig was. Zij vergeten de 
regtvaardigheid  zoo ver, dat zij niet bedenken, dat de Architect niet anders deed dan die projecten 
uitvoeren,  welke  Raadsleden  vroeger  gaarne  zelf  ontwierpen.  En  nu,  de  verlegenheid  voorbij  is, 
zouden  de  leden  van  de  Commissie  van  beheer  weder  gaarne  opvolgers  zijn  in  het  maken  van 
projecten en roem van bouwkundige kennis inzamelen, evenals [42] vroeger de Heer Rijkevorsel, de 
plaats  van  een  bouwkundige moest  vervullen. De Heeren  zullen  dus  niet  zeggen: Adams  is dupe 
gemaakt van een oppositie uit den Stedelijken Raad  tegen de vroegere en  tegenwoordige Regering 
van  Burgemeester  en  Wethouders,  die  eindelijk  eens  in  een  punt  gezegevierd  heeft,  omdat  de 
Burgemeester en Wethouders, die persoonlijke energie aan den Raad niet meer tegenstellen, die zij 
vroeger konden doen. De Burgemeester zal niet zeggen, dat de zucht om een onregtmatige handeling 
kragtig en onwankelbaar  te keer te gaan ditmaal niet zoo vermogend bij hem heeft gewerkt, als de 
begeerte om te believen, en genoegen te geven, waardoor men met de ééne hand toeslaat, en met de 
andere gaarne in onschuld wacht. 

Maar de Burgemeester zal zeggen: "Mijnheer Adams was niet zoo buigzaam, niet gedwee; hij 
zag niet naar de oogen, hij kromde den hals niet, hij kon geen vitterij, geen langdradige deliberatien 
en onedelmoedige of beuzelachtige versatien verdragen, hij luisterde niet naar raad ik heb zoo veel 
goed gedaan als ik kon zoo veel trachten voor te komen en te verzachten [43] als mogelijk was, maar 
het  was  niet  te  keeren!"  ....  schoone  troost!  Ondertusschen  ben  ik  weggejaagd  en naar men mij 
onderrigt heeft met 14 stemmen tegen 12 en bij absentie van eenige leden; en dit zelfs, Dit zou geen 
plaats  hebben  kunnen  hebben,  indien  de  commissie  die  volgens  het  Extract  aan  mij  gegeven, 
gerapporteerd  heeft  en  uit  de  Heeren  Bichon,  Joan  van  Vollenhoven,  Havelaar,  Rouffaer  en 
Tavenraat  bestond  (indien  ik  wel  onderrigt  ben),  niet  iemand  in  haar  midden  had  geteld,  wiens 
invloed en wiens vermogen eene betere zaak waardig zouden geweest zijn, dan het humeur van den 
Heer Tavenraat, (die medegecommitteerde was) een triumf te bezorgen. 

Langs dezen weg kan er zeker onregtvaardig gehandeld worden. 
Maar wanneer het geschiedt is, wanneer de weg gesloten was om derden en onpartijdigen 

of  superieuren  te  doen  oordeelen,  en  althans  de  handeling  te  doen modereeren 286  of  vrij  van 
blaam te doen houden, dan kan men niet verwachten, dat de verongelijkte zwijgt, niet zegt wat 
hij weet niet alles zegt wat hij denkt dat geweten mag en moet worden. 

Men kan niet verwachten dat hij zich niet tot den Koning den [44] Beschermer der verdrukten 
wenden  zal,  en  Hoogstdenzelven  op  eenmaal  zoo  veel  bijzonderheden  in  of  uit  zijn  belang  zal 
voordragen, als hij meent dat geweten behoort te worden. Want hij weet niet of het hem vergund zal 
worden te antwoorden op het geen eene Regeering voor haar gedrag zal in het midden brengen. Hij 
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kan het onderwerp van Rapporten officieele en vertrouwelijke, ambtelijke en private mededeelingen 
wezen,  waartegen  geene  soortgelijke  middelen  gehoord  worden.  Hij  bevindt  zich  daarenboven  in 
eenen toestand, waarin eene herstelling in haar geheel onmogelijk is en waarin eene gebeurtenis heeft 
plaats  gehad  die  niet  meer  ongedaan  kan  gemaakt  worden  op  het  oogenblik  dat  men  der 
Gedeputeerde Staten goedkeuring verkregen had en die zelfs, zonder deze goedkeuring, haar gevolg 
zou  hebben  moeten  hebben. Want  wie  zou  na  zulk  eene  behandeling,  waar  de  belediging  in  de 
intentie, zoozeer als in de uitvoering gelegen was, eene stad hebben kunnen blijven dienen? 

Daarom  is  het  dat  ik  de  vrijheid  nemen moet,  zonder  de bescheidenheid uit  het  oog  te 
verliezen,  zoo  rond  en  openlijk  en  onbewimpeld  [45]  en  ook  zoo  uitvoerig mijn  wedervaren 
weder te schrijven. 

Het geldt hier toch niet de vraag, of eene Stedelijke Regeering de bevoegdheid heeft om 
een Ambtenaar dien zij aangesteld heeft, te ontzetten: ........ want deze bevoegdheid is haar bij 
zekere  opklimming  van  vermogen  verleend  geworden, ware  hier  niets  anders  te  beschouwen, 
dan was mijn Adres met  deze Memorie  een  beklag waarmede  ik mijne  satisfactie  elders  zou 
zoeken, maar Uwe Majesteit niet zou vermoeijen. Doch het geldt hier de vraag, of het Collegie 
daarvan zulk een gebruik behoort  te maken, als het gemaakt heeft en of het Collegie door het 
gebruik geen onregt heeft doen lijden? 

Dit valt er te beschouwen en dat onder alle reverentie ook te onderzoeken. 
Art.69 van het Regeerings Reglement zegt: 

Alle andere stedelijke Ambtenaren en officianten kunnen wegens wangedrag, of nalatigheid geschorst 
worden, door het Collegie hetwelk hem heeft benoemd, welk collegie ook, daartoe gegronde redenen 
voorhanden zijnde, tot derzelver ontzetting bevoegd is, mits onder goedkeuring der Staten voor zoo 
veel  die  aangaat,  welke  door  den  Raad  zijn  benoemd,  alles  onverminderd  de  bevoegdheid  tot 
schorsing aan den Gouverneur der Provincie bij deszelfs Instructie gegeven. 

Vraagt men  nu,  of  een  stedelijken Raad  de  bevoegdheid  niet  hebben  zou,  een  ambtenaar  te 
ontslaan, wanneer het ambt zelve om voldoende Redenen moest komen te vervallen of ingetrokken 
worden. Wie zou daaraan twijfelen? Doch zou men daarom geene pligten jegens den Ambtenaar te 
vervullen  hebben?  Zou  men  hem  vooreerst  niet  honorabel  behooren  te  ontslaan?  Zou  men  ten 
anderen dien Ambtenaar, zonder zijn toestand in aanmerking te nemen deszelfs middel van bestaan 
onbarmhartig ontnemen? Zou men dit een ambtenaar doen, die nimmer had gesolliciteerd, zoo als 
tegenwoordig, door ieder en om alles gedaan wordt, en dus gedaan moet worden? Zou men zeg ik, dit 
met een Ambtenaar doen die men uit 's Rijks Militaire dienst had geinviteerd en doen overkomen. 

Zekerlijk,  bijaldien  men  de  Lijst  van  Ambtenaren  behoorende  [47]  bij  Art.68  van  het 
Reglement  voorziet,  dan  zal men  niet  besluiten,  dat  het  lot,  van die Ambtenaren, waartoe de 
aanzienlijkste burgers of personen het zich eene eer  rekenen te behooren, alzoo in handen van 
den Raad staat. 

Of  zou  men  alzoo  met  Directeurs  Inspecteurs,  Hoofd  Commiesen,  van  stedelijke 
belastingen,  Ontvangers,  Rentmeesters,  Hoofddirekteurs  van  stedelijke  werken  en  gebouwen, 
Stedelijke  Bouwmeesters,  Architecten,  Bibliothecarissen,  voorzitters,  Leden  en  Secretarissen 
van  Collegien  over  Stedelijke  Cabinetten  van  kruidtuinen,  van  Schoolcommissien,  van 
geneeskundig  toevoorzigt,  Curatoren  en Rectoren  en  Praeceptoren  van Atheneae, Gymnasien 
Lectoren  in  wis,  bouw,  ontleedkunde  enz  kunnen  handelen,  dan  wel  omtrent  ieder  pligten, 
regelen van gedrag, en manieren te vervullen hebben aan ieders stand evenredig? 

Van welk eenen aard zullen die pligten dan wezen, wanner er geene questie van suppressie 287 is 
maar van een schorsing, waartoe Art.69 van het Reglement bevoegdheid geeft, wegens wangedrag, 
of nalatigheid [48] en van ontzetting, mits onder goedkeuring der Staten. 
Wanneer men ontslagen wordt, zal er meer moeten bestaan, dan wangedrag of nalatigheid: dit zal 

althans in den hoogsten graad aanwezig dienen te zijn. 
Zal  men  dan  iemand  ontslaan,  zonder  dat  hij  verneemt,  waarom?  zonder  dat  hij  op  de 

beschuldiging kan antwoorden? Zal er eene Commissie over hem wezen, zonder dat hij is gehoord? 
Zal de goedkeuring van de Staten gevraagd worden, zonder dat er gelegenheid is geweest, die Staten 
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met kennis van zaken  te doen oordeelen? Zal er ook, indien er waarachtig eenige schuld bevonden 
werd, op eenmaal tot ontslag overgegaan worden? tot een ignominieus ontslag overgegaan worden? 
Of zou er vooraf, indien er correctie te pas kwam, van waarschuwing tot berisping, van besrisping 
tot schorsing, van schorsing tot ontslag, worden overgegaan? Zal de beklaagde niets vernemen van 't 
geen er omgaat, dan uit een vertrouwelijk briefje, zoodanig zijn Edel Achtb schreef? 

En zal een Burgemeester zulk een briefje schrijven wanneer er werkelijk [49] over de schande 
van  den  Ambtenaar  gedelibereerd  wordt?  Zal  men  alles  secreteeren, wanneer  er  geene  ontzetting 
wegens staatkundig gedrag plaats heeft? 

Neen, zulk eene administrative Jurisdictie is zoo ongeoorloofd als eene justicieele wezen 
zou. 

Zoodanig  als  ik  ontzet  ben  van  mijn  ambt,  wordt  er  wangedrag,  en  nalatigheid 
voorondersteld. 

Toen Uwe Majesteit het Reglement op de Regeering heeft vast gesteld, is er bij die bevoegdheid 
om  wegens  wangedrag  en  nalatigheid  te  schorsen,  gedacht  aan  zulke  schuld,  als  men  in  het 
waarnemen  van  zijn  ambt  lata  culpa 288  kan noemen; maar om eenige  inobservantie  zal men geen 
onbesproken man onder de vernedering van een schandelijk ontslag buigen. Zulk eene bevoegdheid is 
nimmer verleend. Daartoe zou het oordeel van Gedeputeerde Staten niet vereischt worden. 

Even  zoo,  als  een  Stedelijk  Ontvanger  of  Secretaris  gelegenheid  ontvangen  zou, 
Wetenschap te hebben en zich te verdedigen op 't geen tot zijne schorsing of ontzeting bij Uwe 
Majesteit zou [50] worden aangebragt, even zoo behoorde ik dit bij Heeren gedeputeerde staten 
te  kunnen  doen.  Ik  beroep mij  hier  op mijn  antwoord  aan  Zijn  Ed Achtb.  op  deszelfs  billet 
gegeven. De  burgemeester  heeft  van mijn  antwoord officieel of officieus gebruik gemaakt  en 
sommige Raadsleden hebben officieel of officieus den Burgemeester geinduceert, dat hij mij dit 
antwoord had doen geven of verschaft  dit weet ik zeker. 

De Leden van de Oppositie hebben dus geweten, dat ik mij zou begeven te antwoorden. 
Zij zijn onderrigt geworden en geadverteerd, dat ik mij van geen schuld bewust rekende, en dus 
ook als zoodanig zou handelen. Zij hebben gemeend mijn regt te kunnen verkrachten zonder dat 
degenen die medewerkten de moeite namen mijn persoon te kennen. 

Indien men zich  in elk geval van dezen aard op den Koning mag beroepen, zoo veel  te meer 
moet men dit doen, wanneer de naaste overheid niet behoorlijk heeft kunnen oordeelen. En ik mag mij 
wel verzekerd houden, Sire! dat Heeren Gedeputeerde [51] Staten, alwaren zij meer dan ijverig voor 
de Eer van den Raad geweest, zulk eene Resolutie niet zouden hebben goedgekeurd,  indien er een 
onderzoek  had  plaats  kunnen  vinden,  want  het  is  geen  Departement  van  Algemeen  Bestuur  vrij 
gelaten, zoodanig over iemands eer, goeden naam, ambt en bestaan te beschikken, waar de Koning 
zelf  geen  voorbeeld  in  Zijne  Hoogheid  van  geven  zou;  want  Hij  zou  den  beklaagden  voor  zich 
ontvangen en deze zou Hem vertrouwelijk naderen. 

Ik mag dan verwachten, dat de Koning regt zal doen, ook  tusschen de Regeering eener 
aanzienlijke Stad en tusschen een enkeld persoon. 

Ik  ben  daartoe  niet  te  gering. Want,  hoewel  gewezen Ambtenaar  van  die  Stad  ben  ik 
Burger  van  den  Staat,  oefen  eene  vrije  kunst  uit,  was  Ambtenaar  van  het  Rijk  en  ben  nog 
Correspondent van Koninglijk Nederlandsch Instituut en Lid van de Academie van Beeldende 
kunsten,  mij  was  een  vasten  toestand  gewaarborgd,  ik  behoorde  onder  een  Bestuur  welks 
Regeling [52] gelukkig van den Koning uitgaat en welks daden tot den Koning wederkeeren. De 
Koning  is  mijn  Regter  en  beveelt  zelf  over  mijne  Zaak  nu  Gedeputeerde  Staten  verhinderd 
worden  mij  te  hooren,  of  draagt  aan  Hoogst  deszelfs  Commissaris  in  de  Provincie  /Zijne 
Excellentie  den  Gouverneur,/  en  aan  Gedeputeerde  Staten  op,  het  gebeurde  omtrent  mij  te 
herzien  en  te  herstellen,  omdat  hier  eene  geheimhouding  en  snelheid  plaats  had  die  een 
behoorlijk onderzoek voorkwam. 

De Zaak  is ook niet van  te gering belang, want het betreft hier het gebruik, hetwelk de 
Regering van hare bevoegdheid maakt en dus een beginsel. 
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Natuurlijk is het, dat ik niet vragen kan Architect te blijven. Dit kan aan de Stad bezwaarlijk 
opgelegd worden en kan  ik niet begeeren. Na het aanhoren van de officieuse mededeeling van den 
Burgemeester, meende  ik mij  een  oogenblik  reeds  in Staat van Suspensie  te moeten beschouwen, 
want welk  een  gediffameerd 289  persoon  kan  directie voeren! Doch  ik vervulde mijn dienst verder, 
gelijk  de Resolutie, waarbij mijne  benoeming werd  [53]  ingetrokken  en  die  ik  den  11 Aug.  eerst 
ontving mij dit zelfs nog als pligt bleef opleggen. 

Ik  heb  dus  van mijn  zijde  tot Ult o . Augustus mijn  dienst waargenomen en het Archief 
overgegeven.  De  stedelijke  Thesaurier  heeft  mij  tot  Ult o .  Augustus  betaald;  doch  mijn 
tractement tot Ult o . December is niet uitbetaald geworden, zoo als de Resolutie dat inhoudt. 

In dezen staat van Zaken draag ik dus nu, als ontslagen Ambtenaar, mijne klagt en mijn 
regt  aan  Uwer  Majesteits  bescherming.  Geen  herstel  in  mijn  geheel  mogelijk  zijnde,  heb  ik 
echter vrijheid, datgene te verzoeken, waarop ik behalven dat aanspraak meen te hebben. 

En dit is: 
vooreerst:  dat  het Uwe Majesteit  behage  deze  zaak  te  doen  onderzoeken  zonder  aanzien  van 
personen. 

ten Anderen:  dat mij  't  zij  door de Stad,  't  zij  door de Gedeputeerde Staten,  't  zij  door Uwe 
Majesteit behalven het Extract der Resolutie van 20 Junij een finaal honorabel ontslag zal worden 
uitgereikt. 

ten Derden dat mij zal worden betaald en de Regeering daartoe op zoodanige wijze zal worden 
gelast  of  geauthoriseerd  eene  som  [54]  van ƒ1000,  door mij  bij moderatie  gedeclareerd,  voor  de 
teekeningen van het Stadhuis vóór mijne in dienst treding vervaardigd en er alzoo eindelijk op mijn 
Request  daartoe  zal  worden  gedisponeerd,  of  zal  worden  geauthoriseerd  definitief  onder  mij  te 
houden eene som van ƒ1000,, welke som het provenu is van eene klok op last der Heeren van de 
Fabricage door mij verkocht welke  som van ƒ1000 de Heer Burgemeester, even als ook de Stads 
ontvanger of Thesaurier weten, dat daarvoor onder mij berust, zonder dat zij mij immer aangenomen 
[in potlood staat (aange)wezen boven (aange)nomen geschreven] hebben waar ik die moest storten en 
die mij dus misschien gelaten zijn om tot betaling te strekken. 

ten Vierde: dat mij zullen uitgereikt worden mijne teekeningen voor een gasthuis, Plantentuin, 
Manege,  niet  op  last  door  mij  Adams,  als  ambtenaar  vervaardigd,  doch  vervaardigd  in  het 
vooruitzicht  van  bestendigheid  van  emplooi  en  van  persoonlijke  uitvoering,  't  geen  nu  bij  het 
intrekken van mijne benoemingen vervalt, ten ware de uitvoering daarvan [55] aan mij opgedragen 
wordt, indien de teekeningen direct of indirect gebruikt worden. 

ten Vijfde vraag ik dat aan Mijn heer de Burgemeester zal worden gelast mij terug te geven de 
teekeningen en plannen door mij gemaakt voor een RijksEntrepot opgesloten in een houten kistje. 

Ik  heb  namelijk  naar  aanleiding  van  een  gesprek met  den  Secretaris  van Koophandel, 
geheel  buiten  last,  voor  mij  zelf,  een  aantal  teekeningen  en  plannen  vervaardigd  om  op 
verschillende Localiteiten een Rijks Entrepot te bouwen. Iets dergelijks is door niemand van mij 
gevorderd,  en  niemand  zou  mij  dit  ter  gelegenheid  mijner  qualiteit  hebben  kunnen  bevelen. 
Nadat  ik  deze  stukken  heb  laten  zien,  zijn  zij  mij  ook  zoo  als  het  behoorde  teruggegeven 
geworden, tot dat de Burgemeester mij eenigen tijd geleden door een Billet verzocht dezelve nog 
eens te zien, daar de zaak van het Entrepot weder ter sprake kwam. Beleefdheidshalve, heb ik 
ze Zijn Ed gaarne  toevertrouwd. Er kan dus geene bedenking zijn, dat zij mijn eigendom niet 
zouden wezen. 

[56] Ten Zesden vraag ik, dat wanneer na het gehouden onderzoek gebleken zal wezen, dat er 
geene gegronde redenen waren om mijne aanstelling  in  te trekken, terwijl er geen Besluit zal bij te 
brengen zijn, dat ik immer ben geadverteerd, gereprimendeerd of geschorst geweest, en dat mij alzoo 
een honorabel ontslag behoort verleend te worden, dat ik eene schadeloosstelling zal ontvangen, uit 
de  Stedelijke  kas,  't  zij  jaarlijks,  't  zij  op  eenmaal,  daarvoor  dat  men  mijne  aanstelling  heeft 
ingetrokken, nadat men mij eenen post had aangeboden en daarvoor ontslag uit een eervolle dienst 
had erlangd, waarin ik van mijne Superieuren en van mijne Elèves algemeen achting genoot. 

Ik meen hierin niets te veel te vragen Sire! 

289 Onteerd, belasterd.
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Door niets is dan nog voldoening gegeven van den hoon, die mij door de wereld is aange 
daan, en aan het nadeel, 't welk iemand altoos lijdt wanneer hij ongeschikt is verklaard. Want 't 
zij men dit uit zijne onbekwaamheid, 't zij uit zijn hart, 't zij uit zijn gedrag of Zeden verklaart: 
........ hij is geschandvlekt. [57] 

Dit heb ik niet verdiend. 
Sire! Uwe Majesteit zal mij, op mijnen 62 jarigen leeftijd, na vele jaren dienst bij 't Rijk 

en bij de Stad, zonder Instructie, niet onwaardig bevinden, en de Regering niet te edel, niet te 
kundig niet te braaf dat zij onfeilbaar wezen zou. 

Verschoon bid ik Uwe Majesteit de vrijheid, waarmede ik sprak! zij is verbonden aan een 
gerust geweten en onttrekt niets aan de onderdanigheid, waarmede ik mij steeds aan den Koning 
betoonen zal. 

Als een 
getrouwe Dienaar 

Pieter Adams [handtekening]
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[Adams heeft de bijlagen behalve de eerste drie volledig in zijn memorie opgenomen. Daarom 
zijn hier alleen deze eerste bijlagen los opgenomen.] 

Bijl. Nr.1 

Rotterdam, den 13 November 1826 

Toen  laatstl.  Donderdag,  9  dezer  maand,  het  bestek  der  nieuw  te  maken  beursbrug  na 
gedurende  eenige  dagen  ter  bezigtiging  van  den  leden  Des  Raads  te  hebben  gelegen,  door 
Burgemeester  en Wethouders  ter  tafel  werd  gebragt,  is  hetzelve  een  onderwerp  geweest  van 
rijpe  en  belangrijke  deliberatien,  waarvan  de  voornaamste  de  volgende  zijn,  die  de 
Bouwmeester verzocht wordt zeer oplettend na te gaan en met zijne schriftelijke aanmerkingen, 
ter inlichting van Burgemeester en Wethouders, wederom te zenden. 
1 o Is er de vrees te kennen gegeven, of de fundamenten thans 5 oude voeten boven den grond liggende 
(wanneer namelijk dezelve tot 8 voeten beneden het Rottepeil zal zijn uitgediept) hierdoor niet zullen 
zijn blootgesteld  aan eenige  schudding of beweging, die hoe gering dan ook, de daarop gebouwde 
brug tot nadeel zoude moeten strekken; en is gevraagd of men niet de fundering gelijk met den grond 
zoude moeten leggen, te verkrijging van den benoodigde sterkte. 
2 o Is vrij algemeen aangemerkt dat de tijd om klaar te wezen (31 Augustus) te kort is. 
a omdat het een werk is, dat niet met zooveel man als men maar verkiest kan bewerkt worden, maar 
een werk  hetwelk met  beleid  en omzichtigheid behoord gemetseld  te worden en  laag voor  laag  te 
worden genomen onder een naauwkeurig toezigt. 
b omdat men verneemt dat de kalk behoorlijk moet kunnen uitdroogen, daar anders de steenen na het 
werk  zullen  zakken, hetgeen, hoe gering dan ook op  iedere  laag, op  zulk  eene massa van steenen 
zoude kunnen veroorzaken, dat de  toogen en het verder werk van gebakken steen niet  in het volle 
verband blijven met de gehouwen steenen, die toch noch zakken, noch uitdroogen kunnen. 
3 o  Is op Art.15 aangemerkt, dat hier uit niet blijkt, dat de  toogen van 2½ moppen zouden moeten 
gemetseld  worden  op  de  volgende  wijze,  welke  men,  behoudens  beter  oordeel  van  deskundigen, 
meent, dat al zoo behoort;  te weten de 2½ mop te bewerken met twee toogen, eene toog van eene 
mop en een van 1½ mop daarboven. 
4 o Is aangemerkt, dat de proef voor de soliditeit der toogen te nemen, door er zwaarte over te voeren, 
eer  de  aanrasing  daargesteld  is,  te  onbepaald  is,  wijl  men  meent,  dat  zonder  aanrasing  geene 
toogzwaarte  kan  verduren,  en  zoo  de  toogen,  zonder  dat  reeds  solide  genoeg  waren  zoude  de 
aanrasing overbodig zijn. 
5 o  Eindelijk  is  er  door  den  Raad  begrepen,  dat  de  achting,  die  de  Regering  aan  den  Stads 
Bouwmeester,  wegens  zijne  langdurige  trouwe  diensten  aan  de  stad  bewezen,  toedraagt,  het 
noodzakelijk  maken,  dat  in  een  werk  van  dien  omvang  en  zoo  belangrijk  in  de  kosten,  de 
bouwmeester gewaarborgd zij tegen alle aanmerkingen tegen zijn werk nu of in het vervolg te maken, 
en het is om die reden dat de Raad verlangt, dat twee deskundigen worden uitgenoodigd om, in bijzijn 
van  Heeren  Burgemeester  en  Wethouders  met  den  Bouwmeester  eene  of  meerdere  besognes  te 
houden, ten einde deze het bestek, gemaakt volgens de teekening, welke gearresteerd is en blijft, aan 
die twee deskundigen voorlegge en in alle bijzonderheden uitlegge, om op die wijze de zekerheid te 
verkrijgen,  dat  wanneer  er  volgens  dit  bestek  gewerkt  wordt,  alle  voorzorgen,  door  de  kunst 
voorgeschreven, zijn in acht genomen. waartoe de Raad verlangt dat uitgenoodigd worden een Stads 
Architect  uit  Amsterdam  en  de  Heer  Adams,  professor  aan  het  ArtillerieSchool  te  Delft,  in  de 
Architektuur en Waterbouwkunde. 

Burgemeester en Wethouders der stad Rotterdam /get/ M.C. Bichon van IJsselmonde 

Aan den Heer Munro Stads Bouwmeester te Rotterdam
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Bijl. Nr.2 

Rotterdam, den 24 November 1826 

Bij  den Raad dezer Stad besloten  zijnde  tot het maken eener nieuwe brug  in de nabijheid der 
beurs binnen deze Stad in de plaats der houten ophaalbrug, zijn wij met dit werk in zoo verre 
gevorderd, dat eene  teekening van dezelve  is vervaardigd die bij den Raad  is aangenomen; en 
tevens een bestek van besteding te zamen gesteld. 

Dit  bestek  echter,  heeft  aanleiding  tot  eenige  bedenkingen  gegeven,  die  ons  ook  van 
belang  zijn  voorgekomen,  en  den  Raad  hebben  doen  besluiten  om  overtuigd  van  de 
bekwaamheden  van  UWEG  UWEg r  te  verzoeken,  gezamenlijk  met  den  Heer  J.  de  Greef 
Directeur  der  Stadswerken  van  Amsterdam,  eene  commissie  uit  ons  midden  en  onzen 
Bouwmeester Andries Munro, over het opgem t . bestek te confereren. Heeren Burgemeester en 
Wethouders der Stad Amsterdam hebben gem. Directeur daartoe verzocht. En het is derhalven 
naar aanleiding van het goedvinden des Raads, en waarbij wij ons gaarne voegen dat wij als 
nu  UWEG r .  verzoeken  aan  het  verlangen  van  gemelde  vergadering  wel  te  willen  voldoen, 
hetwelk wij gaarne eenigzints spoedig hopen te vernemen, terwijl wij UWEG r . tevens verzoeken 
ons wel te willen informeren van den dag uwer beste convenientie, als wanneer wij den Heer de 
Greef  voorn d .  daarin  zullen  informeren  en  voor  de  receptie &  logies  van  UWEG  behoorlijk 
zorgen. 

Burgemeester en Wethouders der stad Rotterdam /get/ M.C. Bichon van IJsselmonde 

Aan den WelEdGestr. Heer Adams 
Professor in de architecture aan de Artillerie & Genieschool te Delft 

Bijl. Nr.3 

Rotterdam, den 27 November 1826 

In vriendelijk antwoord op UWEG r . missive van gisteren, hebben wij de eer te melden, dat wij 
met  genoegen  vernamen  dat UWEG r .  behoudens  de  daartoe  te  bekomen  permissie  van  zijne 
Excellentie den Heer Generaal Voet ons gedane voorstel aanneemt, en dat wij UWEG r . slechts 
moeten  verzoeken  de  te  houden  conferentien  met  den  Heer  de  Greef  zoo  veel  moogelijk  te 
verhaasten,  alzoo  het  belang  der  zaak  den  meesten  spoed  vereischt  en  alle  de  stukken  en 
bescheiden tot de conferentie relatief in gereedheid liggen. 

Eindelijk  nemen  wij  de  vrijheid  voorloopig  te  previnieren,  dat  wij  twee  kamers  in  het 
zoogenaamde Zwijnshoofd op de Groote Markt alhier hebben doen in gereedheid brengen ten einde 
UWEG r .  te ontvangen, waarvan wij UWEG r . tevens verzoeken den Heer de Greef kennis te willen 
geven. 

Burgemeester en Wethouders der Stad Rotterdam /get/ M.C. Bichon van IJsselmonde 

Aan den Heer P. Adams 
Professor in de Architectuur te Delft
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OEUVRELIJST PIETER ADAMS



131 

Oeuvrelijst van Pieter Adams 290 

1.  Groote  SociëteitAmicitia,  nieuwbouw,  Rotterdam,  18041805  (niet  uitgevoerd 
ontwerp) 

2.  Werkzaamheden aan de vestingwerken in Ieper ±1817/191820 (onder Lobrij) 
3.  Algemeen  BedelaarsWerkhuis,  prijsvraag,  nieuwbouw,  1820  (niet  uitgevoerd 

ontwerp) 
4.  Ronde Lutherse Kerk, herbouw, Amsterdam, 1822 (niet uitgevoerd ontwerp) 
5.  * Latijnsche School, verbouwing?, Rotterdam, 1826 (later uitgevoerd?) 
6.  Beursbrug  (zgn.  Blauwe  Brug),  nieuwbouw,  Rotterdam,  18261827  (samen  met  A. 

Munro) 
7.  Buitenplaats Vredenoord  (huis:  nieuwe  gevels  en  interieur;  tuinmanshuis;  bijgebouw; 

twee bruggetjes; tuinhuisje), verbouwing, aan de Vliet onder Rijswijk, 18261828 
8.  * Warme Kast, in de Hortus Medicus, Rotterdam, 5 mei 1827 
9.  Plattegrondkaart van de Branderij van Van Kun, huidige situatie of nieuwe inrichting?, 

Rotterdam, ± 1827 
10. Raadhuis,  verbouwing  en  uitbreiding,  Rotterdam,  1822  (tekeningen  door  Munro 

vervaardigd),  1823  (begin  verbouwing Hoogstraatzijde)  18271835  (verbouwing 
en nieuwbouw Kaasmarktzijde naar ontwerp van Adams) 

11.  *  Raadhuis,  verbouwing,  Utrecht,  18231828,  J.  van  Embden  begon  aan  de 
verbouwing in 1823, Adams adviseerde hem vanaf 1827 (mogelijk?) 

12. Gasthuis, nieuwbouw, Rotterdam, 1828 (niet uitgevoerd ontwerp) 
13. Commissarishuisje  voor  het  Maastrechtsche  Veer,  ter  plaatse  aan  de  Haringvliet 

tegenover de Engelsche Presbyteriaansche Kerk, nieuwbouw, Rotterdam, 23 februari 
1828 

14. SchoolGebouw  op  de  Schiedamsche  Dijk  naast  het  Stads  Armhuis,  nieuwbouw, 
Rotterdam, 4 april 1828 

15. Houten Waag, Plein van de oude manege achter den Doelen, nieuwbouw, Rotterdam, 
15 maart 1828 

16. Houten  Toren  op  het  koepeldak  van  de  Grote  Beurs,  nieuwbouw,  Rotterdam,  25 
september 1828 

17. Entrepotdok,  aan  het  Tweede  Nieuwe Werk,  nieuwbouw,  Rotterdam,  october  1829 
(niet uitgevoerd ontwerp) 

18. Entrepotdok, aan het Westeinde der Boompjes, nieuwbouw, Rotterdam, october 1829 
(niet uitgevoerd ontwerp) 

19. Entrepotdok, in de Haringvliet, nieuwbouw, Rotterdam, october 1829 (niet uitgevoerd 
ontwerp) 

20. Entrepotdok,  van  de  Glashaven  en  de  Bierhaven,  nieuwbouw,  Rotterdam,  october 
1829 (niet uitgevoerd ontwerp) 

21. Korenbeurs, nieuwbouw, Rotterdam, 1829 
22. Project voor een paviljoen en belvedère in de Bothanische tuin (orangerie), 1829 (niet 

uitgevoerd ontwerp) 
23. Begraafplaats Crooswijk, huis en poortgebouw, nieuwbouw, Rotterdam, 18291832 
24. R.K. St. Petrus Banden, nieuwbouw, Overschie, Adams ontwierp  in 1829 het nieuwe 

kerkgebouw. Op 10 maart 1830 was de eerste steenlegging 
25. Torenbekroning Hervormde Kerk, nieuwbouw, Lekkerkerk, 1830 
26. R.K. St. Willibrorduskerk, nieuwbouw, Bergschenhoek, 1830 (eerste ontwerp), 1832 

(tweede  ontwerp),  28  maart  1833  (eerste  steenlegging)25  augustus  1834  (in 
wijding) 

290 Aan deze oeuvrelijst is door mij gewerkt tijdens mijn stage bij de Stichting BONAS en gedurende 
mijn scriptieonderzoek. De  lijst  is wellicht niet volledig, maar geeft in elk geval een goed beeld van 
het oeuvre van Adams. Onzeker is of de ontwerpen aangeduid met een * van Adams zijn.
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27. Gereformeerde kerkzaal in het armhuis, januari 1831 
28. R.K. St. Dominicuskerk, aan de Steiger, nieuwbouw, Rotterdam, 13 september 1832 

(eerste steenlegging)18 mei 1836 (inwijding) 
29. Raadhuis,  verbouwing,  Delft,  mei  1832  (eerste  tekeningen),  18381840 

(verbouwing) 
30. Gebouw aan de Begraafplaats, nieuwbouw, Delft, 11 mei 1832 (tekeningen) 
31. HeijSchouw, nieuwbouw, Rotterdam, 15 maart 1832 
32. Veiligheidshaven  (met  Pak  en Woonhuizen  langs  de  rivier  de Maas  bij  het Nieuwe 

Werk), nieuwbouw, Rotterdam, 21 october 1834 (niet uitgevoerd ontwerp) 
33. R.K. St. Josefkerk, Oude Langendijk, nieuwbouw, Delft, 18341837 
34. Pastorie, Burgwal 20, nieuwbouw, Delft, ± 1834 
35. Entrepotdok,  ter plaatse van de buitengorsen voor het Tweede Nieuwe Werk, nieuw 

bouw, Rotterdam, 1835 (niet uitgevoerd ontwerp) 
36. Entrepotdok, voor het Eerste en Tweede Nieuwe Werk, nieuwbouw, Rotterdam, 1835 

(niet uitgevoerd ontwerp) 
37. Entrepotdok, aan het Westeinde der Boompjes en der Scheepmakershaven, nieuwbouw, 

Rotterdam, Porject B 1835 (niet uitgevoerd ontwerp) 
38. Magazijn  van  57  Pakhuizen  voor  het  Entrepotdok  te  Rotterdam  met  Profil  van  de 

breedte  van  het  geheele  Etablissement,  alsmede  eene  tabel  van  de  lengte,  breedte  en 
diepgang  der  Schepen  die  de  Zeegaten  en  Rivieren  van  Zuid  Holland  bevaren, 
nieuwbouw, Rotterdam, 1836 (niet uitgevoerd ontwerp) 

39. Entrepotdok, aan de oostzijde van de Groote Wijnbrugstraat, tusschen de Wijnhaven en 
Scheepmakershaven, nieuwbouw, Rotterdam, Project A 1835 (niet uitgevoerd ontwerp) 

40. Entrepotdok, tusschen het O.I. Huis en de Pottenbakkerssteeg in de Boompjes, nieuw 
bouw, Rotterdam, 1836 (niet uitgevoerd ontwerp) 

41. Entrepotdok,  tusschen het O.I. Huis en Terwenakker, met eene nieuwe losplaats voor 
de  Boompjes  en  eene  draaibrug  aan  den  Mond  der  Leuvehaven,  nieuwbouw, 
Rotterdam, Project C 1835 (niet uitgevoerd ontwerp) 

42. Entrepotdok,  aan  het  Eerste Nieuwe Werk op aldaar  te dempen Slijken, nieuwbouw, 
Rotterdam, Project D 1835 (niet uitgevoerd ontwerp) 

43. Commissarishuisje voor het Keulsche Veer, nieuwbouw, Rotterdam, 1835 
44. Commissarishuisje voor het Amsterdamsche Veer op de Spaansche Kade, nieuwbouw, 

Rotterdam, 28 mei 1835 
45. Commissarishuisje voor het Hellevoetsche Veer, nieuwbouw, Rotterdam, 30 mei 1835 
46. Commissarishuisje voor het Maintzer Veer aan de Noordzee, nieuwbouw, Rotterdam, 

1835 
47. Twee commissarishuisjes op de Delftsche Vaart, nieuwbouw, Rotterdam, ca. 1835 
48. Stads Boterhuis, nieuwbouw, Rotterdam, 1836 
49. Oostpoort, modernisering, Rotterdam, ± 1836 
50. Kazerne  in  de  Boschhoek  in  de  Baan,  verbouwing  (van  een  branderij  tot  kazerne), 

Rotterdam, 1836 
51. Pest  en  Dolhuis  aan  de  Hoogstraat  nieuwbouw,  Rotterdam,  20  september  1836 

(uitgevoerd) 
52. Koopmanswinkel Winkel van Sinkel, nieuwbouw, Utrecht, 18361839 
53. Commissarishuisje voor het Bossche Veer op de Spaansche Kade Adams 1837 
54. De Stokkenbrug, nieuwbouw, Rotterdam, 1837 
55. Ontwerp  voor  een  nieuw  verbindingskanaal  tussen  de  Zalmhaven  en  de  Maas, 

Rotterdam, 23 april 1837 (niet uitgevoerd) 
56. Koetshuis van de Winkel van Sinkel, nieuwbouw, Utrecht, 18371839 
57. Buitenplaats Kraaijbeek, nieuwbouw, DriebergenRijsenburg, ±18371838/39 
58. Manege aan de Binnenweg, nieuwbouw, Rotterdam, 1838 (niet uitgevoerd) 
59. Woonhuis/  voorgebouw  van  de  directeur  van  de  distilleerderij  De  Papegaai, 

nieuwbouw, Delft, 18401841
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60. Project  voor  hetgeen  de  af  te  breken  Oudekerkstoren  moet  gaan  vervangen, 
nieuwbouw, Delft, 18 juli 1843
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Adams’ Inventarislijst van tekeningen 291 

Adams maakte op 29 augustus 1838 een inventarislijst op van de Fabricage en van de tekeningen die 
hijzelf vervaardigd had gedurende zijn dienstjaren als stadsarchitect te Rotterdam: 

"Inventaris van de Fabricage der Stad Rotterdam zooals dezelve is opgemaakt den 31 augustus 1838 
door den StadsArchitect P. Adams" 

Hieronder volgt integraal de lijst met "Teekeningen van den Architect Adams", zoals door Adams 
was opgenomen in de  inventaris. Deze  tekeningen zijn ofwel ontwerptekeningen van Adams’ hand 
voor  nieuwbouw  of  verbouw,  ofwel  bijvoorbeeld  tekeningen,  gemaakt  ter  examinatie  van  een 
ontwerp van een ander dat ter goedkeuring aan de stadsarchitect was overgelegd. 

1. Gedeelte van de Boompjes voor een Entrepot 
2. Landen achter de Plantage 
3. Profiel van de dijk 
4. een oude kaart O: einde van de Stad Rotterdam 
5. een  ″  kleine draaibrug en nieuwe Oostpoort 
6. Project voor een Begraafplaats 
7. Nieuwe mest Staal 
8. Mest Staal Rotte 
9. idem 
10. Plattegrond en doorsnede Stads School 
11. Kaart van Rubroek 
12. Profiel van de Cordon Boterhuis 
13. Boterhuis hoogte en Oude ingangen 
14. Plattegrond van het Boterhuis en Spijsketels 
15. Secreet achter de groote kerk 
16. Huis aan de Kaasmarkt 
17. de Zalmhaven 
18. de Beurs 
19. Eenige Eerpoorten en Illuminatien 
20. Een Delftsche Schuit 
21. Gebouwen op de Begraafplaats 
22. Huis of School in den Oppert 
23. Plan van de Punt voor een Entrepôt 
24. Peilingen in de Maas 
25. Zalmhaven 
26. Kaart van de Rotte enz. Begraafplaats 
27. Zalmhaven met de doorgraving 
28. Nieuwe Veerdam Pontegat 
29. Plantenkast Bothanische tuin 
30. Zaal en verandering boven de Delftsche Poort 
31. idem 
32. Dam achter de Beurs 
33. Buitenlanden op Fijenoord 
34. Losplaats in de Boompjes 
35. Nieuwe zaal in het Gasthuis 
36. Plattegrond van het buiten Crooswijk 
37. Verandering van het Dolhuis 

291 GAR, OSA, Fabricage, inv.nr. 4650: Recueil van bijlagen bij de notulen van de Fabricage. Stukken 
welke in de vergaderingen van fabriekmeesters hebben gediend. 18291838.
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38. Peilingen in de Maas 
39. Plein aan het Bolwerk 
40. Nieuwe heischouw 
41. diverse teekeningen van de begraafplaats 
42. IJzeren hek van de Beursbrug 
43. de Beursbrug 
44. Tafels op de Korenbeurs 
45. Kazerne in de Baan 
46. Plein aan de Hofpoort (Kermis) 
47. idem 
48. Jachthuis 
49. Verbouwing in het armhuis 
50. Project van de begraafplaats 
51. idem bij de Wafellaan 
52. idem aan de Kruiskade 
53. Paalstaketsel Oudehoofd 
54. Korenbeurs 
55. Kleine Draaibrug 
56. Groote weg van Overschie tot het Ponteveer 
57. Illuminatie van het Paleis van Justitie 
58. Zwemplaatsen in den Singel en boezem 
59. Brug aan het Kwakernaat 
60. Gewelf Boeren Vischmarkt 
61. Famieljehuis op de Begraafplaats 
62. Kelders op de Begraafplaats 
63. Het lijkjacht Schuitenhuis en aanlegplaats begraafplaats 
64. Tolhuis te Overschie 
65. Carillon Beurstoren 
66. Nieuwe weg naar de Begraafplaats 
67. Kralingsche Veerdam 
68. Boterhuis 
69. Plattegrond Tolhuis Overschie 
70. Mest Staal aan Bosland 
71. Secreet achter de Groote Kerk 
72. Oude Plan van de School Lomberdstraat 
73. Bloemenmarkt 
74. Metingen van het Gasthuis 
75. Bruggenwerk 
76. Noodkerk 
77. Kralingschen Veerdam 
78. Trappen Boterhuis 
79. Juk der Kleine Draaibrug 
80. Kamer van den Rector Latijnsche School 
81. Brug voor de Rotte 
82. Paalwerk W. HoofdPoort 
83. Plein aan het bolwerk 
84. idem met het riool en oude kade 
85. nieuwe zaal op de anatomie 
86. Gebouwen aan de Slakade 
87. Zaal in het huis aan de Gallerij 
88. Een Spons voor eene Waarschuwing in de plantage 
89. Plattegrond Binnenwegsche poort 
90. 3 projecten Raadhuis
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91. 2 Teekeningen brug voor de Rotte 
92. 3  ″  Oliemagazijn 
93. 4  ″  Gasthuis 
94. 20  ″  Groote Vischmarkt 
95. Zesentwintig ″  Paleis van Justitie 
96. Tien″  en de beschrijving Huis naast de Lomberd 
97. Drie  ″  en de berekening der buiten Straatwegen 
98. Een  ″  van het plein binnen de Groote Beurs 
99. Eenentwintig ″  van de Regie Vasteland 
100. Een teekening Plattegrond Oostbrug 
101. Vier  ″  Manhuis 
102. Een  ″  der letter cijfers 
103. Een  ″  van een baggerpraam 
104. Twee  ″  van de loots in de Hoflaan 
105. Vijf  ″  van de Oostpoort 
106. Een  ″  van de Pakkenbrug met de berekening 
107. Zes  ″  van het huis van Arrest 
108. Dertien  ″  van de nieuwe Beursbrug 
109. Zes  ″  van de hal Binnenwegsche Poort en aanneming 
110. Een  ″  van een kast op het Stadhuis 
Een portefeuille met de bestekken en teekeningen van de Delftsche Poort 
Een register op de Kadastrale Kaarten
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13. Ontwerp kozijn in gevel Adams buitenplaats Vredenoord aan de Vliet onder Rijswijk, 1826. 
Uit: GAD.
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no. 1442 (repro nr.AJ228.17).



33. Detail  van een  schilderij  van David Welle,  ca. 1837, van de Stokkenbrug over de  ingang 
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36. Reclamebiljet uit ca. 1890 van de Winkel van Sinkel te Utrecht Adams, 1818361839. Uit: 
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.



48. Onuitgevoerd  ontwerp  achtergevel van het Boterhuis  te Rotterdam Adams ca.  1835. Uit: 
GAR PW k en t no.1561/2 (repro nr. AJ 223.18)
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GAR II E II no. 108 (repro nr. G. 97.542).
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70. Ontwerp  voor  een  entrepotdok  tusschen  het O.I. Huis  en Terwenakker, met  eene nieuwe 
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